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Resumo: Eventos como competição e estruturação espacial na disponibilidade de recursos podem gerar padrões 

de co-exclusão entre espécies competidoras, conhecidos como tabuleiros de xadrez. O objetivo deste trabalho é 

testar se a taxocenose de cupins em cerrado sensu stricto se distribui de acordo com o modelo de distribuição 

espacial em tabuleiro de xadrez. O presente trabalho foi realizado no planalto do Parque Estadual da Serra de 

Caldas Novas (PESCAN). Foram feitas coletas em 84 parcelas de 2 x 5 m, com distâncias variando de 5 a 100 

metros entre as parcelas. Foram encontradas 57 espécies de cupins distribuídas nas unidades amostrais. As 

espécies acabaram de ser identificadas e as análises estatísticas estão começando. Para verificar se as espécies se 

distribuem em tabuleiro de xadrez examinaremos a matriz de presença e ausência das espécies nas parcelas e 

então calcularemos o índice C-score, que mede o padrão de co-exclusão entre as espécies e a aderência ao 

modelo de distribuição espacial em tabuleiro de xadrez. 

1. INTRODUÇÃO 

A ecologia das comunidades procura entender a maneira pela qual o agrupamento de 

espécies é distribuído na natureza e a maneira pela qual tais agrupamentos podem ser 

influenciados; Entre as populações de espécies, observa-se que o ambiente abiótico exerce 

forte influência sobre esse padrão, bem como as interações entre os indivíduos (MORIN, 

2011). Já a estrutura de uma comunidade pode ser influenciada por diversos fatores abióticos 

que seriam característicos do ambiente, padrões climáticos e heterogeneidade geográfica da 

paisagem; interações entre espécies que teriam como exemplo predação e competição; e 

eventos históricos, como dispersão e colonização (BEGON; TOWNSEND; HARPER, 2007; 

FORTIN; DALE, 2005). Estudos de biodiversidade não buscam apenas registrar padrões de 

distribuição, a fim de classificá-los como aleatórios ou não, também tentam verificar se há 

possibilidade de coexistência entre espécies (SANDERS; PLATNER, 2007). 

Para medir esta organização e descrevê-la, vários tipos de regras de montagem e 

distribuição de comunidades foram descritos (DAYAN; SIMBERLOFF, 2005), como o uso 

de índices de coocorrência, a aplicação de modelos nulos (GOTELLI, 2000) e modelos como 

distribuição espacial em tabuleiro de xadrez (STONE; ROBERTS, 1990; STONE; 

ROBERTS, 1992). Esse tipo de distribuição ocorre quando uma comunidade apresenta altos 

níveis de competição entre espécies que fazem uso dos mesmos recursos ecológicos e, para 

evitar a competição, evitam-se mutuamente (GOTELLI, 2000; J. GOTELLI; L. 

ENTSMINGER, 2001).  

O objetivo deste estudo é verificar se existe um padrão na distribuição espacial das 

assembleias de cupins de acordo com o modelo de tabuleiro de xadrez. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no planalto do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 

(PESCAN). Foram coletadas 84 parcelas, padronizando um tamanho de parcelas em 2 m de 

largura x 5 m de comprimento x 2 m de altura de acordo com o protocolo de (JONES; 

EGGLETON, 2000). No entanto, utilizou-se duas metodologias diferentes de coleta, e elas 



geraram modificações no protocolo. Primeiro coletou-se em parcelas dispostas em transectos, 

que é o método mais utilizado em coletas de cupins.  No outro as distancias variaram entre 5 a 

100 mde 2 x 5 m, com distâncias variando de 5 a 100 metros entre as parcelas. 

Cada parcela foi avaliada por 2 pessoas durante 30 minutos. Todas as colônias 

encontradas foram mantidas em flaconetes com álcool a 70%, separadas quanto à parcela e 

espécies, registrando as características dos locais onde foram encontradas. As amostras foram 

depositadas na Coleção Termitológica da UFG. Para que as amostras passassem por um novo 

processo de identificação, elas foram alocadas para o laboratório multiuso de biologia da 

UNIFESSPA e depositadas na Coleção Zoológica de Marabá (CZM). 

As amostras foram classificadas em quatro guildas alimentares (BIGNELL; 

EGGLETON, 2000):  Humívoros: são os cupins que se alimentam da matéria orgânica em 

estado de decomposição alto que se mistura ao solo com alto grau de sílica; Xilófagos: cupins 

que se alimentam de madeira, seja ela de árvores vivas ou mortas, troncos ou galhos; 

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

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

madeira em 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. 

