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Resumo: Diante das restritas informações disponíveis sobre os efeitos de pragas em 

povoamentos florestais nas propriedades da madeira, este trabalho objetivou-se a abordar esta 

temática e avaliar os efeitos em madeira serrada, polpa celulósica e propriedades energéticas. 

Dentre os insetos de maior incidência nos plantios florestais, citam-se as formigas cortadeiras 

(Atta ssp e Acromyrmex ssp), lagarta parda (Thyrinteina arnobia), gorgulho do eucalipto 

(Gonipterus spp), vespa da madeira (Sirex noctilio) e vespa da galha (Leptocybe invasa), 

sendo os ataques de influência direta na produtividade da madeira e indiretamente em sua 

qualidade. Alguns autores relatam que o ataque de pragas pode influenciar negativamente na 

qualidade da madeira, tornando-a inferior em qualidade e de difícil trabalhabilidade. Com 

relação à madeira destinada a produtos sólidos o principal defeito provocado pelo ataque é 

visualizado na secagem com o aparecimento de empenamentos. Já para produção de polpa 

celulósica, as fibras de madeiras atacadas foram mais susceptíveis a degradação no processo 

de deslignificação, no entanto, a qualidade do papel não foi alterada. A densidade básica é 

pouco afetada por ataque de pragas. No que diz respeito a qualidade da madeira para energia, 

não foi observado alteração no poder calorifico. Verificou-se aumento do teor de cinzas em 

função do ataque de pragas. Desta forma, os estudos realizados por diversos autores apontam 

que os efeitos das pragas nos produtos madeireiros são variados, e estes dependem do grau de 

severidade e o tipo de madeira atacada. 

Palavras-chave: sanidade florestal, propriedades do lenho, propriedades da madeira. . 

 

 

PEST INFLUENCE IN WOOD QUALITY: A REVIEW 
Abstract: Faced with the limited information available about the effects of pests in forest 

stands in the properties of wood, this study aimed to address this issue and assess the effects 

of lumber, pulp and energetic properties. Among the insect higher incidence in forest 

plantations, cite the cutting ants (Atta sp. and Acromyrmex  sp.), brown caterpillar 

(Thyrinteina arnobia), eucalyptus weevil (Gonipterus spp), wood wasp (Sirex noctilio) and 

gall wasp (Leptocybe invasa), and the attacks of direct influence on the productivity of wood 

and indirectly in its quality. Some authors report that the pest attack can negatively influence 

the quality of the wood, making it inferior in quality and difficult workability. With respect to 

the solids timber, the primary defect caused by the attack is displayed on drying with the 

onset of warping. As for pulp production, the wood fibers are attacked more susceptible to 

degradation in the delignification process, however, the paper quality was not changed. The 

basic density is little affected by pest attack. As regards the quality of the wood to energy was 

not observed change in calorific value. An increase in the ash content as a function of pest 

attack. Thus, studies by several authors indicate that the effects of pests in the wood products 

are diverse, and they depend on the severity and type of wood attack. 

Keywords: forest health, wood properties, forest plantations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Iede (2005) a dispersão de pragas na eucaliptocultura intensificou-se 

mediante as condições edafoclimáticas, áreas mal manejadas ou localizadas em sítios de baixa 

produtividade e as intensas técnicas de plantios clonais. Dos Anjos (2003) por sua vez relata 

que a infestação por insetos ocorre quando árvores nativas são utilizadas em monoculturas, 

pois nelas estão presentes as condições de alimentação e de refúgio para sobrevivência. 

As pragas de povoamentos florestais danificam brotos, folhas e galhos, causando 

reduções no crescimento das árvores, podendo provocar, em casos mais graves, a morte. No 

Brasil, os estudos acerca das ações de insetos nos plantios florestais ainda são incipientes, 

porém, sabe-se que grande parte das pragas florestais ocasionam os níveis de redução em 

produtividade, qualidade da madeira e gastos no controle dos ataques (DOS ANJOS, 2003). 

