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RESUMO 

 
As plantações de eucalipto brasileiras têm sua produtividade afetada por pragas exóticas 

nos últimos anos, com as detecções do psilídeo-de-concha e da vespa da galha, que se 

disseminaram pelos principais estados produtores de eucalipto. 

No final de 2007, foi detectada a presença da vespada- galha Leptocybe invasa 

(Hymenoptera: Eulophidae) no nordeste da Bahia. Essa espécie de vespa-da-galha tem 

causado desfolhas expressivas em plantios de E. camaldulensis e em espécies próximas e 

limitando novos plantios, principalmente na Índia e África do Sul. 

 

 

ABSTRACT 
 
Eucalyptus plantations in Brazil have their productivity affected by exotic pests in recent 

years, with detections of psyllid-de-shell and the gall wasp, which spread by major producing 

states of eucalyptus. 

In late 2007, we detected the presence of gall-vespada Leptocybe invasion (Hymenoptera: 

Eulophidae) in northeastern Bahia. This species of wasp-of-gall has caused significant 

defoliation in plantations of E. camaldulensis and related species and limiting new plantings, 

particularly in India and South Africa. 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
Em muitos países, incluindo Brasil, os eucaliptos são plantados com objetivos 

econômicos, reflorestamento, produção de polpa e papel, postes de eletricidade e 

comunicações, bem como para produção de óleos essenciais. 
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 Identificada no Nordeste da Bahia no final de 2007, pelo pesquisador Evoneo 

Berti Filho, da Esalq-USP, a Vespa-de-Galha (Leptocybe invasa) deposita seus ovos 

nas folhas, posteriormente transformados em uma espécie de tumor que dificulta a 

respiração da planta. Além disso, a praga também injeta substâncias químicas 

capazes de enfraquecê-las. Com apenas meio milímetro, a Vespa-de-Galha é difícil 

de ser vista a olho nu, (FAO, 2009; Wilcken & Berti, 2008). 

 A detecção foi restrita a uma área experimental, todas as árvores e mudas 

foram cortadas e queimadas. Avaliações e monitoramentos na região são feitos 

periodicamente para saber se a medida foi suficiente. 

Em 2009 através do projeto “Gestão de risco de pragas do eucalipto”, foi 

realizado um levantamento da ocorrência da praga no Brasil através de dados de 

revisão bibliográfica, gerando um banco de dados sobre esta praga.  

No início do levantamento a praga estava presente em dois estados (Bahia, 

São Paulo) e uma modelagem preditiva foi realizada, revelando a distribuição 

potencial de L. invasa no Brasil. Hoje L. invasa se encontra em SP, BA, PR, MS e 

MA e continua se dispersando, ocupando as áreas preditas, comprovando que a 

modelagem ecológica se constitui numa boa ferramenta para prever a dispersão de 

pragas no país. 

A vespa-da-galha atualmente observada no Brasil foi primeiramente 

observada em 2000 no Médio Oriente e região mediterrânea e rapidamente 

disseminada para vários países da Ásia (Índia, China, Tailândia, Líbano, Iraque, 

Israel, Jordânia, Síria, Turquia, Vietnã e Irã); Europa (Portugal, Espanha, França, 

Grécia e Itália); América do Sul (Brasil) e África (África do Sul, Marrocos, Uganda, 

Tanzânia, Etiópia, Argélia e Quénia), (FAO, 2009; Wilcken & Berti, 2008;). 

 

  

DESENVOLVIMENTO 

Leptocybe invasa é um pequeno inseto originário da Austrália. Esta espécie 

tem uma grande capacidade de expansão tendo-se espalhado rapidamente por todo 

o médio Oriente e também em países da Ásia, África e Europa, em torno da bacia 

Mediterrânica (Mendel et al.,2004; OEPP, 2006c). Esta espécie pertence à 

subfamília Tetrastichinae, família Eulophidae, superfamília Chalcidoidae. 

Atualmente, é a única espécie conhecida pertencente ao gênero Leptocybe.  
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O inseto pode produzir duas ou três gerações sobrepostas anualmente, 

originando tipicamente galhas semelhantes a um inchaço na nervura principal das 

folhas, nos pecíolos e/ou em ramos novos (Durand, 2007; Mendel et al, 2004; OEPP, 

2006c). 

Até ao momento apenas foram observadas fêmeas (Mendel et al., 2004) que 

se reproduzem por partenogênese telítoca.  

Após a emergência as fêmeas voam diretamente para a planta hospedeira e 

inserem os ovos na epiderme, na página superior de folhas recentemente 

desenvolvidas (1-2 semanas após a saída dos rebentos) em ambos os lados da 

nervura, ou no pecíolo das folhas ou no parênquima dos ramos recém-formados 

(Mendel et al., 2004; Mendel et al., 2007; Protasov et al., 2007b). As posturas 

ocorrem de Abril a Outubro, sendo o ciclo de desenvolvimento mais lento durante o 

Inverno. 

Os estragos provocados por esta espécie são notórios em todas as regiões 

onde se cultiva o eucalipto e onde esta espécie invasora se introduziu, sobretudo em 

plantações jovens e viveiros (OEPP, 2006c). 

 No caso de grandes infestações, os estragos consistem em deformações nas 

folhas e rebentos bem como uma redução do crescimento da árvore (OEPP, 2006c). 

 Em Israel, onde foram feitos trabalhos de monitorização em L. invasa, 

observou-se que o inseto atinge níveis epidêmicos e as plantas jovens 

freqüentemente morrem devido à quantidade excessiva de ovos postos (Mendel et 

al., 2004). 

Até o momento não há métodos de controle eficaz para a praga. As 

possibilidades são o controle biológico, com a importação de parasitóides dos 

gêneros Megastigmus, Selitrichodes e Quadrastichus, que são ectoparasitóides das 

larvas de L. Invasa. Estão sendo testados inseticidas sistêmicos. Os inseticidas do 

grupo dos neonicotinóides são mais eficientes, principalmente se aplicados 

preventivamente no viveiro florestal. O controle cultural, com a remoção e destruição 

das mudas atacadas, pode auxiliar na redução das infestações em campo. A médio 

e longo prazo, a seleção de clones resistente é outra possibilidade. Porém, a praga 

ataca as principais espécies de eucalipto, como E. camaldulensis, E.tereticornis, E. 

grandis, E. globulus e alguns clones híbridos. 
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CONCLUSÃO 

A vespa-da-galha L. invasa vem causando sérios danos nas plantações 

jovens e em mudas de eucalipto, devido a sua forma de reprodução (partenogênese 

telítoca), e ausência de inimigos naturais a sua disseminação e crescimento 

populacional estão em um ritmo acelerado. 

No Brasil estudos relacionados à bioecologia e monitoramento da praga vêm 

sendo realizados e são de suma importância para o conhecimento dos níveis de 

infestação e para a identificação de fatores que possam influenciar em sua 

ocorrência e população nas diferentes regiões produtoras de Eucaliptos no país. 
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