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Introdução

Os cupins são insetos que vivem socialmente no 
interior de ninhos, formando colônias. Sua sociedade é 
constituída do casal real, representado pela rainha e o 
rei, destinados à proliferação do termiteiro, operários 
que tem a função de realizar a manutenção e a 
alimentação das outras castas e os soldados 
responsáveis pela defesa da colônia [1,2].

  De modo geral, pode-se dizer que a fauna de cupins 
da região Neotropical é pouco conhecida, quando 
comparada aos cupins das regiões Oriental e Africana. 
A Mata Atlântica que tem sido alvo de maior atenção 
nas últimas décadas, em função da devastação que vem 
sofrendo [3,4]. Culturas como a cana-de-açúcar tem 
contribuído para a diminuição das áreas de Mata 
Atlântica e conseqüentemente, da diversidade de 
espécies nela existentes.

No Nordeste do Brasil, os cupins foram 
considerados pragas importantes da cana-de-açúcar, 
segundo [5]. Além da grande população, e eventual 
maior agressividade de algumas espécies da fauna 
local, o problema é agravado pelo tipo de solo, clima, 
condições de cultivo e variedade de cana utilizada [6].
Zonas limítrofes entre os canaviais e remanescentes de 
Mata Atlântica podem funcionar como área de 
migração de espécies da mata para o canavial. 

No interesse de investigar tais informações, esta 
pesquisa teve como objetivo realizar estudo 
comparativo da termitofauna em canavial e 
remanescente de Mata Atlântica na Usina São José –
Igarassu - Pernambuco, o que possibilitará o 
conhecimento prévio de espécies que se apresentem 
como pragas em potencial.  

Material e métodos

Esta pesquisa foi realizada nos Departamentos de 
Biologia e Agronomia da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE), e as atividades de campo 
foram executadas na Usina São José. A Usina São José 
está localizada no município de Igarassu a 32,6 km do 
Recife na Mata Norte [7].

A. Coleta do material

Foram traçados dois transectos (100m x 2m), um no 
canavial a 10 metros da entrada da mata e, outro na 
mata, também a 10 metros de distância da entrada. 
Cada transecto foi dividido em 20 setores de 10m2, 
sendo os cupins procurados em dez setores intercalados 
para extração manual, três amostras (25 x 25 x 30 cm)
de solo por setor, totalizando 30 sub-amostras no 
transecto do canavial [8]. No canavial, a fim de 
detectar a ocorrência dos cupins, foram feitas coletas
em solo, palhiço e, também análise na cana. Na mata, 
além da coleta no solo, os térmitas também foram 
procurados na serrapilheira, na base das árvores, sob 
pedras, troncos, galhos e no interior de ninhos 
arborícolas e epígeos [9].

B. Localização, demarcação, instalação e coletas das 
amostras.

De acordo com os objetivos foram escolhidas as 
duas áreas, sendo uma de Mata Atlântica próxima a 
extenso canavial, correspondente à segunda área. Essa 
proximidade é indispensável para que as áreas de 
coletas sejam instaladas de acordo com a metodologia 
proposta. Após uma viagem para conhecimento da 
área, a fim de serem escolhidos os locais apropriados 
para instalação dos experimentos, foram realizadas 
mais duas viagens, onde foi demarcado o transecto em 
canavial e o transecto em mata, respectivamente. O 
material entomológico que foi coletado se encontra no 



Laboratório de Térmites (LABOTERMES) – UFRPE, 
identificado ao nível de gênero utilizando chaves 
dicotômicas [10,11]. Foram enviadas amostras do 
material coletado ao Dr. Alexandre Vasconcellos 
(UFRN) para identificação das espécies.

Resultados

A. Cana

Na coleta realizada em canavial, não houve a 
ocorrência de cupins, apesar da proximidade com a 
Mata Atlântica. Verificou-se que o canavial havia sido 
renovado há pouco tempo, devido à altura das plantas, 
sendo de cana-planta, solo revirado, com provável 
aplicação de vinhaça e agrotóxicos, tornando o 
ambiente inapropriado à presença de cupins, além de 
ter chovido bastante na área. O instrumento utilizado 
para medição de temperatura e umidade relativa 
registrou a temperatura máxima e mínima e, a umidade 
relativa conforme tabela I.

