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1. Introdução
O FSC por meio de sua Política sobre Pesticidas (FSC-GUI-30-001 V2-0 EN) apresenta a classificação dos 

pesticidas “altamente perigosos” de acordo com os critérios, indicadores e limiares baseados nas normas exis-
tentes utilizadas por organismos internacionais. Porém, reconhecendo a necessidade dos titulares de certifica-
do em utilizarem certos produtos classificados como HHP (‘highly hazardous’ pesticides) e pela inexistência 
de alternativas eficazes tanto no controle não químico quanto no próprio mercado de pesticidas, o FSC ela-
borou um documento que especifica os requisitos e procedimentos a serem seguidos pelos Titulares de Certi-
ficados (CHs) e Órgãos Certificadores (CBs) para solicitarem o pedido de derrogação de ingredientes ativos. 

Dessa forma, os titulares de certificado que necessitavam fazer uso de produtos proibidos pelo FSC, apli-
caram o pedido de derrogação através de um esforço conjunto a fim de trabalhar nas articulações para 
esse processo em âmbito nacional. Através de ações conjuntas das empresas florestais brasileiras, surgiu o 
Programa Cooperativo em Certificação Florestal (PCCF), criado dentro do Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (IPEF), renomado instituto reconhecido nacional e internacionalmente pelas suas pesquisas na 
área florestal.

As suas primeiras articulações enquanto programa cooperativo aconteceram no mesmo ano em que a 
norma entrou em vigor, quando este buscou entender o procedimento para obter a derrogação FSC (FSC-
-PRO-01-004), decidiu para quais pesticidas havia maior necessidade no pedido a ser enviado ao FSC, e 
alinhou com as certificadoras do país qual estratégia de consulta pública seria adotada. 

Entre 2007 e 2008 foram enviadas ao FSC IC as solicitações de derrogação. Essas solicitações foram feitas 
separadamente para cada um dos pesticidas em questão, atendendo a todas as recomendações fornecidas 
pelo documento FSC-PRO-01-004 “Processing Pesticide Derogation Applications” e assinadas em conjunto 
por todas as empresas filiadas ao PCCF.  

Em 2009 o FSC IC aprovou as solicitações de derrogação, através de um documento (FSC, 2010) no qual 
foram apresentadas uma série de tópicos considerados pelo FSC como condicionantes da validade da derro-
gação, ou seja, solicitações que deveriam ser cumpridas pelas empresas a fim de permanecerem autorizadas a 
utilizar os pesticidas em questão durante o período de 5 anos (2010-2015). Finalmente, em março de 2010, o 
FSC emitiu oficialmente o documento de recomendação em questão, “Recommendations regarding Derogations 
to use alpha-Cypermethrin, Deltamethrin, Fenitrothion, Fipronil and Sulfluramid in FSC Certified Forests in Brazil”, 
no qual formaliza as recomendações a serem cumpridas no período da derrogação. 

Para nortear a implementação prática destas recomendações o PCCF produziu indicadores que desmem-
bram cada uma das recomendações em ações práticas, de modo a facilitar o cumprimento das suas exigências 
e harmonizar as ações das suas filiadas que também apresentam particularidades frente à essas recomendações.

2. Objetivo
O objetivo deste presente Relatório Final é apresentar de maneira clara às partes interessadas e ao FSC 

Internacional o status dos trabalhos realizados pelas organizações florestais brasileiras para atender às reco-
mendações do FSC durante estes 5 anos de derrogação. Além disso, o relatório busca internamente alinhar 
as práticas de proteção do setor florestal brasileiro, buscando diminuir as discrepâncias e socializando as 
ações de sucesso, cumprindo assim o papel de um programa de caráter cooperativo, como o PCCF. Para isso, 
abordaremos cada um dos indicadores, explanando a prática empregada para seu cumprimento e justifican-
do as recomendações cujas exigências podem ser entendidas como plenamente cumpridas pelos detentores 
da derrogação.

3. Escopo da Derrogação
A derrogação concedida às organizações florestais no Brasil permite que estas utilizem pesticidas classifi-

cados pelo FSC como altamente perigosos. Para controlar cupins do gênero Cornitermes spp. e Syntermes spp, 
a derrogação autoriza o uso do ingrediente ativo Fipronil em florestas certificadas no Brasil.

O pedido de derrogação foi submetido pelas certificadoras: SCS Scientific Certification Systems, SGS Sys-
tem & Service Certification e SmartWood – Imaflora.
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Na tabela 01 estão contempladas todas organizações florestais com derrogação aprovada, seus respectivos 
códigos de certificação e as certificadoras responsáveis por esse processo. Vale destacar que todas essas empre-
sas participaram na construção deste relatório, seja enviando a contribuição das suas práticas, participando 
dos workshops de alinhamento ou compartilhando conteúdo bibliográfico. 

Tabela 01. Lista das Organizações florestais com derrogações aprovadas e que fazem parte do Grupo Nacional de 
Derrogação deste Relatório Final. Derrogação do Fipronil (grânulos dispersíveis – dispersible granules Tuit© Florestal).

Detentor de Certificado FSC Código do Certificado
Araupel S/A  RA-FM/COC-000180
ArcelorMittal BioEnergia Ltda BV-FM/COC-151841
ArcelorMittal BioFlorestas Ltda BV-FM/COC-019934
Cenibra – Celulose Nipo Brasileira S/A BV-FM/COC-009042
Duratex Florestal Ltda SCS-FM/COC-004774
Duratex Florestal Ltda SCS-FM/COC-00029P
Emilio B. Gomes SCS-FM/COC-000129P
Fibria Celulose S/A - Unidade Jacareí RA-FM/COC-005082
Fibria Celulose S/A - Unidade Três Lagoas RA-FM/COC-005083
Fibria Celulose S/A Unidade Aracruz  RA-FM/COC-006092
Klabin S/A - Unidade Angatuba RA-FM/COC-004548
Klabin S/A - Unidade Florestal Paraná RA-FM/COC-000038
Klabin S/A - Unidade Santa Catarina RA-FM/COC-001301
Lwarcel Celulose Ltda SCS-FM/COC-00093P
Márcio Roberto Couto (dba Grupo de Certificação Florestal III) SCS-FM/COC-00160G
Novo Prisma Agro-Florestal Ltda SCS-FM/COC-00040P
Plantar S/A Reflorestamentos SCS-FM/COC-00057P
Plantar Siderúrgica S/A SCS-FM/COC-005078
Robélia Bastos Almeida Barbosa (dba Grupo de Certificação Florestal V) SCS-FM/COC-004278
Robélia Bastos Almeida Barbosa (Grupo de Certificação Florestal IX - Suzano - BA) RA-FM/COC-007012 
Robélia Bastos Almeida Barbosa (Grupo de Certificação Florestal SLIMF I - Suzano - BA) RA-FM/COC-006943
Sed’la Rosalina Nunes Santana (Grupo de Certificação Florestal IV) SCS-FM/COC-004195
Sed'la Rosalina Nunes Santana (dba Grupo de Certificação Florestal II) SCS-FM/COC-00159G
Suzano Papel e Celulose S/A SCS-FM/COC-00076P
Suzano Papel e Celulose S/A - Unidade Mucuri RA-FM/COC-001377
Suzano Papel e Celulose, UNF-Maranhão SCS-FM/COC-004725
Vale Florestar S/A SCS-FM/COC-005000

4. Demonstração da necessidade de controle de cupins no Brasil 
Os cupins também são conhecidos como térmitas ou termitas, formigas brancas, formigas de asas, aleluia, 

siriri e siri-siri. Já seus ninhos, que são elevações de terra, também possuem nomes diferentes, a depender da 
região do Brasil, são conhecidos como cupinzeiro ou termiteiros em Minas Gerais, aterroada ou itapecuim 
na Amazônia, munduru no Ceará e murundu, tacuri ou tacuru no Rio Grande do Sul.

Os cupins possuem grande importância como decompositores para os ecossistemas florestais (BERTI 
FILHO, 1993). Segundo Mill (1982), que estudou a fauna de cupins da Bacia Amazônica, 33% das espécies 
consumiam madeira viva, 18% atacavam madeira no inicio do processo de decomposição, 27% plantas 
herbáceas e 22% consumiam serrapilheira em decomposição. No entanto, algumas espécies em certas con-
dições tornam-se pragas, podendo atacar mudas ou árvores vivas e ocasionar destruição do sistema radicular, 
morte das mudas ou perda da qualidade da madeira. 

