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BAITS ATTRACTIVENESS TO THE SUBTERRANEAN TERMITE 

Heterotermes tenuis (HAGEN,1858) (ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE) IN 

FIELD CONDITIONS. 

SUMMARY 

Author: Maria Bemadete Silva de Campos 

Adviser: Prof. Df. Sérgio Batista Alves 

The attractiveness of seventeen products with high cellulose content to 

the subterranean termite Heterotermes tenuis (H., 1858), an importam sugarcane pest in 

Brazil, was studied in field conditions. In the first phase, colonies of the insect were 

localized in the field and from seventeen products used as baits seven were selected as 

more attractive, by applying a scale from zero to the three to collected insects feeding in 

the baits. In the second phase, the seven more attractive products were added to 

corrugated fiberboard (TermitrapR) baits and compared with (TermitrapR), taken a 

pattem. In this phase TermitrapR baits plus the tested products besides showing 

increasing attractiveness, provided protection and shelter for termites, so that afier a 

week in the field, part of the coIonies were found Iiving in the baits. In a third phase, in 

order to have no doubt the attractiveness of the products, the same baits used in the 

former phase were aggregated in bundle and pIaced in the termite focus. AlI baits were 

highly attractive, differing only in the total of collected insects per bait. In the fourth 

phase, five treatmems that had received the highest population notes, in the former phase, 

were aggregated in two kind of bundles: with and without plastic cover . Both bundles 

were put together iin the field on the same poim to collect termites. From evaluations 
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along one year it was observed higher termite populations in the baits without plastic 

cover, the most attractive products, added to the pattem bait, were grounded maize; dry 

and fresh cowdung; sugarcane bagasse "in nature "; cellulose leaf and a pattem bait 

(TermitrapR) and the Autumn, was the season the year with the higtest population 

subterranean termites Heteroterrmes tenuis in sugarcane. 
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A TRA TIVIDADE DE ISCAS AO CUPIM SUBTERRÂNEO Heterotermes tenuis 

(HAGEN, 1858) (ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE), EM CONDIÇÕES DE 

CAMPO. 

RESUMO 

Autora: Maria Bernadete Silva de Campos 

Orientador: Prof. Df. Sérgio Batista Alves 

Estudou-se em condições de campo a atratividade ao cupim 

subterrâneo Heterotermes tenuis (H., 1858), importante praga da cana-de-açúcar no 

Brasil, de dezessete produtos com alto teor celulósico. Na primeira fase, localizaram-se 

os focos do inseto no campo e, através de uma escala de notas, de zero a três, para a 

quantidade de cupins encontrados nas iscas, selecionaram-se os sete produtos mais 

atrativos. Na segunda fase, os sete produtos considerados como atrativos foram 

associados às iscas de papelão ondulado (TermitrapR) e comparados à isca padrão 

(TermitrapR). Nesta fase, verificou-se que à isca de papelão ondulado, mais os produtos, 

além de aumentar a atratividade, proporcionou abrigo e proteção aos cupins, uma vez 

que, uma semana após, parte da colônia estava vivendo nas iscas. Na terceira fase, para 

que houvessem dúvidas quanto à atratividade dos produtos, os tratamentos da fase 

anterior foram agrupados em forma de feixes e colocados juntos nos mesmos pontos. 

Verificou-se que todos os tratamentos foram atrativos aos cupins, diferindo apenas na 

soma total das notas. Na quarta fase, os cinco melhores tratamentos da fase anterior 

foram agrupados em duas formas de feixes: com e sem revestimento plástico, os quais 
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foram levados ao campo e colocados juntos nos pontos. Através de avaliações ao longo 

do ano, verificou-se que nos tratamentos sem revestimento plástico as populações de 

cupins foram maiores; os produtos mais atrativos aos cupins, associados à isca padrão, 

foram o rolão de milho; fezes frescas e secas de bovino; bagaço de cana-de-açúcar "in 

natura"; folha de celulose e a isca padrão (TermitrapR) e o Outono, foi a estação do ano 

na qual mais se coletam cupins subterrâneos Heterotermes tenuis em cana-de-açúcar. 



1 - INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar ocupa no Brasil uma área de 5,2 milhões de hectares, 

sendo cerca de 2,5 milhões de hectares pertencentes ao Estado de São Paulo, responsável 

pela maior parcela da produção nacional de álcool e açúcar. Parte representativa dos 

canaviais está instalada em solos de baixa fertilidade, com predominância de textura 

arenosa, onde são mais sentidos os problemas ocasionados pelas pragas subterrâneas. No 

grupo de insetos de hábitos subterrâneos destacam-se os cupins, que são responsáveis 

por diferentes danos a esta cultura semi - perene durante o seu ciclo de 4,0 a 5,5 anos 

(ARRIGONI, 1995). 

Dentre os cupins subterrâneos as espécies Heterotermes tenuis (H., 

1858) e Heterotermes longiceps (S., 1924) são consideradas as pragas mais importantes 

em cana-de-açúcar. Sua ocorrência foi constatada pela primeira vez no Brasil por 

PIZANO & FONTES (1986), com ampla distribuição nos Estados do Pará, , Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São 

Paulo. 
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Os danos causados por estas espécies, ocorrem principalmente nos 

toletes usados como semente logo após o plantio com a destruição das gemas, redução 

dos tecidos de reserva dos toletes e ataque às raízes primárias emitidas na região do nó, 

ocasionando falhas na brotação. 

A partir do início do desenvolvimento da cana ocorrem danos às raízes, 

touceiras e colmos em crescimento até a fase de maturação, quando os cupins penetram 

nos colmos provocando secamento. Após o corte verifica-se o dano nas soqueiras e nos 

internódios basais dos colmos da safra anterior, causando morte dos brotos e perfilhos e 

falhas nas soqueiras nos sucessivos cortes. Estes prejuízos causam perda média estimada 

em 10 toneladas de cana por hectare, a cada colheita (NOV ARETTI, 1985). 

Em função do hábito subterrâneo de Heterotermes tenuis e pela dificil 

localização do seu nínho torna-se muito dificil um controle, sendo necessário o uso de 

inseticidas de alto poder residual. Tradicionalmente utilizavam-se os organoclorados 

heptacloro, aldrin e endrin que apresentavam eficiência desde o início do 

desenvolvimento da planta até a colheita, mas devido ao alto poder residual e o impacto 

que causava ao ambiente foram proibidos pelo Ministério da Agricultura em 1985. 

Com a proibição de utilização dos produtos organoclorados, as 

pesqUIsas para encontrar produtos substitutos foram intensificadas, sendo que as 

moléculas modernas com ação cupinicida não apresentam eficiência equivalente à dos 

organoclorados no controle dos cupins subterrâneos. 

A partir de 1994 foram registrados novos ingredientes ativos Fipronil 

(Regent) e Isasofós (Mirai) que apresentam boa eficiência e período residual suficiente 
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para serem utilizados dentro da estratégia de barreira química além de causarem menor 

impacto ambiental (MACEDO ef aI., 1995). Outros produtos como Imidacloprid 

(Confidor 700 GrDA) em subdosagens impregnado em iscas de papelão ondulado 

(TerrnitrapR), já foram testados em laboratório e apresentaram bons resultados 

(MACEDO ef ai. 1997). 

Métodos alternativos como a utilização de fungos entomopatogênicos 

no controle de cupins têm sido intensificados nos últimos anos. A maioria dos trabalhos 

tem demonstrado a patogenicidade de algumas espécies de fungos como Metarhizium 

anisopliae e Beauveria bassiana em condições de laboratório e campo. Os cupins podem 

ser considerados bons candidatos ao controle microbiano, pois o interior das colônias 

oferece condições ideais para o desenvolvimento de fungos e proteção contra as 

variações do ambiente (LOGAN et aI., 1990). 

ALMEIDA & ALVES (1995) desenvolveram um tipo de isca artificial 

registrada como TermitrapR (rolo de papelão ondulado). Esta isca está sendo utilizada 

em monitoramentos (substituindo os levantamentos convencionais de arranquio de 

soqueiras ou plantio de mudas de cana-de-açúcar como iscas) ; estudos comportamentais 

(distribuição e dimensionamento de colônias no campo) e no controle de cupins ( através 

de produtos microbianos e químicos). 

Este trabalho teve como objetivo selecionar produtos que adicionados a 

isca de papelão ondulado (material básico constituinte da isca T ermitrapR para cupins 

subterrâneos) aumentassem, ainda mais, em condições de campo, sua atratividade ao 
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forrageamento de Heterotermes tenuÍs, para uso futuro como método de controle deste 

inseto, na forma de iscas impregnadas por produtos químicos e ou microbianos. 



2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 - Distribuição geográfica e aspectos ecológicos de cupins subterrâneos 

Os cupins subterrâneos constituem-se numa das mais sérias pragas da 

cultura canavieira, ocorrendo em todos os países onde se cultiva a cana-de-açúcar e 

tendo importância econômica na Ásia, Austrália, região do Caribe e América do Sul 

(ARAÚJO, 1970). A espécie Heterotermes tenuis considerada a mais importante a atacar 

cana-de-açúcar, devido sua vasta distribuição e alta infestação nos canaviais. Segundo 

Snyder e Zeteck1 (1924) citados por HARRIS (1984) sua ocorrência foi constatada no 

Panamá causando danos acima de 35% e prevalecendo também na Jamaica e Ilhas de 

Leeward. 

No Brasil, esta praga foi constatada em cana-de-açúcar por PIZANO & 

FONTES (1986) juntamente com outra espécie do mesmo gênero, Heterotermes 

longiceps. Essas duas espécies morfologicamente semelhantes podem ser encontradas 

1 SNYDER. T. E. ; ZETECK, 1. Damage by termites in the Canal Zone and Panamá and how to prevent 
it. V.S. Dept. Agr. Buli. n. 1232. 1924. 
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juntas no mesmo canavial. Estas duas espécies, tem ampla distribuição nos Estados do 

Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São 

Paulo. 

No Estado de São Paulo, as espécies de maior distribuição são do 

gênero Cornitermes porém as espécies dos gêneros Heterotermes e Procornitermes estão 

mais associadas com danos aos canaviais (ALMEIDA et ai., 1989). 

Os principais fatores que levam os cupins a ocuparem determinados 

tipos de distribuição espacial são: alimento, o tipo de solo, a vegetação, o clima e o 

tempo em que a área permaneceu sem alteração, pois os efeitos de desmatamento e 

isolamento são fatores importantes na ecologia dos cupins de florestas neotropicais. A 

maioria dos cupins da floresta primária é muito sensível a tais efeitos e não consegue 

sobreviver à mudança no habitat. Os poucos cupins que podem adaptar-se a estes efeitos 

são espécies que podem tornar-se com facilidade pragas na silvicultura. 

Segundo WOOD et ai. (1977) os cupins com ninhos subterrâneos são 

menos afetados por práticas agrícolas e as espécies tornam-se abundantes. 

Em relação ao tipo de solo GALLO et aI. (1988) mencionam que os 

cupins são mais prejudiciais para o cultivo em solos arenosos, supondo-se que haja maior 

frequência de espécies subterrâneas prejudiciais à agricultura neste tipo de solo, embora 

nenhuma pesquisa tenha comprovado este fato. 

A umidade e temperatura podem ser fatores importantes que podem 

influenciar no delineamento e distribuição das espécies de cupins (WILLIAMS,1934; 

KOFOID, 1934; COLLINS, 1969). 
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No Brasil, os estudos relacionados à bioecologia dos cupms 

subterrâneos estão em fase inicial e muitos trabalhos, desenvolvidos nesta área por 

pesquisadores de outros países, têm contribuído para estes estudos, inclusive porque, em 

muitos deles os gêneros e espécies estudadas pertencem à mesma família dos que aqui 

causam danos econômicos. 

