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RESUMO 

As florestas com crescimento rápido são essenciais para reflorestamentos, pois suprem as 

necessidades de madeira serrada, celulose, energia, e diminuem a pressão sobre as florestas 

naturais auxiliando na conservação do meio ambiente, no entanto vem sendo fragilizadas pela vespa-

da-madeira (Sirex noctilio). Esta vespa é uma praga que foi detectada no Brasil especificamente no 

Rio Grande do Sul, em 1988 em reflorestamentos de Pinus taeda, se espalhando para outros locais 

nos anos seguintes. Seu ataque ocorre em povoamentos de Pinus spp. Com pouca ou nenhuma 

intervenção silvicultural, que por serem homogêneos e com altas densidades, atraem a praga, 

ocorrendo o declínio no vigor das árvores tornando-as suscetíveis ao ataque de pragas. Esta situação 

gera grandes perdas, tanto econômicas como danos nas árvores, onde as com preferência pela 

vespa-da-madeira apresentam menor diâmetro e na condição de dominada, podendo a praga 

avançar após para as árvores dominantes. Acerca disto, este estudo busca demonstrar os danos na 

madeira, que quando atacada por Sirex noctilio apresenta galerias, e pouco desempenho durante o 

armazenamento, onde entre as medidas de prevenção e controle utilizadas, estão tratos silviculturais, 

monitoramento da praga e controle biológico. 
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ABSTRACT 

The rapid growth forests are essential for reforestation, for supplying the needs of lumber, pulp, 

energy, and reduce pressure on natural forests helping to conserve the environment, but has been 

weakened by-the-wood wasp (Sirex noctilio). This wasp is a pest that was specifically detected in 

Brazil in Rio Grande do Sul, in 1988 in reforestation of Pinus taeda, spreading to other locations in the 

following years. His attack occurs in Pinus spp. With little or no silvicultural intervention, which are 

homogeneous and high densities, attract the pest, the decline occurring in the vigor of the trees 

making them susceptible to attack by pests. This situation generates huge losses, both economic and 

damage to trees, with a preference for where-the-wood wasp have a smaller diameter and provided 

dominated and may proceed after the plague for the dominant trees. About this, this study seeks to 

demonstrate the damage on wood, that when attacked by Sirex noctilio presents galleries, and little 

performance during storage, where among the measures used for prevention and control, are 

silvicultural treatments, monitoring and biological control of the pest. 
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1. INTRODUÇÃO 

        As florestas de rápido crescimento são essenciais em programas de 

reflorestamentos, suprindo diversas necessidades no mercado de madeira. Além 

disso, colaboram com o meio ambiente, diminuindo a pressão sobre as florestas 

naturais (PENTEADO; IEDE; FILHO, 2002). 

        Pragas florestais são agentes daninhos, insetos e outros animais, que causam 

danos econômicos em florestas. A vespa-da-madeira é uma praga exótica que vem 

causando grandes danos em reflorestamentos do Brasil (DISPERATI et al., 1998). 

        A vespa-da-madeira é uma espécie endêmica, porém secundária, da Europa, 

Ásia e norte da África (RIBAS JÚNIOR, 1993). 

        Esta vespa foi detectada no Brasil em fevereiro de 1988 como causadora de 

danos em reflorestamentos de Pinus taeda, no estado do Rio Grande do Sul. Se 

espalhando para outros locais nos anos seguintes (MENDES, 1992 appud 

DISPERATI et al., 1998).  

        Sua constatação em plantios de pinus foi um alerta e o ponto inicial para 

mudanças necessárias na silvicultura do pinus, pois esta praga ataca principalmente 

as árvores que se desenvolveram em condições de estresse ou danos (PENTEADO; 

IEDE; FILHO, 2002). 

        O ataque de Sirex noctilio reduz a qualidade da madeira e reduz o desempenho 

em seu armazenamento, aumentando sua permeabilidade pelo ataque do inseto 

associadamente com fungos. Como a secagem não é diretamente proporcional à 

absorção de umidade, é preferível que este material seja trazido para a indústria e 

utilizado sem o armazenamento (BRAND et al., 2004). 

        Diante do exposto, a relevância do estudo se traduz em demonstrar que 

práticas silviculturais adequadas podem reduzir a chance de que esta praga ocorra, 

evitando prejuízos e fazendo com que o uso da madeira não seja reduzido devido os 

danos que esta praga causa. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste estudo é analisar a entrada de Sirex noctilio no Brasil 

juntamente com sua importância, devido ao ataque deste inseto em Pinus, e 

consequência dos danos na qualidade das florestas implantadas, acentuando-se 

alguns métodos de controle que podem ser utilizados.  