As próximas etapas consistem em refazer a curva do coletor, análises de C-score para 

então verificar se os cupins se distribuem em tabuleiro de xadrez. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como as análises dos dados ainda estão no início, até agora temos a lista de espécies 

encontradas nas 84 parcelas. Foram encontradas 57 espécies pertencentes a três famílias: 

Termitidae, Rhinotermitidae, Kalotermitidae que seguem descritas na tabela abaixo: 

Tabela de Espécies Identificadas 

Espécie Guilda alimentar transecto gride TOTAL 

Anoplotermes sp 1 Humívoro 37 19 56 

Anoplotermes sp 2 Humívoro 1 0 1 

Anoplotermes sp 3 Humívoro 68 30 98 

Anoplotermes sp 4 Humívoro 23 10 33 

Anoplotermes sp 5 Humívoro 2 2 4 

Aparatermes sp 1 Humívoro 11 7 18 

Aparatermes sp 2 Humívoro 3 0 3 

Aparatermes sp 3 Humívoro 1 1 2 

Aparatermes sp 4 Humívoro 0 2 2 

Silvestritermes euamignathus  Intermediário 1 1 2 

Silvestritermes euamignathus Intermediário 11 5 16 

Armitermes sp. Intermediário 1 1 2 

Atlantitermes stercophilus Humívoro 0 3 3 

Cavitermes parmae Humívoro 1 0 1 

Coatitermes sp. Intermediário 1 1 2 

Constrictotermes 

cyphergaster Xilófago 5 6 11 

Cornitermes bequaerti Comedor de gramíneas/serapilheira 7 0 7 

Cornitermes cumulans Comedor de gramíneas/serapilheira 1 1 2 

Crepititermes verruculosus Humívoro 1 0 1 

Curvitermes aff. Minor Intermediário 1 1 2 

Cylindrotermes caata Intermediário 3 0 3 



Espécie Guilda alimentar transecto gride TOTAL 

Cyranotermes timuassu Humívoro 0 0 0 

Cyrilliotermes strictinasus  Humívoro 1 0 1 

Dentispicotermes 

globicephalus Intermediário 26 9 35 

Dentispicotermes sp. Intermediário 1 0 1 

Dihoplotermes inusitatus Humívoro 2 2 4 

Diversitermes diversimiles Comedor de gramíneas/serrapilheira 2 2 4 

Embiratermes festivellus Intermediário 5 4 9 

Embiratermes silvestrii Intermediário 8 1 9 

Ereymatermes sp. Humívoro 1 0 1 

Grigiotermes sp 1 Humívoro 21 11 32 

Grigiotermes sp 2 Humívoro 1 0 1 

Heterotermes tenuis Xilófago 20 8 28 

Inquilinitermes fur Intermediário 1 0 1 

Inquilinitermes microcerus Intermediário 0 1 1 

Labiotermes brevilabius Humívoro 2 1 3 

Nasutitermes aff. Ephratae Xilófago 1 3 4 

Nasutitermes aff. Minor Xilófago 2 2 4 

Nasutitermes kemneri Xilófago 33 15 48 

Neocapritermes talpoides Intermediário 1 0 1 

Neotermes sp. Xilófago 0 0 0 

Orthognathotermes sp.5 Humívoro 2 0 2 

Parvitermes bacchanalis Comedor de gramíneas/serrapilheira 1 0 1 

Procornitermes araujoi Comedor de gramíneas/serrapilheira 4 2 6 

Rhynchotermes cf. diphyes Comedor de gramíneas/serrapilheira 0 3 3 

Rhynchotermes nasutissimus Comedor de gramíneas/serrapilheira 13 1 14 

Ruptitermes sp 1 Comedor de gramíneas/serrapilheira 0 1 1 

Ruptitermes sp 2 Comedor de gramíneas/serrapilheira 0 1 1 

Spinitermes trispinosus Humívoro 11 3 14 

Subulitermes microssoma Humívoro 16 1 17 

Syntermes cf. nanus Comedor de gramíneas/serrapilheira 3 2 5 

Termes sp. Intermediário 11 1 12 

Tetimatermes sp. Humívoro 4 1 5 

Velocitermes heteropterus Comedor de gramíneas/serrapilheira 19 7 26 

Velocitermes paucipilis Comedor de gramíneas/serrapilheira 3 2 5 

Velocitermes sp. Comedor de gramíneas/serrapilheira 0 2 2 

Velocitermes velox Comedor de gramíneas/serrapilheira 6 3 9 

TOTAL   400 179 579 

4. CONCLUSÃO 

Ainda estamos trabalhando para descobrir se os cupins do PESCAN “jogam” xadrez, 

ou seja, se se distribuem de acordo com o modelo de distribuição espacial em tabuleiro de 

xadrez. Todavia podemos concluir que a diversidade de cupins na área de cerrado do 

PESCAN é extremamente alta, estando entre os locais com o maior número de espécies já 

encontrados para todo o bioma Cerrado. 
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