Desta forma, mediante o exposto e considerando a relevância do tema, o objetivo deste 

trabalho foi realizar revisão de literatura abordando a influência do ataque de pragas na 

qualidade da madeira. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Principais Pragas de Sistemas Florestais 

 

A elevada movimentação de produtos de exportação e importação, por meio da 

globalização, abertura na economia, aumento no turismo internacional, resultaram no aumento 

de riscos de introdução de pragas exóticas, sendo esses riscos aumentados no que se refere a 

pragas florestais (IEDE, 2005). Segundo Dos Anjos (2003), condições ambientais favoráveis 

para o estabelecimento de diversas pragas vêm causando problemas fitossanitários de grande 

importância. No decorrer, exemplifica-se algumas pragas frequentes nos plantios florestais. 

 

2.1.1 Formigas cortadeiras  

 

As formigas cortadeiras, gênero Atta e Acromyrmex, são as principais responsáveis 

pelos danos em florestas plantadas. Os danos provocados são alarmantes, por consumirem 

todas as partes vivas da planta. Observou-se em um experimento com Eucaplyptus saligna, 

que a árvore com 100% de desfolhamento, teve redução de 40,4% na produção de madeira, e 

a árvore que sofreu 50% de redução de folhas deixou de produzir 13,2% de madeira em 

relação às árvores livres de desfolha. Já a árvore atacada de Pinus caribaea demonstrou 

redução de 12% no crescimento em altura e 17,4% em diâmetro, além de resultar em média 

11,7% de mortalidade (ZANETTI, s.d). 

 

2.1.2 Lagarta parda (Thyrinteina arnobia) 

 

Caracterizada por provocar perdas expressivas nos povoamentos, e possuir hábito de 

alimentar-se tanto de espécies nativas como exóticas, principalmente da família Myrtaceae, a 

espécie de Thyrinteina arnobia, conhecida também como lagarta parda, tem utilizado as 

florestas de eucalipto como refúgio e fonte de alimento (GARLET, 2010). 

A Thyrinteina arnobia, atualmente é considerada como a principal praga desfolhadora 

de eucalipto no Brasil, sendo os sucessivos ataques responsáveis pela morte da planta 

(HOLTZ, 2003). De acordo com Berti Filho (1993) algumas lagartas podem se alimentar de 
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casca de árvores jovens (1 ano) de Eucalyptus grandis, ocasionando perdas semelhantes ao da 

broca das mirtáceas que provocam o anelamento do tronco. 

 

2.1.3 Gorgulho do eucalipto (Gonipterus spp) 

 

Conhecido como gorgulho do eucalipto, a espécie é de origem australiana, seu 

primeiro ataque fora de sua região de origem foi na África do Sul, no ano de 1916, desde 

então vem causando perdas significativas na produtividade dos plantios de eucalipto. 

Gonipterus scutellatus, G. platensis e G. gibberus, se expandiram para diversos países, 

principalmente a espécie G. scutellatus (FAO, 2000). 

O gênero Gonipterus com hábito desfolhador, provoca diminuição no crescimento, 

deformações e eventualmente a morte das plantas hospedeiras (FAO, 2000). Descoberto como 

praga pela primeira vez na África do Sul, Gonipterus scutellatus foi encontrado em forma de 

larva alimentando-se de eucaliptos instalados na Cidade do Cabo em 1916. Foi observado que 

a nova praga alimentava-se de brotos, causando perdas econômicas significativas (RIVERA; 

CARBONE, 2003).  

2.1.4 Vespa da madeira (Sirex noctilio)   

Ribas Júnior (1993) relata que a susceptibilidade ao ataque da vespa está relacionada 

com a idade da árvore, sendo os plantios de Pinus taeda mais vulneráveis com idade entre 10 

e 25 anos ou que sofreram desbastes ou ainda, que passaram por algum estresse fisiológico. 

