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Resumo

O  gênero  neotropical  Ruptitermes Mathews,  1977  (Isoptera:  Termitidae: 

Apicotermitinae), é revisado pela primeira vez. Antes deste trabalho eram conhecidas 

cinco  espécies:  R.  arboreus (Emerson),  R.  proratus Emerson,  1949,  R.  reconditus 

(Silvestri),  R.  silvestrii (Emerson)  e  R.  xanthochiton Mathews,  1977.  Nesta  revisão 

proponho uma nova sinonímia: R. proratus sinônimo júnior de R. reconditus, transfiro a 

espécie  Anoplotermes franciscoi Snyder, 1959 para  Ruptitermes,  nova combinação e 

descrevo 15 novas espécies. Acrescento informações sobre a distribuição geográfica, 

sobre a biologia de algumas espécies e forneço duas chaves dicotômicas, uma com base 

nos imagos e outra com base nos operários. As relações filogenéticas entre os gêneros 

de Apicotermitinae foram investigadas através de análise cladística com 19 gêneros, 

baseada em 92 caracteres morfológicos e biológicos. A análise resultou em uma única 

árvore  mais  parcimoniosa,  que  indica  que  Apicotermitinae  não  é  um  grupo 

monofilético.  Os  gêneros  neotropicais  Anoplotermes,  Aparatermes,  Ruptitermes e 

Tetimatermes formam um clado  próximo de  Speculitermes,  gênero  restrito  à  região 

Oriental.  O  gênero  Grigiotermes não  é  relacionado  aos  outros  Apicotermitinae 

neotropicais,  sendo  aparentemente  mais  próximo  de  Amalotermes e  Ateuchotermes, 

gêneros  que  ocorrem  apenas  na  região  Etiópica.  Realizei,  também,  uma  análise 

cladística para testar o monofiletismo do gênero  Ruptitermes e as relações entre suas 

espécies. Essa análise incluiu todas as 20 espécies de Ruptitermes e representantes dos 

gêneros  Anoplotermes,  Aparatermes,  Tetimatermes,  Grigiotermes e  Termes e  foram 

utilizados  43  caracteres  morfológicos  e  biológicos.  Resultou  em  3  árvores  mais 

parcimoniosas,  nas  quais  o  monofiletismo de  Ruptitermes é  bem suportado por  um 

conjunto de 5 sinapomorfias distintas.



Abstract

The taxonomy of the Neotropical termite genus Ruptitermes Mathews, 1977 (Isoptera: 

Termitidae:  Apicotermitinae),  is  for  the first  time.  This  genus  previously included 5 

species: R. arboreus (Emerson), R. proratus Emerson, 1949, R. reconditus (Silvestri), R. 

silvestrii (Emerson) and  R. xanthochiton Mathews, 1977. In this work,  R. proratus is 

placed under the synonymy of R. reconditus,  Anoplotermes franciscoi Snyder, 1959 is 

transferred to  Ruptitermes, new combination, and 15 new species of  Ruptitermes are 

described.  Two identification  keys  to  the  species  of  Ruptitermes are  presented,  one 

based  on  imagos  e  other  based  on  workers.  New  information  on  the  geographic 

distribution and biology of the species is included. A cladistic analysis of 13 genera of 

Apicotermitinae  and  6  genera  of  other  groups,  based  on  92  morphological  and 

biological characters, resulted in a single most parsimonious tree. The result indicates 

that  Apicotermitinae  is  not  a  monophyletic  group.  The  Neotropical  genera 

Anoplotermes, Aparatermes, Ruptitermes from a clade close to Speculiltermes, a genus 

restricted to the Oriental Region. The genus  Grigiotermes is not related to the other 

Neotropical Apicotermitinae, and seems to be closer to the African genera Amalotermes 

and  Ateuchotermes.  A  second  analysis  was  conducted  incluing  all  20  species  of 

Ruptitermes and  representatives  of  Apicotermitinae,  using  43  morphological  and 

biological characters. This analysis resulted in 3 most parsimonious trees, all showing 

good support for the monophyly of Ruptitermes, wiht 5 distinct synapormorphies.
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Introdução

Os cupins, insetos pertencentes a Ordem Isoptera, com aproximadamente 2.860 

espécies (Constantino,  2007),  são encontrados  principalmente nas regiões tropicais  e 

sub-tropicais.  Todos  os  Isoptera  são  eussociais,  suas  colônias  são  compostas  de 

indivíduos pertencentes a castas morfologicamente diferentes, responsáveis por funções 

ou atividades específicas (Krishna & Weesner, 1969). Grassé (1986) classifica-os em 

sete  famílias:  Mastotermitida,  Termopsidae,  Hodotermitidae,  Kalotermitidae, 

Rhinotermitidae, Serritermitidae e Termitidae.

À  família  Termitidae  pertencem  cerca  de  dois  terços  de  todas  as  espécies 

descritas  de cupins.  Essa família  é dividida em quatro subfamílias:  Apicotermitinae, 

Nasutitemitinae, Termitinae e Macrotermitinae, sendo que a última não ocorre na região 

Neotropical.

A subfamília Apicotermitinae foi proposta originalmente por Grassé & Noirot 

(1954) com base no gênero africano  Apicotermes, que possui soldados. Sands (1972), 

em sua revisão dos cupins sem soldados da África, redefiniu essa subfamília, incluindo 

nela o chamado grupo Anoplotermes-Speculitermes, composto predominantemente por 

espécies desprovidas de soldados.

O estudo das espécies notropicais de Apicotermitnae começa com a descrição 

isolada de espécies feita por Kollar (in Pohl, 1832), Burmeister (1839) e Hagen (1858). 

O gênero  Anoplotermes foi descrito pelo naturalista alemão Fritz Müller (1873). Por 

muito  tempo todos  os  cupins  sem soldados foram incluídos  nesse  gênero,  inclusive 

espécies de outras regiões do mundo. Sands (1972), estudou os cupins sem soldados da 

África, todas previamente incluídas em Anoplotermes, e descreveu 16 gêneros novos e 

51  espécies  novas.  Atualmente  nenhuma  espécie  africana  está  incluída  em 

Anoplotermes.  A  única  espécie  de  Anoplotermes ainda  registrada  for  a  da  região 
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Neotropical  é  A.  shillongensis Roonwal  &  Chhotani,  da  Índia  (Chhotani,  1997). 

Entretanto,  segundo  Sands  (1972),  A.  shillongensis provavelmente  não  pertence  ao 

gênero Anoplotermes.

Os outros gêneros neotropicais de Apicotermitinae são considerados endêmicos 

da América do Sul. As espécies neotropicais, desse grupo, nunca foram devidamente 

estudadas. Mathews (1977) descreveu dois novos gêneros neotropicais, Grigiotermes e 

Ruptitermes;  Fontes  (1986)  mais  dois,  Aparatermes e  Tetimatermes.  Atualmente  os 

Apicotermitinae  neotropicais  estão  classificados  em  cinco  gêneros  e  42  espécies 

(Constantino, 1998; Fontes, 1998).

