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TRATAMENTO QUíMICO DO SOLO VISANDO AO CONTROLE 

DO CUPIM COPTOTERMES GESTROI (WASMANN, 1896), 

(ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE) 

RESUMO 

Autor: JOÃO FERNANDO BERNARDINI 

Orientador: Prof. Dr. OCTAVIO NAKANO 

O Coptotermes gestroi foi introduzido na região sudeste do Brasil, na 

década de 20, e, atualmente, causa prejuízos consideráveis em edificações, 

principalmente em centros urbanos, havendo necessidade de intervenção. 

Devido a isso, a presente pesquisa, conduzida no Laboratório e Campo 

Experimental do Setor de Controle Químico do Departamento de Entomologia, 

Fitopatologia e Zoologia Agrícola, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, Estado de São Paulo, 

objetivou avaliar a eficácia do tratamento químico do solo no controle de C. 

gestroi, observar o comportamento do cupim, ante o inseticida, com relação à 

repelência, e avaliar o efeito residual dos inseticidas no solo, realizando coletas 

mensais durante 6 meses. Cinco faixas de solo com textura média argilosa, pH 

4,8 e 2,8% de matéria orgânica, com dimensões de 4 m de comprimento e 30 

cm de largura, e 2 m entre elas, foram tratadas com 0,1% imidacloprid, 0,037% 

fipronil, 1,0% clorpirifós, 0,12% bifentrina e testemunha; o solo tratado foi 

protegido com lona plástica. As amostras de solo foram colocadas em tubos 
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transparentes, de modo a tornar possível a observação do C. gestroi, que ficou 

15 dias exposto dentro desse tubo. Nas avaliações com 6, 12, 24 e 48 horas 

após infestação, foi observada inibição do C. gestroi ao solo tratado com 

imidacloprid; com fipronil, o solo não apresentou repelência; com clorpirifós, 

apresentou forte odor, provocando possível desorientação dos cupins; bifentrina 

formou uma barreira química no solo impedindo a passagem dos mesmos; os 

que estavam presentes na testemunha realizaram os túneis por onde 

transitaram naturalmente. Em todas as avaliações, os solos tratados com 

fipronil e c10rpirifós apresentaram 100% de mortalidade dos cupins no decorrer 

dos 180 dias; no solo tratado com imidacloprid até 60 dias, obteve-se 100%; 

86,28%, na avaliação com 180 dias; no entanto esses cupins não causaram 

dano na madeira. Com bifentrina, a mortalidade variou entre 34,82 a 88,86%, 

mas os cupins vivos não ultrapassaram o solo tratado, portanto não causaram 

danos na madeira; apenas na testemunha houve dano. As concentrações de 

resíduos no solo evidenciaram maior mobilidade do imidacloprid; fipronil, 

clorpirifós e bifentrina apresentaram grandes variações entre as avaliações, 

indicando desuniformidade da faixa de solo tratada ou falha na amostragem do 

solo. 



SOll CHEMICAl TREATMENT AIMING TO CONTROl THE 

TERMITES COPTOTERMES GESTROI (WASMANN, 1896), 

(ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE) 

SUMMARY 

Author: JOÃo FERNANDO BERNARDINI 

Adviser: Prof. Dr. OCTAVIO NAKANO 

Coptotermes gestroí was introduced in the southeast region of Brazil, in 

the 20s, and nowadays causes considerable damage in buildings, mainly in 

urban centers, making interventions necessary. Due to this fact, this research, 

conducted in the Laboratory and Experimental Field of the Chemical Control 

Sector of the Department of Entomology, Histopathology and Agricultural 

Zoology, of the Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", of the 

University of São Paulo, in Piracicaba, Brazil, aimed to evaluate the 

effectiveness of soil chemical treatment in controlling C. gestroí, to observe the 

behavior of the termite when facing the insecticide regarding repellence, and 

evaluate the residual effect of insecticides in the soil, performing monthly 

collections during 6 months. Five layers of soil with average clay texture, pH 4.8 

and 2.8% of organic matter, with dimensions of 4 m (length) and 30 cm (width), 

and 2 m between them, were treated with 0.1% imidacloprid, 0.037% fipronil, 

1.0% chlorpyrifos, 0.12% bifenthrin and control; the treated soil was protected 

with plastic canvas. The soil samples were placed in transparent tubes, in such 



xviii 

a way to enable the observation of C. gestroi, which was exposed for 15 days 

inside this tube. In the evaluations within 6, 12,24 and 48 hours after infestation, 

C. gestroi inhibition was observed in the soil treated with imidacloprid; fipronil did 

not present any repellence; chlorpyrifos presented a strong odor, possibly 

causing termite disorientation; bifenthrin formed a chemical barrier in the soil 

stopping the passage of the termites; the ones present in the control made 

tunnels where they transited naturally. In ali evaluations, the soils treated with 

fipronil and chlorpyrifos presented 100% termite mortality in the span of 180 

days; in the soil treated with imidacloprid, 100% mortality was obtained for 60 

days and 86,28% in 180 days, however these termites did not cause wood 

damage. With bifenthrin, the mortality rate varied between 34,82% and 88,86% 

but the live termites did not go over the treated soil, and therefore did not cause 

any damage to the wood, only in the control was the wood damaged. The 

residue concentration in the soil demonstrated greater mobility of imidacloprid. 

Fipronil, chlorpyrifos and bifenthrin presented great variations between 

evaluations, indicating lack of uniformity in the layer of soil treated or failure in 

soil sampling. 



1 INTRODUÇÃO 

o processo de urbanização dos grandes centros sem planejamento 

(Milano & Fontes, 2002), com retirada da vegetação nativa, realização de 

aterros, construção de galerias subterrâneas, entre outras modificações do 

ambiente que podem provocar desequilíbrio ambiental, favorece o 

desenvolvimento de algumas pragas (Fontes, 2004). 

Um dos grandes problemas em áreas urbanas são os cupins, 

principalmente os subterrâneos (Fontes & Berti Filho, 1998; Fontes & Milano, 

2002; Milano & Fontes, 2002). Atualmente, estão catalogadas 2869 espécies 

em 287 gêneros (Constantino, 2005), mas apenas 40 são consideradas pragas 

urbanas (Constantino, 2002), que, com a eliminação dos competidores e 

predadores feita pelo homem, passaram a infestar áreas urbanas (Waller & La 

Fage, 1986). 

Dentre muitas espécies, destaca-se o Coptotermes gestroi, que foi 

introduzido na região sudeste do Brasil no início do século passado (Araújo, 

1958, 1980; Milano & Fontes, 2002). Segundo Fontes & Berti Filho (1998), em 

edificações e vegetação urbana o ataque é voraz, embora com pouco ou 

nenhum sinal de sua presença, exceto quando o nível de infestação é alto. 

O C. gestroi é a espécie mais importante economicamente em áreas 

urbanas do Brasil, por ter maior poder destrutivo entre os cupins subterrâneos 

urbanos (Milano & Fontes, 2002). Uma colônia adulta dessa espécie pode 

causar severos danos às estruturas de madeira em poucos meses após o início 

de seu forrageamento. 
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Estima-se que, em todo o mundo, haja gastos da ordem de US$ 5 a 10 

bilhões anuais, com tratamento, reparos e substituições de peças atacadas por 

cupins. No Brasil, apenas na cidade de São Paulo, os prejuízos atingem cerca 

de US$ 10 a 20 milhões anuais (Milano & Fontes, 2002). 

As empresas especializadas no ramo de controle de pragas urbanas 

deparam com dificuldades no controle de cupins subterrâneos, devido à 

escassez de pesquisa para a região sudeste do Brasil, sobre as condições e 

características das construções. 

Os métodos utilizados para controle preventivo e curativo dos cupins 

subterrâneos consistem na realização de barreiras físicas, não permitindo a 

passagem dos cupins (Ewart, 2001); tratamento de madeira com inseticidas de 

longo residual para a ação preventiva; utilização de iscas com agentes de 

controle biológico como nematóides, fungos e bactérias (Costa-Leonardo, 

2002); iscas com inibição do metabolismo dos cupins (Su et aI., 1995a); 

hormônios reguladores de crescimento de insetos, como os juvenóides e os 

inibidores de síntese de quitina, também utilizados em forma de iscas (Su & 

Scheffrahn, 1990, 1993), e a barreira química no solo, consistindo em proteger 

quimicamente a edificação contra o ataque de cupins, de modo preventivo e 

curativo. 

Grande parte dos tratamentos das edificações infestadas pelo C. gestroi 

na região sudeste é realizado com o tratamento de solo, que consiste em tentar 

fazer uma barreira de inseticida no solo, o mais contínua possível, junto às 

paredes das edificações, evitando assim a passagem dos insetos e protegendo 

o imóvel e móveis. 

Tendo em vista o alto potencial do C. gestroi para causar danos em 

edificações, principalmente em centros urbanos do sudeste brasileiro, foi 

realizado este trabalho com os seguintes objetivos: 1) Avaliar a eficácia do 

tratamento químico do solo, no seu controle; 2) Observar o comportamento 

dessa espécie, ante o inseticida, com relação ao fator repelência e 3) Avaliar o 

efeito residual dos inseticidas no solo em diferentes períodos. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Descrição, comportamento e biologia do Coptotermes gestroi 

Estudos recentes realizados por Constantino, (2005) constataram a 

ocorrência de 2869 espécies; 40 espécies representam prejuízo econômico 

para edificações humanas (Constantino, 2002). Na região Neotrópica, estão 

registrados 83 gêneros e 534 espécies. Segundo Constantino (1998), 6 dessas 

espécies foram introduzidas, destacando-se a espécie Coptotermes gestroi 

(Wasmann) pertencente à Ordem Isoptera, Família Rhinotermitidae e subfamília 

Coptotermitinae, sendo insetos eussociais (Costa-Leonardo, 2002). 

Os cupins subterrâneos, por apresentarem colônias no solo de difícil 

localização, não sofrem freqüente ataque de inimigos naturais, o que também 

dificulta o controle realizado pelo homem. (Culleny & Grace, 2000). 

Segundo as observações de Grassé (1986), a família Rhinotermitidae é 

bastante heterogênea, e várias espécies são consideradas cupins 

subterrâneos; apesar de seus ninhos não serem conhecidos, imagina-se que 

sejam difusos no solo, havendo várias espécies consideradas pragas. Segundo 

Milano & Fontes (2002) o C. gestroi, é de maior importância em áreas urbanas 

no sudeste brasileiro. 

Kirton & Brown (2003), determinaram que o C. havilandi Holmgren é 

sinônimo de C. gestroi (Wasmann), sendo assim denominado na atualidade. 

No trabalho de Shellman-Reeve (1997), sobre eussocialidade na Ordem 

Isoptera, o autor caracterizou fatores como nidificação, habitat, parentesco 
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intracolonial e comportamentos sociais dos grupos dentro dessa ordem. 

Embora os cupins sejam hemimetábolos, os termitólogos utilizam alguns termos 

comuns para insetos holometábolos; o termo "larva" designa os imaturos sem 

broto alar, e "ninfa" é o termo usado para designar imaturos alar, ainda pouco 

pigmentados; o termo "soldados brancos" ou "pré-soldados" para imaturos 

pouco pigmentados, pouco esclerotizados e com características de soldados. 

Através da casta de soldado torna-se fácil a identificação do cupim C. 

gestroi, que apresenta uma cápsula cefálica oval de cor amarelada, onde se 

encontra uma grande fontanela arredondada (Costa-Leonardo, 2002). 

Segundo Berti Filho et aI. (1993), os operários são as castas mais 

numerosas da colônia. São incumbidos de todas as funções vitais da colônia, 

como forrageamento, construção, consertos, aumento e profilaxia do ninho e 

túneis a ele associados, cuidados com a prole, fornecimento de alimento para 

os soldados e reprodutores e eliminação de cupins doentes ou mortos. 

As castas de operários do C. gestroi possuem coloração amarela 

esbranquiçada, mandíbulas esclerotizadas ou com princípio de esclerotização, 

antenas de 11 a 14 antenômeros e são cegos (Costa-Leonardo, 2002). 

Nas colônias do C. gestroi podem-se encontrar castas de reprodutores 

alados, reprodutores imaginais ou primários e reprodutores neotênicos (Pearce, 

1997). 

Os reprodutores alados geralmente realizam a revoada entre os meses 

de agosto e setembro, assim estabelecendo novas colônias. Os alados dão 

origem ao casal real primário ou imaginaI. Na ausência ou não do casal real 

primário, pode ocorrer a presença de reprodutores neotênicos, podendo ser 

imaturos ou funcionais (Costa-Leonardo, 2002). 

Com a ocorrência de reprodutores neotênicos em colônias ou 

subcolonias do C. gestroi (LeJis, 1995), quando grupos de cupins ficam fora do 

alcance do controle químico, pode ocorrer formação de novas colônias com 

reprodutores neotênicos (Lelis, 1999). 
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Segundo Mariconi et aI. (1999) os cupins são considerados xilófagos, 

pois sua dieta está baseada em material celulósico, no entanto, os cupins 

podem perfurar isolantes de cabos elétricos, produtos têxteis sintéticos, couro, 

gesso, betume e, até mesmo, abrir passagem dentro do reboco de paredes de 

alvenaria, cuja matéria prima não é celulose. 

Costa-Leonardo & Camargo-Dietrich (1999) estimaram que a população 

de uma colônia de C. gestroi, localizada em Rio Claro, São Paulo, possuía 

cerca de 729.918 ± 33.740 indivíduos, valor superior quando se compara a 

outra espécie como o Heterotermes tenuis (Hagen) (Isoptera: Rhinotermitidae) 

com 134.583 ± 5.803 indivíduos verificado por Camargo-Dietrich & Costa

Leonardo (2003). 

A distância percorrida pelo C. gestroi para forrageamento chega a 33 

metros (Costa-Leonardo & Camargo-Dietrich, 1999). 

No estudo realizado em laboratório por Costa-Leonardo et aI. (2002), 

pode-se verificar que o consumo diário do cupim C. gestroi foi de 0,046 mg de 

madeira de Pinus sp., e 0,022 mg de eucaliptos. Bennett et aI. (1988) 

concluíram que as principais espécies de cupins que atacam edificações, 

consomem diariamente de 2 a 3 vezes o seu peso. 

Em infestações naturais pelo C. gestroi, onde foram dispostas estacas 

de Euca/yptus sp. e Pinus sp., Peralta et a!. (2004) avaliaram o consumo diário 

máximo, após 45 dias de exposição, em 21,62 9 em ambas as madeiras. 

Su & Fage (1986), observaram, em colônia de cupins Coptotermes 

formosanus, em condições de laboratório, que, na ausência de alimento para as 

colônias, os operários se alimentam dos soldados, ocorrendo canibalismo. Nas 

colônias que, inicialmente, possuíam aproximadamente 11 % de soldados, às 

quais estava disponível dieta celulósica, a proporção de soldados permaneceu 

a mesma, no entanto, nas colônias que foram desprovidas de dieta, os soltados 

estavam em proporções de 2%. 