2.1.2 - Aspectos biológicos e comportamentais 

Apesar de existirem muitos trabalhos sobre a biologia e hábitos 

comportamentais de outras espécies de cupins, pouco tem sido feito com Heterotermes 

tenuis. 

Sabe-se que os cupms desta espécie VIvem em ninhos totalmente 

subterrâneos com um ramificado sistema de galerias e túneis subterrâneos que saem de 

vários pontos da periferia dos ninhos protegidos da luz, utilizados como meio de 

comunicação e busca de alimentos. Em laboratório foi observado que quando o ninho é 

mantido sobre uma camada fina de solo, estas galerias surgem externamente, pois os 

operários constroem galerias para o interior do alimento, sendo facilmente identificadas 

no alimento. 

Esses ninhos são formados por indivíduos especializados para cada 

tarefa (castas). As fêmeas férteis (rainhas) com capacidade reprodutiva que pode 

prolongar-se por anos. Os machos têm função de fertilizar as rainhas para manter a 

fecundidade. Os soldados, providos de fortes mandíbulas, protegem as operárias e a 

colônia em geral. As operárias são encarregadas de diversas tarefas, necessárias para a 
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sobrevivência da colônia. Possuem grande capacidade de digerir materiais resistentes, 

graças a protozoários e bactérias que vivem no trato digestivo, podendo alimentar-se de 

madeira morta e tecidos vegetais vivos. 

É possível em laboratório formar colônias de cupins subterrâneos, para 

serem observados e manuseados para estudos de biologia e controle (ADAMSON, 

1941). As colônias podem ser iniciadas a partir de adultos alados, ou seja um casal, o que 

demanda maior tempo para a formação da colônia. 

Para a manutenção dos cupins deve-se levar em consideração o tipo de 

recipiente a ser utilizado, o substrato, o alimento e fatores climáticos como aeração da 

sala, luminosidade, temperatura e principalmente a umidade (BECKER, 1969). 

A alta umidade nos ninhos e galerias é um fator essencial para a 

sobrevivência dos cupins e alguns mecanismos são necessários para o controle desta 

umidade como o uso de material absorvente para a construção do ninho e a proteção 

contra o excesso de água (LEE & WOOD, 1971). 

2.1.3 - Hábito alimentar e danos às culturas 

A alimentação dos cupins está baseada em celulose e seus produtos 

encontrados em plantas vivas, recém-mortas, ou em decomposição e em húmus, além de 

utilizarem terra com material orgânico, fezes de herbívoros e produtos manufaturados 

como papel, tecido de algodão, couro, lã etc. Tal diversidade alimentar possibilitou que 
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os cupins ocupassem todos os ambientes terrestres, naturais ou modificados pelo homem 

(FONTES, 1979). 

o mecanismo de alimentação dos cupins é bem diferente de outros 

insetos sociais, isto é, a troca de alimentos elaborados entre os indivíduos da colônia ou 

com seus simbiontes, é um conceito conhecido como trofalaxia. O termo trofalaxia 

evoluiu do termo oectrophobiosis, pois além da troca de alimentos e simbiontes, 

incluem-se os estímulos táteis e químicos que ocorrem nesta ocasião (NOGUEIRA, 

1992). 

A troca de alimentos elaborados entre os cupms dá-se pela boca 

(através do estomodéu) e ânus (através do proctodéu). A digestão da madeira fornece 

aos cupins as proteínas, sais minerais e energia, necessários ao seu metabolismo. 

O alimento coletado pelos operários para seu uso, como para as castas 

dependentes é a energia básica da colônia. O alimento regurgitado pela cavidade bucal é 

denominado estomodeico podendo ser de dois tipos: um líquido claro o que indica ser 

usado para alimentação do casal real e o outro tipo que contém fragmentos de celulose 

ingerida somente até a parte anterior do tubo digestivo. O alimento que sai pelo ânus 

denominado proctodeico, também de dois tipos: além das fezes normais que são comidas, 

existe o verdadeiro alimento proctodeal, obtido pela influência de companheiros, que 

tateando com a sua antena a região perianal de outros membros, provocam excitações 

que vão fazer com que este indivíduo elimine um fluído retal contendo bactérias, 

protozoários e fragmentos de celulose. 
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Os operários também consomem indivíduos doentes e feridos, podendo 

ainda armazenar grande número de cupins mortos provavelmente para a alimentação. 

A alimentação é um fator importante na colônia, pois na falta desta 

pode ser alterada a composição das castas como a diminuição do número de soldados e 

operários. Estudos feitos sobre a proporção de soldados, em laboratório, por Su & La 

Fage2 (1986), citados por ALMEIDA (1994), verificaram que o efeito da falta de 

alimento, interfere na sobrevivência e manutenção de Coptotermes formosanus. No teste 

os cupins foram separados em três grupos com e sem alimento: o primeiro grupo com 

255 operários e 45 soldados; o segundo com 255 operários, o terceiro com 45 soldados. 

Os soldados mantidos com e sem alimento morreram após dez dias, comprovando que 

eles não podem se alimentar sozinhos. A porcentagem de mortalidade de soldados em 

grupos com operários sem alimento foi alta, ocorrendo uma elevada porcentagem de 

canibalismo. A mortalidade dos operários foi menor, devido às reservas de celulose que 

possuem, e esta começou acelerar após 10 dias, quando a população de soldados 

diminuiu, ocorrendo canibalismo. 

ALMEIDA & ALVES (1995), com a finalidade de obter uma armadilha 

eficaz na atração do cupim subterrâneo Heterotermes tenuis, ofereceram em laboratório e 

campo diversos tipos de alimentos. Os alimentos utilizados foram: papelão corrugado, 

papel sulfite; papel jornal, papel higiênico, colmo de milho e colmo de cana. Os 

: SUo N. Y. ; La F AGE, 1. P. Effects of starvation on survi\'al and maintenance of soldier proportion in 
laboratory groups of the Formosan Subterranean Termite. Coptotermes formosanus (Isoptera: 
Rhinotermitidae). Annals of Entomological Society of America. v.79, p.312-316, 1986. 
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alimentos preferidos no laboratório foram o papelão corrugado e colmo de milho e no 

campo somente o papelão corrugado. 

MILL (1982), estudando populações de cupins em quatro hábitats no 

baixo rio Negro, citou a ocorrência de Heterotermes tenuis em florestas primária vivendo 

e alimentando-se de madeira ou troncos caídos no chão à beira do rio. 

Em relação aos danos ocasionados pelos cupins subterrâneos poucos 

são os trabalhos que correlacionem as populações de cupins e os danos causados às 

plantas cultivadas. Algumas espécies de interesse econômico ocorrem em altas 

densidades como Heterotermes aureus com até 190 colônias/ha (RA VERTY et 

ai., 1975). 

ARRIGONI et ai. (1989), estudando a ocorrência de espécies de cupins 

em áreas de cana-de-açúcar de sessenta municípios, constataram que a espécie 

Heterotermes tenuis foi a maIS freqüente e constante em relação às outras espécies 

encontradas. 

HARRIS (1969) citou a ocorrência de alguns danos ocasionados pelos 

cupins subterrâneos em plantações de batata na Jamaíca por Heterotermes tenuis, em 

plantas de vime na ilha de Santa Helena por Heterotermes sp. causando o 

enfraquecimento dos ramos e o rompimento provocado pelos ventos fortes e os danos 

causados em plantações de Acácia longi/olia, na ilha de Santa Helena na África por 

Heterotermes perfidus. 

BANDEIRA (1981) citou a ocorrência das espécies de cupms 

subterrâneos Heterotermes tenuis e Coptotermes testaceus como praga de mandioca 
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(Manihot esculenta) em Bujaru (Pará), observando danos em vários estágios da planta. 

Os cupins penetram nas raízes tuberosas sãs e, após infestadas, as raízes apodrecem e os 

cupins se transferem para outras raízes ou se direcionam para o caule, através da medula. 

Com a implantação de seringais do gênero Hevea, alguns insetos, antes 

despercebidos nos seringais, adquiriram "status" de praga de importância econômica , 

como mostra o trabalho de CALIL et ai. (1983) que verificaram em Santarém (Pará) uma 

área com 100 hectares de seringueira (Hevea spp.) implantada com tocos enxertados, e 

que após três meses do plantio, 30 hectares estavam seriamente danificados por cupins 

subterrâneos Coptotermes testaceus e Heterotermes tenuis, com índice de ataque de 

73,8%. 

REYS et al.(1989) conduziram estudos em EI Salvador para avaliar os 

prejuízos causados por Heterotermes convexinotatus em milho e sorgo e concluiram que 

os prejuízos ocorrem nos diferentes estágios fenológicos da planta. Na colheita os 

prejuízos nas raízes foram de 10 a 19%. 

PRAKASA RAO (1989) estudou a bioecologia e manejo de insetos 

praga em arroz na Índia e constatou a presença de Heterotermes indicola e Microtermes 

sp. infestando as plantações. Eles alimentavam-se das raízes, causando murchamento e 

tombamento das plantas. 

O ataque de cupins em árvores fiutíferas no Paquistão foi avaliado e 

constatou-se a presença da espécie Odontotermes lokanandi causando infestação de 

100% em árvores de pêra, 73,81% em ameixa e 52,17% em pêssego. A espécie 

Microtermes unicolar em árvores de damasco e pêra e as espécies Heterotermes 
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indicola e Coptotermes heimi foram encontradas em árvores de ameixa. No total, a 

infestação máxima foi relatada para Odontotermes lokanandi (92,24%), seguida por 

Microtermes unicola (3,80%) e Heterotermes indicola (0,98%) e Coptotermes heimi 

(0,98%) ( SALIHAH et aI., 1992). 

Determinadas espécies de cupins causam prejuízos relativamente 

grandes sem algumas culturas. No Brasil, devido a vasta distribuição das espécies e 

intensidade de danos, os cupins são considerados importantes pragas das culturas de 

cana-de-açúcar (NOV ARETTI, 1985; NOV ARETTI et ai., 1988; PIZANO et ai., 1989) 

milho, arroz, trigo, amendoim, pastagem (GALLO et aI., 1988) e Eucalyptus 

(FONSECA, 1950). 

NOV ARETTI (1985), realizando enSaiOS de controle de cupms em 

cana de açúcar, constatou que os ataques e danos podem ser divididos em três tipos 

relativamente distintos: 1) logo após o plantio, quando perfuram os toletes empregados 
l 

como "semente" , seguido de posterior ataque às raízes, diminuindo o vigor da planta e 

apresentando falhas na germinação; 2) no período de maturação da cana, quando os 

cupins penetram nos colmos provocando secamento e morte dos mesmos; 3) após o 

corte, quando as touceiras estão expostas nas superficies cortadas, com consequente 

raleamento nas soqueiras, sendo os dois primeiros tipos considerados como os mais 
'" 

significativos. Ainda neste ensaio, o autor concluiu que as perdas ocasionadas na 

produção de cana-de-açúcar provocadas pelo ataque de cupins foram avaliadas em 3,5 a 

19,7 t/halano, sendo adotada como média uma perda de 10t/ha/ano. 
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Para se conhecer com exatidão as áreas de ocorrência de cupins para 

posterior recomendação de controle, PIZANO et ai. (1986) elaboraram um método para 

mapeamento das unidades produtoras de cana-de-açúcar, sugerindo-se o levantamento 

das áreas de reforma e expansão, por ocasião do plantio da cana. Desta maneira, após 

alguns anos pode-se delimitar as áreas infestadas utilizando os seguintes parâmetros: 

porcentagem de pontos com presença de cupins; porcentagem de rizomas danificados 

por cupms; porcentagem de infestação de cupins nos toletes usados como muda 

[fórmula: % I I. = [(No. de entrenós atacados / No. total de entrenós) x 100; populações 

de cupins], através da seguinte escala de notas (O) ausência de cupins; (1) 1 a 10 cupins; 

(2) mais de 10 cupins ou 1 colônia; (3) várias colônias; (4) super população.(N. Macedo 

inf pessoal). 