Anoplotermes  Müller, 1873 é o maior gênero com 32 espécies descritas. É um 

grupo  muito  heterogêneo  e,  segundo  Fontes  (1986),  uma  revisão  resultará  em 

subdivisões e descrição de novos gêneros.

Aparatermes Fontes,  1986 tem apenas duas espécies  descritas.  Fontes (1986) 

incluiu apenas a espécie-tipo, A. abbreviatus (Silvestri, 1901), previamente classificada 

como  um  Anoplotermes.  Posteriormente,  Fontes  (1998)  transfere  a  espécie 

Anoplotermes cingulatus Burmeister, 1839 para Aparatermes.

Grigiotermes Mathews,  1977  tem  também  apenas  duas  espécies  descritas. 

Mathews (1977) incluiu apenas  G. metoecus (espécie-tipo).  Fontes  (1983)  transferiu 

Anoplotermes bequaerti Snyder & Emerson para Grigiotermes.

Ruptitermes Mathews, 1977 contém cinco espécies descritas. Mathews (1977) 

descreveu a espécie-tipo,  R. xanthochiton, a partir de material  oriundo do Estado de 

Mato  Grosso,  e  nele  incluiu  as  espécies  Anoplotermes  reconditus Silvestri,  1901, 

Anoplotermes  arboreus Emerson,  1925  e  Speculitermes  proratus Emerson,  1949. 

Posteriormente,  Araujo  (1977)  incluiu  Anoplotermes  silvestrii Emerson,  1925  em 

Ruptitermes. As espécies do gênero  Ruptitermes se alimentam de húmus e folhas em 
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elevado  estágio  de  decomposição  (R.  reconditus e  R.  xanthochiton).  A maioria  das 

espécies  utilizam túneis  subterrâneos  com aberturas  (olheiros)  próximas do local  de 

coleta do alimento que é feita livremente na superfície do solo.  R. arboreus constrói 

galerias até o local onde realizam a coleta e conduzem até o ninho. Praticamente todas 

as  espécies  de  Ruptitermes constróem  ninhos  do  tipo  difuso,  encontrado  desde  a 

superfície do solo (serapilheira) até cerca de 1,5 m de profundidade. Somente a espécie 

R. arboreus constrói ninhos do tipo epígeo, arborícola e cartonado com galerias externas 

que conduzem até o local de coleta do alimento. Localizados nos troncos de árvores em 

alturas  que  variam  de  0,5  m  a  5,0  m.  As  colônias  de  Ruptitermes são  pequenas, 

constituídas de operários e reprodutores primários (rei e rainha). O ninho difuso é um 

importante mecanismo de defesa, pois as espécies que constróem este tipo de ninho, 

quando atacadas, reagem fugindo. Já  R. arboreus, que constrói ninho do tipo epígeo, 

quando importunado ataca com mordidas o inimigo. Além disso, todas as espécies de 

Ruptitermes possuem glândulas  deiscentes.  Quando  estes  cupins  são  atacados  estas 

glândulas  estouram  produzindo  uma  espécie  de  “goma”  grudenta,  retardando  ou 

impedindo o avanço do agressor; supõem-se também que exale algum hormonio que 

sirva de alerta tanto para fugir como para atacar.

Tetimatermes Fontes,  1986  é  um  gênero  monotípico  descrito  com  base  em 

operários provernientes do Estado de São Paulo, a espécie-tipo é T. oliverae.

A taxonomia dos gêneros de Apicotermitinae neotropicais jamais foi revisada. A 

ausência de soldados, o tamanho pequeno, o hábito subterrâneo e a uniformidade da 

morfologia externa dificultam a identificação dos gêneros e impedem a identificação 

das  espécies.  A  falta  de  estudos  taxonômicos  é  evidente  nas  listas  de  espécies 

publicadas, nas quais os Apicotermitinae aparecem apenas como morfoespécies. Essa 

imprecisão  na  determinação  dos  gêneros  e  principalmente  das  espécies  exclui  ou 
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restringe os Apicotermitinae neotropicais de muitos estudos em nível mundial (Eggeton 

& Bignell, 1995; Kambhampati et al., 1996; Donovan et al., 2000) e em nível regional 

(Araujo, 1977; Constantino & Cancello, 1992; Constantino, 1998; Fontes, 1998).

Os  Apicoterminae  constituem  um importante  elemento  da  fauna  de  solo  na 

região  Neotropical,  sendo  abundantes  e  diversificados.  A  ausência  de  um  sólido 

trabalho taxonômico é um importante impedimento para estudos ecológicos, os quais 

dependem  da  correta  identificação  das  espécies  envolvidas  e  da  compreensão  das 

relações entre elas. Segundo Eggeton (1999), o estudo dos Apicotermitinae neotropicais 

é  atualmente  uma  das  maiores  prioridades  na  Sistemática  de  Isoptera.  No  trabalho 

filogenético  para  a  Ordem Isoptera  realizado  por  Donovan  et  al.  (2000)  é  também 

demonstrada a necessidade de um estudo de sistemática e filogenia para esse grupo.
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Objetivos

Objetivo Geral

Estudar  as  relações  filogenéticas  da  subfamília  Apicotermitinae  incluindo 

revisão do gênero Ruptitermes Mathews 1972.

Objetivos Específicos

1 – Estudar as relações filogenéticas da subfamília Apicotermitinae através de 

uma análise cladística formal.

2  –  Estudar  as  relações  filogenéticas  do  gênero  Ruptitermes através  de  uma 

análise cladística formal.

3 – Revisar a taxonomia do gênero Ruptitermes.

4 – Preparar uma chave de identificação para as espécies de Ruptitermes.

5 – Acrescentar informações biológicas e de distribuição do gênero Ruptitermes.
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Material e Métodos

Origem e Estudo do Material

Das  cinco  espécies  descritas  para  o  gênero  Ruptitermes,  apenas  os  tipos 

(holótipos e parátipos) de  R. xanthochiton estão depositados no Brasil, no Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP). Os parátipos de R. xanthochiton foram 

gentilmente  enviados  pela  Dra.  Eliana  Marques  Cancello,  curadora  da  coleção  de 

Isoptera do MZSP.

Solicitei os holótipos das espécies R. arboreus Emerson, R. proratus Emerson e 

R. silvestrii (Emerson) para o Dr. Kumar Krishna, no American Museum of Natural 

History, Nova Iorque (AMNH), mas não obtive o material. Entretanto obtive do MZSP 

amostras  R. arboreus,  da localidade-tipo,  e parátipos de  R. silvestrii.  Consegui fotos 

digitais do holótipo e parátipos de  R. proratus, depositados no American Museum of 

Natural History, Nova Iorque (AMNH), que foram gentilmente tiradas e fornecidas pela 

Dra. Caroline Chaboo.

