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RESUMO 

 

 

Com o avanço do plantio de eucaliptais no Estado da Bahia, há uma demanda cada vez 

maior para avaliar os efeitos desse plantio exótico sobre as comunidades animais nativas. A 

estrutura das comunidades de cupins, a riqueza e abundância de espécies, são parâmetros a 

serem avaliados quando se usa este grupo como bioindicadores. A presente proposta visa 

avaliar a composição da taxocenose de cupins em um gradiente de idade (0, 3, 6) de plantio 

de Eucalyptus e de uma área controle de Mata Atlântica, buscando avaliar como o manejo 

do solo e a idade da plantação afetam a riqueza de espécies, frequências de ocorrência e 

grupos funcionais alimentares da termitofauna. 

 

palavras-chave: Eucalytus, solo, assembleia, relações planta-inseto, Isoptera, guilda. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

Os cupins, também conhecidos como térmitas, são insetos pertencentes à ordem 

Blattodea, epifamília Termitoidea, apresentando cerca de 2900 espécies descritas no 

mundo, distribuídos em 280 gêneros por aproximadamente 70% da superfície dos 

continentes (CONSTANTINO, 2012), sendo os mais abundantes artrópodes de solo em 

regiões tropicais (BOURGUIGNON et al., 2009).  

Em florestas tropicais, a maior parte da biomassa heterotrófica é encontrada no solo e na 

serrapilheira, onde os cupins compõem 95% da biomassa total de insetos no solo e, junto 

com as formigas, somam cerca de 30% do total da biomassa animal (ATTIGNON, 2004). 

São indispensáveis nos processos de decomposição da necromassa vegetal e fluxos de 

energia, devido principalmente à variedade de seus hábitos alimentares, comportamento 

construtor e abundância de suas populações (DAHLSJO et al., 2014). Essas características 

demonstram a relevância destes em diferentes sistemas ecológicos atuando na reciclagem 

de nutrientes de uma variedade de recursos celulósicos. 



O comportamento construtor destes insetos, pelo qual são considerados “engenheiros do 

ecossistema” (REIS; CANCELLO, 2007), provoca modificações na estrutura dos solos, 

sendo esta atividade relacionada diretamente com a estrutura da vegetação e produtividade 

primária local. 

Estão ainda associados com a fixação do nitrogênio atmosférico pela ação dos 

simbiontes intestinais, bem como liberação do metano e dióxido de carbono, relacionados 

com a digestão da celulose e por isso considerados indispensáveis para a manutenção da 

integridade estrutural e funcional dos ecossistemas terrestres e agroecossistemas (VIANA-

JUNIOR et al., 2014). 

Apesar de terem primordial papel nos ecossistemas naturais, os Termitoidea também são 

conhecidos pelo seu potencial como praga em diversos sistemas, mesmo constituindo a 

minoria dentro do grupo (JUNQUEIRA et al., 2008). No que se refere ao manejo de 

monoculturas de eucalipto, estão entre os insetos com a capacidade de causar sérios danos 

às plantações, até mesmo na Austrália, onde a árvore é nativa, e pesquisas sobre os grupos e 

como tornam-se pragas; procedimentos de amostragem, densidade e distribuição espacial 

têm que ser intensificados (SUGIMOTO et al., 2000). 

Dados sobre levantamentos de termitofauna de áreas de silvicultura no Brasil também 

são limitados e, muitas vezes, ignoram a existência de grupos funcionais diferentes 

(JUNQUEIRA et al., 2008; DAHLSJO et al., 2014). A falta de estudos sobre esses 

organismos, em especial quando são consideradas as florestas plantadas, é um entrave ao 

reconhecimento da importância dos cupins como insetos indispensáveis aos processos 

ecológicos nesses agroecossistemas.  

Em florestas naturais, as árvores geralmente são tolerantes ao ataque de cupins, mas em 

agroecossistemas a maior suscetibilidade a estes ocorre em função da menor complexidade 

ecológica, pois para a implantação dos maciços florestais é necessária a retirada da 

vegetação, provocando grande mortalidade do plantio à colheita. Ao diminuir a diversidade 

de espécies, pode-se levar à superpopulação de uma espécie pré-adaptada, ou seja, menos 

sensível às alterações do meio (VIANA-JUNIOR et al., 2014). Considerando o potencial 

destes organismos como bioindicadores, e que o conhecimento sobre termitofauna 

associada à agroecossistemas, em especial no Nordeste, ainda é incipiente, faz-se relevante 



compreender de que forma a estrutura da vegetação influencia sua taxocenose em função de 

uma gradiente de idade.  

 

 

2. OBJETIVOS  

 

 Geral 

 

• Avaliar a composição da taxocenose de cupins em um gradiente de idade (0, 3, 6) de 

plantio do gênero Eucalyptus spp. e uma área controle de Mata Atlântica, buscando avaliar 

como o manejo do solo e a idade da plantação afetam a riqueza de espécies, frequências de 

ocorrência e grupos alimentares da termitofauna. 

