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1. INTRODUÇÃO 

A estrutura e composição dos solos é grandemente determinada pelos organismos que nele residem. A diversidade 

de espécies habitantes do solo é extremamente elevada, especialmente em ambientes tropicais. Essa biota de solo atua 

nos processos de ciclagem de nutrientes e estruturação dos solos. Com relação à ciclagem de nutrientes, regulam as 

populações de bactérias e fungos, fragmentam detritos vegetais, estimulam a atividade microbiana e atuam ativamente na 

decomposição da matéria orgânica morta e reincorporação de nutrientes aos ciclos biogeoquímicos.  

A fauna de solos é predominantemente composta por invertebrados, tanto em termos de abundância quanto, 

principalmente, de riqueza de espécies. Dessas espécies, a grande maioria é composta por artrópodes. Os invertebrados 

do solo possuem uma capacidade enzimática limitada não sendo capaz de produzir enzimas que degradem compostos 

como a celulose ou a lignina. Além de atuarem como reguladores da atividade microbiana, os invertebrados do solo agem 

como fragmentadores do material vegetal e engenheiros do ecossistema, modificando-o estruturalmente (Lavelle et al., 

2006). De acordo com Lavelle et al.(2006), a interação da fauna de solo com microrganismos e plantas é capaz de 

modificar funcionalmente e estruturalmente o sistema de solo, exercendo uma regulação sobre os processos de 

decomposição e ciclagem de nutrientes.  

Plantações de árvores lenhosas, como é o caso da área de plantio de castanheira, coordenada pela FLONATA, 

compõe grande parte da superfície terrestre. Estima-se que a área total de plantação de floresta esteja em torno de 140 

milhões de hectares no mundo, com um crescimento aproximado de 2,5 milhões de ha ao ano (Gardner, 2010). 

Considerando que plantios florestais são intrinsecamente dependentes da qualidade do solo e necessitam ser monitorados, 

diversos estudos tem focado na fauna de solo como bioindicador de qualidade do solo de plantios florestais para fins de 

manejo e monitoramento. Rousseau et al. (2012) utilizaram variáveis abióticas do solo (como ph, carbono, densidade 

aparente) para formar um gradiente de qualidade do solo e viram que a abundância de certos grupos da macrofauna do 

solo estava altamente correlacionada com esse gradiente de qualidade do solo. Estudos utilizando a fauna do solo para 

monitorar a qualidade de plantios florestais foram realizados na Mata Atlântica de São Paulo (Vasconcellos et al., 2013), 

plantações de cacau na Costa Rica (Rousseau et al., 2012), diferentes coberturas vegetais no norte fluminense (Moço et 

al., 2005), plantações de paricá em Paragominas (Rosário et al., 2014) dentre outros.  

Percebe-se então que o monitoramento da fauna de solo é um instrumento que permite avaliar não só a qualidade 

de um solo, como também o próprio funcionamento de um sistema de produção, já que essa fauna se encontra 



 
 
intimamente associada aos processos de decomposição e ciclagem de nutrientes, na interface solo-planta. É importante 

então, conhecer dentre os vários grupos de invertebrados, quais os que são capazes de realizar mais eficientemente 

processos de regulação das comunidades microbianas, ciclagem de nutrientes, além de modificar estruturalmente os 

habitats da serrapilheira e do solo. Esse conhecimento fornece bases para um manejo da fauna de solo, tanto de maneira 

direta, pela introdução de grupos de invertebrados de maior interesse, como de maneira indireta, pelo manejo das 

características do habitat (Correia & Oliveira, 2000). 