Dentre as espécies florestais cultivadas, os maiores prejuízos têm sido verificados em áreas com euca-
lipto, onde os cupins podem limitar a implantação da floresta se não forem controlados preventivamente 
(WILCKEN, 2000; BERTI FILHO, 1995). Isto se deve em grande parte pelo fato de que a maioria dos novos 
plantios florestais de eucalipto é feita em áreas anteriormente ocupadas por pastagens em processo de de-
gradação, predominantemente ocupadas por espécies de Heterotermes tenuis (Isoptera: Rhinotermitidae) e 
Cornitermes cumulans (Isoptera: Termitidae).
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4.1. Cupins: biologia
Os cupins são insetos sociais que formam colônias de indivíduos interdependentes entre si, onde há 

sobreposição de gerações e cuidados com a prole. Sua estrutura social é composta por indivíduos que se 
desenvolvem por paurometabolia (modo de desenvolvimento indireto, com metamorfose, característica de 
muitos artrópodes) e compreende machos e fêmeas que se distribuem em categorias ou castas (GRASSÉ, 
1982; OLIVEIRA, et al., 1986; ELEOTÉRIO, 2000). Estes insetos ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais 
do mundo. 

Conforme Constantino (2005), a maioria das generalizações sobre a biologia de cupins se baseia em estu-
dos detalhados de algumas poucas espécies norte-americanas e européias pertencentes às famílias Kalotermi-
tidae, Rhinotermitidae e Termopsidae. No entanto, a fauna tropical é dominada pela família Termitidae, que 
foi muito menos estudada até o momento. O mesmo autor ainda afirma que poucos grupos desses insetos 
foram adequadamente revisados e existem poucos especialistas, dificultando o trabalho de identificação. A 
taxonomia sul-americana de térmitas está longe de ser completa, e ainda há muitas espécies não descritas e 
muito poucos gêneros foram devidamente revistos.

Dentre os tipos de cupins existentes, existem os cupins subterrâneos, que se apresentam de duas formas. 
O primeiro tem como características ninhos subterrâneos e difusos, ou seja, não se caracterizam por apre-
sentar monte de terra aparente e ficam bem espalhados pelo campo. Possuem operárias bem pequenas e es-
branquiçadas e tem aspecto vermiforme, isto é, cilíndrico. Estes cupins quando atacam as plantas provocam 
danos às raízes e aos galhos, que servem de alimento à esses animais. Quando a planta se apresenta maior, 
estas pragas atacam além das raízes, o cerne (miolo da planta), provocando perda da madeira, levando até a 
morte da mesma.

O segundo tipo de cupim subterrâneo tem como característica ninhos subterrâneos com panelas peque-
nas, lembrando ninhos de formigas “lava-pés”, os olheiros fazem a comunicação das panelas com o lado 
externo do cupinzeiro. Estes cupins atacam geralmente no período noturno e causam problemas principal-
mente quando as plantas se encontram na fase de muda, pois cortam as raízes e folhas dessas mudas, pro-
vocando a diminuição do estande da planta, o que ocasiona a diminuição do número de árvores em uma 
determinada área. Quando as plantas já estão maiores, estas pragas, conhecidas como cupins de montículos 
causam poucos danos.

De forma geral, a alimentação dos cupins está baseada em celulose e seus produtos, encontrados em 
plantas vivas, recém-mortas ou em decomposição e em húmus (BERTI FILHO, 1995). Os cupins subterrâne-
os forrageiam abaixo e, algumas vezes, acima do solo para buscar o alimento – material celulósico (JONES, 
1988). O forrageamento ou procura por alimento desses cupins é influenciado por fatores internos da co-
lônia e fatores externos, ambientais, e por vezes pela interação desses dois fatores (DELAPLANE, et al, 1991; 
WALLER, 1991).

Os fatores internos estão associados com a própria colônia de cupim como, tamanho, idade da colônia, 
status reprodutor, proporção de castas e pela alimentação prévia dos cupins (COSTA-LEONARDO, 1997). 
Por sua vez, os fatores externos ou ambientais influenciam a escolha do alimento pelos cupins subterrâneos, 
pois estas espécies respondem positivamente aos teores de umidade do solo, sendo mais ativas no forragea-
mento normalmente durante os períodos úmidos. Além disso, a temperatura também influencia o consumo 
de alimento, a sobrevivência e a longevidade dos cupins (LEITÃO-LIMA, 2005).

4.2. Ocorrência
Os cupins ocorrem nas áreas tropicais e temperadas do mundo, e estão reunidos na Ordem Isoptera, com 

mais de 2000 espécies descritas, sendo que 200 espécies ocorrem no Brasil (FONTES, 1995). E, segundo 
Schimdt (2007) cerca de 150 dessas espécies ocorrem na região do cerrado, e aproximadamente metade delas 
são endêmicas.

Os cupins estão entre os insetos mais abundantes em solos de florestas tropicais, representando um dos 
grupos mais dominantes (BANDEIRA et al., 2003; SALES, 2010). Segundo Constantino (1999) e Sales (2010) 
em um hectare de floresta tropical pode ser encontrado um número de espécies de térmitas maior que em 
toda a Europa.

No Brasil, Schimdt (2007) em seu trabalho apresentou algumas distribuições potenciais de espécies de 
cupins, como no cerrado brasileiro onde a espécie Cornitermes bequaerti é uma espécie característica e é pre-
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dominante neste habitat, além de algumas áreas de mata atlântica, extrapolando ainda sua ocorrência para 
outros habitats como a caatinga. Também relatou que a espécie C. cumulans, não se apresenta como espécie 
endêmica no país e possui distribuição mais ampla, alcançando os estados da região Sul do país (Figuras 1 
e 2). Neste sentido, por mostrar que ocorrem em áreas abertas, entende-se que algumas áreas antropizadas 
fornecem um ambiente propício para o desenvolvimento da espécie.  

Figura 1. Distribuição potencial de Cornitermes cumulans. Pontos representam registros reais de ocorrência. Fonte: 
Schimdt (2007).

Figura 2. Distribuição do gênero Cornitermes na América do Sul. Fonte: Constantino (2002).
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4.3. Danos
As florestas de eucalipto constituem uma fonte de recursos à alimentação de cupins, sendo que algumas 

espécies são consideradas pragas devido ao ataque em mudas ou árvores, podendo ocasionar destruição do 
sistema radicular, morte das mudas e perda da qualidade da madeira (ZANETTI, 2010).

Danos por cupins são os mais severos em países tropicais como o Brasil, Índia e alguns países africanos 
(NAIR; VARMA, 1985; WARDELL, 1987; COWIE, et al., 1989; WILCKEN, 1992). Santos (2008) também 
coloca que as espécies Syntermes insidians e Syntermes molestus danificam plantas novas de Eucalyptus spp., 
pelo descorticamento do pião e danos as raízes finas, com consequente murcha  e seca das folhas, mas neste 
estágio os cupins já não se encontram no local de ataque e os danos podem não atingir grandes proporções, 
porém é necessário o replantio, que além de oneroso, vai ocasionar uma desuniformidade futura nos plan-
tios (ANJOS, et al., 1986).

A maioria de cupins que atacam eucaliptos não constroem montículos, mas a ausência destes insetos 
numa floresta não significa que esteja livre do ataque dos mesmos (BERTI FILHO, 1995). Além do mais, o 
fato de se encontrarem cupins nas proximidades de plantas mortas não é suficiente para associá-los ao dano, 
pois de 27 gêneros de cupins coletados em plantios de eucalipto, somente um causava dano ao cerne e nove 
estavam se alimentando das raízes destas plantas (DIETRICH, 1989).

Desta forma, os danos de cupins em florestas implantadas pode ser muito variável, ocorrendo em Eucalyp-
tus spp. desde a muda plantada no campo até árvores adultas e maduras (SELANDER; BUBALA, 1983). Em 
viveiros florestais também causam danos consideráveis. 

Wilcken, et al. (2002) propõem a seguinte divisão de grupos de cupins-praga de florestas implantadas: 
i) cupins que atacam mudas desde o plantio até a idade de um ano, conhecidos como cupins das mudas, 
cupins das raízes ou cupins do colo (Ex. Systermes molestus, S. Insidians, C. cumulans, etc) e ii) cupins que ata-
cam árvores formadas (com mais de 2 anos), e destroem o interior da árvore, chamados de cupins do cerne 
(Ex. Coptotermes testaceus, H. tenuis) ou da casca. O cupim do cerne penetra pelas raízes das árvores e constrói 
galerias pelo interior do tronco, destruindo o cerne e deixando as árvores ocas. 

Os cupins que atacam mudas são as principais pragas que afetam o desenvolvimento inicial do eucalipto 
nas regiões tropicais e subtropicais (NAIR; VARMA, 1985). Estes cupins podem atacar a planta a partir de 15 
dias do plantio até 2 anos de idade, sendo a maior parte dos ataques nos primeiros quatro meses de plantio 
no campo, quando as plantas tem cerca de 10 meses (NAIR; VARMA, 1985). Já Wilcken (1992) coloca que 
o período de maior suscetibilidade das mudas de Eucalyptus grandis ao ataque de Cornitermes sp. é de 34 a 76 
dias após o plantio no campo.

