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Introdução

Os cupins, também chamados térmitas, são insetos 
sociais pertencentes à ordem Isoptera [1]. São 
abundantes em ecossistemas tropicais, atuando na 
decomposição de plantas e detritos do solo, tendo um 
importante papel na ciclagem de nutrientes e 
fertilização do solo [2], tendo dessa forma um papel 
ecológico primordial nos ecossistemas [3].

Apesar do importante papel ecológico que exercem, 
os cupins são mais conhecidos pelos prejuízos que 
causam ao danificar estruturas de edificações rurais e 
urbanas que utilizam madeira como matéria-prima, bem 
como, culturas de importância econômica, tais como a 
cana-de-açúcar [4,5].

A cana-de-açúcar é uma cultura bastante atacada por 
cupins em vários Estados do Brasil. Estes insetos 
causam redução de mais de 10 milhões de toneladas de 
cana por ano, com prejuízos anuais estimados em US$ 
200 milhões. 

Em florestas naturais, muitas espécies de cupins 
podem se alimentar da casca de diversas espécies 
arbóreas nativas, mas, quando a área é convertida em 
plantio, a nova cultura plantada poderá se tornar objeto 
de atividades termíticas, pois durante o preparo do solo 
a vegetação é retirada e queimada, o que elimina a 
cobertura vegetal da superfície do solo (serrapilheira) 
permitindo a sua migração para a cultura [6]. O mesmo 
pode ocorrer em canaviais. 

Dentro desta perspectiva ecológica, este trabalho se 
propõe a analisar e comparar as populações de cupins 
em canavial e remanescente de mata atlântica, o que 
fornecerá informações importantes no tocante à 
ocorrência de espécies nos dois ecossistemas próximos, 
analisando a diversidade e a similaridade entre ambos, 
visto que diversas interações ocorrem nestas 
circunstâncias e que a floresta pode servir de migração 
de cupins para o canavial. 

Material e métodos
O presente trabalho foi desenvolvido no período de 

janeiro a junho de 2009, na Usina São José, localizada no 
município de Igarassu a 32,6 km do Recife na Zona da 
Mata Norte do estado de Pernambuco, Brasil [7].

Em cada área (cana / mata) foi traçado um transecto (100 
m x 2 m), cada um, distando 50 metros da borda das áreas 
nas quais foram traçados. Cada transecto foi dividido em 
20 setores de 10 m2 (5 m x 2 m). Em dez setores 
intercalados foram retiradas três amostras de solo (25 x 25 
x 30 cm) por setor, que foram divididas em três camadas 
medindo 25 x 25 x 10 cm, para extração manual dos cupins 
(adaptado de Miranda et al. [8]). No canavial além da 
coleta em solo, também foram feitas análise no palhiço e na 
cana a fim de detectar a ocorrência dos cupins. Já na mata, 
além da coleta em solo, os térmitas também foram 
procurados na serrapilheira, na base das árvores, sob 
pedras, troncos, galhos e no interior de ninhos arborícolas e 
epígeos. A temperatura e umidade foram medidas com 
auxílio de termo higrômetro portátil. As coletas foram 
realizadas pela manhã, entre 07h30min e 11h30min.

As amostras foram acondicionadas em recipientes 
plásticos individuais e levadas ao Laboratório de Térmites 
(LABOTERMES) na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, onde os espécimes encontrados foram 
acondicionados em recipientes de vidros contendo álcool a 
80% e identificados com o auxílio de bibliografia 
especializada [9,10].

Resultados e Discussão

Foram encontradas 11 espécies de cupins, sendo quatro 
em canavial e nove em mata atlântica, com duas espécies 
ocorrendo simultaneamente em ambas às áreas, sendo elas: 
Syntermes nanus e Cylindrotermes sapiranga. Todos as 
espécies encontradas pertencem à família Termitidae, sendo 
seis da subfamília Nasutitermitinae (Nasutitermes ephratae,
Nasutitermes callimorphus, Nasutitermes corniger, 



Nasutitermes sp., Syntermes nanus e Syntermes 
grandis)  e cinco da subfamília Termitinae (Amitermes 
amifer, Cylindrotermes sapiranga, Microcerotermes 
exiguus, Neocapritermes opacus e Termes 
medioculatus) (Tabela 1). A família Termitidae 
constitui a família de cupins mais diversificada 
existente no mundo e abrange ¾ de todas as espécies 
conhecidas [11].

No transecto traçado no canavial, dos dez setores 
inspecionados, oito apresentaram cupins (setores 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9 e 10) (Tabela 2).  No transecto traçado na 
Mata atlântica, também dos dez setores inspecionados, 
oito apresentaram cupins (setores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 
10) (Tabela 3).