          Tem como objetivo analisar a fauna de solo da Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri e de áreas de recomposição 

florestal com plantio de castanheiras (Bertholletia excelsa) e seu potencial como monitoramento de qualidade ambiental 

em áreas de plantio, assim como relacionar a fauna de solo com atributos de qualidade do processo de recomposição 

florestal nas áreas de plantio de castanheiras; 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

As coletas foram realizadas no interior da FLONA Tapirapé Aquiri - FLONATA e em uma área de recomposição 

florestal com adensamento de castanheiras denominada Bloco 1. A FLONATA compõe o mosaico de unidades de 

conservação da Serra dos Carajás, juntamente com a REBIO Tapirapé, FLONA de Carajás, APA do Igarapé Gelado, 

FLONA Itacaiúnas, PN Campos Ferruginosos e Terra Indígena Xikrin do Rio Catete. A FLONATA possui área de quase 

200 mil ha, predominantemente composta por floresta ombrófila primária densa. 

A área de plantio de castanheiras localiza-se na Fazenda Santa Rita da União, município de Canaã dos Carajás, PA. 

A área é dividia em quatro blocos (B1, B2, B3 e B4) de 50, 115, 100 e 50 hectares respectivamente. O bloco B1 foi 

implantado em 2016, B2 em 2017 e B3 em 2018 e B4 em 2019. Este último bloco não está no escopo do presente projeto, 

por ter sido implantado posteriormente.  

Coletamos no Bloco 1 em julho/agosto de 2018 e na FLONATA em outubro de 2018. Em março de 2019 coletamos 

no Bloco 2 e, como as amostras ainda estão em fase inicial de processamento, não foram incluídas neste relatório. 

       Foram feitas amostragens quantitativas coletando-se cupins em parcelas dispostas em transectos seguindo uma 

modificação do protocolo de coleta proposto por Jones & Eggleton (2000). Foram amostradas 20 parcelas de 2m de 

largura x 5m de comprimento x 2m de altura dispostas em um transecto e distantes 20m 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 foram encontrados 

indivíduos da mesma espécie em dois locais da mesma parcela, estes foram considerados 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, sendo feita procura de cupins na seguinte ordem: em cupinzeiros epígeos 

e arborícolas a uma altura máxima de 2m do solo, na madeira de troncos caídos, secos ou com sinais de ataque, nas 

galerias externas construídas pelos cupins nos troncos e galhos das árvores, em meio à serrapilheira e solo imediatamente 

abaixo e em qualquer microhábitat passível de se encontrar cupins. Após esse exame, escavamos várias trincheiras com 

30 cm de profundidade, buscando detectar a presença de cupins subterrâneos. 

 Foram feitas coletas qualitativas, utilizando-se a metodologia de busca ativa próximo às mudas de árvores, no 

Bloco 1, e aleatoriamente pela floresta, na FLONATA. Essa metodologia de busca ativa visa intensificar os esforços de 

coleta em grupos focais, especialmente nos cupins encontrados se alimentando das mudas e, portanto, podendo causar 

algum prejuízo ao processo de reflorestamento. Outra vantagem desse método é complementar a lista de espécies e 

melhorar o conhecimento da termitofauna existente na região. As amostras coletadas por esse método qualitativo foram 



 
 
adicionadas apenas à lista de espécies e à discussão qualitativa e não serão utilizadas nas análises quantitativas. Somando-

se as coletas por parcelas e por busca ativa, foram feitas coletas em 20 parcelas e outras 16 h/coletor na FLONATA e 20 

parcelas e 16 h/coletor no Bloco 1. Ao final do projeto, pretende-se ter coletado um total de 800 m² em parcelas e 160 

horas de coleta/coletor ao longo de 2 anos. 