Não  consegui  estabelecer  contato  com  os  Museus  italianos  Dipartimento  di 

Entomologia  (Silvestri’s  Colectino)  (LEFS),  Univerdità  degli  Studi  di  Napoli,  em 

Napoli  e  Museo Civico di  Storia  Naturale  “Giacomo Doria” (MCGD),  em Genova, 

onde estão depositados os síntipos de  R. reconditus. Entretanto obtive amostras de  R. 

reconditus da  localidade-tipo,  enviadas  pelo Dr.  Bert  Gustafsson,  do Naturhistoriska 

Riksmuseet, Estocolmo, Suécia (NHRS).
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Para realizar este estudo obtive material por empréstimo do Dr. Luiz Roberto 

Fontes,  Coleção  Luiz  Roberto Fontes  (LRFC);  do Dr.  Augusto Loureiro  Henriques, 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); da Dra. Eliana Marques Cancello, 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP), da Dra. Maria Lucia Jardim 

Macambira,  Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG); do Dr. Reginaldo Constantino, 

Universidade  de  Brasília  (UnB);  do  Dr.  Adelmar  Gomes  Bandeira,  Universidade 

Federal  da  Paraíba  (UFPB);  do  Dr.  Og  Francisco  Fonseca  de  Souza,  Universidade 

Federal  de  Viçosa  (UFV);  da  Dra.  Maria  Celina  Godoy,  Universidad  Nacional  del 

Nordeste, Corrientes, Argentina (FACENAC); do Dr. Bert Gustafsson, Naturhistoriska 

Riksmuseet, Estocolmo, Suécia (NHRS).

Para o estudo da morfologia externa de imagos e operários utilizei microscópio 

estereoscópico. Os espécimes foram observados em uma placa de petri, contendo álcool 

80% e areia branca para facilitar o seu posicionamento. Ainda com os espécimes na 

placa  de  petri,  com  auxílio  de  retículo  micrométrico,  foram  feitas  as  medidas  das 

mandíbulas, cabeça, tergitos torácicos e abdominais e pernas. Exemplares de todas as 

espécies  tiveram  mandíbulas  e  partes  do  tubo  digestivo  dissecadas,  montadas  em 

lâminas provisórias para melhor observação em microscópio óptico com aumento de até 

40X.

Os desenhos foram elaborados com auxílio de uma câmara clara acoplada a um 

microscópio estereoscópio, usando aumentos de 40X ou 50X.

Terminologia

Para descrever as mandíbulas de imagos e operários utilizei a proposta de Fontes 

(1987). Descrevi o tubo digestivo de operários conforme Sands (1972, 1998). Para as 

glândulas  defensivas  presentes  em  operários  de  Ruptitermes,  adoto  a  interpretação 
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proposta  por  Costa-Leonardo  (2004),  que  as  considera  glândulas  deiscentes, 

independentes das glândulas salivares.

Quando utilizo o termo “cápsula cefálica” me refiro à cabeça sem as mandíbulas; 

quando uso “cabeça”  me refiro  ao conjunto  completo,  incluindo  as  mandíbulas  e  o 

lábio.

Para  pilosidade  utilizo  a  definição  adotada  por  Maranhão  (1976).  Pêlos  são 

curtos, finos e a base não é marcada. Cerdas são alongadas, com a base contida em um 

anel  membranoso.  Espinhos  são  geralmente  grossos,  fixos  ou  desprovidos  de 

movimentos e a base não é marcada. Esporões são grossos e móveis, com base contida 

em um anel membranoso.

Classifiquei  o  pós-clípeo  em  três  categorias,  visto  em perfil:  A)  fortemente 

inflado: claramente mais alto que a cápsula cefálica (fig. 4 B; 5 F; 8 G; 13 E; 16 B; 19 

B; 21 B; 22 B; 23 B; 24 B); B) inflado: mais ou menos da mesma altura que a cápsula 

cefálica (fig. 7 C, F; 9 B, G; 10 F; 11 B; 12 B, G; 14 B; 15 B; 18 B; 20 B); C) achatado: 

claramente mais baixo que a cápsula cefálica (fig. 6 B, M; 8 B; 10 B; 11 F; 13 B; 17 B).

Emprego o termo fontanela no mesmo sentido que Sands (1998), para o qual 

“the term is used for convenience although workers do not have a true fontanelle, which 

is  the opening of the frontal  glan in soldirs  and imagos”.  Operários de  Ruptitermes 

podem ou  não  ter  manchas  mais  claras  na  região  central  da  cabeça,  mas  não  uma 

fontanela verdadeira. Classifiquei as fontanelas conforme a seguir. Quanto ao tamanho: 

A) grande (fig. 4 A; 6 R; 8 A; 13 A, D); B) pequena (fig. 5 A, E; 6 A, F, J, L, Q; 7 A. B. 

D, E; 9 A; 10 A; 11 A; 12 A; 15 A; 20 A; 21 A); C) inconspícua, de difícil visualização 

(fig. 8 F; 14 A; 16 A). Quanto ao formato: A) arredondada (fig. 4 A; 6 R; 8 A; 10 A; 11 

A; 12 A; 13 A, D; 20 A); B) elíptica (fig. 5A, E; 6 A, F, J, L, Q; 7 A, B, D, E; 9 A; 15 
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A; 21 A); C) mancha mais clara que a cabeça e fosca (fig. 9 F; 11 E; 17 A; 18 A; 22 A; 

23 A).

Classifiquei as tíbias anteriores quanto ao comprimento e dilatação da seguinte 

forma. Quanto ao comprimento: A) compridas: média do comprimento da tíbia anterior 

(CTA) > 1 mm (fig. 4 E; 9 J; 11 D, H; 13 F; 17 D; 20 F; 23 E); B) curtas: média do 

comprimento da tíbia anterior (CTA) < 1 mm (fig. 5 D, J; 7 G, J; 8 J; 10 D, G; 14 C; 15 

E; 16 C; 18 E; 19 C; 21 F; 22 C; 24 C). Quanto à dilatação: A) fortemente infladas: 

média da largura da tíbia anterior (LTA) ≥ 0,17 mm (fig. 22 C; 24 C); B) infladas, 

média da largura da tíbia anterior: 0,17 mm < (LTA) > 0,13 mm (fig. 5 D, J; 8 J; 9 J; 17 

D; 20 F; 21 F; 24 C); C) pouco infladas: média da largura da tíbia anterior (LTA) ≤ 0,13 

mm (fig. 4 E; 7 G; 10 D, G; 11 H; 13 F; 14 C; 15 E; 16 C; 18 E; 19 C).

Válvula  estomodeal,  quanto  ao  seu  prolongamento  no  mesêntero:  A)  muito 

comprida, maior que 1 mm (fig. 9 M; 23 F); B) comprida, maior que 0,5 mm e menor 

que 1 mm (fig. 4 F; 5M; 7 L; 8 M); C) média, menor que 0,5 mm e maior que 0,25 mm 

(fig. 20 H; 24 D); D) curta, menor que 0,25 mm (fig. 22 D).

As cores, apesar de serem subjetivas, auxiliam na identificação. De uma forma 

simplificada,  com  base  no  esquema  de  Mathews  (1977),  classifiquei  as  cores  em: 

vermelha, marrom (variações escuro e claro), laranja e amarela.