 



3. METODOLOGIA 

Este artigo, trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, cuja pesquisa teve 

como cenários artigos científicos publicados no Google Acadêmico, buscando 

identificar na literatura científica o surgimento de Sirex noctilio no Brasil, os danos 

causados e quais são os métodos de controle que podem ser utilizados. 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

        De acordo com Moro et al. (2008), o setor florestal brasileiro teve grande 

impulso a partir das décadas de sessenta e setenta, devido a promulgação da lei 

dos incentivos fiscais, que proporcionou a expansão dos plantios com espécies dos 

gêneros Pinus sp. e Eucalyptus sp.         

        As florestas com crescimento rápido são componentes essenciais em 

programas de reflorestamentos, pois suprem as necessidades de madeira serrada, 

celulose, energia, entre outros. Além disso, diminuem a pressão sobre as florestas 

naturais, colaborando com a conservação do meio ambiente (PENTEADO; IEDE; 

FILHO, 2002). 

        O Brasil possui cerca de 2 milhões de hectares reflorestados com Pinus spp., 

em que grande parte destes plantios foram implantados com base restrita de 

espécies, alta densidade e conduzidos sob manejo inadequados. Estas 

características favorecem as condições ideais para o surgimento de surtos de 

pragas e doenças. O evento que despertou o setor produtor de Pinus spp. no Brasil, 

para a necessidade de realizar atividades de prevenção, monitoramento e controle 

de pragas foi o registro da Sirex noctilio em 1988 (IEDE; PENTEADO; FILHO; 

SCHAITZA, 2000). 

 

4.1  SURGIMENTO DA VESPA-DA-MADEIRA NO BRASIL 

        Sirex noctilio ou vespa-da-madeira ("woodwasps") pertence à Ordem 

Hymenoptera, Sub-ordem Symphyta e Família Siricidae (RIBAS JÚNIOR, 1993). 

        Segundo Ribas Júnior (1993), esta “é uma espécie indígena da Europa, Ásia e 

norte da África; nestes locais ela é endêmica, contudo, em conjunto com outras 

espécies de Siricídeos, é considerada uma praga secundária”. 

        Esta vespa foi detectada inicialmente em fevereiro de 1988 como causadora de 

danos em reflorestamentos de Pinus taeda, localizados em Canela e São Francisco 

de Paula, no estado do Rio Grande do Sul. No ano seguinte, este inseto foi 



detectado em reflorestamentos localizados em Santa Catarina (MENDES, 1992 

appud DISPERATI et al., 1998).  

        De acordo com Gaiad et al. (2003), grande quantidade dos povoamentos de 

Pinus spp. implantados no Brasil na década de 60 sofreram pouca ou nenhuma 

intervenção silvicultural, isto associado ao fato destes plantios serem homogêneos e 

de altas densidades, ocasionou declínio no vigor das árvores e, consequentemente 

nas condições fitossanitárias do povoamento, tornando-os suscetíveis ao ataque de 

pragas. 

        As pragas florestais são caracterizadas por agentes daninhos, insetos e outros 

animais, que provocam danos econômicos nas florestas, e têm merecido a atenção 

da comunidade florestal e biológica. A vespa-da-madeira é uma praga exótica que 

vem causando grandes danos em reflorestamentos do Brasil (DISPERATI et al., 

1998). 

        Para Disperati et al. (1998), estes acontecimentos, aliado à existência de vastas 

áreas reflorestadas no sul do país, e até aquele momento, a não existência de 

problemas com pragas nestas culturas, despertaram a atenção da comunidade 

florestal. 

        Sirex noctilio encontrou nos povoamentos debilitados, condições favoráveis 

para seu estabelecimento e dispersão, gerando as maiores perdas registradas em 

plantios de Pinus no Brasil (GAIAD et al., 2003). 

        Sua constatação em plantios de pinus serviu como alerta e foi o ponto inicial 

para mudanças importantes na silvicultura do pinus, sendo que esta praga ataca 

principalmente as árvores que se desenvolveram em condições de estresse ou que 

sofreram algum dano (PENTEADO; IEDE; FILHO, 2002). 

        Nos estudos da vegetação, o termo estresse tem sido utilizado quando as 

agressões são causadas por patógenos, como fungos, bactérias, vírus, insetos, ou 

pela falta/ excesso de água, nutrientes, e ação da temperatura. Normalmente os 

fatores que provocam o estresse geram perdas e danos na produção da vegetação 

(PONZONI, 1996). 