B. Mata

No transecto traçado a 10 metros da borda da mata 
foi observada a presença seis espécies e duas 
morfoespécies de cupins, pertencentes quatro gêneros, 
distribuídos nos 10 setores inspecionados tabela III.

Discussão

Foi identificada a espécie Heterotermes longiceps,
próximo ao canavial, que pertence ao gênero
Heterotermes, capaz de viver em vários tipos de 
habitats [11]. Desse gênero algumas espécies são 
consideradas pragas importantes de canaviais, no 
Sudeste [12,13].

Novaretti e Fontes [6] relatam pelo menos cinco 
gêneros, Amitermes, Cylindrotermes, Nasutitermes, 
Heterotermes e Neocapritemes, no Nordeste como 
cupins pragas da cana-de-açúcar. Três desses gêneros 
foram encontrados no transecto a 10 m da entrada da 
mata, local este, que pode está servindo de abrigo.

Nasutitermes é o gênero de cupins com o maior 
número de espécies no mundo, apresentando maior 
diversidade na região neotropical [11], justamente o 
gênero com maior número de espécies encontrado nas 
amostras. 

As espécies Amitermes amifer e Microcerotermes
exiguus foram encontradas anteriormente alimentando-
se de madeira e húmus em florestas de restinga no 
Estado da Paraíba [14].

Reis e Cancello [15], em seu trabalho sobre riqueza 
de cupins em áreas de Mata Atlântica primária e 
secundária do sudeste da Bahia, identificaram a 
presença de 27 gêneros. Verificaram maior riqueza de 
espécies em mata primária que em mata secundária. Em 
corroboração com este trabalho foi verificada a 
presença dos gêneros Nasutitermes, Amitermes e 
Heterotermes ocorrendo em Mata Atlântica.
Microcerotermes que foi encontrado em seis setores 
não é citado no referido trabalho. 

A ausência de cupins no local da amostragem em 
canavial deve-se ao fato do ambiente ter sido alterado 

para renovação do plantio e provável aplicação de
agrotóxicos. A presença de Heterotermes próximo ao 
canavial indica que sua ocorrência em Mata está 
estabelecida e devem-se manter observações constantes 
nesta área como medida de prevenção.

Agradecimentos

Primeiramente a Deus, à UFRPE que nos 
proporcionou o estudo universitário, à Usina São José,
aos estagiários do LABOTERMES e ao Professor 
Alexandre Vasconcellos (UFRN) pela identificação das 
espécies de cupins.

Referências
[1] BUZZI, Z. J. & MIYAZAKI, R. D. 1993. Entomologia        

Didática. 2ª edição. Curitiba, Ed da UFPR, 262p.
[2] ZORZENON, F. J. & POTENZA, M. R. 1998. Cupins: pragas 

em áreas urbanas. Instituto Biológico. Boletim Técnico nº 10. 
São Paulo, 40p.

[3] ALMEIDA, D. S. DE. 2000. Recuperação ambiental da Mata 
Atlântica. Ilhéus, Editus - Universidade Estadual de Santa 
Cruz. 130p.

[4] PEIXOTO, A.L.; ROSA, M.M.T. da & SILVA, I.M. 
Caracterização da Mata Atlântica. In: Sylvestre, L. da S. e 
Rosa, M.M.T. da. Manual metodológico para estudos 
botânicos na mata Atlântica. Seropédica, RJ: EDUR, 123p. 
2002.

[5] MARQUES, E.J. & LIMA, R.O.R. 1987. Ocorrência de 
Heterotermes sp.( Isoptera:Rhinotermitidae) em Cana-de-
açúcar no Estado de Pernambuco. Anais do 4° Congresso 
Nacional da STAB. Recife, STAB,721-723. 

[6] NOVARETTI, W. R. T. & FONTES, L. R. 1998. Cupins: uma 
grave ameaça à cana-de-açúcar no nordeste do Brasil, p. 163-
172. In: Fontes, L.R.; E. Berti Filho. Cupins, o desafio do 
conhecimento. Piracicaba: FEALQ, 512p. 

[7] TRINDADE, M. B. Utilização de sensoriamento remoto em 
Fragmentos de Mata Atlântica na Usina São José, Igarassu/PE. 
2004. In: Congresso Técnico e Multifinalitário, Florianópolis. 
Anais do Congresso Técnico Multifinalitário. 5p.