Com o ataque do inseto, há a formação de galerias que favorecem a entrada de outros 

patógenos, como o fungo simbionte patogênico Amilostereum areolatum, responsável pelo 

ressecamento da madeira e o apodrecimento, além de reduzir a qualidade da madeira e estas, 

apresentarem menores diâmetros, podendo em casos mais avançados, resultar em morte do 

vegetal (FAO, 2000). 

Os insetos como Sirex também causam uma degradação secundária na madeira, 

decorrente do transporte de esporos dos fungos, que acabam por obstruir o sistema vascular da 

árvore, causando a sua morte, embora o dano no tronco não seja visível (BRAND et al, 2004).  

 

2.1.5 Vespa da galha (Leptocybe invasa) 

 

A vespa da galha ataca as brotações das mudas de eucalipto em viveiros e de árvores 

no campo. As galhas são originadas nas nervuras centrais das folhas, nos pecíolos e ramos, a 

infestação intensa pode resultar na deformação das folhas e a diminuição do crescimento da 

árvore e em ataques mais severos, pode ocasionar a seca do ponteiro. Segundo Garlet et al. 

(2013) os insetos que induzem o aparecimento de galhas possuem o potencial de alterar os 

padrões de crescimento da planta hospedeira e modificar o tecido vegetal, alterando as 

propriedades de sua madeira, causando perdas significativas no desenvolvimento.  

 

2.2 Influência das pragas na produtividade da madeira 

 

A disponibilidade de madeira e de outros produtos florestais está atrelada a sanidade do 

plantio florestal. Os surtos de pragas e doenças são responsáveis por mais de 53% ou por 143 

milhões de metros cúbicos de madeira perdidos na produção (MILES et al., 1995 apud 

CARROLL et al., 1999). 
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Petro et al. (2014) analisando diferentes espécies de eucalipto atacadas por Leptocybe 

invasa, verificaram que as médias de diâmetro à altura do peito (DAP) e altura das árvores 

não atacadas eram relativamente maiores comparadas a árvores atacadas, ainda que não 

diferindo significativamente (p > 0,05).  

Twery (1990) ao avaliar plantios de Quercus spp, atacados pela desfolhadora 

Lymantria dispar no Canadá, observou redução no crescimento em diâmetro na ordem de 

20% e estimou 9,7% de perda no incremento anual em virtude do ataque. 

Oliveira et al. (2014), simulando a desfolha causada por formigas Atta spp. ou 

Acromyrmex spp, em Eucalyptus grandis aos seis meses de idade, em Mucuri - BA, 

observaram que as árvores totalmente desfolhadas cresceram menos em diâmetro (Figura 1) e 

altura (Figura 2) que aquelas submetidos à desfolha parcial. Matrangolo et al. (2010) 

verificaram que quanto maior o número de desfolhamento em E. grandis, maior a perda em 

altura e diâmetro de crescimento. E, no caso de desfolhamento sucessivo, o crescimento das 

árvores foi paralisado ou causou a morte, fato já discutido por Speight e Wylie (2001).  

 
Figura 1. Efeito da desfolha no diâmetro de Eucalyptus grandis onde o tratamento: T1= 

desfolhamento completo (100%); T2=desfolha de 75% da parte superior da copa das árvores; 

T3=desfolha de 50% da parte superior da copa das árvores; T4=desfolha de 25% da parte 

superior da copa das árvores; T5=desfolhamento de 50% da parte inferior da copa das árvores 

e T6=árvores sem desfolha (controle). 
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Figura 2. Efeito da desfolha na altura de Eucalyptus grandis onde o tratamento: T1= 

desfolhamento completo (100%); T2=desfolha de 75% da parte superior da copa das árvores; 

T3=des folha de 50% da parte superior da copa das árvores; T4=desfolha de 25% da 

parte superior da copa das árvores; T5=desfolhamento de 50% da parte inferior da copa das 

árvores e T6=as árvores sem desfolha (controle) 

 

2.3 Efeitos das pragas nos usos da madeira 

 

Os efeitos de pragas em plantios florestais, apesar de serem bem frequentes possuem 

poucos relatos de sua influência na qualidade da madeira para determinadas aplicações, sendo 

divulgados frequentemente as perdas econômicas do plantio, bem como redução na 

produtividade. 