        De acordo com Neumann (1987 appud IEDE; ZANETTI, 2007), Sirex noctilio 

não é considerada praga primária, sendo que, outros fatores devem auxiliar, para 

que a árvore se torne atrativa e apresente as condições adequadas para o 

desenvolvimento do inseto. Sua atratividade ocorre devido à liberação de 



hidrocarbonetos monoterpenos pela casca, originários da seiva do floema ou 

câmbio, seguido por mudanças na permeabilidade da casca. 

 

4.2  DANOS CAUSADOS 

        Segundo Murtha (1972 appud PONZONI, 1996, p. 2) o termo dano florestal é 

considerado qualquer tipo e intensidade de um efeito em uma ou mais árvores, que 

temporariamente ou permanentemente diminui o valor financeiro, impede ou remove 

a habilidade biológica de crescimento, reprodução ou ambos. 

        As árvores com preferência pela vespa-da-madeira apresentam menor diâmetro 

e se apresentam na condição de dominada, embora tenha sido constatado o ataque 

em árvores dominantes. As árvores atacadas apresentam clorose das acículas e o 

seu período de aparecimento depende da intensidade do ataque e da suscetibilidade 

da espécie hospedeira (IEDE; ZANETTI, 2007). 

        Os plantios mais suscetíveis ao ataque de Sirex noctilio estão entre 10 e 25 

anos de idade, que não sofreram desbastes e se encontram estressados. A injeção 

de esporos do fungo Amilostereum areolatum e do muco fitotóxico no alburno, 

durante a oviposição, aumentam a debilidade das árvores, este fungo patogênico, 

além de ser fonte de nutrientes para as larvas da vespa-da-madeira, seca a madeira 

e provoca podridão, além da qualidade desta ser reduzida pela construção de 

galerias e entrada de agentes secundários, causando limitação no seu uso ou 

tornando-a imprópria ao mercado (IEDE et al.,1993). 

        Conforme Brand et al. (2004), a madeira atacada por Sirex noctilio não 

apresenta bom desempenho durante o armazenamento, devido o aumento da 

permeabilidade da madeira pelo ataque do inseto e fungos associados, que permite 

a madeira adquirir umidade do ambiente com facilidade. A secagem não é 

diretamente proporcional à absorção de umidade, sendo preferível que este material 

seja trazido para a indústria e utilizado sem o armazenamento. 

 

4.3  MÉTODOS DE CONTROLE 

        A ocorrência de pragas em florestas implantadas é um evento que necessita de 

rapidez na identificação de métodos para proporcionar a contenção de seu 

desenvolvimento. Paralelo a essa identificação está o acompanhamento da 

progressão do ataque do agente causal em termos geográficos (PONZONI, 1996). 



        Segundo Penteado, Oliveira e Iede (2000), entre as medidas de prevenção e 

controle utilizadas, estão tratos silviculturais através de desbastes, monitoramento 

através da utilização de árvores-armadilha e controle biológico, com o nematóide 

Deladenus siricidicola e os parasitóides Ibalia leucospoides, Megarhyssa nortoni e 

Rhyssa persuasoria. 

        Os desbastes são realizados nos plantios para reduzir a competição entre os 

indivíduos arbóreos, diminuindo desta maneira os problemas relacionados a 

estresses, e a susceptibilidade dos plantios ao ataque de pragas e doenças. Após a 

detecção da presença de Sirex noctilio nos plantios de Pinus do sul do país, a 

prática de desbastes foi intensificada visando tornar esses plantios menos 

susceptíveis aos seus ataques (PONZONI, 1996). 

        No controle biológico o nematóide Deladenus (Beddingia) siricidicola é o 

principal agente de controle de Sirex noctilio. Ao esterilizar as fêmeas do inseto, 

alcança níveis de parasitismo próximos a 100%, com média de 70% (PENTEADO; 

OLIVEIRA; IEDE, 2008). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente revisão considerou as linhas gerais e específicas acerca do estudo 

sobre vespa-da-madeira, destacando um problema que pode acarretar 

consequências de grandes proporções.  

        A ocorrência de pragas em florestas implantadas necessita de rapidez na 

identificação de métodos para proporcionar a redução de seu desenvolvimento e dos 

prejuízos econômicos, além da necessidade do acompanhamento da progressão do 

ataque do agente causal para prevenção da ocorrência do inseto praga. 
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