[8] MIRANDA, C.S. VASCONCELLOS, A. & BANDEIRA, A.G. 
2004. Termites in sugar cane in Northeastern Brazil: ecological 
aspects and pest status. Neotropical Entomology, v. 33, p. 237-
241.

[9] FLORENCIO, D. F. & DIEHL, E. Termitofauna (Insecta, 
Isoptera) em Remanescentes de Floresta Estacional 
Semidecidual em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Revista Brasileira de Entomologia, v. 50, n. 4, p. 505-511, 
dez. 2006.

[10] MATHEWS, A. G. A. 1977. Studies on termites from the Mato 
Grosso State, Brazil. Rio de Janeiro, Academia Brasileira de 
Ciências. 267 p.

[11] CONSTANTINO, R. 1999. Chave ilustrada para identificação 
dos gêneros de cupins (Insecta: Isoptera) que ocorrem no 
Brasil. Papéis Avulsos de Zoologia. v. 40, p. 387-448.

[12] PIZANO, M.A. & L.R. FONTES. 1986. Ocorrência de 
Heterotermes tenuis (Hagen, 1858) e H. longiceps
(Snyder,1924) (Isoptera, Rhinotermitidae) atacando cana-de-
açúcar no Brasil. Brasil Açucareiro, Rio de Janeiro, v. 104, 
v.3/4, p.29. 

[13] ARRIGONI, E.; ALMEIDA, L.C.; KASTEN, P. & PRECETTI, 
A. 1989. Distribuição de espécies de cupins, em cana-de-
açúcar, em unidades cooperadas das regiões de Jaú e 
Sertãozinho. Boletim técnico COPERSUCAR No. 49. pp 38-
47.

[14] VASCONCELLOS, A.; MÉLO, A.C.S.; VASCONCELOS 
SEGUNDO, E. M. & BANDEIRA, A. G. 2005. Cupins de duas 
florestas de restinga do nordeste brasileiro. Iheringia, Sér. 
Zoologia, Porto Alegre, v. 95, n. 2, p. 127-131.

[15] REIS, Y. T. & CANCELLO, E.M. 2007. Riqueza de cupins 
(Insecta: Isoptera) em áreas de Mata Atlântica primária e 
secundária do sudeste da Bahia. Iheringia Ser. Zoologia, Porto 
Alegre, v. 97, n. 3, p. 229-234. 



Tabela I – Variação da Temperatura e Umidade Relativa nos ambientes de Canavial e Mata Atlântica. 

Temperatura Umidade Relativa
Mínima Máxima Mínima Máxima

Canavial 26,4°C 31,5°C 10% 54%
Mata Atlântica 23,4 °C 28,8°C 39% 99%

Tabela II: Espécies/morfoespécies de cupins encontrados em cada ambiente coletado, (C, canavial; MA, Mata Atlântica) – Usina 

São José - Igarassu - PE (Janeiro a Junho/2009).

Família/Subfamília/Espécies Número de setores em que a espécie foi encontrada.
C MA

Rhinotermitidae
Heterotermes longiceps (Snyder, 1924) 0 4

Termitidae
Nasutitermitinae

Nasutitermes callimorphus (Mathews, 1997) 0 2
Nasutitermes corniger (Motschulsky, 1855) 0 4
Nasutitermes ephratae (Holmgren, 1910) 0 4
Nasutitermes sp. A 0 1
Nasutitermes sp. B 0 4

Termitinae
Amitermes amifer (Silvestri, 1901) 0 1
Microcerotermes exiguus (Hagen, 1858) 0 6

Riqueza de Espécies 0 8
Total de Amostras 33

Tabela III – Distribuição das espécies/morfoespécies de cupins encontrados nos 10 setores inspecionados na mata, (N1, 

Nasutitermes callimorphus; N2, Nasutitermes corniger; N3, Nasutitermes ephratae; N4, Nasutitermes sp. A; N5, Nasutitermes sp. B;  

A, Amitermes amifer; M, Microcerotermes exiguus (; H, Heterotermes longiceps).

Setores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Espécies M/ N4 M/H/ N1/ 

N3/ N5
M/ N1 H/ N2 M/ N5 A H/ N3/ 

N5/ N2
H/ N3/ 

N5
M/ N2 M/ N2/ 

N3