Interpretação gráfica das ilustrações

As ilustrações representam um esquema de cada espécie, na tentativa de ajudar 

na  identificação  dos  grupos  específicos.  Pontilhados  contínuos  indicam:  (1)  quando 

relacionado ao tubo digestivo significa dentro, por exemplo, para o prolongamento da 

válvula  estomodeal  (fig.  4  E)  ou  por  baixo,  por  exemplo,  para  a  primeira  parte  do 

segmento proctodeal (P1) e a pança (P3) (fig. 4 H, I); (2) quando relacionados a cápsula 
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cefálica  representam  manchas  frontais,  localizadas  normalmente  nas  extremidades 

posteriores ao pós-clípeo (fig. 7 A); ou regiões mais claras, normalmente localizadas na 

região  ântero-lateral  (fig.  20  A,  B);  ou,  manchas  mais  claras  na  região  central, 

relacionadas à fontanela (fig. 11 E; 23 A).

Na  cápsula  cefálica  os  pontos  grossos,  principalmente  em  vista  dorsal, 

representam cerdas (fig. 6 A; 21 A) e os pontos finos, pêlos (fig. 5 E, F).

Mapas de distribuição geográfica

Os mapas de distribuição geográfica foram gerados usando o programa Generic 

Mapping Tools, GMT (Wessel & Smith, 1998) com base no material examinado. As 

localidades foram georreferenciadas com base em consulta ao Geographic Name Server 

(GNS) (National Geospatial-Intelligence Agency, 2007).

Morfometria

Os caracteres morfométricos e os índices (proporções) usados neste estudo estão 

listados  abaixo  e  seguem  as  recomendações  e  Roonwal  (1970)  e  Sands  (1972).  A 

correspondência  com o sistema de Roonwal (1970) está indicada pelo número entre 

parênteses precedido de “R:” e a correspondência com o sistema de Sands (1972) está 

indicada pelo número precedido de “S:”.

Imago. CCM – comprimento da cabeça, incluindo as mandíbulas (R: 4); LC – 

largura da cápsula cefálica sem os olhos (R: 18); DMO – diâmetro máximo dos olhos 

com o esclerito  ocular  R: 48);  DmO – diâmetro  mínimo dos  olhos  com o esclerito 

ocular (R: 50); DO – distância entre os olhos (R: 52); DOA – distância mínima entre 

olhos e antenas (R: 54).
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Imago e operário. CCBM – comprimento da cápsula cefálica até a base lateral 

das mandíbulas (R: 5); LMC – largura máxima da cápsula cefálica incluindo os olhos 

(quando presente) (R: 17); CPC – comprimento mediano do pós-clípeo (R: 34); LPC – 

largura do pós-clípeo (R: 35); LMs – largura do mesotono (R: 70); LMt – largura do 

metanoto (R: 72); CTA – comprimento da tíbia anterior (R: 85); LTA – largura da tíbia 

anterior (R: 86); CA – comprimento da antena (s/n).

Mandíbula esquerda. EAP – distância entre a ponta do dente apical e a ponta 

do primeiro + segundo dente marginal (S: La); EPT – distância entre a ponta do primeiro 

+ segundo dente marginal e a ponta do terceiro dente marginal (S: L1); ETM – distância 

entre a ponta do terceiro dente marginal e a parte mais alta da proeminência molar (S: 

Lm).

Mandíbula direita. DAP – distância entre a ponta do dente apical e a ponta do 

primeiro  dente  marginal  (S:  Ra);  DPS  –  distância  entre  a  ponta  do  primeiro  dente 

marginal e a ponta do segundo dente marginal (S: R1); DSM – distância entre a ponta do 

segundo dente marginal e o corte na margem anterior da proeminência molar (S: Rm).

Índices

Imago. DmO/DMO (R: 29).

Imago e operário. LMC/CCBM (R: 1); CA/CCBN (R: 16); CA/LMC (R: 17); 

CPC/LPC (R: 20); LMs/LMC (R:46); LMs/LMC (R:48); LTA/CTA (R:53); EAP/EPT – 

índice da mandíbula esquerda (S: 1); DAP/DPS – índice da mandíbula direita (S: 2); 

EAP/(EPTxETM)  –  proporção  longitudinal  da  mandíbula  esquerda  (S:  3);  Cp/L  – 

comprimento  do  pós-clípeo/largura  da  cápsula  cefálica  (S:  4);  DAP/(DPSxDSM)  – 

proporção longitudinal  da mandíbula  direita  (S: 6); Cp/DPS – comprimento do pós-
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clípeo/distância entre a ponta do primeiro dente marginal e a ponta do segundo dente 

marginal (S: 13).

Sands (1972) mediu a distância entre o terceiro dente marginal e o corte ou até a 

intersecção da placa molar e denominou o dente da placa molar de “dente marginal 

subsidiário”. Eu medi a distância entre o terceiro dente marginal e a parte mais alta da 

proeminência molar e chamo a distância entre o terceiro dente marginal e a parte mais 

alta da proeminência  e o “dente  marginal  subsidiário” de “dente molar”.  A maneira 

como as  medidas  referentes  a  mandíbulas  de imagos e  operários  foram tomadas  no 

presente trabalho estão indicadas na figura 1 B.

Análise Filogenética

Análise  Cladística  1  –  Relações  filogenéticas  entre  gêneros  de 

Apicotermitinae

Os 92 caracteres empregados foram baseados em Donovan  et al.  (2000), que 

utilizaram 196  caracteres,  incluindo  caracteres  das  castas  dos  operários,  soldados  e 

biológicos.  Os 90 caracteres  morfológicos dos operários e dois caracteres biológicos 

estão descritos abaixo. Caracteres referentes aos soldados foram excluídos, já que os 

Apicotermitinae da região Neotropical são desprovidos desta casta. Mantive da matriz 

original  todos os gêneros de Apicotermitinae,  mais os gêneros  Termes (Termitinae), 

Labiotermes e  Nasutitermes (Nasutitermitinae),  Kalotermes (Kalotermitidae), 

Coptotermes (Rhinotermitidae)  e  Serritermes (Serritermitidae).  Na  matriz  original, 

Grigiotermes  metoecus representava  os  Apicotermitinae  da  região  Neotropical. 

Acrescentei  os caracteres  dos gêneros  Anoplotermes (A. pacificus),  Aparatermes (A. 

abbreviatus), Tetimatermes (T. oliverae) e Ruptitermes (R. xanthochiton).
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Análise Cladística 2 – Relações filogenéticas entre as espécies de Ruptitermes

Para  realizar  a  análise  filogenética  do  gênero  Ruptitermes,  selecionei  43 

caracteres, listados abaixo, sendo 41 morfológicos e um biológico.

Lista de caracteres utilizados na análise cladística 1

Cabeça

1. Cabeça  (forma):  1)  circular;  2)  oval;  3)  arredondada-trapezoidal  ou  semi-

elipsóide, larga na frente; 4) lados paralelos,  posteriormente arredondados; 5) 

lados paralelos convergindo para frente.