O cupim C. gestroi é chamado de "cupim de solo" ou "cupim 

subterrâneo", mas o ataque e a presença da colônia podem estar restritos a 
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andares de altos edifícios sem o contato com o solo (Zorzenon & Potenza, 

1998). Não é raro encontrar ninhos nos pavimentos mais altos dos edifícios, 

com ou sem nenhum contato direto com o solo (Mariconi et aI., 1999). 

O ninho do C. gestroi é denominado do tipo composto, sendo 

constituído de várias unidades interligadas por túneis, que podem ser 

encontradas em vãos das edificações (Mariconi et aI., 1999), porões, poços de 

ventilação e de elevadores, paredes e lajes duplas, caixas de eletricidade, 

caixões perdidos, entre outras galerias, em árvores e no solo (Milano et aI., 

1996). Segundo Milano et aI. (1996), os ninhos de C. gestroi geralmente são 

superiores a 0,5 m3
. 

Estudos realizados por Diogo et aI. (2002), nas cidades do Rio de 

Janeiro, São Gonçalo, Niterói, São João do Meriti e Nova Iguaçu, no período de 

1994 a 2001, dos 133 edifícios que estavam sendo atacados pelo C. gestroi 

78% apresentavam ninhos secundários com destaque para apartamentos de 

cobertura. Em 21 residências térreas avaliadas apenas 17% apresentaram 

ninhos secundários para a espécie referida. 

Os ninhos de cupins subterrâneos, quando não possuem contato com o 

solo, mas há umidade suficiente, têm atividade maior, causando grandes 

prejuízos (Bennett et aI., 1988). 

Romagnano (2002) relata que embarcação ancorada no Município de 

Guarujá, litoral do estado de São Paulo, foi vistoriada em 1998 e toda a 

estrutura de madeira estava preservada; dois anos após, foi constatado ataque 

pelo cupim C. gestroi na proa de madeira de ipê e, no entanto a embarcação 

não tinha tido contato com o solo. 

Em uma amostragem de 420 edificações infestadas pelo C. gestroi, 

57,3% da localização dos ninhos eram no solo; 21,7% ninhos com localização 

aérea e 21 % com ninhos no solo e aéreo ao mesmo tempo (Milano & Fontes, 

2002). 
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De acordo com Florim.1 das 37 ocorrências de C. gestroi em 2004, 2 

foram infestação aérea. 

2.2 Origem e distribuição do C. gestroi 

o C. gestroi é originário do Oriente, comum na Indonésia, Malásia e 

Tailândia. Na primeira metade do século passado, foi introduzido e aclimatado 

em outros locais do mundo, como nas Ilhas Reunião, Maurício, em Barbado, na 

Jamaica e no Brasil. No Brasil, os primeiros casos de infestações ocorreram em 

cidades portuárias do sudeste, principalmente nos Estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro (Araujo, 1977). 

Fontes & Milano (2002), mencionam que Lima identificou, pela primeira 

vez, o C. gestroi como C. vastator, em 1939, na cidade do Rio de Janeiro. 

Os primeiros C. gestroi foram coletados no Rio de Janeiro, em 1923, e 

no estado de São Paulo na cidade de Santos, em 1934 (Araujo, 1958). A 

espécie se destacou entre as pragas introduzidas, pela notável disseminação 

no continente sul-americano e pelos danos causados em áreas urbanas 

(Fontes, 2004). 

Segundo Milano & Fontes (2002), a propagação do C. gestroi dá-se 

sentido oeste do Estado de São Paulo, infestando as cidades litorâneas como 

Santos, São Vicente, Guarujá, posteriormente a capital, São Paulo e cidades do 

interior como Campinas, Piracicaba, Porto Ferreira, Rio Claro, Limeira, Ribeirão 

Preto, Jacareí e Taubaté. No estado do Rio de Janeiro, foram registradas 

infestações na Capital, Niterói, Cabo Frio e Seropédica. 

De acordo com Fontes & Milano (2002), não foram relatadas 

infestações de C. gestroi em vegetação nativa preservada e áreas rurais, o que 

evidencia que a disseminação para outras cidades tem ocorrido por transporte 

humano. 

1 FLORIM, A.C. Desinsecta Controle Profissional de Pragas Ltda. Piracicaba, SP, comunicação 
pessoal, 2005. 
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Segundo Fontes (2004), a mudança do processo de urbanização na 

metade do século XX é seguida por aumento significativo de infestação de 

cupins. 

Levantamento realizado por Eleotério & Berti Filho (2000) no bairro São 

Dimas da cidade de Piracicaba, evidencia que quanto maior a idade das 

edificações, maior o risco de infestações de cupins, devido a maior exposição 

às revoadas. 

Os dois primeiros registros de introdução da espécie C. gestroi em 

Miami, Florida, foram constatados em 1996 (Su et aI., 1997). A localização e 

história dessas infestações, indicam recente infestação pelo comércio marítimo. 

Com isso, o cupim continua a expandir sua distribuição pelo mundo. 

O conhecimento da data de infestação de C. gestroi em edifícios na 

cidade de São Paulo, permitiu a Milano & Fontes (2002) estimar que a 

dispersão da infestação, através das revoadas, é da razão de 250 a 300 metros 

por ano da infestação inicial. 

Segundo Rossetto Junio~, em Piracicaba, estado de São Paulo, no 

decorrer do ano de 2004, houve 52 ocorrências de edificações infestadas por 

cupins, sendo 59% cupim de madeira seca, e 41 % de cupim subterrâneo, 

dentre estes 70% C. gestroi e 30 do gênero Nasutitermes. 

Alves Junior3 relata que das 104 edificações infestadas por cupins no 

ano de 2004, 70% deveram-se a cupins subterrâneos, sendo 90% C. gestroi e 

10% do gênero Nasutitermes. 

Das 128 edificações danificadas por cupins inspecionadas, 28,90% 

foram por cupins subterrâneos sendo todos C. gestroi, diz Florim4
. 

2 ROSSETTO JUNIOR, A.J. Empresa Helpinsect Higienização e Controle de Pragas. 
Piracicaba, SP, comunicação Pessoal, 2005. 
3 ALVES JUNIOR, S.B. Empresa Biomax Manejo Ecológico de Pragas S/C Ltda. Piracicaba, SP, 
comunicação pessoal, 2005. 
4 FLORIM, A.C. Desinsecta Controle Profissional de Pragas Ltda. Piracicaba, SP, comunicação 
pessoal, 2005. 
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Segundo port05
, no ano de 2004 houve 232 chamados referentes a 

infestações de edificações por cupins, sendo 55,60% por cupins de madeira 

seca, e 44,40% por cupins subterrâneos, dentre esses, 70% pelo C. gestroi e as 

demais infestações, pelo Nasutitermes spp. 

Das 40 edificações inspecionadas no bairro São Dimas em Piracicaba, 

1 estava infestada pelo C. gestroi (Eleotério & Berti Filho, 2000). 

2.3 Importância econômica 

Segundo Menezes (2004), os cupins são os insetos que causam maior 

dano em áreas urbanas e rurais, e a espécie que assola o país e que causa 

maior problema em centros urbanos, é o C. gestroi. 

Os gêneros Reticulitermes e Coptotermes, possuem maior importância 

econômica em edificações na área urbana. Devido a isso, amplos estudos 

estão sendo realizados visando ao conhecimento do comportamento e controle 

desses cupins (Logan et aI., 1990). 

Para identificar se as edificações estão sendo atacadas por cupins 

subterrâneos, Fontes & Berti Filho (1998), descreveram alguns sintomas típicos 

do grupo: cupins subterrâneos raramente produzem orifícios na superfície das 

peças atacadas, constroem galerias com aspecto de solo em paredes, tetos, 

caixas de tomada de luz, interruptores e interiores de armários; superfícies por 

onde caminham ou atacam, apresentam pontilhado castanho claro que pode 

ser denso ou esparso e quando danificados os fundos de armários atacados, 

produzem som característico de escorrimento de material particulado. 

Segundo Paiva (1997), os cupins são os grandes responsáveis pela 

destruição e descaracterizarão de edificações antigas, consideradas 

patrimônios históricos. Peças originais (tábuas de forro e de sobrados, paus a 

pique, laços de embira e outros) são severamente atacadas e são substituídas 

por novas desvirtuando sua função pelo restaurador, por desconhecimento. 

5 PORTO, S.C.D. Controlinset S/C Ltda. Piracicaba, SP, comunicação pessoal, 2005. 
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o centro histórico de Porto Rico foi drasticamente atacado pelos cupins 

C. gestroi e Heterotermes sp., comprometendo toda a estrutura e peças com 

valor histórico (Su et aI., 2002). 

Pesquisa realizada pela empresa PPV Controle Integrado de Pragas 

em 500 edificações infestadas na cidade de São Paulo, revelou um perfil de 

10,2% infestadas por brocas, 11,8% por cupim de madeira seca e 84% por 

cupins subterrâneos, prevalecendo C. gestroi; apenas três edificações estavam 

infestadas por Heterotermes assu (Fontes & Milano, 2002). 

Na cidade de São Paulo, edifícios são infestados por C. gestroi, 

danificando e nidificando no interior dos eletrodutos elevando o risco de curto

circuitos e maiores prejuízos (Mariconi et aI., 1999). 

Milano & Fontes (2002) descreveram infestações em edificações e 

arborização na prefeitura da Universidade de São Paulo, localizada no bairro 

Butantã na cidade de São Paulo, causando sérios danos à estrutura e móveis 

dos edifícios. 

Segundo Milano & Fontes (2002), no ano de 2001 foram registradas 

algumas infestações em galpões no Recife, estado de Pernambuco, onde os 

cupins C. gestroi e duas espécies do gênero Nasutitermes estavam consumindo 

pilhas de paletes de madeira. 

Amaral (2002) avaliou árvores urbanas do bairro Higienópolis da cidade 

de São Paulo, e constatou que 28,6% estavam infestadas por cupins 

prevalecendo C. gestroi. 

Grandes variedades de materiais vêm sendo danificados pelo C. 

gestroi, como estruturas de madeira, papel, papelão, cabos elétricos e 

telefônicos, plásticos, couro, estruturas de alvenaria, tecidos, metal, borracha, 

isopor, gesso, betume e árvores vivas (Costa-Leonardo, 2002; Costa-Leonardo 

et aI., 1999; Costa-Leonardo & BarsoUi, 1998; Fontes, 1995). 

O fato de os cupins danificarem materiais não celulósicos, não significa 

que se alimentam dos mesmos. Isso ocorre para chegarem até o alimento que 

contenha celulose, ou simplesmente para expansão da colônia (Pearce, 1997). 
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De acordo com observações realizadas por Pearce (1997), 

Coptotermes pode causar sérios danos a estruturas de madeiras assim 

comprometendo as edificações. 

A estimativa realizada por Edwards & Mill (1986), em todo mundo há 

prejuízos que chegam próximos a US$ 2 bilhões, causados pelos cupins. Nos 

Estados Unidos, os prejuízos excedem US$ 5 bilhões, causados diretamente ou 

indiretamente, com reparações, e tratamentos, para tentar eliminar as 

infestações (Su & Scheffrahn, 2000). 

Baskaran et aI. (1999), citam que, na Austrália, os prejuízos causados 

por ataque de cupins chegam a mais de US$100 milhões. 

Lelis (1994) estima que para controlar e solucionar problemas causados 

por cupins em 240 edificações da cidade de São Paulo, o gasto é de US$ 1,3 

milhões. 

Como citado anteriormente (Fontes & Milano, 2002), no Brasil na cidade 

de São Paulo, os prejuízos com controle e reposição de material danificado 

atingem cerca de US$ 10 a 20 milhões ao ano. 

2.4 Controle de cupins subterrâneos 

Construções concluídas, independente do tempo, estão sujeitas ao 

ataque de cupins subterrâneos (Potenza et al.,1998). Para Fontes & Milano 

(2002), padrões americanos e europeus para o controle de cupins são adotados 

no Brasil: tratamento de solo, tratamento de madeira, tratamento de fundações, 

iscas e alterações mecânicas. 

Os métodos mais usuais no controle preventivo e curativo dos cupins 

subterrâneos, principalmente em edificações urbanas e rurais, é a utilização de 

barreiras físicas, utilização de iscas com controle biológico, inibidores de 

metabolismo ou hormônios de crescimento, tratamento de madeira e barreira 

química no solo (Costa-Leonardo, 2002; Pearce, 1997; Su & Scheffrahn, 1998). 
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Segundo Costa-Leonardo (2002) e Su & Scheffrahn (1992), a barreira 

física formada por partículas uniformes de areia fina impede a passagem dos 

cupins, e se forem grandes eles não conseguem remover. Além da areia, vidro 

moído e basalto são usados. O cascalho e terra diatomácea são utilizados 

também como barreira (French, 1993; Grace & Yamamoto, 1993; Tamashiro et 

aI., 1991). Entretanto, Grace & Yamamoto (1993) concluíram que a barreira 

formada por terra diatomácea não é eficaz no controle de cupins subterrâneos. 

Testes realizados por Su & Scheffrahn (1992), com barreira física 

composta por partículas de areia de 2,0 a 2,8 mm de diâmetro foram eficientes 

no controle de Reticulitermes e Coptotermes. 

Barreiras físicas com partículas de pedra de 1,7 a 2,4 mm de diâmetro, 

compactadas em torno de residências da Austrália, tiveram eficaz prevenção, 

impedindo a penetração do Coptotermes spp. (Peter et aI., 2001) 

A barreira física por meio de lâminas sintéticas impregnadas com 

inseticida químico (Lenz et aI., 1998), e polímeros misturados com cupinicidas 

(Yoshimura & Tsunoda, 1994) proporcionam bons resultados para prevenção 

do ataque de cupins. A barreira física deve ser impenetrável aos cupins, 

impedindo sua chegada às edificações (Ewart, 2001). 

Métodos de controle como o uso de Iscas, que são distribuídas na área 

de forrageamento dos cupins, provocam a redução da colônia, lentamente 

(Costa-Leonardo, 2002), até sua eliminação por completo, não havendo mais 

danos (Costa-Leonardo, 1996). 

Segundo Costa-Leonardo, (2002), as iscas são impregnadas com 

agentes biológicos como nematóides, fungos ou bactérias e produtos tóxicos. 

As ocorrências de infestações por cupins subterrâneos foram tratadas com 

iscas tóxicas como relata Alves Junior6
. 

Devido às condições inadequadas para o desenvolvimento dos fungos, 

bactérias e nematóides no controle de cupins em condições de campo, não 

6 ALVES JUNIOR, S.B. Empresa Biomax Manejo Ecológico de Pragas S/C Ltda. Piracicaba, SP, 
comunicação pessoal, 2005. 
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houve eficácia satisfatória (Costa-Leonardo, 2002; Costa-Leonardo & Thorne, 

1995; Su & Scheffrahn, 2000). 

