Saúde das Plantas para
FLORESTAS SUSTENTÁVEIS
Os produtos florestais constituem uma

indústria

de U$ 200 bilhões, gerando mais de 2,5
milhões de empregos rurais nos EUA.1
As florestas também fornecem mais de U$

63 bilhões

em serviços ao ecossistema, como regulação
climática, tratamento de resíduos, produção de alimento,
recreação, entre outros.2
Mundialmente, as

Morte Súbita dos
Carvalhos

a cada ano. Aproximadamente 2,5 novas pragas florestais
chegam aos EUA a cada ano!3

• O patógeno invasor (Phytophthora ramorum) causa doença
em muitas plantas no mundo.

florestas são ameaçadas
por doenças e pragas e novas ameaças surgem

O que VOCÊ pode fazer

• Não transporte lenha! Muitos insetos podem ser dispersados
e as doenças podem acidentalmente ser disseminadas a
longas distâncias por meio de madeira contaminada. Como
alternativa, use lenha local.
• Compre produtos locais! Compre de viveiros locais e siga todas
as regulações de importação de plantas.
• Fique de olho! Fique atento se encontrar novos insetos e doenças. O
controle é mais efetivo quando a erradicação ainda for possível. Notifique
a Rede Nacional de Diagnóstico Vegetal (https://www.npdn.org/) caso
encontre pragas e patógenos invasores.
• Leve para casa memórias, não pragas! Quando viajar para outros países,
não traga plantas para casa e limpe os seus calçados depois de fazer
trilhas ou visitar florestas e campos.

Como os cientistas podem ajudar

• Evitar a introdução de novas pragas através da
regulação, da inspeção, do diagnóstico do patógeno
e da erradicação.
• Promover a saúde das árvores e florestas através do
manejo, uma vez que as plantas sadias são menos
suscetíveis a insetos e doenças.
• Desenvolver árvores mais resistentes a doenças e ao
ataque de pragas através do melhoramento genético.
• Controlar as espécies invasivas diretamente através do
desenvolvimento de agentes de controle biológico e
métodos inovadores mais eficientes.

• Este patógeno está matando
carvalhos e árvores tanoaks
na costa oeste dos EUA e tem
causado perdas de mais de
$140 milhões entre 2010 e
2020.4
• Há um grande risco da doença
se espalhar para o leste dos
EUA, onde espécies de carvalhos dominam mais de 47%
da área florestal e correspondem a grande parte dos $1.3
trilhões do valor da madeira.
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