2. Cerdas da cabeça: 1) esparsas ou ausentes; 2) numerosas, mas não densas; 3) 

densas.

3. Cerdas da cabeça: 1) distribuídas aleatoriamente; 2) distribuídas regularmente e 

simetricamente.

4. Sutura epicranial: 1) ausente; 2) presente.

5. “Ocelo’: 1) presente pode ser vestigial; 2) ausente.

6. Pós-clípeo,  margem posterior:  1)  fracamente  curvada,  indistinta;  2)  curvada, 

com suturas distintas.

7. Pós-clípeo  em  perfil  (contorno):  1)  mais  ou  menos  achatada;  2)  claramente 

inflado; 3) fortemente inflado.

8. Lábio  (contorno):  1)  de  perfil  fracamente  curvado,  não  inflado;  2)  de  perfil 

moderadamente curvado, um pouco inflado no meio.

9. Número de artículos antenais: 0) 11 – 12; 1) 13 – 14; 2) 15 – 16.

Exoesqueleto torácico
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10. Pronoto em vista lateral (forma): 1) margem anterior achatada na mesma linha 

que o restante; 2) margem anterior mais elevada que o restante pode ser achatada 

ou superficialmente convexo; 3) em forma de sela.

11. Pronoto em vista  plana,  margem anterior  (forma):  1)  convexo ou lobado no 

meio; 2) fracamente convexo; 3) côncavo.

12. Pronoto  em  vista  plana,  margem  anterior  (forma):  1)  inteira;  2)  um  pouco 

indentada ou cortada no meio; 3) muito indentada no meio; 4) bifurcada.

13. Coxa anterior  (formato):  1)  cônica;  2)  tortuosa  anteriormente;  3)  achatada  e 

tortuosa em ambos os lados; 4) tortuosa anteriormente.

14. Coxa  anterior  (presença  de  cerdas  em  forma  de  espinhos):  1)  sem  cerdas 

proeminentes em forma de espinhos sobre a superfície anterior ou na curva; 2) 

com uma ou duas cerdas proeminentes em forma de espinhos sobre a superfície 

anterior;  3)  com  três  ou  mais  cerdas  proeminentes  em  forma  de  espinhos 

arranjados em linha ou agrupados sobre a curva anterior.

15. Cerdas  grandes,  freqüentemente  semelhantes  a  espinhos,  sobre  o  fêmur  e  o 

trocânter anteriores: 1) espalhadas, irregulares; 2) em uma única fileira regular 

somente sobre o fêmur oposto aos da tíbia; 3) em duas fileiras regulares somente 

sobre o fêmur opostas às da tíbia;  4) uma fileira regular oposta às da tíbia e 

trocânter;  5) fileira regular de cerdas em forma de espinhos somente sobre o 

trocânter.

16. Tíbia anterior (arranjo das cerdas): 1) irregularmente pilosa, cerdas sub-apicais 

não proeminentes; 2) com cerdas proeminentes distribuídas entre as mais curtas; 

3) com fileiras de cerdas regulares proeminentes ou pente na margem interna, 

superfície ventral; 4) com fileiras de cerdas regulares proeminentes na margem 

externa, superfície dorsal; 5) com fileiras regulares de cerdas proeminentes em 
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ambas as margens, superfície ventral e dorsal; 6) poucas cerdas proeminentes, 

grossas, em forma de espinho, regularmente esparsadas na superfície ventral e 

dorsal.

17. Tíbia anterior com fileira regular de cerdas proeminentes: 1) estendendo-se além 

da metade apical; 2) estendendo-se antes da metade apical.

18. Comprimento das cerdas da tíbia: 1) igual ao comprimento dos esporões tibiais; 

2)  mais  curtas  que  os  esporões  tibiais;  3)  visivelmente  mais  comprido,  duas 

vezes ou mais o comprimento dos esporões tibiais.

19. Esporões apicais da tíbia anterior: 1) quatro; 2) três, terceiro maior que os outros 

dois; 3) três, terceiro desenvolvido, porém menor que a metade do tamanho dos 

outros; 4) três, terceiro vestigial ou muito menor que os outros dois; 5) dois.

20.Tíbias médias e posteriores (arranjo das cerdas): 1) irregularmente pilosa, cerdas 

sub-apicais não proeminentes; 2) com cerdas proeminentes distribuídas entre as 

mais  curtas;  3)  com  fileiras  regulares  de  cerdas  proeminentes  ou  pente  na 

margem  interna,  superfície  ventral;  4)  com  fileiras  de  cerdas  regulares 

proeminentes na margem externa, superfície dorsal; 5) com fileiras regulares de 

cerdas proeminentes em ambas as margens, superfície ventral e dorsal; 6) poucas 

cerdas proeminentes, grossa, em forma de espinhos, regularmente esparsadas na 

superfície ventral ou dorsal.

21. Esporões apicais da tíbia média: 1) quatro ou mais; 2) três; 3) dois; 4) dois, mas 

com um ou dois esporões sub-apicais externos.

22. Esporões apicais da tíbia posterior: 1) quatro ou mais; 2) três; 3) dois.

23. Tarsos vistos de cima: 1) 5 segmentos; 2) 4 segmentos 3) dois.

Exoesqueleto abdominal
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24. Cerco abdominal: 1) cônico, comprimento duas vezes maior que a largura basal, 

segmentação  não  aparente;  2)  com  mais  de  dois  segmentos;  3)  com  dois 

segmentos  externos  duas  vezes  mais  comprido  que  o  interno;  4)  com  dois 

segmentos externos  claramente duas vezes maior  que o interno;  5) com dois 

segmentos externos tão compridos quanto o interno.

25. Estilo abdominal:  1) proeminente sobre o nono esternito,  do mesmo tamanho 

que o cerco; 2) presente sobre o nono esternito, menor que o cerco (pode ser 

vestigial); 3) ausente.

Mandíbula esquerda

26. Dente apical  (estado de desenvolvimento):  1) claramente muito maior e mais 

proeminente  que  o  primeiro  dente  marginal;  2)  tão  proeminente  quanto  o 

primeiro  dente  marginal;  3)  claramente  mais  curto  que  o  primeiro  dente 

marginal, ponta retraída.

27. Primeiro dente  marginal:  1)  com margem anterior  distintamente maior  que a 

posterior;  2)  aproximadamente  do mesmo tamanho;  3)  com margem anterior 

distintamente menor que a posterior.

28. Primeiro  dente  marginal:  1)  ultrapassa  a  linha  formada  entre  as  pontas  dos 

dentes apical e segundo marginal; 2) alcança justamente a linha formada entre as 

pontas dos dentes apical  e segundo marginal;  3) não alcança a linha formada 

entre  as  pontas  dos  dentes  apical  e  segundo  marginal;  4)  alcança  ou  não  a 

metade da altura da linha formada entre as pontas dos dentes apical e segundo 

marginal.