Por sua vez, as espécies de cupins que danificam o cerne das árvores também são um problema sério em 
alguns países como Brasil (NOGUEIRA; SOUZA, 1987) e Austrália (NKUNIKA, 1988), sem solução prática 
em curto prazo (LEITÃO-LIMA, 2005).

Portanto, as perdas podem ser expressivas. Wilcken (1992) encontrou 18% de mortalidade de mudas de 
Eucalyptus grandis por Cornitermes sp, o que Wilcken e Raetano (1995) reforçam  pois, uma vez que a porcen-
tagem de falhas aceitável em plantios comerciais encontra-se entre 2 e 5%, e acima destes níveis, o replantio 
torna-se muito oneroso. Wilcken (2008) posteriormente apresentou que considerando a produtividade de 
uma floresta de eucalipto de 40 m3/ha ao ano, ou seja, de 240 m3/ha na idade de corte (6 anos), e supondo 
dano médio de 10% de mortalidade por cupins, tem-se: 

•	 Perda de 24 m3/ha ou 133 árvores/ha (em um estande de 1333 mudas/ha ou espaçamento 3 m x 2,5 m);

•	 Prejuízos que podem chegar a cerca de R$ 960,001 / ha no final do ciclo de produção.

Os danos diretos ao ataque de cupins são a morte das mudas pela destruição das raízes e os indiretos se 
referem ao comprometimento no desenvolvimento das árvores e a suscetibilidade destas plantas ao ataque 
de outras pragas, pela fraqueza das mesmas. Portanto, um controle preventivo e localizado é inevitável para 
evitar danos às mudas destas plantas.

Em vista dos danos que estas pragas ainda causam às plantações florestais nos dias de hoje, o controle 
químico ainda se mostra o mais eficiente nestes casos no país. O uso do ingrediente ativo Fipronil reduz 
drasticamente perdas de plantas por estas pragas nos plantios florestais, uma vez que a eficiência do combate 
preventivo e localizado deste produto é alta, girando em torno de 99%, em uma única aplicação no pré-plan-
1 Valor de conversão: R$ 1,00 = US$ 2,20. Câmbio de 30 de julho de 2014. 
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tio nas mudas que irão a campo. Desta forma, é garantido que a floresta se desenvolva e, consequentemente, 
colabora com a inibição do ataque de outras pragas florestais, já que a floresta cresce saudável.

A adoção de novas alternativas preventivas e curativas podem ser adotadas, entretanto, o Fipronil con-
tinua sendo uma ferramenta importante para o manejo integrado dos cupins em áreas florestais, tendo 
em vista que as alternativas de produtos registrados no país possuem um único modo de ação, diferentes 
do Fipronil. Dentre as outras estratégias de manejo recomendadas pelo FSC não se encontrou alternativas 
comprovadamente eficientes, economicamente viáveis e possíveis, de serem avaliadas neste período, pela 
segurança ambiental e posterior registro pelos órgãos oficiais no país. Alguns exemplos:

Para o controle biológico de cupins, apesar da existência de diferentes grupos de predadores, estes foram 
eficazes apenas durante o período de acasalamento e a fundação dos ninhos. Embora estudos com fungos 
entomopatogênicos tenham mostrado alguma eficiência quando aplicados dentro dos ninhos de cupins, as-
sumindo que a maioria das espécies de cupins possuem ninhos subterrâneos, torna este processo de controle 
difícil operacionalmente (ALMEIDA, et al., 1998). 

Existem estudos com controle de cupins por meio de extratos de nim (azadirachtin), no entanto, os re-
sultados dos trabalhos realizados não foram satisfatórios para uso no solo, visando a formação de barreira 
química com este repelente natural (MACHADO et al., 2013).

Embora seja comumente aplicado no Brasil, a técnica do cultivo mínimo, que entre outras coisas prevê o 
revolvimento do solo, em sua preparação, o que fornece outras fontes de alimento para cupins, além das mu-
das de eucalipto (WILCKEN; RAETANO, 1998), e contribui assim para a racionalização do uso de cupinicida, 
ainda assim, o controle preventivo das mudas com o uso deste produto, se faz necessário para a viabilidade 
da operação florestal.

Neste sentido, o uso de plantas resistentes, extratos tóxicos de plantas, e controle biológico, pela manipula-
ção de predadores, parasitóides e micro-organismos apresentaram resultados insatisfatórios e inconsistentes, 
e não ofereceram nenhuma indicação de qualquer viabilidade técnica, econômica ou operacional, como será 
melhor apresentado nos itens seguintes sobre o cumprimento das recomendações das derrogações do FSC.

5. Cumprimento das recomendações FSC pelo setor florestal brasileiro

5.1. Recomendações a serem cumpridas durante o período de derrogação
Nas páginas 9 e 10 do documento “Recommendations regarding Derogations to use alpha-Cypermethrin, 

Deltamethrin, Fenitrothion, Fipronil and Sulfluramid in FSC Certified Forests in Brazil”, o FSC apresentou 
as recomendações a serem desenvolvidas ao longo dos cinco (05) anos da derrogação aprovada para o 
pesticida Fipronil, no controle de cupins. Estas recomendações estão explanadas no item F do documento 
referido acima, a serem cumpridas dentro do prazo de vigência da Derrogação, pelas organizações florestais 
brasileiras dentro de seus respectivos Processos de Derrogação aprovados pelo FSC (Tabela 01). Na sequencia 
são apresentadas informações sobre o desenvolvimento de cada recomendação do FSC durante o processo 
de derrogação aprovado, pelas organizações que fazem parte do Grupo Nacional de Derrogação. 

F 1.1. Identificar espécies de cupins

A ordem Isoptera conta com mais de 2000 espécies descritas. Na região Neotropical ocorrem as famílias: 
Kalotermitidae, Termopsidae, Rhinotermitidae, Termitidae e Serritermitidae. Esta última é representada por 
uma única espécie e de ocorrência apenas no Brasil. Nas Américas, excluindo-se os fósseis, ocorrem 84 gê-
neros em 5 famílias com 514 espécies, sendo que no Brasil relatou-se a existência de 200 espécies (ARAUJO, 
1977; FONTES, 1983; ELEOTÉRIO, 2000).

Os cupins ou térmitas apesar de terem grande importância para os ecossistemas florestais, sendo um dos 
primeiros agentes a atuar na ciclagem de nutrientes, decompondo os diversos resíduos florestais, como tocos, 
casca, ramos e folhas secas, alterando a estrutura e a aeração do solo (WOOD; SANDS, 1978; BERTI FILHO, 
1993), podem tornar-se pragas, podendo atacar mudas ou árvores vivas e ocasionar destruição do sistema 
radicular, morte das mudas ou perda da qualidade da madeira. Segundo Constantino (2002) 53 espécies de 
cupins são consideradas pragas agrícolas na América do Sul.
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Dentre as espécies florestais cultivadas, os maiores prejuízos têm sido verificados em áreas com eucalipto, 
onde os cupins podem limitar a implantação da floresta se não forem controlados preventivamente (WIL-
CKEN, 2000; BERTI FILHO, 1995).

As principais espécies do grupo de cupins-praga, conhecidos como cupins das mudas são: Cornitermes 
bequaerti, Syntermes molestus, S. Insidians e C. cumulans, etc, todos pertencentes à família Isoptera: Termitidae. 
E as principais espécies do grupo conhecido como cupins de cerne são: Coptotermes testaceus, H.  tenuis, per-
tencentes à família Isoptera: Rhinotermitidae (WILCKEN et al., 2002).

Os cupins de muda atacam desde o plantio até um ano de idade, podendo causar a destruição do sistema 
radicular ou anelamento na região do colo, geralmente levando a muda à morte. O seu controle tem caráter 
preventivo, criando uma barreira de repelência entre os cupins e as mudas recém-plantadas dispensando a 
identificação de espécies desses gêneros (Cornitermes e Syntermes), já que os mesmos estão presentes pratica-
mente em todas as regiões brasileiras.

Já para os cupins do cerne, que atacam árvores com mais de dois anos de idade destruindo o seu interior, 
não são realizados controles químicos. Conforme Wilcken (2000) apesar de existirem recomendações de 
controle como a aplicação de inseticidas líquidos dentro dos troncos ou tocos, estas são de caráter paliativo 
e temporário, pois não atingirão a colônia que está no solo. A principal espécie é Coptotermes testaceus.

Além disso, a identificação não se restringe apenas a morfologia externa, e sim a um estudo dinâmico 
que depende, principalmente, da biologia geral do inseto, sendo, portanto, um trabalho bastante lento e que 
requer um profissional altamente especializado (FONTES, 1995).