 As amostras foram coletadas em frascos contendo álcool a 80%, devidamente separadas quanto à parcela e 

registradas as características dos locais. No Museu de Biodiversidade Tauari foi feita a triagem e identificação das 

amostras com auxílio de chaves dicotômicas, revisões e descrições de espécies ou por comparação com o material da 

Coleção de Isoptera da Unifesspa (CZM), onde todo o material coletado foi tombado e depositado. As espécies foram 

classificadas em guildas alimentares utilizando-se dados da literatura (e.g. Mathews, 1977; Bandeira & Macambira, 1988; 

Constantino, 1999) e seu status praga determinado de acorco com Constantino (2002). Apesar de existir grande discussão 

e controvérsias sobre as classificações em guildas alimentares, foram adotadas como válidas quatro guildas que, segundo 

Bignell & Eggleton (2000), são as mais comumente utilizadas. Humívoros: cupins que se alimentam da matéria orgânica 

já muito decomposta e misturada ao solo com alto teor de sı́lica; 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 

 Foram encontradas 206 colônias pertencentes a mais de 25 espécies de cupins ocupando majoritariamente os 
solos. A grande maioria das espécies encontradas é altamente benéfica à qualidade dos solos e e processo de restauração 
ambiental, atuando ativamente na ciclagem da matéria orgânica morta dos solos. Dentre as espécies encontradas 
destacam-se pela riqueza, abundância e frequência espécies de Apicotermitinae, uma subfamília de Termitidae. Essas 
espécies se alimentam exclusivamente da matéria orgânica morta misturada ao componente inorgânico dos solos e, 
portanto, pertencem à guilda alimentar dos humívoros. 

 A FLONATA apresentou uma riqueza de espécies (20) e abundância de colônias (79) inferior ao Bloco 1 (25 e 
127, respectivamente). Esse resultado é oposto à hipótese de que áreas de recomposição florestal apresentam diversidade 
de espécies menor que áreas naturais e também oposto ao encontrado para o grupo dos Aracnídeos, apresentado abaixo. 
Contudo é importante considerar que esses valores possivelmente sejam devido a problemas na coleta de cupins na 
FLONATA, causados pelo pouco tempo de coleta e pelo período chuvoso. É altamente recomendável que as coletas de 
cupins na FLONATA sejam refeitas, de maneira adequada e livre de prejuízos, para que as comparações reflitam de fato 
as diferenças na termitofauna entre as áreas de estudo. 

 Das 25 espécies encontradas, três são consideradas pragas graves em ambiente agrícola (marcadas em vermelho 
na Tabela 1). São elas Heterotermes tenuis, Neocapritermes opacus e Syntermes nanus. Essas espécies podem 
eventualmente causar danos ao sistema radicular ou ao caule das mudas utilizadas. Contudo é importante considerar 
alguns aspectos.  

 Apesar dos ataques de Neocapritermes opacus serem considerados graves em outros tipos de cultivo, esses casos 
são raros e na grande maioria das vezes essa espécie é comumente encontrada na fauna de solo sem causar qualquer tipo 
de dano econômico.  

 Syntermes nanus é mais frequente atacando mudas de espécies vegetais, especialmente eucalípto, todavia ocorreu 
em baixa abundância no Bloco 1 (menos de 5% das colônias encontradas). Nesse sentido, ações de controle dessa espécie 
apresentam baixa relação custo x benefício.  

 Heterotermes tenuis aparenta ser a espécie com maior potencial de dano, estando associada à grande maioria dos 
danos econômicos causados por cupins em ambientes urbano e agrícola no Brasil e ocorrendo em alta frequência no Bloco 
1 (10% das colônias encontradas). Durante as coletas observamos que a grande maioria das colônias estava se alimentando 



 
 
dos colmos secos de gramíneas cortadas durante o processo de roço. Dessa forma, sugerimos como possível medida de 
controle dessa espécie, alguma forma de redução da biomassa de gramíneas cortadas e deixadas para o consumo dessa 
espécie.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             Apenas essa medida deve ser suficiente para que, reduzindo a disponibilidade de recurso, a população de H. tenuis 
não alcance valores muito elevados e suas colônias não venham a causar danos às mudas. 

 É importante ressaltar que apesar de terem sido encontradas espécies potencialmente pragas, não foi encontrado 
nenhum cupim em situação de herbivoria das mudas além de não terem sido verificados danos às mudas causados por 
cupins. 
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