Isca de celulose contaminada pelo fungo Metarhizium anisopliae em 

condições de laboratório foi satisfatória para o controle dos cupins C. 

formosanus e R. flavipes chegando a 100% de controle, não sendo repelente 

(Wang & Powell, 2004). 

Os entomopatógenos isolados M. anisopliae e Beauveria bassiana, 

associados ou não a inseticidas (Almeida & Alves, 1996; Almeida et aI., 1998; 

Alves et aI., 1998) em iscas com papelão corrugado (Termitrap®) apresentam 

controle de Heterotermes tenuis na cultura da cana-de-açúcar. 

Inibidores metabólicos como hidrametilnona (Logan & Abood, 1990), 

baratos e sulfluramida, são apropriados para iscas. Segundo Su et aI. (1995a), 

é difícil a eliminação por completo da atividade de forrageamento. Indivíduos 

que ingerem quantidade adequada contribuem para a redução populacional da 

colônia, no entanto os cupins que ingerem grande quantidade morrem 

rapidamente e não contribuem para a transferência do ativo para outros cupins. 

Para Su & Scheffrahn (1990) e Pearce (1997) iscas com substâncias 

análogas ao homônimo juvenil como o fenoxicarbe, hidroprene e metoprene 

aumentam a quantidade de soldados na colônia e podem causar desequilíbrio 

nutricional e afetar as atividades dos cupins, sendo mais eficientes para 

espécies com baixa proporção de soldados. 

Iscas contaminadas com inibidores de síntese de quitina, como o 

diflubenzuron, lufenuron e hexaflumuron (Costa-Leonardo, 2002), para o 

controle de cupins subterrâneos também são empregadas. O hexaflumuron 

está sendo pesquisado, e com sucesso, no controle dos cupins (Su & 

Scheffrahn, 1993, 1996,2000) e Su, (1994); usado comercialmente inclusive no 

Brasil (Costa-Leonardo, 2002) e Su et aI. (2000) obtiveram 80% de controle do 

C. gestroi. 

No controle de C. gestroi na região histórica de Porto Rico, por meio do 

do uso de iscas com hexaflumuron, 3 colônias foram eliminadas no período de 
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2 a 8 meses após tratamento; no entanto, 4 colônias de Heterotermes sp., na 

mesma região levaram de 13 a 15 meses para total eliminação (Su et aI., 2002). 

Infestações com C. formosanus tratadas com iscas contaminadas com 

fipronil 0,1 a 10 mg/kg mostrou controle, mas a eliminação da colônia nem 

sempre foi obtida (Henderson & Forschler, 1997). 

Segundo Nakan07
, edifício infestado pelo C. gestroi na cidade de São 

Paulo, em estudo experimental, visando ao controle por meio de iscas de 

papelão contaminadas com fipronil, não foi obtido sucesso porque não houve 

consumo das iscas tóxicas, inclusive iscas contendo apenas o papelão. 

Formulação comercial de extrato vegetal de Azadirachta inidica a 0,3% 

na concentração de 100 mg/kg, causa mortalidade significativa em C. 

formosanus. Em estudos mais demorados, com chance de escolha, apresentou 

repelência aos operários (Grace & Yates, 1992). 

Segundo Chen et aI. (2004), extrato de Larix leptolepis apresentou 

resultados satisfatórios, como deterrente alimentar em operários de C. 

formosanus. 

Tratamento de madeira através de inseticidas de ação residual 

dissolvido em querosene, isoparafina, álcool ou aguarrás (Costa-Leonardo, 

2002) é mais uma medida de controle preventivo ao ataque de cupins 

subterrâneos. 

Na metade da década de 50, com o surgimento dos ciclodienos 

(clorados), o método de controle de cupim subterrâneo mais comum era a 

barreira química, pois tinha longo residual e custo reduzido (Su, 2002). 

A infestação e danos causados pelos cupins subterrâneos está sendo 

crescente em centros urbanos, e se tornando ordinário o controle através de 

tratamento de solo pelas empresas especializadas (Bennett et a!., 1988). 

A técnica mais utilizada para proteger edifícios contra cupins de 

subterrâneos, na Austrália, é o tratamento de solo com inseticidas persistentes 

7 NAKANO, O. Professor titular do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia 
Agrícola, ESALQ/USP, comunicação pessoal, 2005. 



15 

que formam uma barreira impedindo a passagem dos cupins (Lenz et aI., 1988). 

Milano et aI. (1996) indicam este tratamento apenas quando há indícios, ou 

riscos de futuras infestações de cupins subterrâneos provenientes do solo. 

Segundo relatos de Florim8
, Port09 e Rossett010

, nos controles 

preventivos e curativos para o ataque do C. gestroi, com acesso às edificações 

exclusivamente pelo solo, o método de tratamento de solo, oferece bom 

resultado. 

O ideal para barreira química no solo é o momento em que o imóvel 

está sendo construído, quando a cobertura está pronta e o solo desnudo, mas 

pronto para o contrapiso (Mariconi et aI., 1999). 

Potenza et aI. (1998) e Peter et aI. (2001), indicam como um dos 

métodos de controle do C. gestroi: o tratamento químico do solo com 

cupinicidas de ação residual, permitindo a formação de uma barreira eficiente 

contra cupins, protegendo as fundações, paredes, muros, pisos, entre 

outras estruturas contornadas interna e externamente (Johnston et aI., 1979). 

Em locais com vulnerabilidade ao ataque dos cupins, deve-se intensificar as 

aplicações (Beal, 1980). Edwards & Mil! (1986), deixam evidente que, para 

controlar o ataque de cupins subterrâneos, o tratamento deve ser de maneira 

mais uniforme e contínua, formando uma barreira de solo protegido. 

Para Su & Scheffrahn (1998), a aplicação de cupinicidas líquidos no 

solo formando uma barreira, embora de duração não permanente, é de grande 

importância, pois tem efeito imediato, cessando o ataque dos cupins e, assim, 

diminuindo os prejuízos. 

8 FLORIM, A.C. Desinsecta Controle Profissional de Pragas Ltda. Piracicaba, SP, comunicação 
~essoal, 2005. 

PORTO, S.C.D. Controlinset S/C Ltda. Piracicaba, SP, comunicação pessoal, 2005. 
10 ROSSETTO JUNIOR, A.J. Empresa Helpinsect Higienização e Controle de Pragas. 
Piracicaba, SP, comunicação Pessoal, 2005. 
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Além de a calda do cupinicida se encontrar entre os furos, é de suma 

importância que entre em contato com a parede, não permitindo o acesso dos 

cupins (Thomas & Robinson, 1991). Isso é também indicado por Potenza et aI. 

(1998). 

Para Thomas & Robinson (1991), o distanciamento é fator fundamental 

para o sucesso da barreira resultante da aplicação de defensivo químico no 

solo para controle de cupins subterrâneos. Quando o solo estiver coberto por 

piso, deve-se perfurar 10 cm distante das paredes e espaçamentos de 20 a 50 

cm entre furos dependendo do tipo de solo. Distâncias semelhantes são 

indicadas por Edwards & Mill, (1986), Milano et aI. (1996) e Moein (2000). 

Em construções onde o solo está exposto, pode-se realizar o 

tratamento abrindo valetas (Edwards & Mill, 1986 e Johnston et aI., 1979); com 

dimensões de 15 a 20 cm de largura e de 15 a 30 cm de profundidade ao lado 

das paredes (Milano et aI., 1996). 

Para atingir maior uniformidade da barreira, Milano et aI. (1996) 

destacam a importância de distribuir homogeneamente a solução do cupinicida 

pelos furos abertos no piso, aplicando um volume de 5 a 6 litros por metro 

linear. O volume de calda recomendado, é geralmente, de 4 a 6 litros por metro 

linear, como observado em Edwards & Mill, (1886), Johnston et aI. (1979), 

Mariconi et aI. (1999) e Moein (2000). 

Para Milano et aI. (1996), a distância entre furos pode variar de 20 a 60 

cm dependendo do tipo de solo. Quanto mais argiloso e rico em matéria 

orgânica, menor o espaçamento. 

Edificações com infestação aérea ou mista pelo C. gestroi, que forem 

tratadas com cupinicidas através do tratamento de solo, poderão não obter 

controle eficaz (Fontes & Milano, 2002). 

Gay et aI. (1957) realizaram testes de eficácia de produtos destinados a 

tratamento de solo para proteção das edificações contra o ataque dos cupins. 

Os locais do experimento tinham infestação natural. O solo foi tratado com o 

volume de calda e dose recomendada no rótulo, utilizando como corpo de 
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prova, madeira altamente susceptível ao ataque dos cupins. Pôde-se avaliar a 

eficácia e repelência do solo tratado. 

Na Austrália, os inseticidas aldrin, dieldrin, chlordane e heptacloro eram 

muito utilizados no tratamento de solo, visando ao controle de cupins. Com a 

proibição destes, atualmente, recomenda-se o clorpirifós, bifentrina e 

imidacloprid (Peter et aI., 2001). Esses inseticidas são indicados, também, por 

Wiseman & Eggleton (1994) e eles acrescentam fipronil para tratamento de 

solo. Grace et aI. (2002) consideram como um dos mais utilizados e menos 

tóxicos, além do imidacloprid. 

Mariconi et aI. (1999) citaram os defensivos químicos, clorpirifós, 

permetrina e fipronil para uso domissanitário no país, para o controle e 

prevenção de infestações de cupins subterrâneos através do tratamento de 

solo; Menezes (2004) acrescenta o diclorvos, ciflutina e bifentrina para controle 

da referida praga. 

Segundo Su & Scheffrahn (2005), os cupinicidas utilizados para 

tratamento de solo, visando ao controle de cupim subterrâneo, são os 

repelentes; como a permetrina, cipermetrina, bifentrina e fenvalerate e outros 

não repelentes que contaminam os insetos como o clorpirifós, fipronil e 

imidacloprid, podendo realizar aplicação pré-construção através de trincheiras 

ou pós-construção, através de trincheiras ou injetando o cupinicida no solo da 

fundação. 

O imidacloprid e o fipronil são as moléculas mais recentes para 

tratamento de solo, com finalidade de proteger as construções do ataque e 

cupins. O clorpirifós, utilizado a mais tempo, possui característica de não 

repelência e a bifentrina, utilizada para tratamento de solo, é bastante repelente 

(Forschler, 2005). 

Segundo Thorne & Breisch (2001), os cupins Reticulitermes virginicus 

em contato com areia tratada com o inseticida imidacloprid a 100 mg/kg 

atingiram até 95% de mortalidade, e operários que entraram em contato com 



18 

areia tratada com apenas 10 mg/kg de imidacloprid apresentaram 

desorientação, afetando as atividades da colônia. 

Osbrink & Lax (2003), realizaram tratamento em 57 árvores infestadas 

por C. formosanus adjacentes a 7 construções, com imidacloprid 0,1%, 

inicialmente reduziu o forrageamento e o número de cupins. Os que eram 

encontrados aparentavam estar intoxicados, no entanto, 6 meses após a 

aplicação, parte da população de cupins voltou à atividade e 15 meses após 

houve recuperação de toda população de cupins. 

Wei et aI. (2000), realizaram tratamento de solo, em condições de 

laboratório, com 0,05 e 0,20% de imidacloprid, 6 dias após obteve 100% de 

mortalidade do C. formosanus. Nesse período, os cupins não realizaram túneis 

no solo tratado. 

Estudos de CLso realizados por Gatti & Henderson (1996) concluíram 

que os operários do C. formosanus são mais susceptíveis comparados aos 

soldados, em relação ao uso dos inseticidas imidacloprid e clorpirifós a 11,42 e 

2,86 mg/kg respectivamente. 

Segundo Shelton & Grace (2003), imidacloprid e fipronil na 

concentração de 100 mg/kg não são repelentes aos operários do C. 

formosanus, sendo transmitidos de um operário contaminado para outro não 

contaminado sem haver percepção; areia tratada com fipronil nas doses de 

0,01 % e 0,06% apresentaram mortalidade acima de 90% e não apresentaram 

repelência aos cupins; entretanto, na dose de 0,125%, apresentou repelência 

aos operários desta espécie (Ibrahim et alo, 2003). 

Segundo Osbrink & Lax (2002), C. formosanus, 10 dias exposto em 

solo tratado com 5 mg/kg de fipronil, penetrou um total de 5 cm em 100% de 

mortalidade. Waite (2003) conclui que as edificações tratadas nos perímetros 

internos e externos das paredes com fipronil, usando volume de calda de 5 Um, 

obtêm resultados 100% de controle. 
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Ibrahim et aI. (2003) relatam que quanto menor o número de soldados 

em uma colônia de C. formosanus, maior será a transmissão lateral do fipronil 

aos operários, provocando maior mortalidade. 

Su et aI. (1997) comparam a distância percorrida pelos cupins C. 

formosanus e Reticulitermes flavipes em diferentes tubos tratados com 

diferentes concentrações de clorpirifós, cipermetrina e permetrina. Os 

resultados foram semelhantes nos tratamentos. Nos três produtos com 

concentrações de 0,1, 1 e 10 mg/kg, eles caminharam 5, 2 e ° cm 

respectivamente nos tubos com o solo tratado. 

Loeck (1985) observou que, em tubos com solo tratado com inseticidas 

piretróides, os cupins Comitermes cumulans, após 24 horas de exposição, 

tentaram escavar, mas voltaram assim que houve a percepção do inseticida. No 

tratamento testemunha, os cupins escavam 2,60 cm em 24 horas, enquanto nos 

tratamentos com piretróides, escavam, em média 0,15 cm. Houve mortalidade 

de 7,1 % dos cupins. 

A bifentrina, mesmo em dose sub-letal para os cupins C. formosanus e 

Reticulitermes flavipes, tem ação de repelência, pois não penetram no solo 

tratado (Su et aI., 1989); entretanto Su et aI. (1999) observaram que, logo após 

o tratamento de areia com bifentrina, os cupins C. formosanus caminharam 

verticalmente 4,6 cm e o R. flavipes 4,9 cm. No tratamento com clorpirifós, as 

distâncias percorridas foram de 4,6 e 5,0 cm respectivamente. 

No teste de laboratório realizado por Nunes et aI. (2002), visando à 

mortalidade do C. gestroi, com soluções de 0,02, 0,03, 0,04, e 0,06% de 

bifentrina, 0,46% de clorpirifós e água destilada no tratamento testemunha, a 

taxa de sobrevivência da testemunha foi de 98%; com exceção do tratamento 

bifentrina 0,02%, que atingiu 75% de mortalidade. Os demais chegaram a 

100%, 24 horas após infestação. 

