
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 1189/Question nº: 1189 

 
Título: /Title: Vespa-da-galha ataca plantações de eucalipto 

 

    Por: / By:  Irving Malaguti 

 
E-mail: malaguti@celuloseonline.com.br  

 

 

Questão: /Question: 
 

Olá Celso, boa tarde. 

 

Estou escrevendo uma matéria sobre os ataques de uma praga em 
plantações de eucalipto. Se não for atrapalhar, gostaria de ter uma 

opinião sua sobre o assunto.  

 

Tema: A Vespa-da-Galha já chegou a vários Estados do Brasil e parece 
que a melhor solução indicada aos produtores é a incineração de árvores 

infectadas com a praga.  

 

http://www.eucalyptus.com.br/
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-Qual sua opinião sobre isto?  

-Queimar as árvores com a praga é a melhor medida que o produtor 

pode tomar? E os prejuízos do produtor? 

-Estudos estão sendo feitos para “exterminar” a praga? 
-Em longo prazo, a Vespa-da-Galha pode ser tornar um grande 

problema na produção de papel e celulose? 

-Essa praga pode influenciar a comercialização de eucaliptos? 

 
Obrigado pela atenção professor, 

Irving Malaguti 

 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Boa tarde Irving – a incineração de árvores infectadas das florestas e 

de mudas atacadas dos viveiros não é a solução para se controlar a 

praga – trata-se apenas de uma medida para evitar que a praga se 
espalhe e se estabeleça de forma muito rápida. Com isso, os 

pesquisadores poderão ter mais tempo para testarem espécies e clones 

resistentes à essa praga, tipos de tratamentos químicos com inseticidas 

(para o caso dos viveiros) e ainda predadores para controle biológico. 
Esse último caso é o mais interessante, mas também o mais demorado, 

pois sendo uma praga exótica, talvez se tenha que importar organismos 

parasitóides. Além disso, ao se trazer parasitóides externos não se sabe 

que outros efeitos eles poderão causar em outras vespas locais. 
Qualquer praga epidêmica pode se tornar problema para qualquer ser 

vivo. O importante é evitar que ela se propague e que ocorra em 

situações que permitam controle efetivo e rápido. Isso já aconteceu com 

muitas outras pragas do eucalipto e não será diferente com essa. 
Nossos pesquisadores estão atentos e trabalhando com determinação 

para que em alguns anos mais essa praga possa ser dominada por 

inimigos naturais e por árvores resistentes a ela. 

Enfim, é mais um ciclo acontecendo – uma nova praga e um tempo para 

ajustes, até surgir outra. Com as fronteiras do mundo tão escancaradas, 
não há mais como  tornar um ambiente isento de alguma contaminação 

ou invasão. 

Fica o consolo que aos acadêmicos e pesquisadores não faltarão novas 

oportunidades para que se desenvolvam inovativos meios de prevenção 
e controle. Confiamos na capacidade deles – já demonstrada diversas 

vezes. 

 



Seguem algumas referências para sua leitura: 

  

http://www.ipef.br/protecao/alerta-leptocybe.invasa.pdf 

e 
http://www.ipef.br/eventos/2009/rtprotef13/RTProtef-Palestra_03.pdf 

e 

http://www.ipef.br/eventos/2009/rtprotef13/RTProtef-Palestra_03.pdf 

e 
http://www.dihitt.com.br/barra/embrapa-estrategias-de-combate-a-

vespa-da-galha-nova-praga-do-eucalipto 

e 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/913786/1/2011F
D01.pdf 

e 

http://cnpasa.sede.embrapa.br/downs/foldervespagalhadigital.pdf 

e 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/66630/1/Queiroz-

et-al-2012-Leptocybe.pdf 

e 

http://www.sistemafaep.org.br/noticia.aspx?id=2096 

  
Abraços 

Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Irving Malaguti 

 
E-mail: malaguti@celuloseonline.com.br  
 

Grande Celso, 

 

Muito obrigado pelas informações e também pelas referências serão 

muitos úteis.  
 

Abraço, 

Irving 

 
__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Irving Malaguti 
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E-mail: malaguti@celuloseonline.com.br  
 

Olá Celso bom dia, 

  

Segue link da matéria sobre a vespa-da-galha.  
E mais uma vez, obrigado pela atenção. 

  

http://celuloseonline.com.br/noticias/VespadaGalha+preocupa+produtor

es+de+eucalipto 

  
  

Att, 

Irving 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Celso Foelkel 

 
E-mail: foelkel@via-rs.net 

 
Irving – ficou excelente, obrigado pelo envio em primeira mão. 

Celso 

  

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Irving Malaguti 

 
E-mail: malaguti@celuloseonline.com.br  
 

Obrigado Celso, é uma honra ouvir isso! 

 

Grande abraço, 
Irving 

 

__________________________________________________ 
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