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Resumo: Cupins (Insecta: Isoptera) são insetos eussociais da infraordem Isoptera amplamente conhecidos por 

sua importância como pragas em ambientes urbano e agrícola. Contudo, desempenham um importante papel em 

ambientes naturais por seus serviços ecossistêmicos. A maior diversidade de espécies de cupins na região 

Neotropical é encontrada na Amazônia e no Cerrado. Na região de Carajás, há um mosaico de áreas de cerrado e 

de floresta ombrófila amazônica, tornando-a um local de estudos especialmente interessante. O objetivo desse 

trabalho é conhecer a termitofauna da região de Carajás e seu status de conservação através do levantamento de 

espécies com protocolos de coleta padronizados e tratamento taxonômico adequado e testar a hipótese de que 

áreas de ecótone apresentam uma termitofauna mais rica que dentro dos biomas Amazônia e Cerrado. Coletamos 

em três fragmentos de floresta ombrófila, Parque Zoobotânico de Marabá, a reserva da base militar Cabo Rosa e 

a REBIO Tapirapé na região de Carajás, ao redor da cidade de Marabá. Obtivemos um total de 41 gêneros nos 

três fragmentos coletados, com notáveis diferenças na quantidade de gêneros presentes em cada um deles. A 

termitofauna nas áreas de ecótone estudadas não são significativamente maiores que nas áreas de Cerrado e 

Amazônia. Na verdade, a diversidade de espécies aparenta estar mais associada ao grau de preservação do 

fragmento que a sua posição em relação aos biomas.  
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1. INTRODUÇÃO  

Dentre os critérios usados para o estabelecimento de prioridades de conservação para 

proteção de espécies e comunidades está o perigo (espécies em perigo de extinção são 

prioridade), a utilidade (espécies com valor atual ou potencial tem prioridade) e a diferenciação. 

Segundo esse último critério local com maior quantidade de espécies raras e endêmicas tem 

maior prioridade de conservação [11]. O conhecimento da diversidade de comunidades locais 

é, portanto, não apenas importante, mas fundamental para o estabelecimento de estratégias bem 

embasadas no real conhecimento da diversidade.  

O impacto do processo de fragmentação de habitats na biodiversidade é medido 

utilizando-se grupos taxonômicos ou funcionais que são bons indicadores. São considerados 

como adequados àqueles grupos taxonômicos com alta sensibilidade à fragmentação, com 

taxonomia bem resolvida, com número de espécies tratável, com alta importância ecológica e, 

preferencialmente, com grande quantidade de pesquisadores especialistas [10]. Nesse sentido, 

os cupins são considerados bons indicadores por atender a todos esses critérios [3]. Cupins 

(Insecta: Isoptera) são insetos eussociais da infraordem Isoptera amplamente conhecidos por 

sua importância como pragas em ambientes urbano e agrícola. Contudo, desempenham um 



importante papel em ambientes naturais por seus serviços ecossistêmicos e por fazerem parte 

da dieta de um amplo número de espécies, incluindo a nossa. Estão entre os mais abundantes 

invertebrados de solo em ecossistemas tropicais [13]; [5] e figuram dentre os mais importantes 

engenheiros de ecossistema [7]. A maioria das espécies de cupins é tropical. Na região 

Neotropical ocorrem aproximadamente 650 das mais de 3100 espécies de cupins conhecidas no 

mundo [8].  

A maior diversidade de espécies de cupins na região Neotropical é encontrada na 

Amazônia e no Cerrado. Considerando-se que regiões de ecótone geralmente apresentam uma 

alta diversidade de espécies espera-se que o ecótone Amazônia-Cerrado tenha uma diversidade 

de espécies de cupins bastante alta. Na região de Carajás, há um mosaico de áreas de cerrado e 

de floresta ombrófila amazônica, tornando-a um local de estudos especialmente interessante.   

O objetivo desse trabalho é conhecer a termitofauna da região de Carajás e seu status de 

conservação através do levantamento de espécies em florestas ombrófilas e testar a hipótese de 

que áreas de ecótone apresentam uma termitofauna mais rica que dentro dos biomas Amazônia 

e Cerrado.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Coletamos em três fragmentos de floresta ombrófila na região de Carajás, ao redor da 

cidade de Marabá. Os fragmentos escolhidos foram a fundação Zoobotânica de Marabá (FZB), 

a reserva da base militar Cabo Rosa (BMCR) e a REBIO Tapirapé (REBIOTA). Esses 

fragmentos foram também escolhidos porque neles é possível comparar o efeito do tamanho do 

fragmento e sua proximidade à área metropolitana de Marabá. O FZB e A BMCR são 

fragmentos pequenos adjacentes à área urbana de Marabá, já a REBIOTA é uma parte do grande 

mosaico de unidades de conservação sobre a Serra dos Carajás e é a maior e mais preservada 

área na região de Carajás.   