29. Segundo dente marginal: 1) completamente desenvolvido e distinto do primeiro 

e  terceiro;  2)  reduzido,  com  a  margem  separada  da  margem  posterior  do 

primeiro dente marginal por um corte; 3) reduzido, mais ou menos incorporado 
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na margem posterior do primeiro dente marginal; 4) reduzido, mais ou menos 

incorporado  na  margem  anterior  do  terceiro  dente  marginal;  5)  ausente, 

incorporado na margem entre o primeiro e o terceiro.

30. Segundo dente marginal: 1) com uma ou ambas as margens mais compridas que 

a do primeiro; 2) menor que o primeiro, com uma ou ambas as margens mais 

curtas que a do primeiro.

31. Terceiro  dente  marginal:  1)  completamente  desenvolvido  e  separado;  2) 

distintamente saliente com margem conectada ao primeiro ou segundo dentes 

marginais;  3)  fracamente  saliente  com  margem  conectada  ao  primeiro  ou 

segundo dentes marginais; 4) em uma linha contínua com a margem do primeiro 

ou segundo dentes marginais, não salientes.

32. Terceiro dente marginal, com margem anterior: 1) menor que a do primeiro; 2) 

igual ao comprimento do primeiro; 3) maior que a do primeiro.

33. Terceiro  dente  marginal:  1)  distintamente  separado  e  longe  da  proeminência 

molar; 2) separado da proeminência molar por uma incisão em V; 3) metade de 

seu comprimento encoberta pela proeminência molar.

34. Dente molar em vista lateral: 1) claramente visível no espaço entre o terceiro 

dente marginal e a proeminência molar; 2) retraído, escondido ou não visível.

35. Dente molar em vista lateral: 1) com região proximal afastado da proeminência 

molar;  2)  alcança  justamente  a  ponta  da  proeminência  molar;  3)  alcança 

justamente a lateral da proeminência molar; 4) com região proximal escondida 

atrás da proeminência molar.

36. Proeminência molar: 1) contorno amplamente arredondado; 2) contorno hemi-

elipsóide ou parabolóide; 3) apicalmente angular ou pontudo.
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37. Proeminência molar, com margem proximal: 1) inteira; 2) sinuosa ou fracamente 

indentada; 3) total ou fortemente indentada.

Mandíbula direita

38. Primeiro dente marginal, com margem anterior: 1) suporta um pequeno dente 

adicional na base; 2) com uma saliência arredondada na base; 3) uniforme ou 

levemente mais sinuoso próximo da base.

39. Margem anterior do primeiro dente marginal:  1) maior que a do segundo; 2) 

igual a do segundo; 3) menor que a do segundo.

40. Segundo dente marginal (estado): 1) completamente desenvolvido e separado do 

primeiro; 2) vestigial ou muito reduzido sobre a margem posterior do primeiro; 

3) obsoleto, incorporado na parte da margem posterior do primeiro.

41. Primeiro dente marginal, margem posterior: 1) menor que a do segundo dente 

marginal; 2) igual ao do segundo dente marginal; 3) maior que a do segundo 

dente marginal.

42. Margem  posterior  do  segundo  ou  primeiro  mais  segundo  dente  marginal 

(forma):  1)  profundamente  côncava  ou indentada;  2)  fracamente  côncava;  3) 

mais ou menos reta.

43. Corte da placa molar na região proximal: 1) fortemente desenvolvido, próximo a 

um  ângulo  reto,  quase  tão  profundo  quanto  comprido;  2)  moderadamente 

desenvolvido, ângulo obtuso, profundidade além da metade do comprimento; 3) 

fracamente desenvolvido, obtuso raso; 4) ausente.

44. Cristas da placa molar (estado de desenvolvimento): 1) proeminentes; 2) planas 

ou levemente côncavas; 3) muito reduzidas; 4) ausentes.

45. Número de cristas da placa molar: 0) 0; 1) 1 – 5; 2) 6 – 11; 3) 12 – 17; 4) 18 – 

22; 5) 24 ou mais.
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Intestino anterior e médio

46. Desenvolvimento  do  papo  em  operários  com  tubo  digestivo  completamente 

cheio: 1) geralmente dilatado na parte anterior do abdômen; 2) muito alongado e 

dilatado, alcançando até o quarto tergito abdominal.

47. Proventrículo  (armadura):  1)  completamente  armado  com  placas  de  dentes 

esclerotinizados; 2) armadura muito reduzida.

48. Mesêntero,  junção com o Proventrículo: 1) sem divertículo proximal,  embora 

possa ser assimétrico; 2) com um único divertículo pequeno na parte anterior; 3) 

com dois ou mais divertículo na parte anterior.

49. Mesêntero, junção com o proctodeo: 1) sobrepondo o proctodeo na forma de um 

segmento misto; 2) sobrepondo o proctodeo cerca de duas vezes a largura do 

mesêntero,  junção  sinuosa;  3)  preso  ao  proctodeo  por  uma  simples  junção 

oblíqua sinuosa; 4) preso ao proctodeo por uma simples junção transversal; 6) 

preso ao proctodeo por uma junção transversal de quatro lobos.

50. Segmento misto: 1) formado por uma única extensão do mesêntero; 2) formado 

por duas extensões separadas do mesêntero.

51. Parte mesentérica do segmento misto (lobo grande se dois lobos presentes) ou 

junção oblíqua: 1) volta externa no intestino, em vista ventral; 2) volta interna 

no intestino, vista ventral.

52. Parte  anterior  do  mesêntero:  1)  maior  que  o  segmento  misto;  2) 

aproximadamente igual ao segmento misto; 3) menor que o segmento misto.

53. Junção do  mesêntero  com o proctodeo:  1)  iniciando  à  esquerda  da  linha  do 

coração,  em  vista  dorsal;  2)  iniciando  à  esquerda  da  linha  ou  debaixo  do 

coração, em vista dorsal; 3) iniciando à direita da linha do coração, vista dorsal; 
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4)  iniciando  à  esquerda  do cordão nervoso,  em vista  ventral;  5)  iniciando  à 

direita do cordão nervosa, em vista ventral.

54. Lobo mesentérico do segmento misto, com terminação: 1) maior que a metade 

do lúmen, parte estreita proctodeal; 2) aproximadamente igual à largura da parte 

proctodeal;  3)  aproximadamente  a  metade  da  largura  da  parte  proctodeal;  4) 

menos que a metade da largura da parte proctodeal; 5) muito estreito, linear ou 

quase.

55. Lobo  mesentérico  do  segmento  misto:  1)  não  inflado  distalmente;  2)  pouco 

inflado distalmente, parte inflada três vezes maior que sua largura; 3) fortemente 

inflado  distalmente,  parte  inflada  não  mais  que  três  vezes  sua  largura;  4) 

fortemente inflado distalmente, parte inflada dupla ou em forma de coração.

56. Lobo  mesentérico  do  segmento  misto  (comprimento  relativo):  1)  terminação 

curta da dilatação do proctodeo (P1; P1 quase sempre inteiramente tubular); 2) 

alcançando a dilatação do proctodeo (P1).