 

2.3.1 Efeitos na madeira serrada 

 

Para produtos sólidos de madeira, Lewis; Hartley (2006) constataram que Pinus 

contorta atacados pelo besouro de casca (Dendroctonus ponderosae) apresentaram defeitos 

no processo de secagem, como rachaduras e instabilidade dimensional principalmente os 

produtos provenientes da base da árvore atacada. Além disso o produto derivado da madeira 

atacada apresentou problemas na aplicação de verniz e cola. 

 No ataque de Sirex noctilio, Iede e Zanetti (2007) perceberam que a madeira de Pinus 

patula pode tornar-se imprópria para determinados usos, como produtos sólidos, isso em 

consequência das galerias construídas pelo inseto que facilitaram o aparecimento de manchas 

e resinoses, contudo os autores não determinaram o nível de ataque. 

Brand et al. (2004) também relataram alterações na qualidade da madeira de Pinus 

spp. atacada por Sirex noctilio em Lages, Santa Catarina. A permeabilidade da madeira foi 

aumentada, tendo maior facilidade em absorver a umidade do ambiente, dificultando assim os 

processos de secagem. Dessa forma a madeira não deve ser estocada, sendo recomendado o 

uso no prazo máximo de seis meses após o ataque. 

Trabalhos realizados com a madeira de Quercus alba e Q. rubra evidenciaram 

implicações negativas na qualidade da madeira, isso porque a desfolha reduziu a densidade 

básica do lenho inicial e a alternância de lenhos de densidade desigual pode causar problemas 
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com a secagem, dificultando o acabamento das peças, ou outros processos de usinagem 

(PANSHIN; ZEEUW, 1980 citado por TWERY, 1990). 

Foulger (1968 citado por ZOBEL; BUIJTENEN, 1989) constatou que a madeira de 

Abies grandis formada durante o ataque de Adelges piceae, insetos que se causam maiores 

níveis de dano e mortalidade no tronco por se alimentarem de seiva, possui curtos 

traqueídeos, maior ângulo microfibrilar, maior porcentagem de lenho tardio, densidade básica 

mais elevada, módulo de elasticidade reduzido e maior contração longitudinal em relação às 

árvores não infectadas. Estas propriedades da madeira são semelhantes a Abies balsamea, 

atacada por Adelges piceae que resultou em madeira inadequada para produtos sólidos, devido 

a contração causando deformação e rachaduras (BALCH, 1955).  

 

2.3.2 Efeitos na polpa celulósica 

 

Watson (2006) ao estudar o efeito do ataque de besouro Dendroctonus ponderosae em 

plantio de Pinus contorta destinado a polpação Kraft, classificou o ataque pelo besouro em 

duas fases; inicial (verde) e tardia (cinza). A inicial é caracterizada por provocar aparecimento 

de mancha azul e elevação no teor de extrativos. Uma análise das classes de extrativos na fase 

inicial de ataque, indicou que a relação na proporção de extrativos no alburno, foi alterada em 

função do ataque pelo besouro e consequente infestação fúngica. 

Os resultados demonstraram maior proporção de ácidos graxos e resina, e menor 

proporção de esteroides, ésteres estéreis e triglicerídeos em relação ao alburno de madeira 

sadia. Com base nestes resultados pode-se afirmar que a infestação fúngica atrelada ao ataque 

de Dendroctonus ponderosae influiu na diminuição destes extrativos (Watson 2006). 