 

 Específicos 

 

- Determinar se a riqueza, a abundância e a taxocenose de cada espécie de cupins são 

alteradas de acordo o gradiente de idade; 

- Determinar se a riqueza, a frequência de ocorrência de cada espécie de cupins são 

alteradas de acordo atributos do solo (pH, granulometria, teor de matéria orgânica, entre 

outros); 

-  Categorizar as taxocenoses quanto aos grupos alimentares (xilófagos, comedores de 

serrapilheira, intermediários e humívoros); 

- Avaliar se há relação entre atributos do solo há variação na estrutura da taxocenose entre 

as áreas inventariadas em função do gradiente de idade com a riqueza de espécies; 

- Determinar as espécies e grupos alimentares com maior resistência e resiliência ao manejo 

do solo para o plantio de eucalipto;  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICATIVA 

 

A estrutura das comunidades de cupins, a riqueza e abundância de espécies, são 

parâmetros a serem avaliados quando se usa este grupo como bioindicadores. O estudo do 

comportamento das comunidades frente a desequilíbrios pode constituir uma ferramenta 

fundamental no que diz respeito às práticas conservacionistas, tanto no auxílio à 

fiscalização e monitoramento de áreas de preservação, quanto na detecção de áreas 

prioritárias para a conservação. 

No que se refere à importância dos cupins no Brasil, um dos locais de maior ocorrência 

desse grupo, são poucos os estudos básicos e aplicados. Dados sobre levantamentos de 

termitofauna de áreas de produção madeireira no Brasil também são limitados e, muitas 

vezes, ignoram a existência de grupos funcionais diferentes. A falta de estudos sobre esses 

organismos, em especial quando são consideradas as florestas plantadas, é um entrave ao 

reconhecimento da importância dos cupins como insetos indispensáveis aos processos 

ecológicos nesses agroecossistemas. Os estudos já executados sobre ecologia de cupins 

ainda são limitados na maioria qualitativos. Ainda não existem estudos quantitativos sobre 

o seu papel na decomposição e seu impacto na estrutura do solo, principalmente em áreas 

de florestas cultivadas. Estudos eficazes e amostragem de cupins certamente alcançarão 

uma posição de destaque em programas de monitoramento para os sistemas florestais, o que 

levaria a uma diminuição significativa em danos biológicos e custos econômicos. 

O alimento é o recurso mais comum na segregação entre espécies sendo que este pode 

variar no segmento espaço-temporal e afeta a composição das guildas existentes na 

comunidade. Logo, avaliar não apenas a taxocenose mas também as guildas alimentares 

permite conhecer qual recurso alimentar prevalece no sistema, como os diferentes 

organismos respondem às variáveis ambientais e como os cultivos podem afetam a 

diversidade, em especial, da termitofauna.  

O numero de guildas alimentares influencia diretamente não apenas o tamanho das 

cadeias alimentares como também a estrutura da comunidade e funcionamento do 

ecossistema, e sabe-se que a fauna responde diretamente às alterações ambientais, por essa 

razão muitos animais são usados como bioindicadores, pois assumem relevante papel para 

levantamento de informação sobre um dado ecossistema. 



Espera-se, a partir da realização deste estudo, encontrar maior diversidade de espécies e 

grupos funcionais na área de mata; em contrapartida, projeta-se para área de silvicultura 

menor diversidade de espécies, com predomínio de xilófagos. Ao estudar se há relação 

entre idade do plantio, tipo de vegetação (eucalipto e mata) com atributos do solo, pretende-

se destacar o papel da termitofauna como “engenheiros dos ecossistemas”, indispensáveis à 

manutenção dos sistemas, tão referenciado na literatura, e portanto espera-se que a área de 

mata, e posteriormente, apresente correlação positiva entre a riqueza de espécies e os 

parâmetros, sendo seguida pela área de plantio com maior idade.  

O estudo do comportamento das comunidades frente a desequilíbrios pode constituir uma 

ferramenta fundamental no que diz respeito às práticas conservacionistas, tanto no auxílio à 

fiscalização e monitoramento de áreas de preservação, quanto na detecção de áreas 

prioritárias para a conservação para ajudar a entender ainda mais sobre a importância da 

manutenção das condições originais dos ecossistemas remanescentes, a partir destes, ser 

indicadas estratégias de conservação dos ecossistemas.  

 

Na área de mata proposta – Complexo UNEB campus II/EBDA – estudos florísticos 

levantaram 277 espécies, distribuídas em 76 famílias, inclusive com espécies endêmicas. 