57. Volta final do segmento misto, em vista ventral: 1) à esquerda ou justamente 

alcançando o cordão nervoso ventral; 2) bem a direita do cordão nervoso ventral.

Túbulos de Malpighi e seus anexos

58. Túbulos de Malpighi presos (posição): 1) na interface mesêntero-proctodeo; 2) 

um tanto distante da junção entre o mesêntero e proctodeo.

59. Túbulos de Malpighi presos (forma): 1) diretamente na parede do intestino; 2) 

sobre pequeno inchaço na parede, não formando um divertículo verdadeiro; 3) 

sobre um único divertículo na parede do intestino, comprimento menor que duas 

vezes  a  largura;  4)  sobre  um  único  divertículo  na  parede  do  intestino, 

comprimento  duas  a  três  vezes  a  largura;  5)  sobre  um único  divertículo  na 
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parede do intestino, comprimento quatro ou cinco vezes a largura; 6) sobre dois 

divertículos na parede do intestino.

60. Túbulos de Malpighi presos (arranjo): 1) individual e separado, relativamente 

distantes; 2) individual, mas em pares adjacentes; 3) em pares, uma base para 

cada  unidade;  4)  todos  juntos,  com  um  ramo  base  para  cada  unidade;  5) 

individualmente, mas todos próximos.

61. Túbulos de Malpighi (condição basal): 1) comprimento completamente tubular; 

2) dilatado na forma de uma ampola na base; 3) afunilando para uma base em 

forma de tiras largas.

62. Número de túbulos de Malpighi: 1) mais que oito; 2) oito; 3) quatro; 4) dois.

63. Túbulos de Malpighi posição de onde estão presos: 1) na linha ou próximo a 

linha do coração em vista dorsal; 2) distintamente a direita da linha do coração 

em vista dorsal; 3) não visível do lado direito do coração, visível somente em 

vista  lateral;  4)  visível  somente  em vista  ventral,  à esquerda ou embaixo do 

cordão nervoso; 5) visível somente em vista ventral,  bem a direita do cordão 

nervoso; 6) não pode ser visto, escondido pelo rolo intestinal.

Intestino posterior

64. Primeiro segmento proctodeal (comprimento): 1) curto, menor quatro vezes que 

a largura proximal; 2) comprido, de quatro até oito vezes a largura proximal: 3) 

muito comprido, mais que oito vezes a largura proximal.

65. Primeiro segmento proctodeal após a junção com o mesêntero (condição):  1) 

comprimento  completamente  tubular  ou  cônico:  2)  com  pequena  dilatação 

arredondada na  metade  distal;  3)  comprimento  completamente  dilatado,  duas 

vezes a largura da base; 4) comprimento completamente dilatado, mais que duas 
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vezes a largura da base; 5) tubular, duas vezes menor que a largura da base e 

depois aumentando.

66. Terminação do primeiro segmento proctodeal na válvula entérica: 1) não distinto 

do resto do segmento; 2) cônico, comprimento menor que duas vezes a largura; 

3) tubular curto, comprimento de duas a quatro vezes a largura; 4) tubular longo, 

comprimento maior quatro vezes a largura.

67. Válvula  entérica  (presa  ao  terceiro  segmento  proctodeal):  1)  entrando 

diretamente  no  terceiro  segmento  proctodeal;  2)  entrando  em  um  curto 

divertículo  no  terceiro  segmento  proctodeal;  3)  entrando  em  um  longo 

divertículo no terceiro segmento proctodeal.

68. Deslocamento lateral da válvula entérica no abdômen: 1) ventralmente a direita 

do  cordão  nervoso  ou  a  direita  do  coração  em vista  dorsal;  2)  na  linha  ou 

próximo da linha do coração em vista dorsal, pode estar encoberto pelo reto; 3) 

distintamente a direita da linha do coração em vista dorsal; 4) à esquerda ou 

debaixo do cordão nervoso, visível somente em vista ventral.

69.Conexão da válvula entérica com o terceiro segmento proctodeal: 1) invaginada 

dentro do último; 2) formando uma simples conexão ou uma estrutura regular 

parecida  com um rim;  3)  formando  uma  estrutura  pequena  com  dois  lobos 

pareados  e  lateralmente  opostos;  4)  formando  uma  estrutura  com três  lobos 

salientes.

70. Cólon dentro  da  volta  mesentérica  terminando  no  abdômen,  em vista  dorsal 

(grau de enrolamento): 1) formando um único rolo simples; 2) dentro de uma ou 

mais  voltas  adicionais  ao rolo principal,  principalmente  ao lado esquerdo do 

coração; 3) formando um rolo duplo simples; 4) rolo único dentro do mesêntero, 

mas volta extra do lado de for a; 5) com profunda volta reversa adicional ao rolo 
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principal; 6) não visível, escondido debaixo de outras partes do intestino (ex. P3 

dilatado).

71. Entrada (P1) e saída (P4) no P3: 1) ambas na região proximal;  2) na região 

proximal (P1) e distal (P4) do P3.

Caracteres da válvula entérica

72. Armadura da válvula entérica (posição): 1) predominantemente dentro do lúmen 

da válvula; 2) evertida dentro da pança no terceiro segmento proctodeal.

73. Cristas  da  válvula  entérica  predominantemente:  1)  esclerotinizada;  2)  não 

esclerotinizada; 3) reduzida; 4) não desenvolvida.

74. Cristas da válvula entérica na posição número um: 1) retraídas dentro do lúmen 

da válvula; 2) originadas dentro da abertura da válvula; 3) estendendo-se além 

da abertura da válvula; 4) prolongando-se muito além da abertura da válvula; 5) 

distalmente dilatadas, cerca de duas vezes a abertura do lúmen da válvula; 6) 

distalmente  dilatadas,  mais  de  três  vezes  a  largura  da  abertura  do  lúmen da 

válvula.

75. Cristas da válvula entérica na posição número dois: 1) retraídas dentro do lúmen 

da válvula; 2) originadas dentro da abertura da válvula; 3) estendendo-se além 

da abertura da válvula; 4) prolongando-se muito além da abertura da válvula; 5) 

distalmente dilatadas, cerca de duas vezes a abertura do lúmen da válvula.

76. Cristas da válvula entérica na posição número três: 1) retraídas dentro do lúmen 

da válvula; 2) originadas dentro da abertura da válvula; 3) estendendo-se além 

da abertura da válvula; 4) prolongando-se muito além da abertura da válvula; 5) 

distalmente dilatadas, cerca de duas vezes a abertura do lúmen da válvula; 6) 

distalmente  dilatadas,  mais  de  três  vezes  a  largura  da  abertura  do  lúmen da 

válvula.
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77. Cristas  da válvula  entérica  na posição número quatro:  1)  retraídas  dentro  do 

lúmen da válvula; 2) originadas dentro da abertura da válvula; 3) estendendo-se 

além  da  abertura  da  válvula;  4)  prolongando-se  muito  além  da  abertura  da 

válvula; 5) distalmente dilatadas, cerca de duas vezes a abertura do lúmen da 

válvula.