Su et aI. (1999) deixaram os cupins C. formosanus 1 semana expostos 

a areia tratada com bifentrina 0,031%. Logo após, e 12 meses após o 

tratamento, obtiveram 17,9 e 12,1% de mortalidade respectivamente. No 
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tratamento com clorpirifós, 0,1% nas mesmas condições, os resultados foram 

de 79,8 e 82,7% de mortalidade respectivamente. Os mesmos tratamentos, nas 

mesmas condições foram realizados com o R. f1avipes obtendo-se 17,7 e 22,5% 

de mortalidade com O e 12 meses após tratamento com bifentrina, e 91,9 e 

96,7% com clorpirifós. Su et aI. (1993) avaliaram, 1 ano após, os tratamentos de 

bifentrina e clorpirifós, em solo arenoso que se manteve eficaz contra C. 

formosanus e R. flavipes. 

Em solo tratado com 5 mg/kg de clorpirifós, C. formosanus, 10 dias 

após exposição, penetraram em todo o percurso (5 cm), havendo baixa 

mortalidade (Osbrink & Lax, 2002). Su et aI. (1989) relataram a realização de 

túneis pelos cupins C. formosanus e R. flavipes na areia tratada com clorpirifós. 

Os que entraram em contato com a areia morreram. 

Na areia tratada com clorpirifós, ocorre maior penetração dos cupins C. 

formosanus e R. f1avipes. Há maior mortalidade, quando comparados aos 

piretróides testados, entre eles a bifentrina (Su et aI., 1993; Su et aI., 1995b). 

Segundo Wei et aI. (2000), no solo tratado com 0,05% clorpirifós, em 

condições de laboratório, houve 100% de mortalidade dos C. formosanus, os 

quais realizaram túneis no solo tratado. 

Segundo Osbrink et aI. (2001), operários de C. formosanus 

contaminados por clorpirifós morrem em, aproximadamente, 30 minutos; 

piretróides, em 2 horas, e em fipronil, 5 horas. 

Forschler & Townsend (1996), demonstraram que os ativos 

cipermetrina, permetrina, fenvalerate e clorpirifós utilizados para tratamento de 

solo, visando ao controle do cupim R. f1avipes, apresentam diferença na CL50 

com relação à composição do solo. Em solos arenosos, a CL50 é sete vezes 

menor do que em solo argiloso; Pearce (1997) indica que o clorpirifós, 

dependendo do tipo de solo e condições climáticas, pode proteger as 

construções contra o ataque de cupins durante 1 a 25 anos, mas em condições 

tropicais, a proteção pode cair de 1 a 5 anos. Cypermetrina, bifentrina, 
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permetrina e fenvalerate podem ser efetivos no solo de 5 a 15 anos, também 

dependendo do clima e tipo de solo. 

Gold et aI. (1996), realizaram estudos em diferentes solos, utilizando 

organofosforados e piretróides, e observaram que pode haver proteção contra 

ataques de cupins entre o período de 1 a 19 anos, dependendo do tipo de solo, 

havendo grande variabilidade. 

Lenz et aI. (1988) relataram que tratamento realizado com c1orpirifós, no 

sudeste da Austrália, foi eficiente contra ataque de cupins durante 9 anos e 12 

anos no solo protegido da ação direta do sol e águas pluviais. Já no trabalho 

realizado na região dos trópicos, em Townsville, o residual no solo foi de 4 anos 

para área não protegida e de 7 anos para o solo protegido. 

Tratamento de solo arenoso e argiloso no Hawaii, por meio de 

cipermetrina para controle do C. formosanus evidenciou grande diferença no 

residual; após 3 anos da aplicação, o controle estava sendo de 80% em solo 

argiloso e 40% em solo arenoso (Grace et aI., 2002). 

Estudos, em laboratório, da degradação de bifentrina, c10rpirifós e 

imidacloprid aplicados em dose comercial para proteção de edificações contra 

ataques de cupins realizados por Baskaran et aI. (1999), permitiram calcular a 

meia vida dos cupinicidas estudados. O solo tratado apresentava 59% de areia, 

pH 7,1 e 1,2% de carbono orgânico, com temperatura de 25% e umidade do 

solo de 60% constantes durante 2 anos, estipularam a meia vida da bifentrina 

em 1332 dias; c1orpirifós, em 462 dias, e 990 dias a meia vida do imidacloprid. 

Esse mesmo estudo, mas realizado em solo composto de areia e dolomita com 

pH 9,6, 55% de areia e 0,2% de carbono orgânico a meia vida da bifentrina 

ficou em 1386 dias; c1orpirifós, em 315 dias e o imidacloprid, 1230 dias. No 

tratamento com c1orpirifós, os autores atribuem a alta degradação ao acúmulo 

do metabólico TCP (3,5,6-trichlro-2-pyridinol), que pode ter ocorrido por 

hidrólise alcalina. 

Su et aI. (1999), realizaram estudos em solo arenoso da Flórida, 

avaliado durante 5 anos. Aplicaram vários inseticidas, entre eles bifentrina. 
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Nessas condições, a meia vida foi estipulada em 5,27 meses, inicialmente com 

10,9 mg/kg e, após um ano, 2,1 mg/kg, e o c10rpirifós 4,22 meses de meia vida, 

iniciando com 744,7 mg/kg e, após um ano, 225,6 mg/kg. 

O fipronil protegido da ação da luz solar e em condições de pH 7,1 e 

temperatura em torno de 22°C, a meia vida foi estipulada em 1390 dias (Bobe 

etal.,1998). 

Segundo Pearce (1997), é de suma importância realizar avaliação 

prévia do local onde será realizado tratamento de solo para combater o ataque 

de cupim à edificação, como o histórico do local, tipo do solo, melhor forma de 

realizar a aplicação do cupinicida e definições do produto mais adequado para 

determinada infestação. Além das condições físicas do local, faz-se necessário 

considerar a espécie do cupim, e se o acesso para o ataque está sendo restrito 

ao solo ou parcialmente, ou totalmente aérea, o que pode interferir no método 

de controle utilizado (Bennett et aI., 1988; Fontes & Milano, 2002; Milano & 

Fontes, 2002). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

o presente trabalho foi conduzido no Campo Experimental e no 

Laboratório do Setor de Defensivos Agrícolas do Departamento de 

Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, 

iniciado em Julho de 2004 e finalizado em Janeiro de 2005. 

3.1 Material biológico 

o material biológico (operários de Coptotermes gestrol) utilizado neste 

trabalho foi obtido utilizando armadilhas, iscas compostas de material 

celulósico, formadas por cilindros de papelão ondulado com dimensões de 30 x 

10 em (Figura 1), altamente susceptíveis ao ataque dos cupins (Costa

Leonardo, 2002) e dispostos próximos a túneis e artefatos de madeira que 

estavam sendo atacados pelo cupim. A infestação localizava-se em um 

depósito de água no Bairro Alto do município de Piracicaba, SP. Após 30 dias 

da distribuição das iscas, houve alta infestação de operários (Figura 1), que 

foram coletados e levados ao laboratório para infestação dos corpos de prova e 

realização dos estudos. 

A identificação do, C. gestroi, confirmada por Fontes 11, foi realizada 

com auxílio de binocular com aumento de 40x, e Chaves para identificação de 

Famílias e Gêneros de cupins que ocorrem no Brasil, de Constantino (1999). 

Foram utilizados de soldados, que apresentam mandíbulas grandes e 

11 FONTES, L.R.O. Doutor em Ciências. São Paulo, SP, comunicação pessoal, 2005. 
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funcionais, sendo a direita com a margem interna lisa e a esquerda serrilhada 

próxima à base, sem loco anterior definido, esporões tibiais com a fórmula 

3:2:2, antenas com 15 antenômeros, lobo estreito, olhos ausentes, poro frontal 

ou fontanela exageradamente grande voltado anteriormente, por onde secretam 

um fluido para defesa com característica leitosa assemelhando-se a cola, 

produzida pela glândula frontal (Figura 2). E um único par de pêlos na base da 

fontanela voltado lateralmente (Costa-Leonardo, 2002). 

J 

A B 

Figura 1 - Isca utilizada para captura de C. gestroi, para realização dos 

estudos. (A) Isca não atacada pelos cupins e (8) atacada 30 dias 

após a sua colocação 

Fontanela 

Figura 2 - Cabeça do soldado do C. gestroi em vista dorsal. (A) Cabeça do 

soldado evidenciando a fontanela e (8) a excreção leitosa utilizada 

para defesa da colônia 
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3.2 Tratamento químico do solo 

3.2.1 Cupinicidas 

Para realização do tratamento de solo, foram definidos os inseticidas 

químicos com registro no Brasil junto ao Ministério da Saúde para o controle de 

cupins subterrâneos, através da aplicação no solo, utilizados com maior 

freqüência por pesquisadores e pelas empresas especializadas no controle da 

praga. Indicados e utilizados em outros estudos para controle de cupins 

subterrâneos (Baskoran et aI., 1999; Forschler, 2005; Mariconi et a!., 1999; 

Menezes, 2004; Wiseman & Eggleton, 1994). Os cupinicidas utilizados no 

estudo constam na Tabela 1. 

Tabela 1. Tratamentos, nomes e doses dos cupinicidas utilizados no tratamento 

de solo 

Tratamentos Nomenclatura Doses1 

1. Imidacloprid SC 20% IMIO 0,100% 

2. Fipronil CE 2,5% FIPR 0,037% 

3. Clorpirifós CE 46% CLOR 1,000% 

4. Bifentrina SC 80% BIFEN 0,120% 

5. Testemunha TEST ------2 

1 Concentração de ingrediente ativo na solução. 
2 Aplicação de água isenta de contaminação de inseticidas. 

3.2.2 Descrição dos produtos utilizados 

3.2.2.1 Imidacloprid SC 20% 

A molécula imidacloprid com a composição de 1-(6-cloro-3-piridimetil)

N-nitroimidazolidim-2-ilideamino, classifica-se como inseticida com ação de 

contato e ingestão, pertencente ao grupo químico dos cloronicotinil, sendo 
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agonista de acetilcolina (Andrei, 1999). A solubilidade é de 510 mg/L de água a 

20°C (Tomlin, 1994). Comercialmente, é conhecido por Premise® registrado 

para controle de cupins subterrâneos, na concentração de 20% de ingrediente 

ativo, formulação suspensão concentrada; a dose recomendada é aplicação de 

5 litros de solução a 0,1% por metro linear. 

3.2.2.2 Fipronil CE 2,5% 

o fipronil tem a composição molecular de 5-amino-1-(2,6-dicloro-a,a,a,

trifluor-p-tolil)-4-trifluormetilsulfinil pirazole-3-carbonitrila. É um inseticida com 

ação de contato e ingestão, pertencente ao grupo químico fenil pirazol, sendo 

inibidor do GABA (Andrei, 1999). Possui solubilidade de 2 mg/L de água a 20°C 

(Tomlin, 1994). Termidor® é o nome comercial registrado para controle de 

cupins subterrâneos, 2,5% de concentração do ingrediente ativo. Formulação é 

concentrado emulsionável; a dose recomendada para aplicação é de 5 litros de 

solução a 0,037% por metro linear. 

3.2.2.3 Clorpirifós CE 46,5% 

A composição molecular do clorpirifós é tiofosfato de 0,0-dietil-O,3,5,6-

tricloro-2-piridila, classificado como inseticida e acaricida de contato. Pertence 

ao grupo químico organofosforado. A ação tóxica ocorre devido à inibição da 

colinesterase (Andrei, 1999). A solubilidade é de 1,4 mg/L de água a 25°C 

(Tomlin, 1994). Comercializado para controle de cupins subterrâneos como 

Dursban®, concentração de 46,5% de ingrediente ativo, formulação 

concentrado emulsionável. A dose recomendada é aplicação de 5 litros de 

solução a 1,0% por metro linear. 

3.2.2.4 Bifentrina SC 8% 
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Bifentrina pertence ao grupo químico dos piretróides sintéticos, 

composta de (2-metil (1,1-bifenil) -3-il) metil-3- (2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-

propenil) -2,2-dimetilciclopropanocarboxilato, sendo inseticida com ação de 

contato, atuando como modulador dos canais de Na+ (Andrei, 1999). A 

solubilidade é de 0,1 mg/L de água a 25°C (Tomlin, 1994). Biflex® é o nome 

comercial que está registrado para controle de cupins subterrâneos, à 

concentração de 8% de ingrediente ativo, formulação suspensão concentrada; a 

dose recomendada é aplicação de 5 litros de solução a 0,12% por metro linear. 

3.2.3 Aplicação dos cupinicidas no solo 

Em cada tratamento, foi utilizada uma faixa contínua de solo de 4,0 x 

0,30 m e 2 m de distância entre os diferentes tratamentos. Com auxílio de trado, 

foram realizadas perfurações de orifícios para aplicação dos cupinicidas com 

dimensões de 1 cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e 30 cm entre os 

mesmos (Figura 3) (Milano et aI., 1996; Thomas & Robinson, 1991). 

Figura 3 - Faixas de solo onde foram aplicados os cupinicidas. (A) Faixas 

tratadas com dimensões de 4,0 x 0,30 m e 2,0 m entre as mesmas, 

(B) dimensões e distância entre os orifícios para aplicação de 

cupinicida no solo 
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Para a aplicação dos cupinicidas no solo, foram utilizados funis plásticos 

com capacidade para 700 ml, permitindo que a calda diluída na dose desejada 

pudesse ser uniformemente absorvida pelo solo de forma passiva, (Figura 4). 

Conforme ocorria a absorção pelo solo, foi-se adicionando a calda no funil até 

completar a vazão de 1,5 litros por orifício totalizando 5 litros por metro linear 

(Fontes & Berti Filho, 1998; Johnston et aI., 1979; Mariconi et aI., 1999). Após 

aplicação do cupinicida no solo, este foi coberto com lona plástica de cor preta, 

evitando assim, a ação direta da luz solar e águas pluviais, favorecendo um 

maior período residual dos inseticidas utilizados (Lenz et aI., 1988). 

Figura 4 - Aplicação de 1,5 litros por orifício da solução cupinicida no solo com 

auxílio de funis plásticos 

3.3 Coleta de amostras de solo para infestação em laboratório 

Antecedendo a realização da aplicação dos cupinicidas no solo, com 

auxílio de um trado com dimensões de 1,7 cm de diâmetro interno e 50 cm de 

comprimento (Figura 5), foram coletadas, aleatoriamente, no perfil de O a 30 cm 

de profundidade, 10 amostras de 100 gramas, homogeneizadas e 

encaminhadas ao Departamento de Solos e Nutrição de Plantas da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, 

Piracicaba, SP, para a realização de análises químicas e granulométrica. O solo 
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no qual se realizou o estudo apresenta 34% de argila, caracterizando textura 

média-argilosa, com 2,8% de matéria orgânica e pH de 4,8. 

Para cada tratamento, foram realizadas 8 coletas, aleatoriamente, de 

solo dentro da faixa tratada com auxílio de trado, até a profundidade de 30 cm 

(Figura 5), posteriormente levadas ao laboratório. Com auxílio de embalagens 

plásticas, as amostras foram agitadas, possibilitando a homogeneização para 

realização das infestações de cupim . 