Triglicerídeo de madeira é a classe de extrativo mais facilmente degradada, provocando 

liberação e acúmulo de ácidos graxos (HIGUCHI, 1985 apud WATSON 2006). Voltar e Allen 

(2000) apud Watson (2006) também observaram que um aumento da presença de ácidos 

graxos e de resina no alburno pode ser resultado da morte prematura de células do parênquima 

(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Teor de extrativos em Pinus contorta sadio e atacado por besouro Dendroctonus 

ponderosae em diferentes alturas da árvore. As barras de erro indicam o desvio padrão. 

(Fonte: Adaptado de Watson, 2006.) 
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Na produção de polpa celulósica de Abies balsamea e Picea glauca, atacadas pela 

lagarta Choristoneura fumifera no leste do Canadá os rendimentos e resistência ao rasgo do 

papel diminuíram conforme o nível de ataque (verde, vermelho, cinza sem fissura na casca, 

cinza com fissuras na casca) porém a resistência ao estouro do papel não diferiu da madeira 

normal (HATTON, 1984 apud ZOBEL; BUIJTENEN, 1989). Com aumento do nível de 

ataque, ocorreu decréscimo nas propriedades da madeira em comparação a madeira não 

atacada, como demonstrado na Tabela 1, ainda que na prática, a maioria das empresas não 

utilizam madeira atacada por mais de 2 anos. 

 

Tabela 1. Alteração das propriedades de pasta mecânica de árvores mortas por besouros       

com aumento do tempo após a morte. 

Propriedade 
Alterações depois da 

morte da árvore 
Impacto na polpa celulósica 

Solubilidade cáustica (1%) Aumentou ligeiramente 
Aumento das necessidades cáustica 

em polpação 

Polpação kraft Nenhuma mudança Nenhum 

Viscosidade da polpa Redução 
Aumento da degradação das fibras 

durante a polpação 

Rendimento de polpa kraft Redução Perda na produção 

Licor negro Maior 
Perda na produção para as fábricas 

limitado de recuperação 

Branqueamento de polpa kraft Nenhuma diferença Nenhum 

Resistência Baixa 
Diminuição de eficiência de 

prensagem úmida 

Danos causados por ação 

mecânica durante a polpação 

Aumento 

 
Polpa menor resistência 

Características da pasta 

mecânica ao rasgo 
Diminuição Diminuição da resistência 

Características da pasta 

mecânica ao branqueamento 
Diminuição Redução no brilho 

Fonte: Thomas, 1986 apud Lewis e Hartley (2006). 

 

Como demonstrado na Tabela 1, a incidência de Dendroctonus spp. na madeira 

interfere diretamente na produção celulósica, provavelmente por haver redução no 

desenvolvimento da árvore, resultando em fibras mais suscetíveis a degradação durante o 

processo de polpação, ademais, a quantidade de reagentes químicos é aumentada. 

O ataque do besouro Dendroctonus rufipennis em diferentes níveis de deterioração foi 

relatado também por Scott et al. (1996), mas em Picea spp na Península Kenai no Alasca 

(Tabela 1).  
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Tabela 1. Níveis de deterioração por besouro Dendroctonus rufipennis. 

Níveis de deterioração Descrição 

1 
Árvores vivas 

Folhas verdes, porém atacadas 

2 
Árvores mortas recentemente 

(Folhas marrons) 

3 
Árvores mortas recentemente 

Sem galhos finos e 90% de casca 

4 
Árvores mortas há muito tempo 

Sem casca e galhos quebrados 

Fonte: (Adaptado de Scott et al, 1996) 

 

Os resultados indicaram que os níveis de deterioração têm pouco efeito sobre a 

produção de pasta celulósica, porém, a energia de refino requerida pela madeira mais atacada 

foi inferior, isso porque a estrutura da parede celular está mais enfraquecida pela a ação dos 

besouros. Já para as propriedades do papel, a madeira mais atacada apresentou maior 

resistência ao rasgo e menor resistência a tração em comparação a Picea spp controle. 