No que tange a termitofauna, já foram realizados levantamentos em 2012, mais de 33 

espécies de cupins foram identificadas na área, sendo encontradas espécies nunca 

registradas no Nordeste. Contudo, a área sofre grande pressão antrópica (silvicultura e mais 

recentemente exploração petrolífera), tornando-se necessárias intervenções urgentes para 

evitar prejuízos ainda maiores à biodiversidade local e projetos estão sendo desenvolvidos 

por pesquisadores locais para torná-la área de preservação permanente Espera-se que o 

estudo aqui proposto possa subsidiar ações conservacionistas voltadas à preservação das 

áreas remanescente de mata atlântica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Áreas de estudo  

 

O estudo será desenvolvido em duas diferentes áreas:  

(i) numa área de mata atlântica - O Complexo Vegetacional UNEB-EBDA, fragmento 

florestal localizado no município de Alagoinhas, Bahia, sob as coordenadas 12°10’42”S; 

38°24’ 43”W, altitude de 150 m, com área de 150 ha, partilhados 50 ha pela Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB) e 100 ha pela Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agropecuário (EBDA), apresenta uma cobertura vegetal remanescente, de domínio da 

Floresta Ombrófila Densa Submontana.  

(ii)  em cultivo de eucalipto, pertencente à empresa Copener e se situam no município e 

Alagoinhas - a área de silvicultura situa-se numa localidade conhecida como Santo André, 

delimitada pelas coordenadas 12° 1' 31.201" S e 38° 33' 25.825" W, cultivado num sistema 

de plantio em mosaico, o qual permite uma interação entre florestas nativas, reservas legais 

e reservas de preservação permanente com os cultivos.  

 

 Coletas 

 

Para as coletas serão utilizados procedimentos metodológicos citados por Reis e 

Cancello (2007) e Viana-Junior et al., (2014), com algumas modificações. Serão marcados 

seis transectos de 65 x 2m, para cada localidade – (i) área de mata e (ii) eucalipto - com 0 

ano, 3 anos, 6 anos), sendo subdivididos em cinco parcelas de 5x2 m (totalizando 300m
2
 

por área) dispostas alternadamente com espaçamento de 10 m entre elas, para evitar que 

sejam coletados indivíduos de uma mesma colônia, evitando assim pseudoreplicação. 

Distâncias de 100 m entre cada transecto e 50 m da borda do fragmento será mantida. 

Os cupins serão procurados ativamente durante 1h em cada parcela (totalizando 

30h/pessoa/área) até 15 cm de profundidade no solo, nos ninhos (todos ativos ou 

abandonados), troncos de árvores e galhos caídos, folhas e cascas de árvores e em raízes 

mortas.  

 

 Identificação de espécies e categorização de grupos funcionais 

 



A identificação do material será a nível genérico ou específico, com o emprego de 

chaves especializadas, seguido da comparação com material depositado em coleções. Para a 

categorização da taxocenose quanto aos grupos alimentares - xilófagos, comedores de 

serrapilheira, intermediários e humívoros - serão realizadas observações em campo e de 

acordo com a literatura (DELIGNE, 1966; CALDERON; CONSTANTINO, 2007; REIS; 

CANCELLO, 2007; CARRIJO et al., 2009). 

Conseguinte à identificação e categorização, serão avaliadas quais espécies apresentam 

resistência e resiliência ao manejo do solo nos plantios com idades diferentes. Todos os 

procedimentos de análise de material pós-coleta serão executados em parceria no 

laboratório de Entomologia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), na U.P.A. 

Laboratório de Mirmecologia no Centro de Pesquisa do Cacau (CEPEC/CEPLAC) e nas 

dependências da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para comparação do material 

identificado.  

 

 

 Análise do solo 

 

Serão coletadas amostras de solo em triplicata para determinação de parâmetros físico-

químicos – temperatura, granulometria e fertilidade do solo - caracterização química do 

solo (pH em água); cálcio, alumínio, magnésio, potássio, fósforo; capacidade de troca 

catiônica (CTC), capacidade de infiltração da água do solo; atividade microbiana do solo; 

nitrogênio potencialmente mineralizável; profundidade da serrapilheira; e fração leve da 

matéria orgânica do solo.  

 Tratamentos estatísticos 

a) Serão calculados índices de diversidade e riqueza de espécies em cada área, através 

do programa EstimateS. Para observar se há diferença significativa no que diz respeitos à 

riqueza e grupos funcionais entre os tratamentos será realizada uma a ordenação não 

métrica multidimensional (NMDS) associada a uma análise de similaridade (ANOSIM) 

com significância de 95%.  

b) Para observar se a composição da taxocenose muda em função da estrutura 

vegetacional, será feita análise de agrupamento (dendrograma de similaridade), a partir do 



programa MVSP. Já a correlação entre riqueza e idade do plantio será feita por meio de 

Análise Discriminante. 

c) A determinação da relação dos atributos do solo com a riqueza de espécies bem 

como dos grupos funcionais será realizada por meio de regressão múltipla. Além disso, 

uma análise de componentes principais (PCA) com os dados abióticos será utilizada para 

verificar se as áreas possuem segregação espacial. 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 

Uma vez que parte dos estudos deverá ser desenvolvidos na Université Libre de 

Bruxelles, Bélgica, sob co-orientação do professor Yves Roisin (já ciente), será solicitado 

auxílio junto à Capes (programa de bolsa-sanduiche) . 
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