Foram feitas amostragens quantitativas coletando-se cupins em parcelas dispostas em 

transectos seguindo uma modificação do protocolo de coleta proposto por [6]. No protocolo de 

[6], o transecto mede 100 x 2 m e é dividido em 20 parcelas contíguas de 2 x 5 m. Neste estudo 

em cada fragmento foram coletadas 20 parcelas de 2 m de largura x 5 m de comprimento x 2 m 

de altura dispostas em um transecto e distantes 20 m entre si. Esse tamanho de parcela é 

adequado por aumentar ao máximo o número de espécies amostradas e, ao mesmo tempo, 

diminuir a probabilidade de coletar duas ou mais colônias de uma mesma espécie em uma 

parcela. Desta forma, sempre que forem encontrados indivíduos da mesma espécie em dois 

locais da mesma parcela, este serão considerado como pertencentes à mesma colônia, a fim de 

evitar uma superestimação da abundância de colônias. Foi amostrada a fauna de cupins em 

todos os possíveis habitats no interior das parcelas. Cada parcela foi examinada por duas 

pessoas durante 30 minutos. As amostras foram coletadas em frascos contendo álcool a 80%, 

devidamente separadas quanto à parcela e registradas a características dos locais. No 

Laboratório de Multiuso de Biologia está sendo feita a triagem e identificação das amostras 

com auxílio de chaves dicotômicas, revisões e descrições de espécies e por comparação com o 

material da Coleção de Isoptera da Unifesspa (CZM). Todas as amostras foram tombadas e 

depositadas na Coleção de Isoptera da Unifesspa. As espécies estão sendo classificadas em 

guildas alimentares utilizando-se dados da literatura [9]; [2]. Humívoros: cupins que se 

alimentam da matéria orgânica já muito decomposta e misturada ao solo com alto teor de sílica; 

Xilófagos: cupins que se alimentam de madeira, incluindo árvores vivas ou mortas, troncos ou 

galhos; Comedores de serrapilheira: cupins que se alimentam de serrapilheira, folhas e raízes 

de gramíneas, geralmente na superfície do solo; e Intermediários: cupins que se alimentam de 

madeira em alto grau de decomposição, como raízes, troncos e galhos caídos misturados ao 



solo ou na superfície. Neste grupo ainda estão aqueles que não se encaixam propriamente às 

demais guildas alimentares.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Obtivemos um total de 41 gêneros nos três fragmentos coletados, com notáveis 

diferenças na quantidade de gêneros presentes em cada um deles. BMCR que é o fragmento 

menor e mais próximo do núcleo urbano apresentou o menor número de amostras, com apenas 

16 gêneros, que se seguiu pela FZB com 21gêneros e a REBIOTA com 36 gêneros (Tabela 1).  

Nós amostramos um total de 498 colônias de cupins, ficando em primeiro lugar a REBIOTA 

289 colônias, seguido pelo FZB com 137 colônias e por último o BMCR com 72 (Tabela 1).  

Notou-se também a presença de gêneros exclusivos de cada fragmento florestal. 

Ocorrendo 15 gêneros exclusivos na REBIOTA, 2 gêneros no FZB e 3 gêneros na BMCR 

(Tabela1). Obtivemos também resultados de guildas alimentares, onde a REBIOTA mais uma 

vez tomou a frente com 130 colônias de humivoros, 31 ceifadores, 49 intermediários e 79 

xilófagos, logo atrás o FZB com 70 colônias de humivoros, 17 ceifadores, 17 intermediários e 

33 xilófagos, ficando em último o BMCR com 14 colônias de humivoros, 12 ceifadores, 17 

intermediários, e 29 xilófagos (Tabela 1).  

  

Tabela 1- Tabela com dados referentes a distribuição dos cupins em cada área coletada. 

  REBIOTA  FZB  BMCR  

Riqueza  36  21  16  

Abundância  289  137  72  

Táxons 

Exclusivos  

15  2  3  

Humívoros  130  70  14  

Xilófagos  79  33  29  

Intermediários  49  17  17  

Ceifadores  31  17  12  

  

Sobre a nossa hipótese de que áreas de ecótone apresentam uma maior riqueza de espécies do que os 

biomas Amazônia e Cerrado encontramos resultados positivos apenas na REBIOTA, o que nos permite supor que 

sim, áreas de ecótone apresentam maior riqueza que no interior dos biomas mas somente áreas de ecótone bem 

preservadas. DeSouza & Brown [4] obtiveram um total de 32 gêneros de cupins em um estudo realizado na 

Amazônia e Oliveira [12] encontrou 24 gêneros de cupins no Cerrado. Em nosso estudo obtivemos resultados 

interessantes como na BMCR com 16 gêneros, no FZB com 21 gêneros e o mais alto foi o da REBIOTA com 36 

gêneros (Figura 1).  

  



Figura 1- Quantidade de gêneros encontrados na AMAZÔNIA* (DeSouza & Brown 1994), no CERRADO** 

(Oliveira DE 2009, dados não publicados) e nas áreas de ecótone amostradas no presente estudo. REBIOTA: 

Reserva Biológica do Tapirapé; FZB: Fundação Zoobotânica de Marabá; BMCR: Base Militar do Cabo Rosa. 

4. CONCLUSÃO  

Tomando os resultados deste trabalho podemos concluir que o processo de 

fragmentação reduz a diversidade (riqueza de espécie e a abundância de colônias) de áreas 

anteriormente preservadas, e à medida que vão sendo fragmentadas acabam perdendo seu grau 

de preservação e sua biodiversidade. Esses resultados reforçam a necessidade de preservação 

de áreas na região de Carajás por estar situada em um grande arco de desmatamento mas, 

principalmente, por apresentar uma alta diversidade de espécies, superando a diversidade 

encontradas no interior dos biomas Amazônia e Cerrado.  
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