Apesar das características de controle dos cupins de mudas dispensar a identificação de espécies conforme 
já explicado anteriormente, e também pela dificuldade em obter uma bibliografia consistente, buscando 
atender a essa recomendação, as organizações florestais adotam quatro métodos de identificação: 

•	 Qualificação dos seus funcionários para identificação em nível de gêneros, e/ou;

•	 Disponibilização de bibliografia, e/ou;

•	 Participação em eventos sobre o tema, e/ou; 

•	 Em casos onde fosse necessária a identificação da ocorrência de um gênero na UMF, em que não foi pos-
sível identificar pelos métodos citados, a empresa dispõe de contato com especialista. 

Sendo a distribuição das espécies de cupins algo imutável em um curto intervalo de tempo (Figuras 01 e 
04 abaixo), e considerando as auditorias de monitoramento anuais e o acompanhamento das empresas na 
identificação dos gêneros que ocorrem em suas áreas, que se revelam praticamente constantes, é racional-
mente prudente considerar que as exigências dessa recomendação estão plenamente cumpridas. 

Síntese

As principais espécies do grupo de cupins-praga, conhecidos como cupins das mudas são: Cornitermes 
bequaerti, Syntermes molestus, S. Insidians e C. cumulans, etc, todos pertencentes à família Isoptera: Termiti-
dae. E as principais espécies do grupo conhecido como cupins de cerne são: Coptotermes testaceus, H. tenuis, 
pertencentes à família Isoptera: Rhinotermitidae. Sendo a distribuição das espécies de cupins imutável, a 
identificação dos gêneros que ocorrem nas UMF se revelam praticamente constantes em um curto intervalo 
de tempo, assim, considerando as auditorias de monitoramento anuais é racionalmente prudente considerar 
que as exigências dessa recomendação estão plenamente cumpridas.

F 1.2. Localizar áreas onde C. bequaerti ou S.molestus são predominantes

Sobre a distribuição real de cada espécie de cupim, Schimdt (2007) aponta que é extremamente difícil ou 
impossível determiná-la, devido à amostragem ser mal distribuída; muitas espécies serem pequenas e difíceis 
de encontrar; demandar muito tempo; necessitar altos investimentos e as áreas são de difícil acesso.

Um estudo de distribuição potencial de espécies de cupins no cerrado brasileiro concluiu que a espécie 
Cornitermes bequaerti é uma espécie característica e ocorre em todo o cerrado, além de algumas áreas de Mata 
Atlântica e extrapola ainda sua ocorrência para área de cerrado no estado do Maranhão, na caatinga entre os 
estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba e áreas de mata no Acre (Figura 3) (SCHIMDT, 2007).
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Constantino (2005), em uma revisão sobre os cupins no cerrado brasileiro, relata a presença de Corniter-
mes bequaerti nas regiões de Vilhena, Serra do Roncador, Manso, Brasília, Paracatu e São Paulo. Na Figura 04 
tem-se a distribuição do gênero Syntermes na América do Sul, segundo Constantino (2002). Não há literatura 
que evidencie mais especificamente a distribuição das famílias do gênero Syntermes. Berti Filho (1993) apon-
ta que, no Brasil, os estados onde a espécie S. molestus ocorre são Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Roraima.

As Organizações florestais em suas pesquisas de identificação de espécies, a exemplo do cumprimento da 
recomendação anterior (F 1.1) juntamente com as informações existentes na literatura científica relaciona-
dos ao predomínio destas espécies de cupins no país, e a correlação destes dados com as regiões das Unida-
des de Manejo Florestal (UMF) de cada empresa, permitem assim concluir que esta recomendação foi cum-
prida durante o período de vigência da Derrogação, bem como, aplicada nos respectivos planos de manejo.

Figura 3. Distribuição potencial de Cornitermes bequaerti. Pontos representam registros reais de ocorrência. 
Fonte: Schimdt (2007).

Figura 4. Distribuição de Syntermes na América do Sul. Fonte: Constantino (2002).
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Síntese

A distribuição real de cada espécie de cupim é extremamente difícil ou impossível determiná-la, devido 
à amostragem ser mal distribuída; muitas espécies serem pequenas e difíceis de encontrar; demandar muito 
tempo; necessitar altos investimentos e as áreas são de difícil acesso. A exemplo do cumprimento da reco-
mendação anterior juntamente com as informações existentes sobre as duas espécies apontadas nesta reco-
mendação permitem concluir que esta foi cumprida durante o período de vigência da derrogação.

F 1.3. Monitorar danos e nível de presença em viveiros e plantios novos

O monitoramento dos danos e nível de presença em viveiros e plantios novos é prática constante nas 
Organizações florestais, principalmente pelo fato de que a maioria dos novos plantios florestais no país é 
realizado em áreas onde anteriormente existiam pastagens em processo de degradação, e que por sua vez, 
tem uma forte ocorrência das espécies de cupins Heterotermes tenuis (Isoptera: Rhinotermitidae) e Cornitermes 
cumulans (Isoptera: Termitidae) (LEITÃO-LIMA, 2005). 

Sendo assim, para uma decisão embasada, que considere os dados de danos e nível de presença de cupins, 
conhecer o histórico de ocupação de uma nova área de plantio é imprescindível. E considerando que estas 
áreas de implantação de novos plantios se dá em grande parte onde existiam pastagens e logo, a presença de 
cupins é inevitável, se opta pelo controle preventivo das mudas. Por outro lado, em áreas de condução, com 
plantios já existentes, faz-se uso do histórico de ocorrência de cupins na área para a tomada de decisão de 
controle ou não. 

Neste sentido, o monitoramento se dá num primeiro momento pelo histórico de ocupação anterior da 
área e, num segundo momento pelo histórico de ocorrência de ataques de cupins, em áreas de plantio já es-
tabelecidas. Porém, em ambos os casos também é feita a correlação com os dados científicos de distribuição 
de cupins no país (Figuras 02 e 04). Ademais, as técnicas de monitoramento acontecem por meio da locali-
zação e quantificação dos focos de cupins, evitando-se, desta forma, aplicações desnecessárias em área total, 
reduzindo o uso indiscriminado de inseticidas químicos nas mudas de qualquer localização dos plantios 
florestais. 

O manejo de cupins em plantios florestais considera num primeiro momento o tipo de manejo que será 
implantado, se nova área ou se área de reforma, como demonstrado na figura 05 abaixo. Sendo uma nova 
área de plantio há que se considerar o tipo de cultura anteriormente presente na área. Se a  ocupação anterior 
do solo foi de pastagem, a estratégia de manejo indica o controle preventivo, pelos indicadores já expostos 
de presença inevitável de cupins em áreas de pastagem. No entanto, se não há histórico de ocupação de pas-
tagem nesta nova área de implantação, a estratégia de manejo determina que há que se fazer uma avaliação 
do plantio, por meio da identificação de ataques de cupins. Nestas condições, uma vez que haja ataque há o 
controle curativo ou mesmo o replantio, com o controle preventivo das mudas, neste caso. 

Uma vez que a área seja de reforma, há que se avaliar o histórico de ataques de cupins nesta área de 
plantio e existindo ocorrência de cupins, faz-se o controle preventivo das novas mudas. Senão, considera-se 
a avaliação florestal periódica do plantio para tomada de decisão de controle, replantio (com controle pre-
ventivo) ou não controle.

Por conta da estratégia de manejo adotada pela grande maioria das Organizações florestais, opta-se por 
realizar o tratamento preventivo das mudas que serão destinadas a áreas com histórico de infestação de 
cupins. O tratamento preventivo consiste na imersão da parte subterrânea da muda em solução cupinicida. 
E mesmo procedendo a esse tratamento preventivo, as organizações também realizam avaliações dos plan-
tios jovens, para identificar a ocorrência e o nível do ataque (Figura 05). Essas avaliações são especificamente 
realizadas no período de maior suscetibilidade das mudas, definido por Wilcken (1992) como de 34 a 76 
dias após o plantio, para E. grandis a C. cumulans. 

Vale destacar, como já mencionado anteriormente, que para plantios florestais comerciais a porcentagem 
de falhas aceitável está entre 02 a 05 %, e acima destes níveis, o replantio torna-se muito oneroso (WILCKEN; 
RAETANO, 1995), por isso também a necessidade do monitoramento das áreas.
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Figura 5. Fluxograma da estratégia de monitoramento empregada para controle de cupins nas empresas 
florestais.

Síntese

O monitoramento dos danos e nível de presença em viveiros e plantios novos é prática constante nas 
Organizações florestais, principalmente pelo fato de que a maioria dos novos plantios florestais no país é re-
alizado em áreas onde anteriormente existiam pastagens em processo de degradação, e que por sua vez, tem 
uma forte ocorrência das espécies de cupins. Assim, para uma decisão embasada, que considere os danos e 
nível de presença de cupins, é fundamental conhecer o histórico de ocupação de uma nova área de plantio. 
Neste sentido, o monitoramento se dá num primeiro momento pelo histórico de ocupação anterior da área 
e, num segundo momento pelo histórico de ocorrência de ataques de cupins, em áreas de plantio já estabe-
lecidas. Porém, em ambos os casos também é feita a correlação com os dados científicos de distribuição de 
cupins no país. Por conta da estratégia de manejo adotada pela grande maioria das Organizações florestais, 
opta-se por realizar o tratamento preventivo das mudas que serão destinadas a áreas com histórico de infes-
tação de cupins.