Figura 5 - Trado utilizado para amostragem de solo, tendo as dimensões de 1,7 

cm de diâmetro interno e 50 cm de comprimento 

As amostras de solo foram umedecidas com água destilada até a 

saturação, para calcular a porcentagem de saturação do solo, ou seja, a 

porcentagem de água a adicionar nas amostras de solo tratado antes da 

infestação dos cupins, utilizando a equação de retenção de água pelo solo. Em 

uma amostra de 100 g de solo seco, foi adicionada água até formar uma 

película, determinando, assim, a porcentagem de saturação através da equação 

a seguir (Designation 03345-74, 1992): 
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3.4 Avaliação do comportamento e mortalidade do C. gestroi 

3.4.1 Corpo de prova 

Para cada corpo de prova foi desenvolvido um tubo de plástico 

transparente com 25 cm de comprimento e 2,0 cm de diâmetro interno; o tubo 

foi dividido em três partes, ou seja, três divisões. As duas extremidades foram 

fechadas com uma lâmina de acrílico de 0,1 cm de espessura contendo 

pequenos poros para permitir troca gasosa; na primeira divisão com 5 cm de 

comprimento foram colocados 20 gramas de solo não tratado, sendo delimitada 

por uma lâmina de acrílico de 0,1 cm de espessura e com 10 orifícios de 0,5 cm 

de diâmetro, permitindo a passagens dos cupins; na segunda divisão, com 15 

cm de comprimento, foram colocados 60 gramas de solo tratado com o 

cupinicida correspondente ao tratamento. Essa divisão foi delimitada por um 

pequeno disco de madeira seca de Pinus sp., não tratado com 1,5 cm de 

espessura e 2,0 cm de diâmetro com um orifício de 0,5 cm no centro, para 

deixar a madeira mais susceptível ao ataque dos cupins e permitir sua 

passagem; na terceira e última divisão, com 5 cm de comprimento, foram 

colocadas 20 gramas de solo não tratado (Figura 6). 

3.4.2 Infestações e avaliações dos corpos de prova 

o delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco 

tratamentos (uma testemunha) e cinco repetições, sendo que cada corpo de 

prova foi infestado na primeira divisão com 100 cupins, com aproximadamente 
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90% da casta operários e no máximo 10% da casta soldados (Nunes et aI., 

2002; Su & Fage, 1986). 

Figura 6 - Corpo de prova para avaliação do comportamento, mortalidade e 

danos dos cupins C. gestroi. (A) A primeira divisão (1 a Div.), 

inicialmente infestada por 100 cupins, preenchida por solo isento de 

cupinicida; a segunda divisão (2a Div.) preenchida por solo tratado, 

e a terceira divisão (3a Div.) com solo isento de cupinicida, (8) 

lâmina de acrílico que delimita a primeira da segunda divisão e (C) 

disco de madeira de Pinus sp. susceptível ao ataque do referido 

cupim separando a segunda da terceira divisão 

Os corpos de prova infestados permaneceram 15 dias em temperatura 

e umidade relativa do ar controladas (26 ± 2°C, umidade relativa de 80 ± 10% e 

ausente de luz). 

Decorridas 6, 12, 24 e 48 horas após a infestação do corpo de prova 

pelos cupins, foi medido, com auxílio de régua, o percurso feito por eles no solo 

tratado da segunda divisão, avaliando a repelência dos cupinicidas pela 

comparação com o tratamento testemunha. 

No final do período de 15 dias, as três divisões do corpo de prova foram 

desconectadas, realizando-se as avaliações pelo número de cupins vivos e 
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mortos em cada divisão, possibilitando, assim, avaliar a porcentagem geral de 

eficácia de cada cupinicida, a ocorrência ou não da formação de barreira 

química, impedindo a passagem dos cupins, ou se os mesmos ultrapassaram o 

solo tratado, possibilitando a contaminação e morte. 

No disco de madeira de Pinus sp. que delimita a segunda da terceira 

divisão foi observado se houve ocorrência de danos. 

As infestações foram realizadas com 0,30,60,90, 120,150 e 180 dias 

após o tratamento do solo, seguindo sempre a mesma metodologia. 

3.5 Análise dos resíduos dos inseticidas no solo 

Foram realizadas 8 amostragens de solo por tratamento, no perfil de O a 

30 cm para cada tratamento, homogeneizadas e encaminhadas ao Laboratório 

de Resíduos de Pesticidas do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e 

Zoologia Agrícola da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, para realização dos estudos de 

resíduos dos inseticidas encontrados no solo tratado nos períodos de O, 30, 60, 

90, 120, 150, e 180 dias após o tratamento. 

Nos solos tratados com fipronil, clorpirifós e bifentrina, o método 

utilizado foi adaptado a partir do Método USEPA 3545 (2005). Foram tomados 

20 g de solo e misturados com 30 g de sulfato de sódio; a extração foi realizada 

em Dionex Accelerated Extractor (ASE 300), durante 15 minutos, à temperatura 

de 100°C e pressão de 150 PSI. Os extratos foram concentrados e submetidos 

à limpeza por cromatografia de permeação em gel (GPC) e, em seguida, 

quantificados em cromatógrafo gasoso dotado de detector de captura de elétron 

(GC/ECD). No solo tratado com imidacloprid, o método foi adaptado a partir de 

Baskaran et aI. (1999), e constou da extração de 10 g de solo, com 50 ml de 

metanol destilado, sendo retiradas alíquotas de 1 ml e misturadas com 1 ml de 

água destilada, e injetadas em cromatógrafo líquido acoplado a detector de 

massas (LS/MS). 
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Foram realizadas análises de todos os ingredientes ativos em todas as 

amostras de solo nos diferentes períodos de coleta, permitindo constatar 

contaminação cruzada caso viesse a ocorrer. 

3.6 Análise dos resultados obtidos dos experimentos 

Os resultados foram obtidos através das observações comparadas 

entre indivíduos expostos ao solo tratado e não tratado. 

Esses dados foram submetidos à análise de variância através do teste 

F de significância e as médias, comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% 

de probabilidade e sem transformação dos dados, utilizando-se o Sistema de 

Análise Estatística - SANEST (Zonta & Machado, 1984). As porcentagens de 

mortalidade (Mort.(%)) foram calculadas utilizando-se a fórmula de Abbott 

(1925). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados referentes aos períodos de: 0, 30, 60,90, 120,150 e 180 dias 

após o tratamento do solo (DA T) permitem verificar diferenças quanto ao 

caminhamento realizado pelo C. gestroi no solo tratado (segunda divisão), às 6, 

12, 24 e 48 horas após infestação (HAI), evidenciando repelência em alguns 

tratamentos quando comparados à testemunha (Figura 8). No final do período 

de 15 dias da infestação dos cupins, os valores de mortalidade (Mort. (%» para 

os diferentes tratamentos e períodos após tratamento ficaram entre 34,82% e 

100%. 

4.1 Infestação realizada logo após tratamento do solo (O DAT) 

As avaliações da distância percorrida permitiram observar que o 

sistema do corpo de prova desenvolvido atingiu os objetivos esperados (Figura 

7 e Tabela 2); os cupins na testemunha, 6 HAI, percorreram 3,60 ± 1,14 cm no 

solo da segunda divisão. Nesse período, houve possível adaptação ao corpo de 

prova, sendo que, nas avaliações com 12,24 e 48 HAlos cupins caminharam 

praticamente toda a extensão da segunda divisão. Nos tratamentos com IMID e 

BIFEN, 6 HAI, os cupins não caminharam no solo tratado (segunda divisão). 

Esses dados permitem considerar que houve um possível tempo para 

adaptação ao sistema, mas caracterizam repelência, quando comparados à 

testemunha; o FIPR não diferiu estatisticamente da testemunha, enquanto que, 

no CLOR, os cupins caminharam grande distância já nas 6 HAI, talvez na 

tentativa de fuga do odor presente no solo que causaria irritação. Nas 
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avaliações com 12, 24 e 48 HAI o CLOR, não diferiu estatisticamente da 

testemunha; no FIPR os cupins penetraram 12,00 ± 0,89 cm na segunda 

divisão; o IMIO e o BIFEN não diferiram estatisticamente entre si. Os cupins 

percorreram apenas 0,60 ± 0,70 e 0,00 cm, respectivamente. Na avaliação 24 

HAlo FIPR e o CLOR não diferiram estatisticamente entre si e da testemunha; 

no IMIO, os cupins percorreram 5,00 ± 0,70 cm na segunda divisão, 

demonstrando inibição do C. gestroi em caminhar no solo tratado, e no BIFEN 

os cupins percorreram apenas 2,00 ± 1,58 cm da segunda divisão, indicando 

maior repelência entre os cupinicidas testados. A avaliação 48 HAI demonstrou 

resultados semelhantes aos obtidos 24 HAI. O clorpirifós mostrou-se perceptível 

ao C. gestroí, que procurou fugir independente da direção; no solo tratado com 

BIFEN o C. gestroi percorreu 3,60 ± 1,14 cm, menor distância entre os 

tratamentos, o que caracteriza repelência própria dos piretróides. 

Nas avaliações do percurso caminhado pelo C. gestroi no solo tratado 

com imidacloprid da segunda divisão, foi possível observar que houve uma 

possível percepção do cupim caminhando mais lentamente no solo em relação 

à testemunha. Esse comportamento está de acordo com os resultados obtidos 

por Wei et aI. (2000), os quais, embora trabalhando com a espécie C. 

formosanus e solo tratado com imidacloprid 0,05% e 0,20%, observaram que os 

cupins não escavavam túneis no solo tratado. Porém, os dados discordam de 

Su & Scheffrahn (2005), que indicam imidacloprid como não repelente aos 

cupins subterrâneos, e de Shelton & Grace (2003) que demonstraram que solo 

tratado com 1, 10 e 100 mg/kg de imidacloprid não foi repelente ao C. 

formosanus nos períodos de 6, 12 e 24 HAI, e ainda dos estudos de Thorne & 

Breisch (2001), que destacaram o imidacloprid como não repelente ao R. 

virginicus. No presente trabalho, os cupins no FIPR tiveram comportamento no 

solo tratado semelhante à testemunha, adaptando-se ao corpo de prova 

inicialmente e, posteriormente, percorrendo o solo tratado normalmente. Estes 

dados condizem com o trabalho de Shelton & Grace (2003), que concluíram 

que o solo tratado com fipronil não apresenta repelência à espécie C. 
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formosanus e com Ibrahim et aI. (2003), que concluíram que fipronil 0,063% não 

é perceptível ao C. formosanus; no solo tratado com o clorpirifós, onde foi 

observada maior agitação dos cupins em relação aos demais tratamentos, 

sugerindo ação de repelência, fato que também foi observado por Su et aI. 

(1997), nos cupins C. formosanus e R. flavipes que não percorreram tubos com 

solo tratado, mesmo utilizando o c10rpirifós a 10 mg/kg, que é uma dose inferior 

à do solo aqui estudado. No entanto, não concorda com Forschler (2005), que 

destaca o clorpirifós com ação não repelente; o C.gestroí praticamente não 

percorreu o solo tratado com bifentrina, indicando repelência, característica dos 

piretróides e confirmada por Loeck (1985), que, estudando o cupim de 

montículo Cornitermes cumulans, avaliou que, após 24 horas, ele percorreu 

apenas 2,60 cm na areia tratada com piretróides e por Su et aI. (1999), que 

trabalharam com o C. formosanus, observaram que percorreu 4,6 cm na areia 

logo após o tratamento com bifentrina; essas distâncias são consideradas 

pequenas quando comparadas à testemunha. Os estudos de Su et aI. (1989), 

Forschler (2005) e Su & Scheffrahn (2005) indicaram a bifentrina com ação 

repelente ao C. formosanus. 
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6 12 24 48 

TEMPO (horas) 

1- 1. IMID - 2. FIPR - 3. CLOR - 4. BIFEN -5. TEST 1 

Figura 7 - Distância percorrida (cm) pelo cupim Coptotermes gestroi na 2a 

divisão (solo tratado), logo após o tratamento do solo com diferentes 

cupinicidas. Avaliações realizadas 6, 12, 24 e 48 horas após 

infestação 

Tabela 2. Dados médios obtidos dos diferentes tratamentos, em centímetros 

acumulados (cm), percorridos pelos cupins C. gestroi ao longo da 2a 

divisão do corpo de prova (solo tratado), logo após tratamento do 

solo, avaliando-se 6, 12, 24 e 48 horas após a infestação (HAI) e 

respectivos coeficientes de variação (CV.) 

Tratamentos 
Distância acumulada percorrida em solo tratado (cm) 

6 HAI 12 HAI 24 HAI 48 HAI 

1.IMID 0,00 ± 0,00 c* 0,60 ± 0,70 c 5,00 ± 0,70 b 10,20 ± 0,83 b 

2. FIPR 2,80 ± 2,38 b 12,00 ± 0,89 b 14,40 ± 0,89 a 15,00 ± 0,00 a 

3. CLOR 10,40 ± 1,14 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

4. BIFEN 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 c 2,00 ± 1,58 c 3,60 ± 1,14 c 

5. TEST 3,60 ± 1,14 b 14,00 ± 1,41 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

C.V. (%) 38,34 12,37 8,48 5,37 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 
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Os resultados expressos na Tabela 3, obtidos após 15 dias da 

infestação, demonstraram que IMIO, FIPR e CLOR causaram 100% de 

mortalidade do C. gestroi. Embora com dose diferente, o fato está de acordo 

com os resultados de Wei et aI. (2000), que utilizaram imidacloprid 0,05% e 

0,20% obtendo 100% de controle da espécie C. formosanus em 6 dias, e com 

os de Osbrink & Lax (2003), que trabalharam com imidacloprid 0,1%, visando 

ao controle do C. formosanus, inicialmente tendo 100% de inatividade das 

colônias; nos trabalhos realizados por Osbrink et aI. (2001) e Osbrink & Lax 

(2002), embora tenham sido empregadas doses diferentes do fipronil e a 

espécie C. formosanus, foram atingidos os mesmos resultados; Nunes et aI. 

(2002), utilizaram o clorpirifós na dose de 0,46% e obtiveram 100% de 

mortalidade do C. gestroi; e com BIFEN houve 88,86% de mortalidade dos 

cupins diferenciando estatisticamente dos demais. É importante observar que 

os cupins sobreviventes se encontravam na primeira divisão, não ultrapassando 

o solo tratado, indicando que, devido à ação repelente do cupinicida, como 

observado na Tabela 2, forma-se uma barreira que inibe o ataque dos cupins. 

Aqueles que chegaram à segunda divisão morreram; tais características são 

semelhantes aos resultados obtidos por Loeck (1985), que trabalhou com a 

espécie C. cumulans e Su et aI. (1989) com as espécies C. formosanus e R. 

flavipes. Nunes et aI. (2002) demonstraram que houve 100% de mortalidade do 

C. gestroi que ficou em contato com bifentrina 0,03; 0,04 e 0,06% durante 24 

horas. 