Atualmente, identificam-se as áreas infestadas por cupins subterrâneos, 

utilizando-se critérios de notas aos danos ( 0= ausência e danos; 1= dano mediano; 2= 

dano severo) e às populações (0= ausência de cupins; 1= até 10 cupins; 2= de 10 al00 

cupins; 3= mais de 100 cupins) em touceiras arrancadas antes da reforma do canavial, 

tomando-se os seguintes números de amostras por área: até 5 ha = 10; de 5 alO ha = 15 ; 

delOaI5=20;de15a20ha= 30. 

Segundo ARRIGONI et ai. (1989) em dois levantamentos de 

populações de cupins, realizados durante quatro anos, pela Coopersucar , em 12 e 10 

usinas cooperadas da região de Jaú e Sertãozinho (S.P.), foram identificadas 12 espécies 

de cupins que ocorreram em áreas de cana-de-açúcar em São Paulo; Heterotermes 

tenuis; H. longiceps; Procornitermes triacifer; Neocapritermes parvus; N opacus; 
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Cornitermes cumulans; C. bequaert; Syntermes dinls; S. molestus; Nasutitermes sp; 

Embiratermes sp e Rhynchotermes sp. 

Além destas, novas espécies de cupms procedentes de diferentes 

regiões, coletadas no arranquio e exame de touceiras da cana-de-açúcar, foram 

identificadas no Centro Taxonômico do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal de São Carlos, em Araras, SP. Muitas destas, confundidas com espécies mais 

comuns como é o caso de Cylindrotermes sp., que em Pernambuco e Alagoas tem sido 

confundida com Heterotermes tenuis, atacando esta gramínea, especialmente tecidos 

vivos, constituindo-se praga de importância econômica e até o presente não foram 

citados, pertencentes aos seguintes gêneros e espécies: Dentispicotermes sp., 

Anoplotermes sp., Coptotermes testaceus, (São Paulo); Dentispicotermes pantanalis, 

Armitermes holmgren, Armitermes eaumignatus, Cylindrotermes flangiatus, 

Anoplotermes sp., Coptotermes testaceus, (Mato Grosso do Sul); Orthognatotermes sp., 

Cylindrotermes sp., (Alagoas); Amitermes sp., Cylindrotermes sp., Anoplotermes sp., 

(Pernambuco); Coptotermes testaceus e Dihoplotermes inusitatus (Minas Gerais) 

(CAMPOS et aI. 1997). 

Para PIZANO (1992), da rica fauna de cupins, com várias espécies que 

reciclam matéria orgânica, sem causar danos à cana-de-açúcar, o gênero de maior 

importância no Estado de São Paulo é Heterotermes sp., devido a alta dispersão pelo 

Estado e aos danos que provoca, durante todo o ciclo da cultura. 

Sabe-se que os danos provocados pelos cupins ocorrem em focos 

isolados, mas nada se conhece sobre a distribuição espacial das colônias no campo, 
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principalmente para epécies importantes como as do gênero Heterotermes, Cornitermes, 

Procornitermes, Syntermes e Neocapritermes (FORTI et a!. 1995). 

Em florestas naturais, as árvores são geralmente tolerantes ao ataque 

dos cupms, mas nas florestas implantadas, são atacadas, do plantio à colheita, por 

diversas espécies de cupins que causam danos econômicos consideráveis, como acontece 

no plantio de Eucalyptus ou Pinus, porque nestas florestas a riqueza e complexidade da 

fauna entomológica e da flora são extremamente reduzidas. 

Segundo BERTI FILHO (1995) o problema dos cupins subterrâneos 

em florestas implantadas de Eucalyptus tem aumentado; com o registro de espécie do 

genêro Coptotermes e Heterotermes atacando troncos de árvores adultas no campo. 

Dentre as espécies florestais cultivadas, os maiores prejuízos têm sido verificado em 

Eucalyptus. Ainda, o mesmo autor relatou que a espécie H. tenuis além de se alimentar 

de árvores vivas de Eucalyptus, também se alimenta de troncos mortos de coqueiros , 

troncos apodrecidos de mamoeiros, colmos de milho caídos no chão e partes mortas de 

videira 

Para Mile (1992), citado por ALMEIDA (1994) os cupins pragas 

encontram-se em três categorias: aqueles que são pragas esporádicas e ocorrem 

ocasionalmente sem causar danos econômicos; aqueles que são pragas em potencial ou 

seja, poderiam ser importantes se ocorresse um aumento do número de colônias; e 

aqueles que são pragas regulares, isto é, espécies que estão sempre presente e causam 

dano econômico na cultura. A espécie Heterotermes tenuis pode ser enquadrada nas 
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três categorias já que é considerada praga das culturas como: cana-de-açúcar, amendoim, 

algodão, arroz, mandioca, milho, pastagens, essências florestais e frutíferas. 

2.1.4 - Uso de iscas e armadilhas para a atratividade de cupins 

subterrâneos. 

Uma tecnologia que vêm sendo desenvolvida há muitos anos por 

pesquisadores é a utilização de iscas e armadilhas atrativas para estudos de 

monitoramento, comportamento e controle de cupins subterrâneos. Testes de campo 

desenvolvidos nas décadas de 60 a 70 já utilizavam iscas para o controle de cupins. Nesta 

época o ingrediente ativo usado era o Mirex. Com a proibição dos organoclorados em 

1980, nos Estados Unidos, a busca de substitutos no controle de cupins subterrâneos fez 

surgir novamente o interesse por métodos utilizando-se iscas e armadilhas . (COSTA-

LEONARDO & THORNE, 1995). 

Para estes estudos têm-se utilizado vários tipos de materiais de ongem 

celulósica que tem demonstrado eficiência na atratividade dos cupins como: blocos de 

madeira de baixa densidade, papel toalha, papel de filtro, rolo de papel higiênico e 

papelão ondulado. O objetivo é agregar os cupins para um ponto através da alimentação 

e posteriormente incorporar ingredientes ativos de ação lenta, ou substâncias que 

interfiram na fisiologia dos cupins (como reguladores de crescimento) ou agentes de 

3 MILL, A. Termites as agricultura! pests in Amazonia, Brasil. Outlook on Agriculture, v.lI, n.l, 
p.41-46.1992. 
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controle biológico (microrganismos). Algumas técnicas de iscas têm sido descritas e 

utilizadas por vários pesquisadore, conforme seguem: 

AMBURGEY & SMYTHE (1977) estudaram a influência de madeira 

deteriorada na alimentação dos cupins. Verificaram que a madeira deteriorada pelo fungo 

Gloeophyllum trabeum continha uma substância que atraia cupins dos gêneros: 

Reticulitermes, Heterotermes, Coptotermes e Kalotermes. 

ESENTHER & BEAL (1978) conduziram testes de campo no 

Mississipi para determinar se as iscas com blocos de madeira deteriorada e impregnada 

com Mirex poderiam controlar populações de cupins subterrâneos Reticulitermes sp. em 

áreas urbanas. Os blocos de madeira (Liquidam bar styraciflua L.) medindo 0,6 x 2,5 x 

3,5 cm foram deteriorados pelos fungos Gloeophyllum trabeum e Lenzites trabea e 

impregnados com Mirex (10 mgl bloco) e enterrados no solo. Para localizar os pontos 

com a presença cupins, foram utilizados blocos de madeira sem inseticida. As atividades 

dos cupins em locais tratados foram controladas por um período de 3 a 5 anos. 

THOMPSON (1985) utilizou como iscas estacas de pinus (4 x 2 x 6 

cm) para verificar a distribuição e área de forrageamento dos cupins subterrâneos 

Coptotermes formosanus Shiraki no condomínio de Hallandale, no Sul da Flórida. A 

dificuldade para detectar foi agravada pela área ocupada por eles, que consistia de um 

grande número de condomínios, estacionamentos, piscinas e quadras de tênis. As estacas 

foram enterradas no solo a 30 cm de profundidade, num intervalo de 30 m próximos da 

base de edificações. De 41 edificios avaliados, 14 estacas foram infestadas por 
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Coptotermes formosanus, 4 com Reticulitermes flavipes e 2 com espécies 

desconhecidas. Raramente, a estaca ocupada por uma espécie de cupim foi ocupada por 

outra. Esta mesma técnica foi utilizada para estudos de comportamento (FORSCHELER 

& HENDERSON, 1995), forrageamento de populações (FORSCHELER & 

TOWNSEND, 1996) e controle químico de cupins subterrâneos com o ingrediente ativo 

Hexaflumuron (FORSCHELER & RYDER, 1996). 

O método de armadilhas descrito por SU & SCHEFFRAHN (1986) foi 

usado para monitorar atividades de seis colônias de campo de Coptotermes formosanus 

Shiraki, em Hallandale no Sul da Flórida. Estacas de madeira (Pinus sp., 2,5 x 4,0 x 28 

cm) foram enterradas no solo e gramados próximos a edificações infestadas por 

Coptotermes formosanus. As estacas foram enterradas à distância de 5 a 10 metros e 

avaliadas mensalmente. As estacas infestadas foram substituídas por iscas de madeira 

enterradas e circundadas por tubos de (PVC) de 17 cm de diâmetro por 15 cm de altura. 

A atividade de forrageamento das seis colônias foi estimada antes e depois da introdução 

das iscas tóxicas. Esta mesma técnica foi utilizada para desenvolver trabalhos de controle 

de cupins subterrâneos através de iscas tóxicas (SU & SCHEFFRAHN, 1988; SU, 1991) 

e reguladores de crescimento (SU & SCHEFFRAHNN, 1989). 

La F AGE et ai. (1973) utilizaram com iscas rolos de papel higiênico 

na superficie do solo para detectar a atratividade do cupim subterrâneo Gnathamitermes 

perplexlls (Banks) e Heterotermes aureus (Snyder). 
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A utilização de rolos de papel higiênico foi amplamente adotada para 

estudos de densidade das colônias, distribuição espacial e forrageamento da população do 

cupim Australiano Heterotermes aureus, no Arizona (HA VERTY et ai. 1975). 

JOHNSON & WHITFORD (1975) estudaram o forrageamento de 

cupins subterrâneos no deserto de Chihuahuan, utilizando rolos de papel higiênico para 

atrair cupins para a superficie do solo, e observaram que em geral os objetos da superficie 

como estrume de animal e toras de Yuca sp. apresentaram alta frequência de ataques por 

cupms. 

La FAGE et ai. (1976) estudaram em Tucson no Arizona, os fatores 

ambientais relacionados com o comportamento de forrageamento do cupim subterrâneo 

Gnathamitermes perplexus (Banks), utilizando como iscas rolos de papel higiênico. A 

área utilizada para o experimento foi de 40 x 40 m, dividida em 16 blocos (10 x 10m). 

Foram utilizadas 100 iscas de rolo de papel higiênico para cada bloco. As iscas 

mostraram ser atrativas a duas espécies de cupins presentes na área Heterotermes aureus 

(Snyder) e Gnathamitermes perplexus (Banks). O ataque de G. perplexus e H aureus 

foi facilmente distinguido. G. perplexus forrageia na superficie da isca e enche suas 

escavações com solo, enquanto que H. aureus deixa galerias estreitas dentro da isca no 

fundo e na superficie com o aspecto de ter sido furada. 