F 2.1. Reduzir a aplicação de fipronil ao nível mínimo necessário, em tratamento de mudas sus-
cetíveis para áreas com presença dos cupins-pragas

Como já discutido na recomendação anterior (F 1.3), o tratamento das mudas através da imersão aconte-
ce somente para aquelas que serão plantadas em talhões cujo histórico de infestação indica altas chances da 
muda ser acometida por cupins, como já explicitado na figura 05. Talhões esses previamente identificados já 
no cumprimento das recomendações F 1.1, F 1.2 e F 1.3.

Aliado a essa restrição no tratamento preventivo, as empresas também avaliam os plantios no período 
de maior suscetibilidade, por meio da avaliação posterior de sobrevivência das mudas e, assim definir pelo 
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controle pós-plantio da área em avaliação. Este controle é realizado por meio de aplicação de produto em 
jato dirigido à planta e somente nos casos onde o tratamento por imersão não foi suficiente, a fim de repelir 
o cupim ainda presente, e garantir o estabelecimento da muda em campo. Portanto, adotando essas duas 
frentes se consegue reduzir a aplicação do pesticida para um nível mínimo necessário.

F 2.2. Considerar plantio direto (redução ou eliminação do preparo do solo).

A evolução dos equipamentos e técnicas de preparo de solo, bem como a qualidade das mudas, fez com 
que as organizações florestais abandonassem a queimada como prática de preparo do solo e desde então, 
fazem uso da prática/técnica do cultivo mínimo ou plantio direto, tanto em áreas de implantação quanto de 
reforma/condução.

O desenvolvimento de sistemas de manejo do solo mais adequados às condições edafoclimáticas de dis-
tintas regiões e a associação de práticas agrícolas aumentaram e mantiveram a capacidade produtiva do solo, 
e entre estas técnicas estão o cultivo mínimo e o plantio direto. 

No cultivo mínimo a maior parte dos resíduos culturais são mantidos sobre a superfície do solo. Esses re-
síduos incluem a serapilheira, galhos, ponteiros e folhas deixados pós-colheita, no caso de reforma, ou restos 
da vegetação anterior. Dependendo do método de colheita e processamento da madeira no campo, também 
as cascas são deixadas como resíduos culturais (GONÇALVES et al., 2000). Enquanto no plantio direto não 
há preparo prévio de solo na área de cultivo, sendo o plantio feito sobre a palha deixada pelas culturas ante-
riores e pelas ervas daninhas (CASTRO, 1995). 

O cultivo mínimo aumenta a quantidade de resíduos florestais sobre o solo e afeta várias características 
ambientais da flora, fauna e características do solo, como a estrutura, teor de matéria orgânica, areação, 
concentração e distribuição de nutrientes, minimizando escoamento superficial da água da chuva, erosão, 
temperatura da superfície e impactos a jusante, como assoreamento de cursos d´água, contribuindo assim 
para a conservação da qualidade do sítio. Desta forma, a adoção desta prática conservacionista gera ganhos 
ambientais e econômicos significativos nas operações florestais (SANTANA; REZENDE, 1995). 

Segundo Wilcken e Raetano (1995) apesar dessa prática favorecer o aumento da população de cupins, 
eles deixariam de atacar inicialmente as mudas, dando chance das mesmas se desenvolverem, evitando assim 
o ataque durante o período de maior suscetibilidade das mesmas. Isso porque a manutenção dos resíduos 
florestais propicia uma fonte alternativa de alimento aos cupins, dando preferência pela matéria orgânica em 
detrimento das mudas (WARDELL,1987; LOGAN et al., 1990)  

Outra vantagem do cultivo mínimo está no fato de que a maior diversidade vegetacional pode favorecer 
insetos generalistas, tornando mais difícil o encontro da planta hospedeira por insetos muito especializados 
(ZANUNCIO et al., 1995). 

Quanto aos cupins subterrâneos, estes mesmos autores também afirmaram que a ocorrência e os danos 
causados por estes insetos são maiores em áreas sem cobertura vegetal, especialmente quando se utiliza a 
irrigação, pois neste caso os cupins, buscando água, concentram-se ao redor da muda irrigada. Assim, a ma-
nutenção da cobertura vegetal contribuirá para a manutenção da umidade em toda área, o que por sua vez, 
deixará de atrair os cupins para as mudas, favorecendo que ataquem hospedeiros alternativos.

O cultivo mínimo também é vantajoso no controle dos cupins de superfície, pois a cobertura do solo tor-
nará mais difícil que tais insetos detectem a muda, pois se alimentam principalmente à noite (ZANUNCIO 
et al., 1995). Além de vantagens no controle de cupins, o cultivo mínimo também confere proteção ao solo, 
favorece a nutrição entre outras vantagens de ordem física e química e, portanto, é amplamente utilizado 
como técnica operacional nas UMF das Organizações florestais no país.
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Síntese

As Organizações florestais já abandonaram há tempos a queimada como prática de preparo do solo e 
fazem uso da prática/técnica do cultivo mínimo ou plantio direto, tanto em áreas de implantação quanto de 
reforma/condução. No cultivo mínimo a maior parte dos resíduos culturais são mantidos sobre a superfície 
do solo. O cultivo mínimo aumenta a quantidade de resíduos florestais sobre o solo e afeta várias caracterís-
ticas ambientais da flora, fauna e características do solo. Neste sentido, a adoção desta prática conservacio-
nista gera ganhos ambientais e econômicos significativos nas operações florestais. Frente a ocorrência e aos 
danos dos cupins, tanto os cupins subterrâneos quanto os cupins de cobertura causam maiores danos em 
áreas sem cobertura vegetal, sendo assim, o cultivo mínimo se torna mais vantajoso. Além disso, este tipo 
de cultivo também confere proteção ao solo, favorece a nutrição entre outras vantagens de ordem física e 
química, e, portanto, é amplamente utilizado como técnica operacional nas UMF das organizações florestais.

F 3.1. Para tratamento direto de colônias, usar controle biológico com fungos patogênicos e 
nematoides ou bactérias (Bacillus thuringiensis)

Os fungos são o principal grupo de patógenos estudados para o controle de cupins (WILCKEN; RAETA-
NO, 1995), pois o interior das colônias oferece condições ideais para o desenvolvimento das colônias dos 
patógenos, como alta umidade, concentração de indivíduos e proteção contra as variações do ambiente 
(LOGAN et al.,1990). 

Há vários estudos mostrando a infectividade e a patogenicidade de fungos entomopatogênicos para 
cupins em condições de laboratório (LOGAN et al., 1990; HÄNEL, 1982). Por meio de bioensaios os auto-
res, Sapaj e Jan (1990), demonstraram que Metarhizium anisopliae é mais patogênico que Beauveria bassiana 
para Coptotermes curvignathus, porém Logan et al. (1990) e Hänel (1982) comentam que a efetividade destes 
agentes em condições de campo é desconhecida. 

Nos bioensaios laboratoriais de Neves e Alves (2000) foram testados cinquenta isolados dos fungos ento-
mopatogênicos B. bassiana e M. anisopliae para controle de Cornitermes cumulans. Para M. anisopliae o isolado 
mais virulento apresentou mortalidade média confirmada de 57,8%, nove dias após a inoculação e, para B. 
bassiana, o isolado mais eficiente apresentou mortalidade média de 50,5%. 

Rosales (2001) também avaliou o efeito de derivados das meliáceas Azadirachta indica (nim), Melia aze-
darach e Trichilia pallida e os fungos entomopatogênicos M. anisopliae (isolado 1037) e B. bassiana (isolado 
634) visando o controle do cupim subterrâneo Heterotermes tenuis, sendo que nenhum dos produtos avalia-
dos foi repelente a ponto de evitar a construção de galerias em placas com ágar ou provocar o fechamento 
das mesmas. Neste trabalho foram estudados os efeitos dos derivados vegetais e dos entomopatógenos na 
sobrevivência de H. tenuis, em forma independente e associada, em condições de laboratório e de campo, e 
os resultados em campo mostraram tendências semelhantes às observadas para esses tratamentos em labo-
ratório, embora com menores níveis de mortalidade.