Geralmente os cupins mortos são encontrados envoltos por fungos 

(Figura 10), o que não foi observado na testemunha. O índice de sobrevivência 

na testemunha foi de 95,2%, assim qualificando o sistema do corpo de prova 

como eficaz para avaliar a mortalidade do C. gestroi em solo tratado com 

cupinicidas. O índice de sobrevivência foi semelhante ao da testemunha do 

trabalho de Nunes et aI. (2002), onde esse índice foi de 98%, utilizando papel 

filtro em placas de Petri. 
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No IM 10 e BIFEN não foram encontrados cupins vivos e/ou mortos na 

terceira divisão, fato ocorrido devido à possível repelência ou inibição dos 

produtos, como tem indicado na avaliação da distância percorrida em relação 

ao tempo (Figura 7 e Tabela 2). 

Houve ataque do C. gestroi apenas na madeira de Pinus sp., presente 

no corpo de prova da testemunha (Figura 9); nos demais tratamentos os discos 

de madeira permaneceram íntegros. 

Tabela 3. Dados médios para cada tratamento, número de cupins C. gestroi 

vivos (V) e mortos (M) na 1 a; 2a e 3a divisões do corpo de prova e o 

total de mortos, porcentagem de mortalidade (Mort. (%». Infestação 

realizada logo após o tratamento do solo e avaliação realizada 15 

dias após infestação 

Média de cupins vivos (V) e mortos (M) 
Trata-

1a Divisão 2a Divisão 3a Divisão Total 
Mort. 

mentos (%) 
V M V M V M M 

1.IMID 0,00 b* 11,80 a 0,00 b 88,20 a 0,00 b 0,00 b 100 a 100 

2. FIPR 0,00 b 12,40 a 0,00 b 74,20 b 0,00 b 13,60 a 100 a 100 

3. CLOR 0,00 b 8,80 a 0,00 b 88,80 a 0,00 b 2,40 b 100 a 100 

4. BIFEN 10,60 a 7,00 ab 0,00 b 82,20 ab 0,00 b O,OOb 89,40 b 88,86 

5. TEST 3,00 ab 2,40 b 54,20 a 2,20 c 38,00 a 0,20 b 4,80 c 0,00 

C.V. (%) 148,24 37,10 4,62 6,98 62,27 94,92 5,05 

* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 
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2a Div. (15 em) 

Figura 8 - C. gestroi percorrendo a 2a divisão (2a Div.) do tratamento 

testemunha, 48 horas após infestação 

Figura 9 - Danos causados por C. gestroi no disco de madeira de Pinus sp. no 

período de 15 dias 

Figura 10 - Presença de fungos sobre C. gestroi mortos avaliados 15 dias após 

infestação em solo tratado com os cupinicidas 
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4.2 Infestação realizada 30 dias após tratamento do solo (30 DAT) 

Os resultados obtidos na avaliação da distância acumulada percorrida 

pelo C. gestroi na segunda divisão do corpo de prova (solo tratado) às 6, 12,24 

e 48 horas após infestação (HAI), realizada 30 OAT, podem ser observados na 

Figura 11 e Tabela 4. Com 6 HAI, pode-se observar que o C. gestroi no IMIO, 

CLOR, BIFEN e TEST apresentaram comportamento semelhante à avaliação 

de 6 HAI com O DA T. Apenas no FIPR, o comportamento dos cupins não se 

manteve constante em relação à avaliação anterior, e diferiu da testemunha. Os 

cupins percorrendo 2,00 ± 1,58 cm, mostraram aparente inibição ao solo 

tratado, podendo esse fato não ser devido ao fipronil, pois a tendência das 

demais avaliações contradiz essa observação; não há referência de repelência 

do fipronil na dose utilizada, e os trabalhos de Ibrahim et aI. (2003), Shelton & 

Grace (2003), Su & Scheffrahn (2005) e Osbrink & Lax (2002) indicam isso; na 

avaliação com 12 HAI, os cupins no IMIO e BIFEN continuaram a resistir, 

havendo baixa penetração na segunda divisão; caminharam apenas 1,00 ± 

0,70 cm no IMIO, enquanto, na segunda divisão da testemunha os cupins 

percorreram 13,00 ± 1,87 cm; no FIPR, a distância percorrida na segunda 

divisão pelos cupins foi de 11,40 ± 2,40 cm e, no CLOR, percorreram o 

percurso total de 15 cm da segunda divisão. Nas avaliações com 24 e 48 HAI, 

os cupins apresentaram comportamento semelhante ao da avaliação O DA T. 
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Figura 11 - Distância percorrida (cm) pelo cupim Coptotermes gestroi na 2a 

divisão (solo tratado), 30 dias após o tratamento do solo com 

diferentes cupinicidas. Avaliações realizadas 6, 12, 24 e 48 horas 

após infestação 

Tabela 4. Dados médios obtidos dos diferentes tratamentos, em centímetros 

acumulados (cm), percorridos pelos cupins C. gestroi ao longo da 2a 

divisão do corpo de prova (solo tratado), 30 dias após tratamento do 

solo, avaliando-se 6, 12, 24 e 48 horas após a infestação (HAI) e 

respectivos coeficientes de variação (C.V.) 

Tratamentos 
Distância acumulada percorrida em solo tratado (em) 

6 HAI 12 HAI 24 HAI 48 HAI 

1.IMID 0,00 ± 0,00 c* 1,00 ± 0,70 c 5,20 ± 1,48 b 11,00 ± 1,22 b 

2. FIPR 2,00 ± 1,58 bc 11 ,40 ± 2,40 b 14,00 ± 1,00 a 15,00 ± 0,00 a 

3. CLOR 10,80 ± 2,58 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

4. BIFEN 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 c 2,20 ± 1,90 c 5,00 ± 1,58 c 

5. TEST 4,00 ± 1,58 b 13,0 ± 1,87 ab 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

C.V. (%) 45,52 17,32 11,42 7,33 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 
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Os resultados expressos na Tabela 5 correspondem à avaliação de 30 

OAT, e 15 dias após infestação; observa-se que os tratamentos IMIO, FIPR e 

CLOR permaneceram iguais aos da avaliação com O OAT, ou seja, 

demonstraram 100% de mortalidade do C. gestroi; já no tratamento 4 (BIFEN), 

houve 85% de mortalidade; no entanto, os cupins sobreviventes encontravam

se na primeira divisão, não ultrapassaram para a segunda, indicando que os 

que passaram se contaminaram e morreram. 

Apenas no IMIO e BIFEN não foram encontrados cupins vivos e/ou 

mortos na terceira divisão, fato verificado também em O OAT, podendo 

considerar que existe ação de repelência dos produtos, como têm indicado as 

avaliações da distância percorrida em relação ao tempo, realizadas 

anteriormente com O OAT. 

O índice de sobrevivência da testemunha foi de 96%, semelhante à 

avaliação anterior e ao trabalho de Nunes et aI. (2002), que obtiveram 

sobrevivência de 98%. 

No final do período de 15 dias apenas, no disco de madeira de Pinus 

sp. da testemunha houve dano causado pelo C. gestroi. 
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Tabela 5. Dados médios para cada tratamento, número de cupins C. gestroi 

vivos (V) e mortos (M) na 1 a; 2a e 3a divisões do corpo de prova e o 

total de mortos (M), porcentagem de mortalidade (Mort. (%)). 

Infestação realizada 30 dias após o tratamento do solo e avaliação 

realizada 15 dias após infestação 

Média de cupins vivos (V) e mortos (M) 
Trata-

1a Divisão 2a Divisão 3a Divisão Total 
Mort. 

mentos (%) 
V M V M V M M 

1.IMID 0,00 c 12,20 a 0,00 b 87,80 a 0,00 b 0,00 c 100 a 100 

2. FIPR 0,00 c 10,60 ab 0,00 b 75,00 b 0,00 b 14,40 b 100 a 100 

3. CLOR 0,00 c 8,40 abc 0,00 b 63,00 c 0,00 b 28,60 a 100 a 100 

4. BIFEN 14,40 a 5,00 bc 0,00 b 80,60 ab 0,00 b 0,00 c 85,60 b 85,00 

S.TEST 6,40b 2,60 c 54,40 a 1,20 d 35,20 a 0,20 c 4,00 c 0,00 

C.V. (%) 65,40 48,25 59,60 9,59 93,18 52,98 3,31 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

4.3 Infestação realizada 60 dias após tratamento do solo (60 DAT) 

Dados obtidos nas avaliações da distância acumulada percorrida na 

segunda divisão (solo tratado) do corpo de prova pelo C. gestroi após 6, 12,24 

e 48 HAI, 60 DAT podem ser observados na Figura 12 e Tabela 6. Com 6 HAI, 

os resultados obtidos no IMID, FIPR, CLOR, BIFEN e testemunha foram 

semelhantes aos de 6 HAI com O DAT. Na avaliação com 12 HAI, todos os 

tratamentos permaneceram com mesma diferenciação estatística da avaliação 

realizada com 6 HAI, e não houve discrepância em relação ao mesmo período 

em O DA T. Os resultados obtidos em 24 HAI se mantiveram constantes no 

período observado das avaliações com O e 30 DA T. Com 48 HAI apenas no 

BIFEN diferiu dos demais, percorrendo apenas 3,80 ± 0,83 cm no solo tratado 

da segunda divisão, o que evidencia a formação de uma barreira, impedindo a 

passagem dos cupins, como observado nas avaliações de O e 30 DAT; no IMID 
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não diferiu estatisticamente da testemunha. Houve menor concentração de 

resíduo do imidacloprid no solo em relação a O DAT (Figura 17), podendo 

diminuir a percepção do cupim, ocorrendo pequeno aumento da distância 

percorrida no solo. 

Embora os cupins tenham percorrido o solo tratado com imidacloprid 

mais lentamente em relação à testemunha, chegaram a penetrar em quase todo 

o solo tratado, o que favorece a contaminação dos mesmos, que pode assim 

levá-los à morte. 
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Figura 12 - Distância percorrida (cm) pelo cupim Coptotermes gestroi, na 2a 

divisão (solo tratado), 60 dias após o tratamento do solo com 

diferentes cupinicidas. Avaliações realizadas 6, 12, 24 e 48 horas 

após infestação 
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Tabela 6. Dados médios obtidos dos diferentes tratamentos, em centímetros 

acumulados (cm), percorridos pelos cupins C. gestroi ao longo da 2a 

divisão do corpo de prova (solo tratado), 60 dias após tratamento do 

solo, avaliando-se 6, 12, 24 e 48 horas após a infestação (HAI) e 

respectivos coeficientes de variação (C.v.) 

Tratamentos 
Distância acumulada percorrida em solo tratado (cm) 

6 HAI 12 HAI 24 HAI 48 HAI 

1.IMID 0,00 ± 0,00 c* 1,60 ± 1,14 c 4,80 ± 0,83 b 13,40 ± 2,30 a 

2. FIPR 3,40 ± 2,70 b 11,40 ± 1,67 b 14,00 ± 1,00 a 15,00 ± 0,00 a 

3. CLOR 10,00 ± 1,58 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

4. BIFEN 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 c 1,20 ± 0,83 c 3,80 ± 0,83 b 

5.TEST 4,20 ± 1,30 b 14,20 ± 1,30 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

C.V. (%) 43,08 12,76 6,92 8,80 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

Os resultados obtidos na avaliação de mortalidade do C. gestroi 

realizada 60 DAT (Tabela 7) foram de 100% no IMID, FIPR e CLOR, como 

ocorrido em O e 30 DAT; no BIFEN que na avaliação anterior de 30 OAT 

apresentou 85% de mortalidade, nesta a mortalidade foi reduzida para 42,22%, 

mas os cupins vivos permaneceram na primeira divisão, aparentando serem 

barrados quimicamente e não penetrando na segunda divisão; os que foram 

encontrados no solo tratado estavam mortos, concordando com Nunes et aI. 

(2002), que constataram 100% de mortalidade do C. gestroi exposto ao papel 

filtro contaminado com bifentrina. Como os cupins vivos não atingiram o final da 

segunda divisão, não causaram danos no disco de madeira, como ocorreu na 

testemunha. 

Foram encontrados alguns cupins mortos na terceira divisão do IMIO, o 

que não havia ocorrido em avaliações anteriores, aparentando ser devido à 
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maior mobilidade do C. gestroi no solo tratado com imidacloprid, como foi 

observado na avaliação de 48 HAI com 60 DA T. 

Na testemunha, o índice de sobrevivência do C. gestroi foi de 95,20% 

no final do período de 15 dias. 

Tabela 7. Dados médios para cada tratamento, número de cupins C. gestroi 

vivos (V) e mortos (M) na 1 a; 2a e 3a divisões do corpo de prova e o 

total de mortos (M), porcentagem de mortalidade (Mort. (%». 

Infestação realizada 60 dias após o tratamento do solo e avaliação 

realizada 15 dias após infestação 

Média de cupins vivos (V) e mortos (M) 
Trata-

1a Divisão 2a Divisão 3a Divisão Total 
Mort. 

mentos (%) 
V M V M V M M 

1.IMID 0,00 b 6,00 b 0,00 b 86,20 a 0,00 b 7,60 b 100 a 100 

2. FIPR 0,00 b 14,00 a 0,00 b 64,00 b 0,00 b 22,00 a 100 a 100 

3. CLOR 0,00 b 11,20 a 0,00 b 67,20 ab 0,00 b 11,60 ab 100 a 100 

4. BIFEN 55,00 a 3,80 bc 0,00 b 46,00 c 0,00 b 0,00 b 45,00 b 42,22 

5. TEST 2,00 b 1,40 c 59,40 a 2,60 d 35,80 a 0,80 b 4,80 c 0,00 

C.V. (%) 19,21 22,36 23,14 12,75 35,98 75,81 3,01 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

4.4 Infestação realizada 90 dias após tratamento do solo (90 DAT) 

Com 90 DAT do solo (Figura 13 e Tabela 8), o percurso caminhado pelo 

C. gestroi 6 HAI no IMID, CLOR, BIFEN e TEST apresentaram pequenas 

alterações quando comparadas a 60 DAT; os cupins no FIPR percorreram 7,00 

± 1,58 cm da segunda divisão, diferindo da testemunha, que percorreu 5,60 ± 

1,14 cm, possibilitando assim, a ocorrência de contaminação da amostra de 

solo ou algum fator que possa ter estimulado os cupins a caminharem. 
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Observou-se uma similaridade no comportamento do cupim em solo tratado 

com fipronil ao não tratado (testemunha), concordando com Ibrahim et aI. 