FRENCH & ROBINSON (1981) estudaram iscas para agregação de 

um grande número de cupins subterrâneos Heterotermes ferox (Froggatt), Coptotermes 

frenchi (Hill), Coptotermes acinaciformis (Froggatt) utilizando a técnica de La Fage 

(1973). As iscas consistiam-se de rolos de papel higiênico umedecidos arrumados em um 
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recipiente resistente (tubo de PVC), a base aberta e com tampa ajustável e removível. Na 

base de árvores vivas (Ellcalyptlls oleosa) foi cavado um orificio raso e as iscas artificiais 

enterradas a 20 em abaixo da superficie do solo. Para a avaliação da presença de cupins, 

ou para coletá-los, a tampa era removida e recolocada. Cinco meses após a instalação 

destas iscas, quatro delas foram altamente infestadas por C. acinaciformis, uma contendo 

H. ferox e outra contendo H. frenchi. 

A preferência alimentar do cupIm subterrâneo Heterotermes ferox 

(Froggatt), foi estudada, utilizando-se como iscas rolos de papel para coleta dos cupins 

do solo. Os rolos de papel higiênico infestados, foram colocados em bandejas de vidro 

contendo pedaços de madeira de três espécies de árvores, verificando-se a preferência 

deste cupim por um tipo de madeira (FRENCH et aI. 1981). 

SCHAEFER & WHITFORD (1981) estudaram o ciclo de nutrientes do 

cupIm subterrâneo Gnathamitermes tllbiformis no ecossistema do deserto de 

Chihuahuan (Novo México), coletaram e estimaram a densidade da colônia utilizando 

rolos de papel higiênico. 

A área de forrageamento do cupim Heterotermes aureus foi estudada 

utilizando-se 30 parcelas de 2,25 m2 e 25 rolos de papel higiênico. Para estudar o 

forrageamento , os cupins foram retirados, coloridos com Sudan Red 713 e recolocados 

(JONES, 1990). 

ESENTHER (1980), através da técnica de captura e recaptura para 

estimar a população de colônias de Reticulitermes jlavipes em Wisconsin, utilizou como 

armadilhas unidades de papelão ondulado em formato de "sandwich" (15 cm2
) técnica já 
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usada por Esenther & Coppel (1964)4 como sendo excelente para coletar e extrair grande 

número de cupins. Os resultados indicaram que a técnica pode ser desenvolvida para 

estimar o tamanho das colônias e também para avaliação de iscas com inseticidas. 

GRACE (1989) estudou o comportamento de forrageamento do cupim 

subterrâneo Reticulitermes flavipes (Kollar) instalando em dois locais de Toronto estacas 

(1,5 x 4 x 1,5) de pinus branco (Pinus strobus) revestidas por uma camada de papelão 

ondulado. O papelão ondulado foi usado para propiciar abrigo e aumentar a superficie 

disponível para forragear. As estacas foram retiradas cuidadosamente de tubos e do 

papelão dentro de 24 h, colocados em recipientes plásticos e contados usando um 

aspirador manual preso a uma pequena bomba. Cada armadilha foi avaliada 

separadamente. Os cupins foram marcados e retomados aos locais. Várias coletas foram 

feitas por um período de duas semanas, e os cupins pesados e avaliados visualmente 

pela marcação do corante. Os territórios forrageados foram mapeados através das 

armadilhas das quais os cupins foram recuperados. As galerias de cupins interligadas 

foram encontradas prolongando-se até 79m, cobrindo áreas de 266 e 1091 m2
. O 

forrageamento da população da colônia nos dois locais, foi estimada em 2,1 a 3,2 milhões 

de cupins. A distância de forrageamento e estimativa da população, ultrapassou a relatada 

para Reticulitermes flavipes em outras regiões. 

La FAGE (1983) descreveu um método de extração de cupIm 

subterrâneo para as espécies Reticulitermes spp. e Coptotermesformosanus utilizando 

4 ESENTHER, G. R.: COPPEL, H. C. Current research on termite attractants. Pest Control. v.32, p.34-
46.1964. 
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tubo de PVC de 10 cm de diâmetro por 15 cm de comprimento contendo um rolo de 

papelão ondulado e umedecido, preenchendo o tubo, com as extremidades abertas e 

colocado sobre toras de madeira infestadas. Uma única armadilha coletou 63 gramas de 

Reticulitermes virginicus (Banks) e 43 gramas de Coptotermes formosanus (Shiraki) 

após três dias .. 

GRACE (1990) conduziu estudos em quatro locais em Ontário, no 

verão, com o cupim subterrâneo Reticulitermes jlavipes marcado com o corante Sudan 

Red 7 B utilizando pequenas estacas de pinus branco (1,5 x 4 x 15 cm). Estas estacas 

foram examinadas periodicamente e as infestadas substituídas por armadilhas de tubos 

plásticos (15 x 4 cm) contendo rolo de papelão ondulado, colocados dentro de tubos 

largos (15 x 10 cm) e levemente enterradas abaixo da superficie do solo. Os cupins 

foram coletados de uma única armadilha e coloridos através da alimentação de papel 

filtro impregnado com corante Sudan Red 7 B a 2%, por 5 dias. 

ZECK & MONKE (1992) demonstraram que os cupins Coptotermes 

formosanus e Reticulitermes jlavipes foram atraídos por armadilhas de papelão ondulado 

com fungos entorno patogênicos verificando que houve um efeito sinergístico do fungo 

M anisopliae com o inseticida lmidacloprid em subdosagens. 

SOUZA (1995) estudou os efeitos de fragmentação de ecossistemas em 

comunidades de cupins em 9 áreas remanescentes da vegetação natural que foram 

preservadas dentro de extensas plantações de soja, milho e café utilizando como iscas 

para captura de cupins, porções de esterco bovino e rolos de papel higiênico. 
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HAAGSMA & RUST (1995) estudaram a atividade de forrageamento 

e tamanho de colônia de Reticulitermes hespems em dois locais na Califórnia. A isca 

utilizada para coletar cupins foi descrita por Grace (1989). Verificaram que a atividade 

de forrageamento ocorre de maio a outubro em área urbana e de novembro a janeiro em 

área nativa. Em área urbana a população de forrageamento foi maior, estimado entre 

85,752 a 830,581 forrageamentos comparados com 78,930 a 103,758 em área nativa. 

GRACE (1996) estudou o comportamento antagônico em populações 

de Reticulitermes flavipes de quatro locais de Toronto, utilizando para a captura de 

cupins a armadilha descrita por Grace (1989). Cupins de quatro colônias foram contados 

e dentro de grupos de 40 indivíduos (39 operários + 1 soldado). Para separar membros 

da colônia na avaliação, metade de cada colônia foi colorida com Sudan Red 7 B. Os 

resultados mostraram que houve pouca evidência de comportameto antagônico entre as 

colônias, embora em uma das colônias a mortalidade foi significativa 

OI et ai. (1996) avaliaram em laboratório a preferência de alimento do 

cupim subterrâneo Reticuiitermes virginicus (Banks). Duas colônias de R. virginicus 

foram coletadas do campo da Universidade da Flórida em Gainesville. As toras infestadas 

foram cortadas e partes transportáveis, trazidas ao laboratório, e mantidas em recipientes 

(55 cm de diâmetro x 70 cm de altura) . Várias camadas de papelão ondulado umedecido 

foram colocados entre dois pedaços de tora . O recipiente foi coberto durante a noite 

permitindo que os cupins invadissem o papelão. O "sandwich" de papelão entre os 

pedaços de tora, coletou significativamente mais cupins do que o método desenvolvido 

por La FAGE (1983), que consistiu simplesmente na colocação de papelão dentro de 
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uma bandeja limpa de metal e isolada de escombros permitindo a entrada na madeira ou 

deixando aderir a folha de papel filtro umedecido. O "sandwich entre as toras foi 

consumido entre 24 e 48 horas e o tratamento com folha de papel filtro foi consumido 

entre 48 e 72 horas. 



3 - MATERIAL E MÉTODOS 

o trabalho foi conduzido no campo, em áreas de cana-de-açúcar da 

Fazenda São José, município de Rio Claro (SP), pertencentes à Usina São João, Araras 

(SP), durante as estações do ano de outubro de 1994 ajunho 1996. 

FASE 1 

3.1 - Localização dos focos de Heterotermes tenuis no campo. 

Em área de cana-de-açúcar (talhão 5, área de 6,25 ha, var. RB80-6043, 

3°corte- Figura 1) citada como de ocorrência de cupins subterrâneos, foram distribuídas 

20 iscas de papelão ondulado (isca padrão-TermitrapR) em 5 locais, com 4 pontos / local 

(Figura 2). 
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Figura 1. A.rea de cana de açúcar da Fazenda São José, município de Rio Claro (SP), 

pertencente à Usina São João, Araras (SP), 1994/1995. 
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Figura 2. Localização dos focos de Heterotermes tenuis no campo, Fazenda São José, 

município de Rio Claro (SP), Usina São João, Araras (SP), 1994/1995. 
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No laboratório, as iscas foram preparadas utilizando-se tiras de papelão 

ondulado (72 cm x 18 cm) enroladas e presas por elástico na forma de "charuto" de 18 

cm de comprimento. (Figura 3) . Em seguida estas iscas foram levadas ao campo e nos 

locais previamente escolhidos, foram enterradas verticalmente com a extremidade 

superior tangenciando a superfície do solo e umedecidas por água, permanecendo por 15 

dias no campo. Após este período, foram retiradas e avaliadas quanto à presença e 

espécies de cupins. 

Figura 3. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) utilizada no monitoramento dos focos 

do cupim subterrâneo Heterotermes tenuis (H., 1858). 
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3.1.1 - Seleção de produtos atrativos a Heterotermes tenuis 

Com os pontos definidos pela presença de cupins em estudo, (etapa 

anterior) inicialmente foram testados 17 produtos (futuros aditivos) onde não participou a 

isca padrão. Os tratamentos foram: TI) bagaço de cana seco "in natura" (100%); T2) 

bagaço de cana seco "in natura" (50%) + papelão ondulado picado (50%); T3) bagaço de 

cana seco "in natura" (90%) + açúcar refinado (10%); T4) bagaço de cana "in natura" 

(45%) + papelão ondulado picado (45%) + açúcar refinado (10%); Ts) bagaço de cana 

decomposto (100%); T 6) bagaço de cana decomposto (50%) + papelão ondulado picado 

(50%); T7) bagaço de cana decomposto (90%) + açúcar refinado (10%); Ts) bagaço de 

cana decomposto (45%) + papelão ondulado picado (45%) + açúcar refinado (10%); T9) 

torta de filtro "in natura" (100%); TIO) torta de filtro decomposta (100%); T 11) rolão de 

milho (100%); Tu) fezes frescas secas de bovino (100%); T 13) papelão ondulado picado 

(100%); T I4) papel toalha picado (100%); TIS) serragem de pinus (100%); TI6) papelão 

ondulado usado picado (100%); T n) folha de celulose picada. 

No laboratório, cada produto ou mistura a ser testado no campo foi 

acondicionado em envelope de papel toalha (18,0 cm x 13,5 cm) com volume total de 

150 cm3
. As porcentagens de misturas dos produtos citados acima referiram-se a 

volumes, sendo os 150 cm3 equivalentes a 100%. 

Para a instalação do experimento no campo foram utilizados apenas 

três dos cinco locais escolhidos, sendo que no local um e dois foram escolhidos um ponto 

e no local três foram escolhidos dois pontos, portanto, três locais e quatro pontos 
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amostrais, e em cada ponto foram colocadas 17 estacas referentes a cada produto, 

totalizando quatro repetições. 