Este trabalho reforça que apesar de alguns testes laboratoriais revelarem efetividade de controle com fun-
gos, as condições laboratoriais estão muito distantes da realidade de campo. Proceder com testes de campo 
em plantios florestais com fungos entomopatogênicos mostra-se um investimento com poucas possibilida-
des de revelar resultados satisfatórios, pois a utilização de um microrganismo depende de fatores como a 
seleção de linhagens virulentas e a sua adequação aos processos desenvolvidos para a aplicação do agente 
nas áreas de interesse.

Ainda em busca de alternativas para o controle de cupins, verificou-se em literatura o trabalho de Cas-
tilhos-Fortes et al. (2002) que avaliaram a patogenicidade, em laboratório de diferentes cepas da bactéria 
Bacillus. thuringiensis sobre a espécie de cupim Nasutitermes ehrhardtirevelando uma efetividade de 100% no 
controle de cupins em 2 das 57 cepas, porém todas as referências de B. thuringiensis contra isópteros mostram  
toxicidade somente em condições laboratoriais e, segundo Wilcken e Raetano (1995) a utilização de B. thu-
ringiensis no campo é restrita devido a sua baixa sobrevivência no solo.
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Além dos microrganismos entomopatogênicos tais como fungos e bactérias, algumas espécies de nema-
toides também se mostram potenciais para o controle biológico de cupins como demonstra o trabalho de 
Rosa et al. (2008), que verificou a  patogenicidade de Steinernema carpocapsae à Cornitermes cumulans e obteve 
mortalidade de 100% . 

Há inúmeras literaturas que testaram a eficiência de diversos nematoides em condições laboratoriais 
porém, Costa-Leonardo et al. (1995) relatam que, apesar de diversas empresas americanas venderem nema-
toides para a supressão de cupins subterrâneos, os testes de campo têm falhado na demonstração da eficácia 
de suas aplicações. Essa ineficiência de campo demonstra que o grau de sucesso do controle depende da 
linhagem de nematoides, viabilidade dos mesmos após a entrega e das variáveis de microhábitats como tem-
peratura, tipo de solo, níveis de umidade do solo e estação do ano. Além disto, Costa-Leonardo et al. (1995) 
também apontam que os nematoides não são recomendados no tratamento preventivo dos cupins porque 
eles se dispersam lentamente na área de tratamento, e até encontrarem seus insetos hospedeiros – os cupins, 
os danos já tomaram proporções irreparáveis. 

Embasado nestas discussões e nas pesquisas nas quais elas foram fundamentadas, pode-se concluir que 
o uso destes entomopatógenos para controlar cupins é algo cuja ineficiência em campo já foi comprovada 
pelas limitações supracitadas, portanto julga-se como finalizados os esforços nesse assunto pelas Organiza-
ções florestais, frente a viabilidade operacional das alternativas de controle propostas nesta recomendação. 

Síntese

Realizar testes de campo em plantios florestais com fungos entomopatogênicos mostra-se um investi-
mento com poucas possibilidades de revelar resultados satisfatórios, pois a utilização de um microrganismo 
depende de fatores como a seleção de linhagens virulentas e a sua adequação aos processos desenvolvidos 
para a aplicação do agente nas áreas de interesse. Ainda na busca de alternativas para o controle de cupins, 
verificou-se em literatura alguma patogenicidade de bactérias em cupins, porém somente em condições de 
laboratório, uma vez que determinadas bactérias tem baixa sobrevivência no solo em condições de campo. 
Ineficiência também foi demonstrado em testes com nematoides por diversos motivos como, linhagem, dis-
persão, etc. Por fim, baseado nas discussões e trabalhos apresentados conclui-se que o uso de entomopatóge-
nos para controlar cupins é ineficiente em campo, e assim, julgas-e finalizados os esforços para cumprimento 
desta recomendação.

F 3.2. Considerar o uso de Borax ou Spinosad, caso o controle biológico não seja efetivo

Spinosad

O Spinosad, cujo ingrediente ativo é derivado da bactéria Saccharopolyspora spinosa, que ocorre natural-
mente no solo, possui registro na ANVISA (2010) – Anexo, para controle de cupins (Cornitermes cumulans) 
– Anexo, somente através de aplicação direta no cupinzeiro, prática essa que é pouco ou quase não utilizada 
pelas organizações florestais, uma vez que nesta prática há necessidade de localização dos cupinzeiros no 
campo, o que é inviável operacionalmente devido a dificuldade de localização dos mesmos, uma vez que 
são subterrâneos. 

De qualquer forma, a metodologia proposta com uso do Spinosad destrói toda a colônia do cupim, sen-
do que o tratamento preventivo, adotado pelas organizações florestais, atua apenas repelindo o ataque dos 
cupins às mudas. Isto é, não destrói a colônia de cupins e permite que estes insetos cumpram sua função de 
decompositores e manipuladores de matéria orgânica (JUNQUEIRA et al., 2008). Além disso, o seu produto 
comercial, Entrust®, é classificado ambientalmente pela ANVISA (2010) como de classe III (produto perigoso 
ao meio ambiente). 

Bórax

O Bórax, também conhecido como Borato de sódio ou Tetraborato de sódio, tem seu uso registrado ape-
nas para controle de cupins em madeira seca, prática essa novamente não aplicada ou pouco aplicada pelas 
organizações florestais, além de não possuir eficiência comprovada para controle de cupins nos plantios 
florestais. Além disso, não existe nenhum produto registrado no país contendo este ingrediente ativo. 
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Embasado nestas informações, pode-se concluir que o uso destes agentes para controlar cupins é inviável, 
e, portanto, pode se julgar como finalizados os esforços para complementação do uso destes produtos ao 
controle biológico, como indicado nesta recomendação (F 3.2) e na anterior (F 3.1).

F 4. Manter registro do total de fipronil utilizado por ano para tratamento de mudas e informar 
nos Relatórios das auditorias.

Dados referentes ao uso total de Fipronil são facilmente obtidos por todas as Organizações florestais 
certificadas, pois registrar o uso de qualquer produto químico seja ele “altamente perigoso” ou não, e dispor 
essa informação nos relatórios de auditoria de monitoramento são ações obrigatórias para qualquer Orga-
nização certificada FSC.

Por isso, as evidências destes registros são apresentadas e podem ser verificadas nas auditorias anuais de 
monitoramento da certificação, que são apresentadas aos órgãos certificadores.

F 5. Cuidado no manuseio e aplicação do fipronil, para não colocar em risco as pessoas e os ini-
migos naturais, implementando avaliações para reduzir o risco a níveis aceitáveis e respeitando 
a legislação nacional e regional, para uso de pesticidas.

A adoção do Fipronil como estratégia de combate aos cupins deve sempre ser feita com cautela, principal-
mente durante o manuseio e a aplicação do inseticida. A aplicação é feita sempre seguindo recomendações 
pré-determinadas pelo corpo técnico de proteção das empresas, principalmente no que tange a legislação de 
saúde e segurança no trabalho.

No Brasil, a instrução normativa que regulamenta a utilização de pesticidas é a Lei Nº 7.802/89 (BRASIL, 
1989). Esta lei dispõe no seu Art. 7º que o rótulo dos produtos deve conter informações como: equipamen-
tos a serem usados; os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio 
ambiente e as precauções para evitar danos aos aplicadores, aos que manipulam, aos terceiros e aos animais 
domésticos, fauna, flora e meio ambiente. Além disso, a lei também penaliza o empregador que não fornecer 
e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores.

Além da Lei Nº 7.802/89, o Ministério do Trabalho e Emprego dispõe da Norma Regulamentadora nº 
6 (NR nº 6) da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2001), que define como compe-
tência do empregador fornecer ao trabalhador o EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado ao 
risco de cada atividade, exigir seu uso, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a 
conservação do EPI, substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela 
higienização e manutenção periódica desses equipamentos. Outra exigência legal são os exames médicos 
periódicos nos trabalhadores envolvidos em atividades que tenham risco, conforme regulamentado pela NR 
nº 7 também da ABNT (ABNT, 1994).

Desta forma está comprovado que, no Brasil, os cuidados no manuseio, aplicação do  cupinicida e saúde 
dos trabalhadores são assuntos regulamentados por lei sendo, portanto imprescindíveis de cumprimento e 
cujos esforços podem ser considerados como plenamente atingidos por todas as organizações florestais que 
assinam este relatório. 

A aplicação do Fipronil ocorre pelo método de imersão de mudas em soluções inseticidas antes do plantio 
e é atualmente o método mais empregado para controle de cupins pelas organizações florestais brasileiras. 
Pelo fato da aplicação do produto ser totalmente direcionada à planta ainda no viveiro onde a Organização 
dispõe de local adequado para a atividade, resultam em menor risco ao trabalhador, aos inimigos naturais, 
e por consequência também aos animais não-alvo.

