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Introdução

Os Isoptera, conhecidos popularmente como cupins 
ou térmitas, são insetos sociais que vivem em colônias 
constituídas por centenas de indivíduos. Estes insetos 
são sociais, porque há divisão de tarefas entre grupos 
especializados, denominados castas.[1]. São 
organismos detritívoros e representam um dos grupos 
dominantes da fauna de ecossistemas tropicais, 
representando um papel importante na ciclagem de 
nutrientes e formação de solo [2]. 

Existe 2600 espécies descritas, distribuídas em 281 
gêneros e sete famílias, sendo quatro encontradas no 
Brasil.

Os cupins vivem em ninhos que são classificados em 
subterrâneos, epígeos, arborícolas e no interior de 
madeira viva ou morta. Estas edificações construídas 
pelos cupins são feitas com partículas do solo, excreta e 
restos vegetais transportadas pelas mandíbulas.

A fauna de cupins no Brasil ainda é pouco estudada 
e a ecologia desses organismos ainda é pouco 
conhecida [3], principalmente na região Nordeste, onde 
os estudos sobre esse grupo só foram efetivamente 
iniciados em meados da década de 1990. Além disso, 
informações sobre a termitofauna de regiões de 
Caatinga, e de outros invertebrados, são praticamente 
inexistentes, especialmente no Estado de Pernambuco, 
em virtude dos pouquíssimos estudos realizados [4].

Assim o presente trabalho teve como objetivo iniciar 
o levantamento das espécies de cupins em áreas de 
Caatinga no município de Serra Talhada e regiões 
circunvizinhas.

Material e métodos

Foram realizadas coletas em áreas distintas de 
Caatinga do município de Serra Talhada – PE, as quais 
foram realizadas durante o período diurno, sendo os 
cupins retirados de ninhos em diversos substratos
(troncos em decomposição, em árvores, no solo, sob 
pedras e em trilhas feitas por esses organismos). Para

auxiliar na coleta dos exemplares foram utilizados pinças e 
pincéis. 

No mês de janeiro/2009 não foi possível a realização de 
coleta devido às condições das estradas, que estavam 
alagadas por conta das chuvas, impossibilitando o seu uso.

Os espécimes obtidos foram acondicionados em frascos 
de 15 mL contendo álcool à 70% e etiquetados de acordo 
com a sua localização de coleta. O material proveniente dos 
cupinzeiros foi acondicionado em frascos de vidro de 500
mL, devidamente identificados. 

Todas as amostras foram levadas ao Laboratório de 
Entomologia da Unidade Acadêmica de Serra Talhada 
(UAST/UFRPE), onde foram realizados procedimentos 
rotineiros de triagem, montagem e identificação dos 
espécimes. A identificação dos cupins foi feita através da 
chave de identificação de Constantino (1999).

Foram feitas observações em todas as regiões do corpo 
dos cupins, sob estereomicroscópio, com o objetivo de 
detectar a ocorrência de ácaros associados a esses 
organismos. Da mesma forma, o material proveniente dos 
cupinzeiros foi cuidadosamente analisado para avaliar a 
presença de outros artrópodes, possíveis habitantes 
(inquilinos) desses ninhos de cupins.

Foi feita uma tentativa de criação de cupinzeiro de 
Nasutitermes em laboratório, para observação de atividades 
de comportamento desses organismos, mas a criação não 
sobreviveu por muito tempo (apenas cerca de 30 dias)
(Figura 1).

Resultados e Discussão
Foi coletado um total de 3.545 cupins na região da 

Caatinga em 30 coletas realizadas de Julho de 2008 à Junho 
de 2009, sendo todos da família Termitidae.     Destes, 
2251 cupins do gênero Constrictotermes e 1294 do gênero 
Nasutitermes foram coletados no período estudado. Os 
cupins desses gêneros são bons indicadores ecológicos por 



serem sensíveis à degradação do hábitat e por viverem 
em locais sésseis, não mudando de um hábitat para 
outro. 

Observou-se que o gênero Constrictotermes foi o 
mais representativo ao longo do período estudado, 
correspondendo a 63% dos espécimes coletados 
(Figura 2). Avaliando-se a flutuação populacional dos 
cupins encontrados, observou-se que Constrictotermes
apresentou alto nível populacional no mês de 
julho/2008, com cerca de 400 indivíduos, havendo um 
decréscimo de sua população até o mês de dezembro. 
Porém, seu maior nível populacional ocorreu no mês de 
março/2009 com 419 indivíduos, apresentando uma 
queda até o final das coletas. Já Nasutitermes não 
ocorreu nos primeiros meses de coleta e esteve presente 
apenas a partir do mês de outubro/2008. Esse gênero 
apresentou aumento populacional gradativo, 
culminando com uma maior densidade em maio/2009 
(cerca de 365 indivíduos) e uma queda em junho/2009.      

Em relação à sazonalidade, observou-se que o 
gênero Nasutitermes teve uma maior abundância no 
período chuvoso (Figura 3),  ao contrário do observado 
para  Constrictotermes, que teve uma maior 
representatividade no período seco (Figura 4).  

Nas coletas realizadas durante o período chuvoso 
foram encontrados ácaros associados aos cupins. Estes 
artrópodes foram encontrados por toda parte do corpo 
dos cupins, especialmente na perna (tíbia) e na cabeça. 
Além dos ácaros também foram encontradas formigas 
co-habitando em compartimentos distintos do 
cupinzeiro de Nasutitermes Tais formigas foram 
enviadas a um especialista em taxonomia para 
identificação.

Quanto aos ácaros encontrados nos cupins, ainda não 
se sabe seu gênero, uma vez que as amostras também 
foram enviadas a um especialista em taxonomia de 
ácaros para identificação dos mesmos.
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Figura 1. Criação de cupim em laboratório.

Figura 2. Distribuição de Termitidae (Isoptera) 
encontrados no município de Serra Talhada - PE.
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Figura 3. Variação sazonal de cupins do gênero 

Nasutitermes (Isoptera: Termitidae), encontrados 

no município de Serra Talhada – PE, nos 

períodos seco e chuvoso.
Figura 4. Variação sazonal de cupins do gênero 

Constrictotermes (Isoptera: Termitidae), 

encontrados no município de Serra Talhada – PE, 

nos períodos seco e chuvoso.