(2003), que concluíram que o fipronil no tratamento de solo não foi perceptível 

ao C. formosanus. Na avaliação com 12 HAI no IMIO os cupins percorreram 

3,60 ± 1,14 cm da segunda divisão, sendo superior aos resultados do mesmo 

período com O, 30 e 60 DA T. Foi observada redução da concentração do 

imidacloprid no solo (Figura 17), indicando menor percepção do C. gestroi, o 

que, talvez, possibilite sua maior penetração no solo. No BIFEN os cupins 

percorreram 1,60 ± 1,14 cm, sendo também, maior a penetração quando 

comparada à das avaliações anteriores. No entanto, a concentração de 

bifentrina no solo não foi reduzida quando comparada a de O OAT; este 

comportamento pode ter ocorrido por fator não avaliado. Mesmo assim, a 

bifentrina mostra ação repelente, pois os cupins presentes na testemunha 

caminharam 14,00 ± 1,14 cm na segunda divisão. Com avaliação de 24 HAI no 

IMIO os cupins percorreram 7,40 ± 1,67 cm, diferenciando-se do BIFEN, onde 

os cupins percorreram 3,20 ± 1,09 cm no solo da segunda divisão; esses 

resultados permitem supor maior tendência à repelência da bifentrina em 

relação ao imidacloprid para o C. gestroi. Nos tratamentos FIPR, CLOR e TEST 

os cupins percorreram os 15 cm da segunda divisão. Com 48 HAI apenas o 

BIFEN diferiu estatisticamente dos demais; os cupins caminharam apenas 5,20 

± 0,83 cm na segunda divisão, como já observado em 60 OAT. 
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Figura 13 - Distância percorrida (cm) pelo cupim Coptotermes gestroi, na 2a 

divisão (solo tratado), 90 dias após o tratamento do solo com 

diferentes cupinicidas . Avaliações realizadas 6, 12, 24 e 48 horas 

após infestação 

Tabela 8. Dados médios obtidos dos diferentes tratamentos, em centímetros 

acumulados (cm), percorridos pelos cupins C. gestroi ao longo da 2a 

divisão do corpo de prova (solo tratado), 90 dias após tratamento do 

solo, avaliando-se 6, 12, 24, e 48 horas após a infestação (HAI) e 

respectivos coeficientes de variação (C.v.) 

Tratamentos 
Distância acumulada percorrida em solo tratado (cm) 

6 HAI 12 HAI 24 HAI 48 HAI 

1.IMID 0,80 ± 1,30 c* 3,60 ± 1,14 b 7,40 ± 1,67 b 13,80 ± 1,30 a 

2. FIPR 7,00 ± 1,58 ab 13,40 ± 1,81 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

3. CLOR 9,00 ± 1,58 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

4. BIFEN 0,00 ± 0,00 c 1,60 ± 1,14 b 3,20 ± 1,09 c 5,20 ± 0,83 b 

5. TEST 5,60 ± 1,14 b 14,00 ± 1,41 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

C.V. (%) 28,23 13,20 8,04 5,41 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 
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Na Tabela 9 observa-se que na avaliação com 90 OAT houve 95,92% 

de mortalidade dos cupins C. gestroi no IMIO, mas os cupins sobreviventes não 

causaram danos ao disco de madeira, talvez devido a uma pequena quantidade 

de indivíduos. Tal comportamento pode ser discutido em relação ao estudo de 

Thorne & Breisch (2001) onde os autores observaram que o R. virginus, 

entrando em contato com dose sub letal de imidacloprid, apresentou 

desorientação, o que afetou sua atividade de forrageamento. No FIPR e CLOR 

houve 100% de mortalidade no final do período de 15 dias de exposição e 

34,82% de mortalidade do C. gestroi no BIFEN, não causando dano à madeira 

de Pinus sp., pois os insetos vivos permaneceram isolados na primeira divisão; 

na segunda divisão com o solo tratado, possivelmente formou-se uma barreira 

química que impediu a passagem dos cupins, como já observado nas 

avaliações com 0,30 e 60 OAT. 

Danos causados pelo C. gestroi no disco de madeira foram observados 

somente na testemunha, onde o índice de sobrevivência foi de 98,20%, 

semelhante aos índices obtidos nas avaliações com 0,30 e 60 OAT. 
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Tabela 9. Dados médios para cada tratamento, número de cupins C. gestroi 

vivos (V) e mortos (M) na 1 a; 2a e 3a divisões do corpo de prova e o 

total de mortos (M), porcentagem de mortalidade (Mort. (%». 

Infestação realizada 90 dias após o tratamento do solo e avaliação 

realizada 15 dias após infestação 

Média de cupins vivos (V) e mortos (M) 
Trata-

1a Divisão 2a Divisão 3a Divisão Total 
Mort. 

mentos (%) 
V M V M V M M 

1.IMID 1,40 b 7,60 a 2,40 b 74,60 a 0,20 b 13,80 b 96,00 a 95,92 

2. FIPR 0,00 b 10,00 a 0,00 b 71,00 a 0,00 b 19,00 ab 100 a 100 

3. CLOR 0,00 b 10,40 a 0,00 b 65,60 a 0,00 b 24,00 a 100 a 100 

4. BIFEN 60,00 a 7,40 a 0,00 b 32,60 b 0,00 b 0,00 C 40,00 b 34,82 

S.TEST 6,80 b 0,80 b 58,80 a 0,80 c 32,60 a 0,00 c 1,80 c 0,00 

C.V. (%) 45,90 28,70 27,58 16,13 49,86 41,04 9,17 

* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

4.5 Infestação realizada 120 dias após tratamento do solo (120 DAT) 

Dados obtidos na avaliação com 120 DAT podem ser observados na 

Figura 14 e Tabela 10. Na avaliação com 6 HAI, os cupins presentes no FIPR e 

CLOR, percorreram 7,80 ± 1,92 cm e 9,40 ± 2,60 cm no solo da segunda 

divisão, não diferindo da testemunha, na qual os cupins percorreram 6,40 ± 

2,07 cm, apontando estes produtos como não repelentes nesta avaliação. 

Ibrahim et aI. (2003) trataram areia com fipronil na dose de até 0,06% e não 

observaram repelência ao C. formosanus; Shelton & Grace (2003) indicaram 

fipronil como não repelente ao C. formosanus; os estudos do uso de clorpirifós 

para o tratamento de solo, realizados por Su et aI. (1989, 1993 e 1995b) 

demonstraram menor repelência ao C. formosanus, do que o tratamento com 

bifentrina. No CLOR, mesmo com odor característico, mas em menor 

intensidade em relação às avaliações anteriores, os cupins não apresentaram 
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alterações significativas de comportamento, como já observado; os cupins no 

IMID e BIFEN tiveram comportamento semelhante, e diferindo dos demais 

tratamentos, percorrendo as distâncias de 1,80 ± 1,64 e 0,00 cm 

respectivamente, corroborando os resultados obtidos nas avaliações anteriores. 

A avaliação realizada 12 HAI, mostra que a diferenciação estatística entre os 

tratamentos, não deferiu dos resultados obtidos 6 HAI. Na distância percorrida 

pelo C. gestroi 24 HAI, os resultados no FIPR, CLOR e TEST foram 

semelhantes aos obtidos em 90 DAT; no IMID e BIFEN os resultados foram 

semelhantes às avaliações com O, 30 e 60 DA T. Observando os resultados da 

avaliação com 48 HAI, confirmam-se os dados obtidos 24 HAI, mantendo as 

mesmas diferenciações entre os tratamentos. 
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Figura 14 - Distância percorrida (cm) pelo cupim Coptotermes gestroi na 2a 

divisão (solo tratado) , 120 dias após o tratamento do solo com 

diferentes cupinicidas. Avaliações realizadas 6, 12, 24 e 48 horas 

após infestação 
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Tabela 10. Dados médios obtidos dos diferentes tratamentos, em centímetros 

acumulados (cm), percorridos pelos cupins C. gestroi ao longo da 2a 

divisão do corpo de prova (solo tratado), 120 dias após tratamento 

do solo, avaliando-se 6, 12, 24 e 48 horas após a infestação (HAI) e 

respectivos coeficientes de variação (C.V.) 

Tratamentos 
Distância acumulada percorrida em solo tratado (cm) 

6HAI 12 HAI 24 HAI 48 HAI 

1.IMID 1,80 ± 1,64 b 2,80 ± 1,92 b 5,00 ± 1,87 b 12,60 ± 2,30 b 

2. FIPR 7,80 ± 1,92 a 13,60 ± 1,67 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

3. CLOR 9,40 ± 2,60 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

4. BIFEN 0,00 ± 0,00 b 0,80 ± 0,83 b 2,60 ± 1,51 c 4,80 ± 1,09 c 

5.TEST 6,40 ± 2,07 a 13,60 ± 1,51 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

C.V. (%) 36,82 15,04 10,23 9,13 

* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

Na Tabela 11, na qual estão expressos os resultados da avaliação de 

mortalidade dos cupins de C. gestroi que permaneceram 15 dias em contato 

com o solo tratado a 120 DAT, nota-se alta mortalidade no IMIO, FIPR e CLOR 

com 97,70 %, 100% e 100% respectivamente. No IMID, embora não tenha 

atingido 100% de mortalidade, os cupins encontrados vivos não causaram 

danos ao disco de madeira, como já mencionado na avaliação de 90 DAT; no 

BIFEN, com 54,69% de mortalidade dos cupins, houve repelência evidenciada 

pelo não ataque à madeira, conforme observado nas avaliações anteriores. 

Apenas na testemunha, foi observado dano no disco de madeira de 

Pinus sp., causado pelo C. gestroi no final do período de 15 dias. O índice de 

sobrevivência da testemunha foi de 95,8%. 
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Tabela 11. Dados médios para cada tratamento, número de cupins C. gestroi 

vivos (V) e mortos (M) na 1 a; 2a e 3a divisões do corpo de prova e o 

total de mortos (M), porcentagem de mortalidade (Mort. (%». 

Infestação realizada 120 dias após o tratamento do solo e avaliação 

realizada 15 dias após infestação 

Média de cupins vivos (V) e mortos (M) 
Trata-

1a Divisão 2a Divisão 3a Divisão Total 
Mort. 

mentos (%) 
V M V M V M M 

1.IMID 1,00 b 8,80 a 1,20 b 71,60 a 0,00 b 17,40 a 97,80 a 97,70 

2. FIPR 0,00 b 11,00 a 0,00 b 65,80 ab 0,00 b 23,20 a 100 a 100 

3. CLOR 0,00 b 8,80 a 0,00 b 61,20 ab 0,00 b 30,00 a 100 a 100 

4. BIFEN 43,40 a 12,60 a 0,00 b 46,00 b 0,00 b 0,40 b 58,60 b 54,69 

S.TEST 11,00 b 1,60 b 64,20 a 2,00 c 20,60 a 0,00 b 4,20 c 0,00 

C.V. (%) 92,37 36,19 25,21 22,06 63,50 47,27 15,92 

* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

4.6 Infestação realizada 150 dias após tratamento do solo (150 DAT) 

Na avaliação com 150 OAT (Figura 15 e Tabela 12), com 6 HAI, a 

distância percorrida pelos cupins no FIPR não diferiu estatisticamente da 

testemunha; a distância percorrida pelos cupins no CLOR condiz com as 

avaliações de O, 30,60, 90 e 120 OAT; o resultado do IMIO é semelhante aos 

obtidos com 90 e 120 OAT e, no BIFEN, os dados são semelhantes aos das 

avaliações anteriores. Na avaliação com 12 HAI, os tratamentos IMIO, FIPR, 

CLOR e TEST não diferiram estatisticamente entre si. O C. gestroi apresenta 

certa tendência à inibição de penetrar no solo tratado com imidacloprid, como 

observado anteriormente, tendência esta que se reduziu consideravelmente 

nesta avaliação. Pode-se observar que houve redução da concentração de 

imidacloprid no solo, chegando a 2,30 mg/kg (Figura 17). Acredita-se que, 

devido a isso, ocorra menor percepção do imidacloprid pelo C. gestroi. Tal 
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percepção já foi indicada nas avaliações que antecedem; o BIFEN diferiu dos 

demais, pois, neste período, os cupins não penetraram na 2a divisão. Os 

resultados obtidos nas avaliações com 24 e 48 HAI assemelharam-se aos de 12 

HAI. 
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Figura 15 - Distância percorrida (cm) pelo cupim Coptotermes gestroi na 2a 

divisão (solo tratado), 150 dias após o tratamento do solo com 

diferentes cupinicidas Avaliações realizadas 6, 12, 24 e 48 horas 

após infestação 
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Tabela 12. Dados médios obtidos dos diferentes tratamentos, em centímetros 

acumulados (em), percorridos pelos cupins C. gestroi ao longo da 2a 

divisão do corpo de prova (solo tratado), 150 dias após tratamento 

do solo, avaliando-se 6, 12,24 e 48 horas após a infestação (HAI) e 

respectivos coeficientes de variação (C.V.) 

Tratamentos 
Distância acumulada percorrida em solo tratado (cm) 

6HAI 12 HAI 24 HAI 48 HAI 

1.IMID 1,40 ± 2,07 cd 10,20 ± 2,58 a 13,80±1,30a 15,00 ± 0,00 a 

2. FIPR 4,40 ± 2,07 bc 13,80 ± 1,30 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

3. CLOR 9,80 ± 1,92 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

4. BIFEN 0,00 ± 0,00 d 0,00 ± 0,00 b 1,80 ± 2,16 b 3,60 ± 1,34 b 

5.TEST 5,00 ± 1,58 b 13,40 ± 1,51 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

C.V. (%) 41,75 13,95 9,33 4,71 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

Nos resultados da porcentagem de mortalidade (Mort. (%)) do C. gestroi 

infestado no solo 150 DAT (Tabela 13), observa-se que no FIPR e CLOR a 

mortalidade se manteve em 100% e no IMID, 92,35%. Embora o número de 

cupins vivos tenha aumentado, os encontrados na segunda e terceira divisões 

não causaram danos ao disco de madeira, como mencionado na avaliação com 

90 DAT; no BIFEN, houve 76,85% de mortalidade. Os sobreviventes não 

chegaram à terceira divisão, não causando dano à madeira. 

Na testemunha, ocorreu ataque do disco de madeira pelo C. gestroi, o 

que não foi observado nos demais tratamentos. O índice de sobrevivência do 

tratamento testemunha foi de 96,8%. 
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Tabela 13. Dados médios para cada tratamento, número de cupins C. gestroi 

vivos (V) e mortos (M) na 1 a; 2a e 3a divisões do corpo de prova e o 

total de mortos (M), porcentagem de mortalidade (Mort. (%)). 