Ademais, a manutenção de reservas naturais e manejo dos sub-bosques, realizado em grande parte pelas 
organizações florestais no país permitem a preservação de inimigos naturais. Neste sentido, as organizações 
se utilizam destes conhecimentos e de suas técnicas de manejo permitindo que não somente o risco aos 
inimigos naturais seja reduzido, como também seja mantido a presença destes animais nas áreas das UMF 
(BOARETTO; FORTI, 1997).
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Síntese

As Organizações florestais no Brasil seguem a legislação de saúde e segurança no trabalho exigidos pelas 
leis e normas técnicas nacionais, além da aplicação dos cupinicidas ocorrer em cada empresa de acordo com 
as recomendações pré-determinadas pelo corpo técnico de proteção florestal das mesmas. Ademais a aplica-
ção do Fipronil ocorre por imersão das mudas em soluções com o princípio ativo, e assim ser totalmente di-
recionada à planta, com local adequado à atividade, resulta-se em menor risco ao trabalhador, aos inimigos 
naturais, e por consequência aos animais não-alvo.

5.2. Recomendações dos Assessores Técnicos
Na página 10 deste mesmo documento, nos itens G, I e J são explanadas algumas recomendações extras 

pelos Assessores técnicos cabíveis aos cupins. São elas: 

G: Colaborar em testes - com especialistas e estudantes de doutorado em instituições de pes-
quisa, empresas comerciais, agências governamentais e/ou outras empresas florestais - em al-
ternativas para substituir deltametrina, fenitrotion, fipronil e sulfluramida e, gradualmente, re-
duzir o uso de inseticidas através de manejo integrado de pragas: o monitoramento de pragas 
e nível de dano, a definição de uma densidade crítica de pragas, o uso de inseticidas somente 
em áreas altamente infestadas, onde a densidade crítica é excedido ou se os níveis de danos são 
inaceitavelmente elevados, a aplicação de inseticidas em taxas mínimas eficazes (kg/ha ou g/m2), 
e complementando-os com controle biológico e práticas silviculturais preventivas;

Conforme já exposto para as recomendações F 3.1 e F 3.2, o uso de alternativas e complementações com 
controle biológico de cupins é algo cuja ineficiência em campo já está cientificamente comprovada, portanto 
se julga como finalizados os esforços nesse assunto. As demais solicitações desta recomendação extra podem 
também ser verificadas pelas informações obtidas do cumprimento das demais recomendações explicitadas 
acima: redução de uso (F 2.1), monitoramento (F 1.1 e F1.2) e nível de dano (F 1.3).

I: Desenvolver em médio a longo prazo, práticas silviculturais preventivas para a redução da 
praga e dano às árvores, através de: a) Plantio de espécies mais robustas, mais bem adaptadas 
as condições locais e com menor susceptibilidade a estas pragas; b) Redução do controle de 
plantas daninhas (permanecer com parte da vegetação herbácea); c) Permitir o crescimento de 
culturas de cobertura; d) Limitar área de corte raso; e) Proteção de inimigos naturais e espécies 
raras (pássaros, mamíferos, répteis e anfíbios) em áreas de floresta natural ou parte das áreas 
manejadas (de acordo com a escala e intensidade do manejo

As recomendações extras apresentadas neste item são consideradas na gestão florestal das Unidades de 
Manejo Florestal (UMF) e nas estratégias de operação de cada Organização florestal. As práticas silvicultu-
rais recomendadas aqui já são amplamente consideradas não somente para a redução das pragas e danos 
às árvores, como também para viabilidade e sucesso da gestão florestal estabelecida por cada Organização, 
considerando os aspectos técnicos e as condições ambientais nas quais as UMF estão inseridas.

Neste sentido são explanadas as práticas silviculturais preventivas adotadas pelas Organizações através de:

•	 Plantio de espécies mais robustas, e bem adaptadas as condições locais e menor susceptibilidade a 
estas pragas: as organizações florestais possuem programas de melhoramento florestal ou plantam 
árvores adquiridas de fornecedores cujas mudas são provenientes de processos de melhoramento flo-
restal, e consideram entre os critérios de seleção de material genético, a resistência à pragas e doenças. 
Neste sentido, o setor florestal brasileiro possui exemplos clássicos de seleção de material genético 
resistente a doenças, a exemplo da resistência ao cancro (Cryphonectria cubensis) e a ferrugem (Puccinia 
psidii). Em relação à resistência aos insetos, o melhoramento genético pode não ser a ferramenta mais 
adequada em função dos mecanismos de ação dos insetos. No caso de cupins de raízes, deve-se levar 
em consideração sua falta de especificidade no ataque, uma vez que se alimentam de matéria orgânica 
e matéria vegetal, que está presente por todo solo, bem como nas raízes das plantas. Existem poucas 
pesquisas e avanços em mecanismos de resistências para estes insetos, pois causam sérios danos du-
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rante um único período, o início da implantação da floresta. Este é um período crítico do plantio pois 
a muda necessita desenvolver-se na maior velocidade possível, afim de se estabelecer e fixar no solo. 
Para tanto, a planta emite uma grande quantidade de raízes, que nesta fase são pouquíssimo lignifi-
cadas, facilitando os danos causados pelos cupins. Outro fator agravante é que devido a precocidade 
do ataque de cupins, a planta ainda não possui reservas ou condições de se manter sem raízes, o que 
acaba acarretando a morte da muda. No entanto, a resistência das árvores às doenças e pragas também 
se dá por uma correta fertilização, sendo conhecidas as relações dos estágios de susceptibilidade da 
planta em função de baixa presença de micronutrientes. A resistência das plantas a pragas e doenças 
pode diminuir ou aumentar pelo efeito da nutrição mineral sobre as estruturas anatômicas da planta. 
Barreiras anatômicas da planta, como a lignificação que atua no controle da entrada de doenças, é 
afetada pela ausência de boro, cobre e manganês, pois são micronutrientes que atuam diretamente 
no processo de defesa das plantas contra patógenos (SILVEIRA; HIGASHI, 2003). Por exemplo, Paula 
(2009) apresenta que a deficiência de boro pode causar quebra em eucaliptos, por meio da seca de 
ponteiro (“dieback”). Ainda na formação de plantios resistentes à pragas, as empresas e os produtores 
rurais buscam os materiais genéticos melhor adaptados às condições edafoclimáticas das regiões onde 
se encontram as UMF. Ademais, as empresas florestais tem uma forte interação academia e empresa, 
por meio de projetos e programa cooperativos de pesquisa, como PROTEF (Programa Cooperativo 
sobre Proteção Florestal), PTSM (Prorgama Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo), PCMF (Progra-
ma Cooperativo sobre Melhoramento Florestal) e TECHS (Programa Cooperativo sobre Tolerância de 
Eucalyptus clonais aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico), estes do Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (IPEF) e ações e projetos juntos com Universidades e Embrapa, que visam o desenvolvimen-
to de práticas para o estabelecimento de uma floresta saudável.

•	 Redução do controle de plantas daninhas: as plantações florestais têm buscado manter o sub-bosque 
nos plantios, cujo efeito na criação de um ambiente de maior diversidade soma-se à manutenção das 
áreas de conservação (APPs e RLs),2 e, portanto, sendo possível a manutenção de plantios florestais de 
eucalipto, pinus, teca e outras árvores cultivadas com o sub-bosque. Esforços vêm sendo conduzidos 
pois em casos onde a legislação estadual é insuficientemente regulamentada, as Organizações têm 
realizado operações para suprimir o sub-bosque, uma vez que possuem obrigação legal de fazê-lo, o 
que é reforçado pelo Princípio 1 do FSC. Contudo as Organizações florestais reivindicam que se regu-
lamente a questão e se permita o desenvolvimento do sub-bosque.

•	 Permitir o crescimento de culturas de cobertura: o controle de matocompetição só é necessário nos pri-
meiros anos de cultivo florestal. Normalmente, após o segundo ano, não são feitas roçadas para elimi-
nação de culturas de cobertura. No entanto, mesmo nos manejos em que há vegetação de sub-bosque, 
a experiência tem mostrado que a conservação da vegetação nativa nas APPs e RL são medidas suficien-
tes para atender a esta recomendação. A evidência do valor das APPs e RL para o manejo florestal está 
no sucesso de programas de controle biológico em que diversos parasitóides introduzidos mantêm-se 
na área de manejo, a exemplo do parasitóide Ibalia leucospoides (Hymenoptera) que auxilia no con-
trole da praga florestal vespa-da-madeira (Sirex noctilio) (CARVALHO, 1992). Vale destacar também 
que é recorrente a infestação de lagartas desfolhadoras – outra praga florestal comum, por fungos e 
bactérias, e a evidência desta inferência está nos inúmeros casos em que a aplicação de controle é sus-
pensa após se constatar que a população desta outra praga florestal foi afetada por doenças e dizimada. 
Os trabalhos de Freitas et al (2002) e Dall’Oglio (2003) evidenciam que áreas de preservação com mata 
nativa levam a um aumento da diversidade e quantidade de inimigos naturais, que contribuem para 
regulação da população de insetos praga. Vale lembrar ainda, que as Organizações florestais brasileiras 
preservam uma quantidade de área nativa muito superior a que é requisitada pela legislação nacional. 