O estaqueamento no campo foi feito da seguinte forma: cada local 

amostral foi constituído de cinco linhas com espaçamento entre elas de 1,30 m, sendo que 

na terceira linha foi colocada uma estaca no ponto onde havia presença de cupins, 

determinado por ponto central e as demais ao redor deste ponto, com espaçamento entre 

as estacas de 1,50 m (Figura 4). 

Após o estaqueamento dos pontos, os 1 7 produtos foram sorteados e 

cada envelope foi umedecido e enterrado no solo a uma profundidade de 12 cm, coberto 

por um plástico fino transparente (22,0 cm x 16,0 cm) para a conservação da umidade, e 

em seguida recoberto com solo. Este procedimento repetiu-se para os quatro locais. Uma 

semana após a colocação, os envelopes foram retirados e avaliados quanto a presença de 

cupins Heterotermes tenuis nos produtos testados, obedecendo o seguinte critério de 

notas: (O) = ausência de cupins; (1) = presença de 1 a 10 cupins; (2) presença de 10 a 100 

cupins; e (3) presença de mais de 100 cupins. 

Dos resultados foram selecionados 7 tratamentos que apresentaram as 

maiores notas acumuladas (somatório das notas atribuídas aos pontos). 
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Figura 4. Localização dos pontos no campo para a implantação das iscas, Fazenda São 

José, município de Rio Claro (SP), Usina São João, Araras (SP), 1994/1995. 
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FASE 2 

3.2 - Seleção dos produtos mais atrativos a Heterotermes tenuis, associados a isca de 

papelão ondulado (TermitrapR). 

Neste experimento, os produtos selecionados na fase 1 como maIS 

atrativos foram associados a papelão ondulado constituindo novas iscas, para avaliar sua 

atratividade comparada com a isca padrão (TermitrapR). 

o delineamento experimental foi inteiramente casualizado com oito 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram os seguintes: T 1) Isca de papelão 

ondulado + bagaço de cana "in natura" (50%); T2) Isca de papelão ondulado + bagaço de 

cana seco "in natura" (50%) + açúcar refinado (10%); T3) Isca de papelão ondulado + 

bagaço de cana decomposto (50%); T4) Isca de papelão ondulado + torta de filtro (50%); 

Ts) Isca de papelão ondulado + rolão de milho (50%); T6) Isca de papelão ondulado+ 

fezes frescas e secas de bovino (50%); T 7) Isca de papelão ondulado + folha de celulose 

picada (50%); Ts) Isca de papelão ondulado (TermitrapR). As porcentagens acima dos 

produtos testados referem-se a volumes, sendo os 75 cm equivalentes a 50% e 7,5 cm 

equivalentes a 10%). 

As iscas foram preparadas utilizando-se tiras de papelão ondulado (18 

cm x 72 em) associadas aos produtos selecionados anteriormente, as quais foram 

enroladas e presas com elástico. A disposição das iscas no campo foi a mesma usada na 
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fase 1. Estas foram sorteadas e enterradas no solo, a uma profundidade de 17 cm e cada 

uma umedecida com 200 ml de água permanecendo por 8 dias no campo. 

Após este período as iscas foram retiradas e avaliadas. A avaliação foi 

feita levando-se em consideração a presença de cupins nas mesmas, obedecendo-se o 

critério de notas já estabelecido na Fase 1. 

FASE 3 

3.3 - Seleção das iscas mais atrativas, dispostas na forma de feixe. 

Neste experimento, o objetivo foi testar a preferência do cupIm 

Heterotermes tenuis agrupando-se os tratamentos selecionados (iscas) como maIS 

atrativos no experimento anterior. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com oito tratamentos e três repetições em quatro locais. 

Os tratamentos foram: T 1) Isca de papelão ondulado + bagaço de cana

seco "in natura" (50%); T2) Isca de papelão ondulado + bagaço de cana seco "in natura" 

(50%) + açúcar refinado (10%); T3) Isca de papelão ondulado + bagaço decomposto 

(50%); T4) Isca de papelão ondulado + torta de filtro (50%); T5) Isca de papelão 

ondulado + rolão de milho (50%); T 6) Isca de papelão ondulado + fezes frescas e secas 

de bovino (50%); T7) Isca de papelão ondulado + folha de celulose picada (50%); Ts) 

Isca de papelão ondulado. 
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As iscas de papelão ondulado foram preparadas de acordo com os 

tratamentos e dispostas em grupos contendo todos os tratamentos e presos com barbante, 

na forma de feixe, totalizando 12 grupos. Estas foram agrupadas, e levadas ao campo. 

Nos pontos já detectados com presença de Heterotermes tenuis, foram enterradas no solo 

a uma profundidade de 17 cm e umedecidas com 1,5 litros de água, ficando por oito dias 

no campo. 

A avaliação foi feita atribuindo-se notas pela quantidade de cupins 

encontrados nas iscas, critério já adotado no experimento da Fase 1. 

Dos resultados foram selecionados cinco tratamentos que apresentaram 

as maiores notas acumuladas. 

FASE 4 

3.4 - Seleção das iscas mais atrativas, dispostas em feixe, com revestimento plástico 

(CP) e sem revestimento plástico (SP). 

Neste experimento o objetivo foi verificar se com a utilização de saco plástico revestindo 

as iscas, estas se manteriam com umidade e calor por mais tempo, tornando o ambiente 

mais propício aos cupins e desta forma aumentando a atratividade. Para esta observação, 
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selecionaram-se do experimento anterior, cinco tratamentos considerados mais atrativos 

ao cupim H. tenuis. 

o delineamento foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos e 

três repetições em quatro locais. Os tratamentos foram: T 1) Isca de papelão ondulado + 

bagaço de cana-de-açúcar seco "in natura" (50%) (Fig. 5 e 6 ); T2) Isca de papelão 

ondulado + rolão de milho (50%) (Fig. 7 e 8 ); T3) Isca de papelão ondulado + fezes 

frescas e secas de bovino (50%) (Fig. 9 e 10 ); T4) Isca de papelão ondulado + folha de 

celulose picada (50%) (Fig. 11 e 12 ); T5) Isca de papelão ondulado (TermitrapR) (Fig. 

13 e 14 ). 

As iscas foram preparadas de acordo com os tratamentos e separadas 

em dois lotes. No lote 1, cada tratamento foi revestido por saco plástico fino e 

transparente (25 cm x 17 em), com pequenos furos de 5 mm de diâmetro em toda sua 

extensão para penetração de água e cupins e os tratamentos dispostos em grupos, presos 

com barbante na forma de feixe. No lote 2, os tratamentos não foram revestidos por saco 

plástico, somente dispostos em grupos e presos com barbante na forma de feixe.(Fig. 15). 

Em seguida este material foi levado ao campo e em cada ponto já 

identificado pela presença de cupins, foram enterrados dois grupos de iscas juntos ( lote 1 

e lote 2) verticalmente, a uma profundidade de 17 em, e umedecidos por dois litros de 

água, permanecendo por oito dias no campo. 
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Após este período, o materíal foi retirado do campo e levado ao 

laboratório para avaliação, obedecendo o mesmo critério de notas já estabelecido para a 

fase 1. Este procedimento foi repetido quinzenalmente ao longo de um ano. 

Os dados foram analisados por estatística não paramétrica ( teste x2de 

Friedman, 1940) e (teste X2 de Pearson, 1934). 

Os índices de precipitações pluviométricas ocorridas durante a fase 

experimental de campo, foram obtidos no posto meteorológico de Águas Claras do 

Departamento de Geografia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP a 

uma distância aproximada de 500m do local dos experimentos. Os parâmetros utilizados 

foram as médias mensais de pluviosidade em mm de chuva no período de dezembro de 

1994 a dezembro de 1995. 
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Figura 5. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) + Bagaço de cana-de-açúcar "in 

natura" (50%), (antes de ir para o campo). 

Figura 6. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) + Bagaço de cana-de-açúcar "in 
natura" (50%), (após a volta do campo). 
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Figura 7. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) + Rolão de milho (50%), (antes de ir 
para o campo). 

Figura 8. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) + Rolão de milho (50%), (após a volta 
do campo) . 
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Figura 9. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) + Fezes frescas secas de bovino (50%), 
(antes de ir para o campo). 

· ' \ 
, ~: 

Figura 10. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) + Fezes frescas secas de bovino(50%), 
(após a volta do campo). 
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Figura 11. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) + Folha de celulose picada (50%), 
(antes de ir para o campo). 

Figura 12. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) + Folha de celulose picada (50%), 
(após a volta do campo). 
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Figura 13. Isca de papelão ondulado (TermitrapR), (antes de ir para o campo). 

Figura 14. Isca de papelão ondulado (TermitrapR), (após a volta do campo). 
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Figura 15. Isca de papelão ondulado (TermitrapR) associadas aos produtos mais atrativos 

e dispostas na forma de feixe, com revestimento plástico (CP) e sem 

revestimento plástico (SP). 



4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

FASE! 

4.1 - Localização dos focos de Heterotermes tenuis no campo. 

Neste experimento, através da avaliação das iscas de papelão ondulado 

(TermitrapR), colocadas em 20 pontos amostrais verificou-se a presença de cupins em 

cinco pontos, sintomas de ataque em quatro e nos demais, a ausência tanto de cupins 

como sintomas de ataque.(Figura 2). Pode- se afirmar, também que a distribuição desta 

espécie de cupim não ocorre de forma homogênea, portanto há necessidade de monitorar 

as áreas onde se pretende trabalhar, utilizando as iscas, para localizar os focos antes de 

implantar qualquer experimento. Estudos recentes que vêm sendo desenvolvidos por 

MACEDO et ai. (não publicado) sobre abrangência e distribuição de colônias em 

condições de campo, confirmam a viabilidade técnica de localização dos focos através 

das iscas do tipo TermitrapR . 
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4.1.2 - Seleção de produtos atrativos a Heterotermes tenuis 

Os resultados de atratividade obtidos na seleção de 17 produtos 

supostamente atrativos a H. tenuis encontram-se na Tabela 1. 

Verificou-se que os tratamentos fezes de bovino (100%) (T12); bagaço 

de cana "in natura"(90%) + açúcar refinado (10%) (T3) e rolão de milho (100%) (Tu) 

foram os mais atrativos em três dos quatro locais amostrados e para os demais 

tratamentos como bagaço de cana decomposto (50%) + papelão ondulado picado (50%) 

(Tz) ; torta de filtro decomposta (100%) (TIO); bagaço de cana seco "in natura"(IOO%) 

(T 1) e celulose picada (100%) (T 17) a atratividade foi verificada em apenas um dos locais 

amostrados. 

Considerando-se a soma total das notas populacionais acumuladas para 

os 7 tratamentos (TI, T z, T 3, TIO, Tu, T 12 e T 17) nos quatro locais observou-se que o 

tratamento com fezes frescas e secas de bovino (T 12) obteve a maior nota sendo 

considerado o mais atrativo ao cupim H. tenuis quando comparado aos demais 

tratamentos. A atratividade de Heterotermes tenuis por fezes de bovino foi relatada por 

BANDEIRA (1989), que estudou a termitofauna de pastagem na Amazônia Oriental e 

constatou a presença desta espécie fezes bovinas mais recentes. 
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Tabela 1. Notas populacionais de cupms Heterotermes tenuis, de acordo com os 

tratamentos, por local e total acumulado. Usina São João, Araras, Fazenda São 

José, Rio Claro (SP), 1994/1995. 

NOTAS POPULACIONAIS DE CUPINS 
TRA TAMENTOS 

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL TOTAL 
1 2 3 4 

TI' Bagaço de cana seco' in natura" (100%) O O O 3 3 

T2• Bagaço seco (50%) + papelão ondulado 
picado (50%). 