Infestação realizada 150 dias após o tratamento do solo e avaliação 

realizada 15 dias após infestação 

Média de cupins vivos (V) e mortos (M) 
Trata- ia Divisão 2a Divisão 3a Divisão Total 

Mort. 
mentos ( % ) 

V M V M V M M 

i.IMID 4,60 bc 9,00 b 2,40 b 67,00 a 0,40b 16,60 a 92,60 b 92,35 

2. FIPR 0,00 c 11,20 ab 0,00 b 64,00 a 0,00 b 24,80 a 100 a 100 

3. CLOR 0,00 c 11,60 ab 0,00 b 61,80 a 0,00 b 26,60 a 100 a 100 

4. BIFEN 22,40 a 17,60 a 0,00 b 60,00 a 0,00 b 0,00 b 77,60 c 76,85 

5. TEST 10,60 b 1,80 c 65,20 a 0,80 b 21,00 a 0,60 b 3,20 d 0,00 

C.V. (%) 47,72 33,68 19,14 11,09 104,12 47,30 4,33 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

4.7 Infestação realizada 180 dias após tratamento do solo (180 DAT) 

De acordo com os resultados obtidos das distâncias percorridas pelo C. 

gestroi 180 DAT (Figura 16 e Tabela 14), pode-se observar que o FIPR 6 HAI 

não diferiu da testemunha, confirmando a não repelência ao fipronil e 

condizendo com os resultados obtidos nas avaliações; o IMID e BIFEN não 

diferiram entre si e diferiram da testemunha; os resultados obtidos com 

imidacloprid coincidem com os obtidos por Wei et aI. (2000), que observaram 

que o C. formosanus não penetra em solo tratado com imidacloprid logo após o 

tratamento; os resultados indicam repelência à bifentrina do C. gestroi, já 

previstos em razão da característica padrão de um piretróide e, como 

observado em todas as avaliações de O a 180 DAT, no tratamento com CLOR, 
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com 12,00 ± 2,23 cm, o resultado diferiu dos demais. O efeito observado nos 

cupins agitados, com tentativa de fuga aparente, possivelmente ocorreu devido 

ao odor característico do clorpirifós que ainda se fez perceptível nas amostras 

de solo coletadas. Os resultados obtidos na avaliação com 12 HAlo FIPR e o 

CLOR não diferiram estatisticamente da testemunha; no IMID, os cupins 

percorreram 10,00 ± 1,58 cm, o que indica percepção do imidacloprid pelo C. 

gestroi, mas em menor intensidade a 0, 30, 60, 90 e 120 DAT. Na figura 17, 

pode-se observar menor concentração da molécula no solo em relação às 

avaliações citadas, diminuindo, assim, a percepção aparente do imidacloprid. 

No BIFEN os cupins permaneceram na primeira divisão, não chegando à 

segunda divisão, como observado em 150 OAT. Na avaliação com 24 HAI, os 

cupins de todos os tratamentos tiveram comportamento semelhante a 150 DA T. 

Nos resultados obtidos na avaliação com 48 HAI, nota-se que os cupins 

presentes no IMIO percorreram os 15,00 cm da segunda divisão, 

comportamento já observado 24 HAI com 150 DA T. Os cupins dos tratamentos 

FIPR, CLOR e da testemunha também percorreram os 15,00 cm do solo da 

segunda divisão, não diferindo entre si. No tratamento BIFEN, os cupins 

penetraram a distância de 4,80 ± 0,83 cm na segunda divisão, apresentando 

maior repelência aparente em relação aos cupinicidas testados, como foi 

indicado anteriormente. 
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6 12 24 48 

TEMPO (horas) 

1- 1. IMIO - 2. FIPR - 3. CLOR - 4. BIFEN -5. TEST 1 

Figura 16 - Distância percorrida (cm) pelo cupim Coptotermes gestroi na 2a 

divisão (solo tratado), 180 dias após o tratamento do solo com 

diferentes cupinicidas . Avaliações realizadas 6, 12, 24 e 48 horas 

após infestação 

Tabela 14. Dados médios obtidos dos diferentes tratamentos, em centímetros 

acumulados (cm), percorridos pelos cupins C. gestroi ao longo da 2a 

divisão do corpo de prova (solo tratado), 180 dias após tratamento 

do solo, avaliando-se 6, 12, 24 e 48 horas após a infestação (HAI) e 

respectivos coeficientes de variação (C.V.) 

Tratamentos 
Distância acumulada percorrida em solo tratado (cm) 

6 HAI 12 HAI 24 HAI 48 HAI 

1.IMID 0,80 ± 0,83 c 10,00 ± 1,58 b 13,20 ± 1,78 a 15,00 ± 0,00 a 

2. FIPR 5,40 ± 1,14 b 14,20 ± 0,83 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

3. CLOR 12,00 ± 2,23 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

4. BIFEN 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 c 2,00 ± 1,58 b 4,80 ± 0,83 b 

5. TEST 5,20 ± 1,48 b 13,80 ± 1,64 a 15,00 ± 0,00 a 15,00 ± 0,00 a 

C.V. (%) 28,98 10,24 8,86 2,88 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 
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Na Tabela 15, estão expressos os resultados da avaliação de 

porcentagem da mortalidade do C. gestroi após 180 dias da aplicação dos 

cupinicidas no solo. O FIPR e o CLOR permaneceram inalterados, da primeira à 

última avaliação, com 100% de mortalidade do C. gestroi, estando de acordo 

com as conclusões obtidas por Waite (2003), que observou que quando o 

tratamento de solo é realizado de maneira uniforme com fipronil, os resultados 

são satisfatórios no controle da espécie C. formosanus avaliado 180 DA T. Em 

solo tratado com clorpirifós, Su et aI. (1999) obtiveram o controle de R. f1avipes 

em 96,7% de mortalidade, mesmo com 360 DAT; o IMID causou 86,28% de 

mortalidade do C. gestroi. Embora não tenha reduzido a concentração do 

imidacloprid no solo, houve uma pequena redução da porcentagem de 

mortalidade comparando com a avaliação de 150 DA T. Em todas as divisões, 

foram encontrados cupins vivos, mas não foi verificado dano no disco de 

madeira, como discutido nas avaliações de 90, 120 e 150 DAT. O residual do 

imidacloprid pode ser comparado aos resultados de Osbrink & Lax (2003), que 

observaram que, em árvores infestadas pelo C. formosanus tratadas com 

imidacloprid 0,1%,180 DAT, parte das colônias voltaram à atividade. No BIFEN, 

houve 67,93% de mortalidade do C. gestroi e, em razão de os cupins não 

chegarem até o disco de madeira, morrendo na segunda divisão, também não 

foi observado dano no disco de madeira. Esses resultados sugerem que 

ocorreu a formação de uma barreira química que impediu a passagem dos 

cupins. 

Apenas na testemunha, foi observado dano no disco de madeira 

causado pelo C. gestroi. O índice de sobrevivência foi de 94,8%. 
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Tabela 15. Dados médios para cada tratamento, número de cupins C. gestroi 

vivos (V) e mortos (M) na 1 a; 2a e 3a divisões do corpo de prova e o 

total de mortos (M), porcentagem de mortalidade (Mort. (%). 

Infestação realizada 180 dias após o tratamento do solo e avaliação 

realizada 15 dias após infestação 

Média de cupins vivos (V) e mortos (M) 
Trata-

1a Divisão 2a Divisão 3a Divisão Total 
Mort. 

mentos (%) 
V M V M V M M 

1.IMIO 2,20 b 5,40 c 5,80 b 57,00 a 5,00 b 24,60 a 87,0 b 86,28 

2. FIPR 0,00 b 10,80 ab 0,00 b 65,40 a 0,00 b 23,80 a 100 a 100 

3. CLOR 0,00 b 12,00 a 0,00 b 55,00 a 0,00 b 33,00 a 100 a 100 

4. BIFEN 30,40 a 8,00 bc 0,00 b 61,60 a 0,00 b 0,00 b 69,60 c 67,93 

5. TEST 9,00 b 1,20 d 57,00 a 3,40b 28,80 a 0,60 b 5,20 d 0,00 

C.V. (%) 76,86 26,19 25,72 15,84 58,87 34,57 8,48 
* Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. 

4.8 Análise de resíduo do solo 

As concentrações dos cupinicidas aplicados no solo obtidas por meio 

da análise química, durante o decorrer do mesmo período das avaliações 

biológicas, são representadas graficamente na Figura 17. 

Nas análises realizadas não foi constatada contaminação cruzada nas 

amostras coletadas. 

Nos resultados dessas análises, expressos na Figura 17, pode-se 

observar que, no tratamento IMIO, aplicada uma solução de 0,1% de 

imidacloprid, houve concentração no solo de 8,80 mg/kg; com 30 DAT, reduziu

se para 3,09 mg/kg; com 60 DAT, houve pequena elevação, chegando a 3,60 

mg/kg; com 90 DAT, para 3,02 mg/kg; na avaliação com 120 DAT, verificou-se 

2,87 mg/kg; com 150 DAT 2,30 mg/kg. Na última avaliação, com 180 DAT, a 

concentração foi de 2,39 mg/kg. Com alta redução da concentração do produto 

no solo com 30 DAT, não foram coerentes com os resultados obtidos nos 
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estudos de Baskaran et aI. (1999), que, em condições de laboratório, 

observaram baixa degradação de imidacloprid com a meia vida estimada em 

1230 dias. A análise dos resultados obtidos por Osbrink & Lax (2003) mostram 

que a maioria das infestações de C. formosanus tratadas com imidacloprid 

0,1% voltaram à atividade após 6 meses do tratamento, sugerindo que houve 

redução da concentração do cupinicida. No presente estudo, o solo foi tratado 

em condições de campo, e o estudo realizado por Osbrink & Lax (2003) 

também ficou sujeito às condições climáticas. Levando em consideração que a 

solubilidade do imidacloprid é de 510 mg/L de água (Tomlin, 1994), o que é 

considerado alto, ela pode favorecer a mobilidade no solo e conseqüentemente 

a redução da concentração no solo. 

No FIPR, onde foi aplicada uma solução de 0,037% de fipronil, na 

análise realizada com O DAT o solo estava com 0,809 mg/kg. Registrou-se 

pequena elevação na avaliação, com 30 DAT, para 0,960 mg/kg. Houve 

discrepância na avaliação com 60 DAT, com 1,585 mg/kg; no entanto, nas 

avaliações seguintes, com 90,120, 150 e 180 DAT, houve redução gradativa de 

0,755 mg/kg para 0,620 mg/kg, havendo estabilidade no solo, como observado 

por Bobe et aI. (1998) que calcularam a meia vida em 1390 dias em solo com 

pH 7,1 e protegido da luz. A solubilidade do fipronil segundo Tomlin (1994) é de 

2 mg/L de água, o que deve dificultar sua mobilidade no solo. Com isso, 

possivelmente, tenha acumulado maior concentração na faixa da aplicação. 

As análises de resíduo do solo tratado com clorpirifós apresentaram 

resultados desuniformes; logo após aplicação, a concentração foi de 125,42 

mg/kg. O menor resultado foi com 30 DAT com 113,00 mg/kg e, a maior 

concentração foi com 150 DAT chegando a 203,64 mg/kg, finalizando com 

157,46 mg/kg em 180 DAT; como a amostragem do solo foi realizada 

aleatoriamente, existe a hipótese de que as amostras teriam sido coletadas em 

locais com maior ou menor concentração do clorpirifós ocorrendo, assim, 

desuniformidade das amostras; isso também gerou a hipótese de que tenha 

ocorrido a mesma desuniformidade na faixa de solo tratado e para melhor 
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avaliar, deve-se rever a metodologia de amostragem de solo. Os dados de 

Ambrus (1999) indicam que o coeficiente de variação de resíduos no solo é de 

36,3%, quando realizadas 5 amostragens, e de 24,7% em 10 amostragens; 

como no presente trabalho, foram realizadas 8 amostragens, elas podem ter 

contribuído para a desuniformidade das análises, pela alta variação obtida. O 

clorpirifós é considerado estável no solo, pois, segundo Tomlin (1994), a baixa 

solubilidade de 1,4 mg/L de água diminui sua mobilidade no solo; o experimento 

de laboratório de Baskaran et aI. (1999) indicou alta degradação do clorpirifós 

no solo, mas o solo utilizado apresentava pH 9,6 ocorrendo hidrolise alcalina. O 

solo utilizado neste estudo apresentava pH 4,8 e Pearce (1997) menciona, em 

seu trabalho, que o residual do clorpirifós no solo pode variar muito em relação 

ao clima e tipo de solo, e que, em clima tropical, ele pode variar entre 1 a 5 

anos. Aplicando clorpirifós em solo arenoso, Su et aI. (1999) avaliaram 

inicialmente 744,7 mg/kg e, após um ano, 225,6 mg/kg. 

Os resultados das análises de resíduos obtidos do solo tratado com 

bifentrina variaram de 6,10 a 24,19 mg/kg, embora não houvesse degradação 

uniforme em relação aos períodos das avaliações, pois com O DAT foi de 9,65 

mg/kg; com 30 DAT, foi de 24,19 mg/kg; mas a menor concentração foi obtida 

com 150 DAT, chegando a 6,10 mg/kg, finalizando com 9,24 mg/kg aos 180 

DAT. Dentre os cupinicidas utilizados no presente trabalho, a bifentrina é a de 

menor solubilidade, sendo 0,1 mg/L de água (Tomlin, 1994), possivelmente com 

menor mobilidade no solo; em estudo de laboratório, Baskaran et aI. (1999) 

calcularam a meia vida da bifentrina em 1332 dias, e no estudo de Su et a!. 

(1999), aplicando bifentrina em solo arenoso, inicialmente foram obtidas 10,9 

mg/kg e, após 1 ano, 2,1 mg/kg. 

Em todas as avaliações, na testemunha não foram detectados resíduos 

no solo dos cupinicidas testados, indicando que não houve contaminação. 

Como o solo é fator importante na avaliação desses resultados, o 

trabalho foi realizado em solo de textura média argiloso. Possivelmente, tais 

dados, em outros tipos de solo seriam diferentes; Grace et aI. (2002) avaliaram 
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a porcentagem de mortalidade do C. formosanus tratando solo arenoso e 

argiloso com cipermetrina após 3 anos da aplicação e obtiveram 80% de 

mortalidade em solo argiloso e 40% em solo arenoso. 

O residual de solo coberto com proteção à luminosidade e águas 

pluviais sofrerá menor alteração no tempo de degradação dos cupinicidas; no 

estudo realizado por Lenz et aI. (1988), realizado na região dos trópicos, 

concluiu-se que, no solo protegido tratado com clorpirifós, o residual foi de 7 

anos e, em solo descoberto, o residual foi de 4 anos. 

Assim sendo, na avaliação dos resultados da presente pesquisa, esse 

procedimento deve ser levado em consideração, quando se deseja fazer 

comparações das aplicações dos produtos em condições naturais. 
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Figura 17 - Concentração de imidacloprid, fipronil, clorpirifós e bifentrina no solo 

tratado nos diferentes períodos de coleta após o tratamento 



5 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos permitiram concluir que: 

a) os inseticidas imidacloprid, fipronil, clorpirifós e bifentrina, mostram 

resultados satisfatórios para o controle do C. gestroí no tratamento de 

solo; 

b) o solo tratado com imidacloprid apresenta inibição à penetração do C. 

gestroi; 

c) no solo tratado com fipronil, não há repelência do C. gestroi, não 

formando barreira; 

d) solo tratado com clorpirifós causa aparente irritabilidade e 

desorientação ao C. gestroi; 

e) a bifentrina, quando no solo, forma uma barreira química impedindo a 

passagem do C. gestroi; 
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