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Introdução

Os cupins, também chamados térmitas, são insetos 
sociais pertencentes à ordem Isoptera com cerca de 
2.900 espécies descritas [1]. São de grande importância 
ecológica, uma vez que atuam em processos de 
ciclagem de nutrientes e influenciam na porosidade e 
aeração do solo, apesar disso são mais conhecidos 
pelos prejuízos que causam ao danificar estruturas de 
edificações rurais e urbanas, bem como culturas de 
importância econômica, tais como a cana-de-açúcar
[2,3,4].

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-
açúcar, atingindo uma área total cultivada que 
ultrapassa 6,7 milhões de hectares e com uma produção 
anual da ordem de 515,3 milhões de toneladas (cana 
colhida)[5].

Uma vez que os fragmentos de Mata Atlântica 
próximos a canaviais podem servir de abrigo para 
espécies de cupins com potencial de praga e tendo em 
vista a necessidade de trabalhos que nos revelem a 
termitofauna presente em canaviais em especial no 
Estado de Pernambuco, o presente trabalho teve por 
objetivo realizar um estudo comparativo da 
termitofauna em canavial e remanescente de Mata 
Atlântica na Usina São José, localizado no município 
de Igarassu – Pernambuco.  

Material e métodos

A.Coleta das amostras

As atividades de campo foram realizadas entre 
janeiro e junho de 2009 sempre no horário da manhã 
entre 07h30min e 11h30min.

Para a coleta das amostras foram demarcados dois 
transectos medindo 200 m2 (100m x 2m) dividido em 
20 setores de 10 m2. 

No primeiro transecto, demarcado a 300 metros da 
borda do canavial, em dez setores intercalados foram 
retiradas três amostras de solo medindo 25 x 25 x 10 
cm, para extração manual dos cupins (adaptado de 
Miranda, Vasconcellos & Bandeira [6]). Também 
foram realizadas inspeções no palhiço e na cana a fim 
de verificar possíveis infestações.

No segundo transecto, demarcado a 300 metros da 
borda do fragmento de Mata, em dez setores 
intercalados os cupins foram procurados em todos os 
possíveis locais (superfície do solo, serrapilheira,
troncos, galhos, etc) (adaptado de Florencio & Diehl, 
[7]).

As amostras foram acondicionadas em recipientes 
plásticos individuais e levadas ao Laboratório de 
Térmites (LABOTERMES), para posterior 
identificação.

A temperatura e umidade foram medidas com auxílio 
de termohigrômetros portátil.

B. Identificação das amostras

Os espécimes encontrados foram acondicionados 
em frascos de vidro devidamente etiquetados contendo 
álcool a 80% e em seguida submetidos à identificação 
com o auxílio de bibliografia específica [8] e chave 
dicotômica [9] e envio do material à especialista.

Resultados e Discussão

No transecto realizado a 300 metros da borda do 
canavial não foi observada a presença de cupins. Isso 
ocorreu provavelmente pela grande distância em 
relação ao fragmento de Mata Atlântica, o que dificulta
a migração das espécies. Outros fatores que 
provavelmente contribuíram para esse resultado foram 
as altas temperaturas externa (35°C) e interna (42,7ºC) 
e a baixa umidade relativa (13%).

No transecto realizado a 300 metros da borda da 



mata foi observada a presença de cupins em 8 dos 10 
setores inspecionados (setores 1,2,4,6,7,8,9 e 10).

No momento da coleta, a temperatura externa era 
de 28,8 °C e a interna era de 26,2 ºC. A umidade 
relativa do ar encontrava-se em torno de 72%. 

As 12 espécies encontradas pertenciam à família 
Termitidae, sendo 8 pertencentes a subfamília 
Nasutitermitinae e 4 a subfamília Termitinae (Tabela 
1).

A espécie Cylindrotermes sapiranga, foi encontrado 
em apenas um dos setores. Este gênero possui
distribuição neotropical, sendo típico de florestas, onde 
se alimenta de madeira morta sobre o solo [9]. 
Miranda, Vasconcellos & Bandeira [6], observaram 
este gênero atacando caules e raízes de cana no Estado 
da Paraíba. 