T3• Bagaço seco (90%) + açúcar refinadolO%) 

T40 Bagaço seco (45%) + papelão picado 
(45%) + açúcar refinado (10%) 

Ts. Bagaço de cana decomposto (100%) 

T6• Bagaço de cana decomposto (50%)+ 
papelão picado (50%). 

T 7. Bagaço decomposto (90%) + açúcar 
refinado (10%). 

Ts• Bagaço decomposto (45%) + papelão 
ondulado (45%) + açúcar refinado (10%) 

T9• Torta de filtro in natura (100%) 

TIOo Torta de filtro decomposta (100%) 

Tu. Rolão de milho (100%) 

Tu. Fezes frescas e secas de bovino (100%) 

Tu. Papel ondulado picado (100%) 

T14• Papel toalha picado (100%) 

T 15' Serragem de pinus (100%) 

T16• Papelão ondulado usado picado (100%) 1 

TI7• Celulose picada (100%) 

1 

1* 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

1 

2 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

1* 

O 

1* 

1** 

1* 

O 

o 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

Papelão que já havia sido utilizado na captura de cupins. 

* Presença de cupins, somente no envelope. 

** Presença de outro gênero de cupim. 

O 

1* 

1* 

O 

3 

O 

O 

O 

O 

O 

3 

O 

O 

O 

2 

2 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

2 

O 

O 

O 

O 

O 

1 

3* 

1* 

1* 

3 

1* 

o 

o 

1 

3 

6 

O 

O 

O 

2 

2 



FASE 2 

4.2 - Seleção dos produtos mais atrativos a Heterotermes tenuis, associados à 

isca de papelão ondulado (TermitrapR). 
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Os produtos considerados mais atrativos no teste anterior e associados 

à isca de papelão ondulado (TermitrapR) foram relacionados na Tabela 2. 

Neste experimento, todos os tratamentos mostraram-se atrativos aos 

cupins quando associados à isca de papelão ondulado (TermitrapR). Pesquisadores como 

GRACE et al.(1989) e ALMEIDA & ALVES (1995) constataram que o papelão 

ondulado mostra-se, tanto fisica como quimicamente atrativo aos cupins subterrâneos 

Reticulitermes flavipes e Heterotermes tenuis. Os resultados deste teste mostraram que 

os produtos testados quando associados às iscas de papelão ondulado (TermitrapR) 

aumentaram a atratividade aos cupins. Isto, pode ser atribuído ao fato da ondulação do 

papelão proporcionar abrigo e simular galerias e, ainda, possuir os diferentes produtos 

dentro das iscas que servirão de alimento, mantendo também umidade e calor, ambiente 

ideal para a manutenção e desenvolvimento da colônia dos cupins. Comparando-se as 

notas obtidas e frequência de coletas nos locais amostrados, verificou-se que os 

tratamentos com bagaço de cana-de-açúcar "in natura"(T 1); bagaço de cana 

decomposto(T3) e fezes frescas e secas de bovino (T6) tiveram nota máxima (3) em dois 

locais; o tratamento papelão ondulado (TermitrapR) (Ts) mostrou-se atrativo em três 

locais com nota (3) em apenas um dos locais, já os tratamentos bagaço de cana "in 
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natura"(T 2) e rolão de milho (T 5) apesar de apresentarem-se atrativos somente em um 

local, tiveram a nota máxima (3) e o tratamento celulose branca mais papelão ondulado 

(T7) mostrou-se atrativo em dois locais, mas a nota foi mais baixa quando comparada aos 

tratamentos anteriores. (Tabela 2). 

Tabela 2. Notas populacionais de cupms Heterotermes tenuis, de acordo com os 

melhores tratamentos, associados a isca de papelão ondulado (TermitrapR), por 

local e total acumulado. Usina São João-Araras, Fazenda São José, Rio Claro 

(SP), 1994/1995. 

TRATAMENTOS NOTAS POPULACIONAIS DE CUPINS 

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL TOTAL 
1 2 3 -' 

T t _ Isca de papelão + bagaço de cana seco O 3 3 O 6 
"in natura" (50%) 

T 2- Isca de papelão + bagaço de cana seco 
.., 

O O O 3 -' 
(50%) + açúcar refinado (10%) 

T 3- Isca de papelão + bagaço de cana 
.., 

O 1 3 7 -' 
decomposto (50%) 

T4_ Isca de papelão + torta de filtro (50%) 2 O O O 2 

T5 _ Isca de papelão + rolão de milho (50%) O O 3 O 3 

T 6- Isca de papelão + fezes frescas e secas de 
.., 

3 O O 6 -' 
bovino (50%) 

T 7.Isca de papelão + celulose branca (50%) O 2 2 O 4 

T8 Isca de papelão (TennítrapR) 2 O 3 2 7 
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FASE 3 

4.3 - Seleção das iscas mais atrativas, dispostas na forma de feixe. 

Neste experimento, o objetivo foi agregar todos os tratamentos na 

forma de feixe, por ponto, para que não houvesse dúvida quanto à atratividade dos 

cupins às iscas e selecionar dentre os tratamentos, os que realmente atraiam mais cupins. 

Desta forma, constatou-se que dos oito tratamentos testados, cinco 

deles demonstraram ser mais atrativos ao cupim Heterotermes tenuis. (Tabela 3). Nesta 

tabela as notas atribuídas por locais referiram-se a três repetições por local. Através das 

notas acumuladas por tratamento, verificou-se que os tratamentos fezes frescas e secas de 

bovino (T6); rolão de milho (Ts); celulose branca (T7); bagaço de cana de açúcar "in 

natura"(T2) e a isca padrão de papelão (TermitrapR) (Ts) foram os mais eficientes na 

atratividade dos cupins. A disposição das iscas na forma de feixe contendo todos os 

tratamentos foi usada por ALMEIDA (1994), que confirmou ser a isca de papelão 

ondulado o melhor tratamento quando comparado aos tratamentos com jornal; papel 

higiênico e papel sulfite, os quais não coletaram nenhum inseto e os tratamentos tolete 

de cana-de-açúcar e colmo de milho que coletaram uma baixa quantidade de cupins. 



50 

Tabela 3. Notas populacionais de cupins Heterotermes tenuis para os tratamentos 

associados a isca de papelão ondulado (TermitrapR), dispostos em feixe, por 

local e total acumulado. Usina São João-Araras, Fazenda São José, Rio Claro 

(SP), 1994/1995. 

TRATAMENTOS 

T t _ Isca de papelão + bagaço de cana seco "in 
natura" (50%) 

T2_ Isca de papelão + bagaço de cana seco 
(50%) + açúcar refinado (10%) 

T3_ Isca de papelão + bagaço de cana 
decomposto (50%) 

T ... Isca de papelão + torta de filtro (50%) 

T5. Isca de papelão + rolão de milho (50%) 

T 6- Isca de papelão + fezes frescas e secas de 
bovino (50%) 

T7_ Isca de papelão + celulose branca (50%) 

Ts_ Isca de papelão ondulado (TermitrapR) 

NOTAS POPULACIONAIS DE CUPINS 

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL 
1 2 3 4 

5 O 5 1 

2 

3 

4 

7 

8 

5 

4 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

6 

6 

5 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

TOTAL 

11 

7 

9 

11 

19 

20 

14 

9 
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FASE 4 

4.4 - Seleção das iscas mais atrativas, dispostas em feixes, com revestimento 

plástico (CP) e sem revestimento plástico (SP). 

Neste experimento, os cinco tratamentos selecionados na fase anterior 

(Tabela 4), foram mantidos na forma de feixes, sendo um lote revestido por saco plástico 

perfurado (CP) e outro lote sem revestimento plástico (SP). 

Tabela 4. Notas populacionais de cupins Heterotermes tenuis, para os melhores 

tratamentos associados à isca de papelão ondulado (TermitrapR) e dispostos 

em feixes, por local e total acumulado. Usina São João-Araras, Fazenda São 

José, Rio Claro (SP), 1994/1995. 

TRATAMENTOS NOTAS POPULACIONAIS DE CUPINS 

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL TOTAL 
1 2 3 4 

Tl.Isca de papelão + bagaço de cana seco "in 5 O 5 1 11 
natura" (50%) 

T2• Isca de papelão + rolão de milho (50%) 7 3 6 3 19 

T3• Isca de papelão + fezes frescas e secas de 8 3 6 3 20 
bovino (50%) 

T4.Isca de papelão + celulose branca (50%) 5 " 5 14 .) 

Ts. Isca de papelão ondulado(TerrnitrapR) 4 2 2 1 9 
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Os índices de precipitações pluviométricas e o número médio de 

insetos nas iscas, obtidos ao longo do ano encontram-se na Tabela 5. 

Os somatórios das notas atribuídas às populações de cupms por 

tratamento e estação do ano, encontrados nas iscas, com revestimento plástico (CP) e 

sem revestimento plástico (SP), encontram-se nas Tabelas 6 e 7 (Fig. 16 e 17). 

Tabela 5. Precipitações pluviométricas mensais (Águas Claras) e populações mensais de 

Heterotermes tenuis no período de dezembro/94 a dezembro/95. 

PRECIPITAÇÃO (mm) POPULAçÃO MÉDIA 

MESES 1994/1995 (Número de insetos nas iscas) 

Dezembro 248,2 56,5 

Janeiro 288,7 101,0 

Fevereiro 589,8 95,2 

Março 245,3 58,0 

Abril 72,7 134,5 

Maio 52,7 111,5 

Junho 14,0 79,0 

Julho 32,6 113,0 

Agosto 0,0 68,3 

Setembro 15,4 87,5 

Outubro 156,9 52,0 

Novembro 140,5 48,0 

Dezembro 239,6 54.5 

Fonte: ATLAS CLIMÁTICO DE RIO CLARO-S.P.(199411995). 

Posto de coleta: ÁGUAS CLARAS-RIO CLARO-S.P. 
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Tabela 6. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupms por 

tratamento e por estação, nas iscas com revestimento plástico (CP), 

1994/1995. 

TRA TAMENTOS ESTAÇÕES DO ANO 

(com plástico) 

TI. Rolo de papelão + Bagaço de cana 

T1. Rolo de papelão + Rolão de milho 

T3 . Rolo de papelão + Fezes de bovino 

T 4. Rolo de papelão + Celulose 

T 5. Rolo de papelão (Padrão) 

ti) 

<C 
te z 

TOTAL 

Verão Outono 

36 52 

59 90 

47 77 

54 67 

24 24 

220 310 

Populações de cupins 

Bagaço de cana RolBo de milho Fezes de bovino 

TRATAMENTOS 

Inverno 

30 

67 

108 

35 

14 

254 

Celulose 

Primavera 

19 

47 

31 

20 

5 

122 

PadrBo 
(Termllrap.R) 

TOTAL 

137 

263 

263 

176 

67 

906 

Figura 16. Totais das notas acumuladas, atribuídas durante o ano para os tratamentos 
com revestimento plástico (CP), 1994/1995. 
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Tabela 7. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupms por 

tratamento e por estação, nas iscas sem revestimento plástico (SP) 

1994/1995. 