 

2.3.3 Efeitos na produção de energia 

 

Petro et al (2014) avaliando cinco espécies de Eucalyptus atacados e não atacados por 

Leptocybe invasa (vespa da galha), verificaram que a densidade básica da madeira atacada foi 

maior comparada a madeira sadia (2,7%, 5,3% e 7.3%) E. tereticornis, E.  camaldulensis e  E. 

saligna respectivamente, embora esta não tenha diferido estatisticamente.  

Bobadilha et al. (2014) ao avaliarem a madeira de Eucalyptus atacada por vespa da 

galha (Leptocybe invasa) nos estados do Maranhão e Tocantins, perceberam que a densidade 

básica e o poder calorífico superior da madeira não foram alterados em função das localidades 

estudadas, entretanto, para o teor de cinzas da madeira foi observado aumento de 23%. Em 

consonância com esse resultado, Soranso et al. (2014) encontraram em madeira de Eucalyptus 

com cinco anos de idade, atacada pelo coleóptero Gonipterus ssp., valores elevados de teor de 

cinzas da madeira, seja para as madeiras atacadas quanto para as não atacadas, enquanto o 

poder calorífico superior da madeira de eucalipto não foi influenciado pela ocorrência do 

ataque do Gonipterus sp. nas árvores.  

 

2.4 Influência do desfolhamento na qualidade da madeira 

 

A maioria das pragas prova o parcial ou completo desfolhamento da floresta e o 

conhecimento das propriedades da madeira em virtude da sequência de perda de folhagem são 

escassos, principalmente para folhosas. Todavia, sabe-se que há mudança na produção de 

carboidratos e alteração dos hormônios de crescimento produzidos, em virtude da perda de 

vegetação e dos pontos de crescimento. Tal perda provoca um desequilíbrio hormonal, que 

por sua vez afeta a qualidade da madeira (Oliveira et al, 2014). Resultados publicados, para 

desfolhamento de árvores de Acer saccharum em Madison (GREGORY; WONG, 1983 apud 

ZOBEL; BUIJTENEN, 1989) e Quercus sp. na Pensilvânia (FAJVAN; RENTCH; 
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GOTTSCHALK, 2008) mostraram reduções na produção de lenho inicial e tardio, espessura 

de parede e lignificação, porque após a perda de folhas a árvore metaboliza amido nas raízes.  

Richardson (1964) e Polge e Garros (1971) ambos citados por Zobel e Buijtenen 

(1989) constataram na madeira de Picea sitchensis e de Pinus pinaster, respectivamente, 

mudanças na formação do xilema e perda da dominância apical. O desfolhamento resultou em 

redução na espessura da parede celular e os efeitos sobre a madeira não foram restritos à zona 

desfolhada. Em desfolhamento artificial, cujos brotos ficaram intactos, o tamanho celular 

manteve-se normal, enquanto a espessura da parede sofreu redução. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

O ataque de pragas pode causar alteração no teor de extrativos na madeira.   

O ataque de pragas pode degradar fibras e aumentar o consumo de reagentes na 

produção de polpa celulósica. 

O papel produzido com madeira atacada por pragas pode ser resistente ao rasgo e de 

qualidade semelhante ao papel oriundo de madeira sadia.  

A densidade da madeira tende a diminuir em madeiras atacadas por alguma praga em 

relação a madeira originária de árvores sadias. 

O poder calorífico em árvores atacadas por pragas normalmente não é modificado. 

O teor de cinzas pode ser alterado e elevado com o ataque de pragas. 

A influência do ataque de pragas na madeira depende do tipo de madeira e do grau de 

severidade de ataque. 

 Árvores com baixo de grau de ataque, podem apresentar menor crescimento em altura 

e diâmetro resultando em perdas na produtividade. 

O ataque de pragas na madeira provoca problemas de secagem, contudo a qualidade do 

produto final pode ser semelhante ao da madeira sadia.  
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