•	 Limitar área de corte raso: na escala em que são realizadas as operações florestais não existe correla-
ção entre a área de corte raso e a maior ou menor incidência de pragas. O ataque de pragas a reflo-
restamentos não sofre interferência de áreas de madeira colhidas, uma vez que estas são dificilmente 
limitadas por barreiras físicas. De fato, entende-se que a manutenção de uma área plantada além do 
seu ciclo de corte estabelecido, possa trazer prejuízos ao reflorestamento, uma vez que, todo o plane-
jamento da floresta (adubação, espaçamento e curva de crescimento) foi analisado buscando-se obter 
a maior produtividade, causando a menor competição possível entre os indivíduos. Caso a floresta 
não seja colhida, seu crescimento será estagnado e a competição entre as árvores acirrada, o que pro-
vavelmente levará a um cenário de aumento de stress, o qual favorece o ataque de pragas e doenças, 
sobretudo as oportunistas. 

2  APPs: Áreas de Preservação Permanente; RL: Reserva Legal.
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•	 Proteção de inimigos naturais e espécies raras em áreas de floresta natural ou parte das áreas mane-
jadas: considerando a escala e intensidade do manejo, as organizações florestais têm realizado uma 
grande quantidade de pesquisas evidenciando a presença e permanência da fauna nas UMF. Esses le-
vantamentos evidenciam que espécies de animais, predadoras de insetos, estão presentes não somente 
nas áreas de conservação, como também estabelecendo-se no interior dos cultivos florestais, a exem-
plo dos tatus e aves. Dados de ocorrência destas espécies de animais são frequentemente levantadas 
em estudos pelas Organizações (considerando a escala e intensidade do manejo) e são demonstradas 
aos órgãos certificadores nas auditorias de monitoramento, uma vez que fazem parte de outros re-
quisitos dos P&C FSC. Desta forma, maiores informações podem ser encontradas nos relatórios de 
auditoria elaborados pelos Órgãos Certificadores.

J: Consulta as partes interessadas durante a aplicação de isca perto de Unidades de conservação 
da vida Selvagem ou áreas sensíveis e consulta às autoridades locais ou regionais sobre as práti-
cas de conservação da vida selvagem e meio ambiente. 

As atividades de proteção florestal e as práticas de conservação desenvolvidas pela UMF são mantidas in-
formadas às partes interessadas, seja disponibilizando o resumo público do plano de manejo, que indica os 
procedimentos de controle de pragas e conservação da empresa, ou por meio de um canal aberto de comu-
nicação diretamente com a comunidade e/ou vizinhos. Pode-se afirmar que estes procedimentos existem em 
todas as organizações florestais que fazem parte deste relatório, uma vez que para qualquer organização flo-
restal certificada é exigida a manutenção destes canais de comunicação e a divulgação do plano de manejo.

As organizações florestais brasileiras seguem rigorosamente a legislação nacional e/ou local, especialmen-
te no que se refere ao uso de pesticidas. Sendo assim, frente à legislação nacional, uma vez que um produto 
é registrado, seu uso é liberado, conforme o registro para determinado fim. E é sob o que determina esta 
legislação (de registro) que as organizações florestais fazem uso de pesticidas em suas florestas, ou seja, uti-
lizam apenas produtos direcionados e autorizados para o fim a que se destina, o controle de determinada 
praga florestal. Portanto, não há necessidade de uma consulta direta à autoridades locais ou regionais frente 
ao uso de um produto, pois uma vez que este está registrado para determinado fim, o mesmo segue liberado 
para o uso.

No entanto, informações sobre práticas de conservação da vida selvagem e meio ambiente por vezes são 
trocadas com as autoridades locais ou regionais e peritos científicos através da participação das empresas flo-
restais em eventos técnicos sobre o tema, como aqueles desenvolvidos pelo Programa Cooperativo em Cer-
tificação Florestal (PCCF), Programa Cooperativo de Proteção Florestal (PROTEF) e Programa Cooperativo 
sobre Silvicultura de Nativas (PCSN), todos do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), e Projeto 
Manejo de Insetos Sociais da Universidade Federal de Lavras (UFLA/MG), entre outros. 

Ademais, a participação nestes programas e projetos de pesquisa permite às áreas de proteção florestal das 
empresas estarem atualizadas com as melhores técnicas de manejo de controle de pragas e mesmo, fazerem 
parte do desenvolvimento científico nesta área, com as parcerias Universidade & Empresa.

Além do mais, há uma ampla participação dos gestores florestais das empresas em fóruns nacionais e re-
gionais de discussão e encontros com Organizações Não Governamentais (ONGs), como Diálogo Florestal 
Nacional e seus fóruns regionais, o que permite e enriquece o diálogo e a discussão frente ao uso de produtos 
químicos em florestas plantadas. 

O registro tanto das consultas externas da empresa com autoridades locais e regionais, por meio da par-
ticipação em fóruns de discussão e diálogo com entidades ambientais ou sociais da sociedade civil e com a 
Academia, e a comunicação com as partes afetadas/interessadas frente às atividades de manejo implantadas 
pelas organizações já faz parte da filosofia das mesmas, uma vez que é uma prática exigida para qualquer 
organização florestal certificada. 

Por fim, as organizações florestais alcançam o cumprimento desta recomendação ao atender as demais 
exigências da certificação FSC. Além disso, as empresas florestais estão disponíveis para participar de estudos 
científicos tanto para avaliar novas técnicas de proteção florestal, quanto para desenvolver práticas de conser-
vação, desde que tecnicamente fundamentadas.
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6. Conclusão
Este Relatório trouxe informações de estudos desenvolvidos e em desenvolvimento, pelas organizações 

florestais brasileiras e suas parcerias com demais instituições de pesquisa e universidades, em conhecer e 
tentar encontrar alternativas de combate aos cupins que não fossem pelo controle químico.

Ainda hoje, pelas inúmeras referências e experiências na proteção florestal não existem perspectivas de 
lançamento de um novo produto que possa substituir eficientemente o ingrediente ativo Fipronil no com-
bate aos cupins que atacam as mudas de eucalipto dentro dos próximos cinco anos. Além do mais, vale sa-
lientar que os outros produtos comprovadamente eficientes e disponíveis no mercado para combate a estas 
pragas pertencem a família dos neonicotinóides, que por sua vez estão sendo estudados pelo risco às abelhas. 

Considerando que a manutenção da certificação florestal se dá pelo tripé – socialmente benéfico, ambien-
talmente adequado e economicamente viável, torna-se necessária, dessa forma, a extensão da derrogação 
deste ingrediente ativo – o Fipronil, em produtos para controle químico de cupins, considerando que o mes-
mo atende as diferentes necessidades locais – espécie da praga-alvo, características ambientais, como tipo 
de solo e clima, e haja vista a realidade ambiental das operações florestais num país tropical como o Brasil. 

Vale destacar que demais formulações comerciais existentes que poderiam ser utilizadas para o combate 
de cupins, pertencem à família dos neonicotinóides, porém em uma medida preventiva, até que seja eluci-
dado, de fato, o seu efeito nocivo ou não a insetos não-alvo, o uso destes produtos vêm sendo evitado pelas 
Organizações florestais brasileiras, mesmo considerando-se que a forma de aplicação que possuem (imersão 
de mudas) anula o risco de contaminação. As empresas químicas que podem desenvolver novas moléculas, 
e que, por consequência, definem novos produtos, o fazem, mas até o momento da conclusão deste relatório 
não existem formulações comercialmente prontas e disponíveis às organizações florestais para que façam 
uso de outros ingredientes ativos. Além do mais, informações sobre o desenvolvimento de novas moléculas, 
possuem caráter confidencial e ainda não foram disponibilizadas pelas empresas químicas. 

Neste sentido, este Relatório Final de Derrogação evidenciou todos os esforços e realizações de estudos, 
práticas e conhecimento realizados pelas organizações florestais ao longo dos cinco anos de vigência da 
derrogação do ingrediente ativo Fipronil, para o controle de cupins em plantações florestais. Por meio das 
informações contidas neste Relatório foi possível esclarecer o cumprimento de cada recomendação indicada 
pelo FSC para que o uso deste ingrediente ativo fosse permitido. 

Por fim, vale ressaltar que este Relatório contém informações gerais frente ao cumprimento das recomen-
dações do FSC, e que todas estas informações também foram verificadas pelos órgãos de certificação para 
cada titular de certificado, ao longo dos cinco anos de derrogação vigentes. E, portanto, sendo possível uma 
verificação mais detalhada, quando necessário, através dos relatórios de monitoramento da certificação. 
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