Foram encontradas duas espécies pertencentes ao 
gênero Nasutitermes (Nasutitermes corniger e 
Nasutitermes ephrate). Esse gênero é considerado
praga de grande importância econômica, apresentando-
se como o gênero de cupins com maior número de 
espécies no mundo, tendo maior diversidade na região 
neotropical [9]. Tal gênero foi observado em trabalhos 
anteriores associado à cana-de-açúcar [6].

As espécies Subulitermes cf. microsoma, 
Labiotermes labralis e Termes medioculatus, foram 
encontradas apenas no setor 7,  juntamente com outros 
duas espécies (Armitermes holmgreni e Embiratermes
neotenicus), coabitando em um mesmo cupinzeiro no 
solo. O gênero Subulitermes ocorre em quase todo o 
Brasil, vivendo em solo ou ninhos de outros cupins 
alimentando-se de húmus [9]. O gênero Labiotermes, 
endêmico da América do Sul, alimenta-se de matéria 
vegetal semi-decomposta, ingerindo grande quantidade 
de solo. Muitas espécies são subterrâneas, sendo 
também encontradas em ninhos de outros cupins [9,10].
O gênero Termes, comumente encontrado vivendo em 
madeira e em termiteiros construídos por outros cupins, 
alimentam-se de madeira semi-decomposta e 
possivelmente de húmus [9]. A espécie E. neotenicus, 
encontrada em dois dos setores, pertence a um gênero, 
cuja biologia ainda pouco conhecida. A maioria das 
espécies, no entanto, parece viver em ninhos 
construídos por outras espécies cupins [11]. 
A espécie A. holmgreni foi observado no maior número 
de setores. Essa espécie, bem como as espécies 
Amitermes amifer (encontrada em três dos setores 
inspecionados) e a espécie Microcerotermes exiguus 
(encontrada em apenas um dos setores), foram
observada anteriormente alimentando-se de madeira e 
húmus em florestas de restinga no Estado da Paraíba
[12].

O gênero Velocitermes, observado em apenas um 
setor, têm distribuição neotropical, vivendo a maioria 
das espécies em áreas de vegetação aberta [9]. Este 
gênero foi observado por Reis e Cancello [13] 
alimentando-se de serrapilheira em mata secundária do 
Estado da Bahia. O gênero Diversitermes, também 
amostrados em apenas um setor, foi encontrado pelos 
mesmos autores em mata primária alimentando-se de 
madeira. 

A ausência de cupins no transecto realizado em
canavial foi devida, provavelmente, a grande distância 
deste em relação ao fragmento de mata, além de fatores 
abióticos como temperatura e umidade.

No transecto realizado no fragmento de Mata 
Atlântica foram observadas doze espécies de cupins, 
distribuídas em onze gêneros. Destes, apenas dois 
(Cylindrotermes e Nasutitermes) foram relatados em 
trabalhos anteriores associados à cana-de-açúcar.
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Tabela 1: Espécies de cupins encontrados em fragmento de Mata Atlântica da Usina São José, Igarassu, PE (janeiro – junho/2009)

Espécies          N

Termitidae: Nasutitermitinae

Armiterme holmgreni (Snyder, 1926) 4

Diversitermes sp.   1

Embiratermes neotenicus (Holmgren, 1906) 2

Labiotermes labralis (Holmgren, 1906) 1

Nasutitermes corniger (Motschulsky, 1855) 1

Nasutitermes ephrate (Holmgren, 1910) 3

Subulitermes cf. microsoma (Silvestri, 1903) 1

Velocitermes sp. 1

Termitidae: Termitinae

Amitermes amifer (Silvestri, 1901) 3

Cylindrotermes sapiranga (Rocha & Cancello, 2007) 1

Microcerotermes exiguus (Hagen, 1858)                1

Termes medioculatos (Emerson, 1949) 1

N: número de setores em que a espécie foi encontrado