TRA TAMENTOS ESTAÇÕES DO ANO 

(sem plástico) Verão Outono Inverno 

T 1. Rolo de papelão + Bagaço de cana 50 69 53 

T 2. Rolo de papelão + Rolão de milho 85 118 83 

TJ • Rolo de papelão + Fezes de bovino 82 112 157 

T4• Rolo de papelão + Celulose 70 97 51 

T 5' Rolo de papelão (padrão) 30 36 23 

TOTAL 317 432 367 

Populações de cupins 

550 
500 
450 
400 

~ 50 
t:) oo 
2 50 

200 
150 
100 
50 
o 

Bagaço Rolão 
de milho 

Fezes 
de 

bovino 

Celulose 
de cana 

TRATAMENTOS 

Primavera 

38 

54 

79 

52 

17 

240 

TOTAL 

210 

340 

430 

270 

106 

1.356 

Figura 17. Totais das notas acumuladas, atribuídas durante o ano para os tratamentos 

sem revestimento plástico (SP), 1994/1995. 
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Esses dados foram analisados pelo teste X2 não paramétrico, 

(Pearson, 1934) para verificar as possíveis associações entre os tratamentos e as estações, 

para as duas situações, iscas CP e iscas SP, tendo sido verificado uma associação 

altamente significativa, explicada pela maior coleta de insetos que o esperado no 

tratamento com fezes bovina (T3) no inverno, com e sem revestimento plástico. Isto se 

deve possivelmente à maior capacidade de retenção de umidade das fezes bovinas com 

fermentação e desprendimento de calor, em situação de solo seco, como ocorre no 

inverno. Para as comparações entre as estações e entre os tratamentos foi aplicado o teste 

X2, não paramétrico, (Friedman, 1940), constatando diferenças significativas, para as 

iscas CP e iscas SP entre as coletas, tendo o outono sido superior à primavera. 

Isto pode ser explicado pela dinâmica da população, a qual é 

condicionada às condições ecológicas, às mudanças naturais e à ação humana no 

agroecossistema em questão, conforme segue: as colônias encontram em ambientes 

naturais as melhores condições de proliferar no final da primavera, em pleno verão e 

outono, através da disponibilidade de alimento, umidade e calor, aumentando a 

oviposição que resulta num crescimento populacional, detectado nas coletas através das 

iscas. No agroecossistema (cana-de-açúcar) em estudo a operação colheita, seguida dos 

tratos culturais, em plena primavera impacta a população de cupins, uma vez que estas 

operações removem a cobertura vegetal da área expondo a superficie do solo, 

resultando em secagem rápida e aumento da temperatura na superficie do solo. Isto 

explica as baixas coletas dos insetos nesta estação. Por outro lado, a primavera sucede o 
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Inverno cUjas condições são inversamente desfavoráveis a multiplicação das 

colônias.(Figura 18). 

600 200 

Ê 550 
.§.. 500 

fi) 
cu 450 150 .5 (.J 

'i: c.. 
..... 400 :::l 
'CII (.J 

E 350 CII 
.2 "C 

> 300 100 fi) 
:::l CII 
ã. 250 '0 

(.>I 

,g 200 .i1! 
:::l 

~ 150 - 50 c.. 
..... o 
.90 100 Il. 
(.J 
CII 50 ~ 

Il. o -I---+--t--1---j--+--j---C"'~-~~:=:'="-I--1---j--+ O 

o J F M A M J J A S O N O 

-+- Precipitação (mm) ---- População média I 

Figura 18. Precipitações pluviométricas mensais (rrun) e populações de cupins, médias 

mensais ocorridas durante as estações do ano. 199411995 . 

Nas comparações entre os tratamentos, tanto para iscas CP e iscas SP, 

o rolão de milho(T 2) e fezes bovinas (T 3) mostraram-se superiores ao padrão (isca de 

papelão-TermitrapR) (Ts), com destaque para o rolão de milho(T2) . 

Nas tabelas 8 e 9 (fig.19 e 20), encontram-se os somatórios das notas 

por local e por estação. Nas análises das associações entre locais e estações, foi 

verificado que nas iscas CP no local 16 e no local 20, no outono, as coletas foram 
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maiores que o esperado, enquanto que nas iscas SP, no local 20, no inverno e, local 6 no 

outono, as coletas foram superiores ao esperado. Estes resultados podem ser devidos a 

tamanho de colônia e distância da sede da mesma em relação aos pontos de coleta. Nas 

comparações entre locais, o local 20, tanto para iscas SP como para iscas CP, foi 

significativamente superior ao 16, indicando haver diferença no tamanho dessas colônias 

e ou nas distâncias em relação aos pontos de coleta. Com relação às estações, em iscas 

CP, o outono foi significativamente superior à primavera e em iscas SP, embora não 

significativo, também houve tendência de maiores coletas no outono. 

A partir dos dados (Tabelas 8 e 9), foi analisado, também, a associação 

revestimento de plástico na isca com estações, cujos resultados foram não significativos, 

indicando que o revestimento não beneficiou a atratividade em nenhuma das estações. 

Nas comparações entre estações no conjunto iscas CP e iscas SP, não houve 

significância, embora se note uma tendência do outono ter sido superior à primavera. Na 

comparação direta, iscas CP versus iscas SP, a diferença entre as quantidades de insetos 

coletados foi significativa em favor das armadilhas sem revestimento plástico, indicando 

que o revestimento constituiu-se em barreira que prejudicou a performance das iscas. A 

associação plástico e local, mostrou-se altamente significativa, indicando que houve local 

em que o revestimento prejudicou significativamente a coleta. Na comparação entre 

locais, no conjunto, CP e SP, houve uma tendência do ponto 20 ser superior ao ponto 16, 

indicando que a colônia 20 é maior e/ou sua sede está mais próxima ao ponto de coleta. 

Na comparação direta iscas CP versus iscas SP, diferenças significativa constatam e 

confirmam que as iscas sem revestimento coletam mais insetos. 
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Tabela 8. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins por local e 

por estação do ano, nas iscas com revestimento plástico (CP), 1994/1995 . 

ESTAÇÕES DO ANO LOCAIS 

(com plástico) Local 6 Local 16 Local 19 Local 20 TOTAL 

Verão 61 33 40 86 220 

Outono 80 54 32 144 310 

Inverno 72 27 34 121 254 

Primavera 28 7 26 61 122 

TOTAL 241 121 132 412 906 

Populações de cupins 

,( ... __ .. _. __ ... _ ............ __ .. _ ..... _ ... _ .. _-_._ ... _--_ ... _-_.------_ .... __ ..... _ ... .. 

~ 
o 
z 

L-6 L -16 L -19 L -20 

LOCAIS 

Figura 19. Totais das notas acumuladas, atribuídas por locais durante o ano com 
revestimento plástico (CP), 1994/1995. 
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Tabela 9. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins por local e 

por estação do ano, nas iscas sem revestimento plástico (SP), 1994/1995. 

ESTAÇÕES 

(sem plástico) 

~ o z 

Verão 

Outono 

Inverno 

Primavera 

TOTAL 

L - 6 

LOCAIS 

Local 6 Local 16 Local 19 

65 68 69 

127 73 79 

77 78 50 

53 36 59 

322 255 257 

Populações de cupins 

L - 16 L - 19 

LOCAIS 

Local 20 TOTAL 

115 317 

153 432 

162 367 

92 240 

522 1.356 

L - 20 

Figura 20. Totais das notas acumuladas, atribuídas por locais durante o ano sem 

revestimento plástico (SP), 1994/1995. 
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As análises dos dados da Tabela 10 iscas (CP) e Tabela 11 iscas (SP), 

(Fig. 21 e 22), onde tem-se as notas de população de insetos coletados por ponto (P) e os 

somatórios por local, e por estação, indicaram que o local 6, em iscas CP, no inverno 

ponto 6, a coleta foi maior que o esperado, enquanto que em iscas SP, o mesmo deu-se 

na primavera no ponto 2. Na comparação entre os pontos no local, não houve diferenças 

entre eles para iscas CP e iscas SP. 

Para o local 16, em iscas CP, não foi possível associar com estação, 

porque ocorreu freqüência inferior a 1; em iscas SP, constatou-se que no outono a coleta 

foi inferior ao esperado. Nas comparações entre pontos, o ponto 8 foi superior ao ponto 

1 em isca CP e não houve diferenças entre os pontos em iscas SP. Nas iscas SP, houve 

associação altamente significativa entre o local e as estações, tendo sido a coleta no 

pontol, no outono, inferior ao esperado. Nas comparações entre pontos e entre estações 

no local 16, em isca (SP) não houve diferenças significativas. 

No local 19, em iscas CP, na associação estação com pontos, as coletas nos pontos 1 no 

outono e no ponto 8 no inverno, foram inferiores ao esperado enquanto que no ponto 8 

no outono foi superior ao esperado. Nas comparações entre os pontos (média das 4 

estações) não se constataram diferenças entre eles, indicando comportamento idêntico 

nas coletas ao longo de todas as estações. Nas comparações entre as estações (média dos 

três pontos) também não foram constatadas diferenças entre elas, indicando que naqueles 

locais as coletas foram semelhantes entre todas as estações. Ainda no local 19, em iscas 

SP, a associação estação e pontos foi altamente significativa, indicando que houve 
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maiores coletas de insetos que o esperado, no ponto 8, no outono. De forma idêntica às 

iscas CP, não houve diferenças significativas entre os pontos e as estações, neste local. 

Tabela 10. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins por ponto 

(P) e totais por local e estação, .nas iscas com revestimento plástico (CP), 

1994/1995. 

LOCAIS / PONTOS (iscas com plástico) 

ESTAÇÕES Local 6 Local 16 Local 19 Local 20 TOTAL 

P2 P6 P8 Pl P6 P8 Pl P5 P8 P3 P6 P8 

Verão 24 21 16 6 13 14 17 21 2 33 25 28 220 

Outono 23 33 24 O 25 29 O 17 15 60 50 34 310 

Inverno 18 36 18 O 13 14 19 15 O 36 32 53 254 

Primavera 11 4 13 O 4 3 6 9 11 31 15 15 122 

TOTAL 76 94 71 6 55 60 42 62 28 160 122 130 906 

Populações de cupins 

g 
z 

Verão Outono In~no Primavera 

ESTAÇÕES 00 ANO 

Figura 21. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins nos quatro 
locais durante as estações do ano com revestimento plástico (CP), 
1994/1995. 
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Tabela 11. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins por ponto 

(P) e totais por local e estação, nas iscas sem revestimento plástico (SP), 

1994/1995. 

ESTAÇÕES 

Verão 

Outono 

Inverno 

Primavera 

TOTAL 

~ o z 

Local 6 

P2 P6 P8 

23 15 27 

44 39 44 

23 24 30 

30 5 18 

120 83 119 

Verão 

LOCAIS I PONTOS (iscas sem plástico) 

Local 16 Local 19 Local 20 TOTAL 

P1 P6 P8 P1 P5 P8 P3 P6 P8 

19 35 14 23 33 13 45 35 35 317 

1 34 38 17 32 30 61 48 44 432 

12 23 43 29 20 1 56 41 65 367 

12 16 8 29 22 8 46 25 21 240 

44 108 103 98 107 52 208 149 165 1.356 

Populações de cupins 

Outono Inverno Primavera 

ESTAÇÕES DO ANO 

Figura 22. Totais das notas acumuladas, atribuídas as populações de cupins nos quatro 
locais durante as estações do ano sem revestimento plástico (SP), 
1994/1995 . 
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No local 20, em iscas CP, a associação estações com pontos, foi 

altamente significativa, indicando que houve maiores coletas de insetos que o esperado 

no ponto 8, no inverno. Nas comparações entre os pontos (média dos 3 pontos) não 

houve diferença significativa. Entre as estações houve diferença significativa, indicando o 

outono ser superior à primavera. No local 20, em iscas SP, a associação estações com 

pontos foi significativa, indicando que no ponto 8, no inverno e no ponto 3, na primavera 

as coletas foram superiores às esperadas. Nas comparações, tanto entre os pontos, como 

entre as estações, não houve diferenças significativas. 