O ambiente que mostrou maior riqueza de cupins foi 
a Mata Atlântica, com um total de nove espécies, 
distribuídas em seis gêneros amostrados. Esta riqueza 
pode está relacionada com a heterogeneidade 
ambiental, ou seja, maior quantidade de microhábitats. 
Um dos fatores que podem estar relacionados com a 
heterogeneidade ambiental é a quantidade de 
serrapilheira, pois quanto maior a cobertura vegetal, 
maior a quantidade de serrapilheira e com isso maior a 
riqueza de cupins. Isso se deve ao fato dos cupins 
terem hábitos sedentários não forrageando a céu aberto, 
então um ambiente com maior serrapilheira pode 
proporcionar maior riqueza. Vale ressaltar que neste 
ambiente não foram coletados cupins em solo, o que 
provavelmente deve está relacionado com a maior 
disponibilidade de nutrientes na superfície, o que não 
significa que não ocorram, visto que contribuem para a 
ciclagem de nutrientes. Outros fatores tais como: 
temperatura e umidade também podem influenciar este 
comportamento dos térmitas, visto que, neste ambiente 
há uma considerável cobertura vegetal, proporcionando 
temperaturas mais amenas e unidade mais elevada, o 
que proporciona um ambiente bastante favorável à 
ocupação destes.

Segundo Eggleton [12], a riqueza local de espécies 
está relacionada com características ambientais como 
altitude, temperatura, pluviosidade, tipo e estrutura da 
vegetação, de modo que a freqüência de ocorrência dos 
térmitas reflete a disponibilidade de recursos e suas 
relações intra e interespecíficas.

Em relação ao canavial foi constatada a 
presença de cupins apenas no solo, não sendo 
verificada a presença dos mesmos na cana e nem no 
palhiço. Neste ambiente foram identificadas quatro 
espécies, distribuídas em três gêneros ao todo, sendo 
elas: C. sapiranga, N. opacus, S. grandis e S. nanus, 
encontrando-se em maior abundância as espécies do 
gênero Syntermes e Neocapritermes. Trabalhos 
anteriores também relataram a ocorrência dos gêneros 
aqui encontrados em associação com cana-de-açúcar 
[8,13]. 

A espécie S. nanus, foi encontrada tanto no canavial 
quanto na mata. A espécie C. sapiranga foi encontrada 
também nos dois ambientes, sendo verificada a sua 
presença em apenas um dos setores de cada transecto. 
Novaretti e Fontes [13] relataram a ocorrência de 

Cylindrotermes como praga em plantações de cana-de-
açúcar em algumas Usinas e Destilarias do Nordeste. 
Miranda et al. [8] descreveram o ataque destes cupins ao 
caule e às raízes da cana nas plantações. No Nordeste o 
gênero Cylindrotermes encontra-se entre os gêneros mais 
importantes.

As espécies A. amifer, M. exiguus, T. medioculatus, e as 
espécies do gênero Nasutitermes foram encontrados apenas 
na mata, sendo observados em maior número de setores a 
espécie: A. amifer.
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Tabela 1. Espécies de cupins coletados na Usina São José – Igarassu – PE (Janeiro – Junho /2009).

Tabela 2. Distribuição das espécies de cupins encontradas nos 10 setores inspecionados no canavial – Usina São José – Igarassu –
PE (Janeiro – Junho/2009). Cylindrotermes sapiranga: (C); 2. Neocapritermes opacus: (N); 3.Syntermes nanus: (Sn); 4. Syntermes
 grandis: (Sg)

SETORES

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Sn Sn Sn / Sg Sg N / Sg/ Sn N N / Sg C / N / Sn

Tabela 3. Distribuição das espécies de cupins encontradas nos 10 setores inspecionados na Mata Atlântica - Usina São José –
Igarassu – PE (Janeiro – Junho/2009). 1.Amitermes amifer:(A);  2.Cylindrotermes sapiranga: (C); 3. Microcerotermes exiguus:(M) 
4. Nasutitermes ephratae:(Ne); 5.Nasutitermes callimorphus (Nc); 6.Nasutitermes corniger: (Nco); 7.Nasutitermes sp (Ns); 
8.Syntermes nanus: (Sn); 9. Termes medioculatus: (T).

Espécie Canavial N Mata N

Termitidae: Nasutitermitinae

           Nasutitermes ephratae x 1

           Nasutitermes callimorphus x 2

           Nasutitermes corniger x 2

           Nasutitermes sp. x 1

           Syntermes nanus x 5 x 1

           Syntermes grandis x 4

Termitidae:Termitinae

           Amitermes amifer x 3

          Cylindrotermes sapiranga x 1 x 1

          Microcerotermes exiguus x 2

         Neocapritermes opacus x 4

         Termes medioculatus x 1

Total de Espécies 4 9

(N): número de setores em que a espécie foi encontrada.

SETORES

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

T Ne / M A Nc A Ns A /  C /Nc / Nco M / Nco / Sn