As análises dos tratamentos associados aos locais, por estação, foi 

constatado que, no verão em iscas CP (Tabela 12), não houve associação, isto é, os 

tratamentos comportaram-se igualmente em todos os locais. Nas comparações entre os 

tratamentos nos 4 locais houve uma tendência do tratamento rolão de milho (T 2) ser 

superior ao tratamento padrão (T 5), na coleta de insetos. 

Com relação aos locais, constataram-se diferenças, tendo o local 20 

sido supenor ao 16 e 19. No verão, em iscas SP (Tabela 13), também não houve 

associações entre locais e tratamentos. Nas comparações entre os tratamentos nos quatro 

locais, não houve diferenças significativas, mas houve urna tendência do local 20 ser 

superior ao 6, podendo ser explicada pelo tamanho da colônia, ou pela distância da sede 

da colônia ao ponto, que poderia estar próxima. 
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Tabela 12. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins no verão e 

totais por tratamento e local, nas iscas com revestimento plástico (CP), 

1994/1995. 

VERÃO (iscas com plástico) 

TRATAMENTOS LOCAL 6 LOCAL 16 LOCAL 19 LOCAL 20 TOTAL 

Tt • Rolo de papelão + Bagaço de cana. 9 9 6 12 36 

T2• Rolo de papelão + Rolão de milho. 15 15 10 19 59 

T3• Rolo de papelão + Fezes bovinas. 13 4 11 19 47 

T4• Rolo de papelão + Celulose picada. 18 5 8 23 54 

Ts• Rolo de papelão (TermitrapR). 6 O 5 13 24 

TOTAL 61 33 40 86 220 

Tabela 13. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins no verão e 

totais por tratamento e local, nas iscas sem revestimento plástico (SP), 

1994/1995. 

VERÃO (iscas sem plástico) 

TRATAMENTOS LOCAL 6 LOCAL 16 LOCAL 19 LOCAL 20 TOTAL 

Tt • Rolo de papelão + Bagaço de cana. 7 12 11 20 50 

T2• Rolo de papelão + Rolão de milho. 20 20 18 27 85 

T3• Rolo de papelão + Fezes bovinas. 19 14 25 24 82 

T 4. Rolo de papelão + Celulose picada. 15 19 10 26 70 

Ts. Rolo de papelão (TermítrapR). 4 .... 5 18 30 .) 

TOTAL 65 68 69 115 317 
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No outono, em iscas CP (Tabela 14), na associação tratamentos aos 

locais, houve diferenças, tendo tido no tratamento fezes bovinas (T3) no local 16, coletas 

superiores ao esperado, enquanto que no local 20 o mesmo tratamento (T3) apresentou 

coletas inferiores às esperadas. Nas comparações entre os tratamentos, houve diferenças, 

tendo o tratamento rolão de milho (T2) sido superior ao tratamento padrão (Ts). Isto 

provalvelmente pode ser explicado pela presença de amido e ambiente favorável dentro 

das iscas. Com relação aos locais o local 20 foi significativamente superior ao 16 e 19, 

fato este, considerado pelo tamanho da colônia e distância da sede da colônia. 

Tabela 14. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins no outono e 

totais por tratamento e local, nas iscas com revestimento plástico (CP), 

1994/1995. 

OUTONO (iscas com plástico) 

TRATAMENTOS LOCAL 6 LOCAL 16 LOCAL 19 LOCAL 20 TOTAL 

T t • Rolo de papelão + Bagaço de cana. 13 4 6 29 52 

Tz• Rolo de papelão + Rolão de milho. 24 18 10 38 90 

T3• Rolo de papelão + Fezes bovinas. 18 22 11 26 77 

T4. Rolo de papelão + Celulose picada. 20 10 4 33 67 

T 50 Rolo de papelão (TermitrapR). 5 O 1 18 24 

TOTAL 80 54 32 144 310 
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No outono, em iscas SP (Tabela 15), não houve associação significativa 

entre tratamentos e locais. Nas comparações entre tratamentos, os tratamentos o rolão de 

milho (T2) e fezes bovinas (T3) foram significativamente superiores ao tratamento padrão 

(Ts). Para locais, semelhante ao caso anterior (outono CP) o local 20, mostrou-se 

significativamente superior ao 16 e 19, podendo considerar também neste caso, o 

tamanho e distância da sede da colônia. 

Tabela 15. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins no outono e 

totais por tratamento e local, nas iscas sem revestimento plástico (SP), 

1994/1995. 

OUTONO (iscas sem plástico) 

TRATAMENTOS LOCAL 6 LOCAL 16 LOCAL 19 LOCAL 20 TOTAL 

Tt • Rolo de papelão + Bagaço de cana. 26 9 9 25 69 

T2• Rolo de papelão + Rolão de núlho. 27 24 25 42 118 

T3• Rolo de papelão + Fezes bo\'inas. 31 25 17 39 112 

T4. Rolo de papelão + Celulose picada. 31 10 24 32 97 

Ts. Rolo de papelão (TermitrapR). 12 5 4 15 36 

TOTAL 127 73 79 153 432 
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No inverno, em iscas CP (Tabela 16) , houve associação significativa 

entre tratamentos e locais, onde o tratamento fezes bovinas (T3), no local 19 houve 

coletas superiores ao esperado. Entre os tratamentos, o tratamento fezes bovinas (T3) foi 

significativamente superior ao tratamento padrão (T5) e entre os locais, mais uma vez o 

local 20 mostrou-se superior ao 16 e 19. Esta superioridade pode ser considerada, pela 

disponibilidade de alimento, umidade e calor proporcionado pelas fezes (JOHNSON & 

WillTFORD, 1975; BANDE~ 1989; SOUZA, 1995). 

Tabela 16. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins no inverno e 

totais por tratamento e local, nas iscas com revestimento plástico (CP), 

1994/1995. 

INVERNO (iscas com plástico) 

TRATAMENTOS LOCAL 6 LOCAL 16 LOCAL 19 LOCAL 20 TOTAL 

TI' Rolo de papelão + Bagaço de cana. 9 2 O 20 30 

T2• Rolo de papelão + Rolão de milho. 22 10 6 29 67 

T3• Rolo de papelão + Fezes bovina. 25 12 26 45 108 

T 4. Rolo de papelão + Celulose picada. 11 2 21 35 

Ts• Rolo de papelão (TennitrapR). 5 2 O 7 14 

TOTAL 72 27 34 121 254 
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No inverno, em iscas SP (Tabela 17), não houve associação 

significativa entre os tratamentos e locais. O tratamento fezes bovinas (T3) também nesta 

situação mostrou-se significativamente superior ao tratamento padrão (T5), bem como o 

tratamento rolão de milho (T2), que também foi superior ao padrão (T5) A superioridade 

de coletas no (T3) e época do ano deve estar associada a sua alta capacidade de retenção 

de umidade, condição que é bastante apreciada pelos cupins subterrâneos, no periodo 

seco. Com relação aos locais o 20 mostrou-se significativamente superior ao 19, 

possivelmente pela presença ou tamanho da colônia nas proximidades, podendo até, 

levar em consideração a disponibilidade de alimento fornecido pelos tratamentos em 

estudo. 

Tabela 17. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins no inverno e 

totais por tratamento e local, nas iscas sem revestimento plástico (SP), 

1994/1995. 

INVERNO (iscas sem plástico) 

TRATAMENTOS LOCAL 6 LOCAL 16 LOCAL 19 LOCAL 20 TOTAL 

T 1. Rolo de papelão + Bagaço de cana. 9 11 4 29 53 

T2• Rolo de papelão + Rolão de milho. 14 19 16 34 83 

T3• Rolo de papelão + Fezes bovinas. 39 34 25 59 157 

T 4. Rolo de papelão + Celulose picada. 10 11 3 27 51 

Ts• Rolo de papelão (TermitrapR). 5 3 2 13 23 

TOTAL 77 78 50 162 367 
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Para a primavera, em iscas CP (Tabela 18), não foi possível analisar por 

ter havido freqüência esperada inferior a 1. Nas comparações de tratamentos não houve 

diferenças significativas, embora tenha havido uma tendência do tratamento rolão de 

milho (T2) ser superior ao tratamento padrão (Ts). Entre os locais o 20 mostrou-se 

superior ao 16. Verificou-se que mesmo sendo baixa a população de insetos nesta 

estação, os resultados foram semelhantes ao do outono, estação na qual se coletou mais 

insetos. 

Tabela 18. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins na primavera 

e totais por tratamento e local, nas iscas com revestimento plástico (CP), 

1994/1995. 

PRIMAVERA (iscas com plástico) 

TRATAMENTOS LOCAL 6 LOCAL 16 LOCAL 19 LOCAL 20 TOTAL 

Tt • Rolo de papelão + Bagaço de cana. 8 1 1 9 19 

T2• Rolo de papelão + Rolão de milho. 12 2 14 19 47 

T3• Rolo de papelão + Fezes bovinas. 4 O 5 22 31 

T 4. Rolo de papelão + Celulose picada. 1 4 6 9 20 

Ts. Rolo de papelão (TennitrapR). 3 O O 2 5 

TOTAL 28 7 26 61 122 



70 

Na primavera, em iscas SP (Tabela 19), houve associação significativa, 

tratamento local, tendo o tratamento rolão de milho (T 2), no local 20 tido coletas 

menores que o esperado. Não houve diferenças significativas nas comparações entre 

tratamentos, embora note-se uma tendência do tratamento fezes bovinas (T 3) ser superior 

ao tratamento padrão (T5). Para os locais, igualmente sem diferenças significativas, há 

uma tendência do local 20 ser superior ao 16, tendência esta já considerada para as 

demais estações. 

Tabela 19. Totais das notas acumuladas, atribuídas às populações de cupins na primavera 

totais por tratamento e local, nas iscas sem revestimento plástico (SP), 

1994/1995. 

PRIMAVERA (iscas sem plástico) 

TRATAMENTOS LOCAL 6 LOCAL 16 LOCAL 19 LOCAL 20 TOTAL 

Tio Rolo de papelão + Bagaço de cana. 13 2 5 18 38 

T20 Rolo de papelão + Rolão de milho. 13 9 19 13 54 

T3 0 Rolo de papelão + Fezes bovinas 13 17 14 35 79 

T4. Rolo de papelão + Celulose picada. 12 4 16 20 52 

T~o Rolo de papelão (TermitrapR). 2 4 5 6 17 

TOTAL 53 36 59 92 240 

Através de observações das populações de cupins ao longo do ano 

pode-se verificar que houve diferença entre as proporçoes das castas durante as estações. 
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Verificou-se que a população é baixa no verão, mas o número de 

formas pré-aladas é maior em relação as outras castas. Já no outono, a população de 

cupins é maior verificando-se um aumento de ninfas em relação a operários e soldados. 

No final do inverno, a população diminui um pouco verificando-se um aumento do 

número de soldados, a presença de ninfas em estágios mais avançados de 

desenvolvimento e algumas formas de pré alados em fase inicial de desenvolvimento. 



5 - CONCLUSÕES 

- Dos produtos testados, os mais atrativos ao cupim subterrâneo, 

Heterotermes tenuis, quando associados à isca de papelão ondulado (TermitrapR), em 

ordem decrescente são: Rolão de milho; Fezes frescas e secas de bovino; Bagaço de 

cana-de-açúcar "in natura"; Folha de celulose picada e a isca padrão (TermitrapR). 

-Os tratamentos com revestimento plástico apresentam menores 

populações de cupms subterrâneos quando comparados aos tratamentos sem 

revestimento plástico. 

-Outono é a estação do ano na qual maIS se coletam cupms 

subterrâneos Heterotermes tenuis em cana-de-açúcar. 
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