78. Armadura principal da válvula entérica,  desenvolvimento da crista:  1) lisa ou 

reticulado;  2)  com  escamas  voltadas  para  trás;  3)  com  diminutos  espinhos, 

voltado para trás, sobre escamas; 4) com pequenos espinhos, voltados para trás, 

sobre escamas; 5) com espinhos grandes voltados para trás ou eretos; 6) com 

muitos espinhos alongados.

79. Espinhos grandes sobre a crista um (da armadura principal, número): 1) 1 – 9; 2) 

10 – 20; 3) 20 – 30; 4) mais de 30.

80. Espinhos grandes sobre a crista dois (da armadura principal, número): 1) 1 – 9; 

2) 10 – 20; 3) 20 – 30; 4) mais de 30.

81. Espinhos grandes sobre a crista três (da armadura principal, número): 1) 1 – 9; 

2) 10 – 20; 3) 20 – 30; 4) mais de 30.

82. Espinhos grandes sobre a crista quatro (da armadura principal, número): 1) 1 – 

9; 2) 10 – 20; 3) 20 – 30; 4) mais de 30.

83. Comprimento  dos  espinhos  da  armadura  principal  (tipo):  1)  reto  e  afinando 

igualmente;  2) curvado ou muito curvado,  mas ainda continuamente  fino;  3) 

dilatado  em  direção  a  ponta,  comprimento  não  afinando  completamente;  4) 

pectinado.

84. Simetria da armadura da válvula entérica: 1) mais ou menos hexa-radial, cristas 

separadas por pequenos espaços; 2) mais ou menos tri-radial,  alternando com 

cristas reduzidas; 3) bilateral, devidamente marcada por diferenças no espinho e 
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tamanho das cristas;  4) completamente ausente,  todas as cristas diferentes  da 

maior ou pouco estendidas;  5) interrompida pela separação desenvolvida das, 

geralmente, cristas pareadas; 6) interrompida pelo aumento de um dos espaços 

das, geralmente, cristas separadas.

85. Posição dos espinhos da armadura principal (posição): 1) predominantemente no 

terceiro proximal; 2) predominantemente no terceiro distal; 3) presente ao longo 

de todas as cristas; 4) ausente.

86. Armadura  subsidiária  sobre  uma  ou  mais  cristas  da  válvula  entérica:  1) 

reticulada;  2)  com escamas  voltadas  para  trás;  3)  com espinhos  pequenos  e 

simples  voltados  para trás  sobre  as  escamas;  4)  com fileiras  de  espinhos  ou 

espículos voltados para trás sobre as escamas; 5) com espinhos proeminentes 

diferentes ou menores da armadura principal.

87. Parede da válvula entérica no meio e além das cristas: 1) lisa; 2) carunculada; 3) 

escamosa; 4) consolidadas dentro cristas subsidiárias.

88. Parede  da  válvula  entérica  no  meio  e  além das  cristas:  1)  sem espinhos  ou 

espículas;  2)  armada  com  espinhos  diminutos  ou  espículas;  3)  armado  com 

espinhos curtos ou espículas; 4) armado com espinhos grandes ou espículas.

89. Espinhos ou espículas  sobre a  parede membranosa  ou cristas subsidiárias:  2) 

pouco, largamente espalhado; 3) numerosos em grupos simples; 6) numerosos 

em toda a superfície.

Caracteres biológicos

90. Tipo de ninhos: 1) associado com o solo, subterrâneo, não há indicação externa 

de sua presença; 2) associado com o solo, subterrâneo, furos na superfície por 

onde passam para forragear; 3) associado com o solo, parcialmente subterrâneo e 

parcialmente epígeo (montes construídos); 4) associado com a vegetação viva ou 
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morta sobre o solo, dentro do substrato sem indicação externa; 5) associada com 

vegetação viva ou morta sobre o solo, dentro do substrato, furos na superfície 

por  onde  passam para  forragear;  6)  associada  com vegetação  viva  ou  morta 

sobre o solo, presas externamente em plantas; 7) ocupação secundária de ninhos 

de cupins.

91. Abundância da casta dos soldados: 1) presente e comum (> soldados por 100 

operários); 2) presente, mas raro (< 1 soldado por 100 operários); 3) soldados 

ausentes.

Glândulas

92. Glândulas deiscentes: 0) ausente; 1) presente.

Lista de caracteres utilizados na análise cladística 2

A correspondência  numérica  com os  caracteres  idênticos  aos  empregados  na 

análise cladística 1 está indicada na lista abaixo. Apenas os caracteres diferentes são 

descritos nessa lista, para evitar repetição.

1 – 4. Ver lista de caracteres da análise 1 acima.

5.  “Fontanela”: 1) presente como uma mancha pálida ou fenda ou pequena 

depressão; 2) ausente.

6. Olhos compostos:  1) um pouco maior que a fóvea antenal;  2) claramente 

presente,  igual  ou  menor  que  a  fóvea  antenal;  3)  vestigial,  um  ou  duas  lentes 

próximas da fóvea antenal; 4) ausente.

7 – 31. Correspondem aos seguintes caracteres da análise 1 listados acima: 7 = 7, 8 

= 14, 9 = 15, 10 = 16, 11 = 26, 12 = 27, 13 = 32, 14 = 34, 15 = 36, 16 = 39, 17 = 43, 

18 = 44, 19 = 45, 20 = 46, 21 = 47, 22 = 49, 23 = 51, 24 = 52, 25 = 53, 26 = 54, 27 = 

55, 28 = 56, 29 = 57, 30 = 67, 31 = 69.
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32. Terceiro  segmento  proctodeal  com  um divertículo  separando  a  pança  da 

válvula entérica: 1) ausente; 2) presente.

33 – 43. Correspondem aos seguintes caracteres da análise 1 listados acima: 

33 = 70, 34 = 72, 35 = 73, 36 = 74, 37 = 75, 38 = 76, 39 = 77, 40 = 78, 41 = 90, 42 = 

91, 43 = 92.

Análises

As duas matrizes de caracteres foram editadas no programa MacClade 3.04 e 

analisadas no programa PAUP 4.0b 10, rodando em emulador de ambiente Maclntosh, 

Executor 2.1. Em ambos os casos, foi realizada análise heurística no PAUP com a opção 

de  100  adições  aleatórias.  Os  caracteres  multi-estado  foram  tratados  como  não 

ordenados e todos os caracteres receberam o mesmo peso na análise.
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Resultados e Discussão

Ruptitermes Mathews, 1977

Ruptitermes Mathews, 1977: 95

Espécie-tipo: Ruptitermes xanthochiton Mathews, 1977, por designação original.

Diagnose

Alados geralmente grandes e escuros; pós-clípeo curto e com uma reentrância na 

margem  posterior,  linha  mediana  normalmente  não  alcançando  a  margem  anterior. 

Mandíbula com A do mesmo tamanho ou um pouco maior que M1+2. Os operários com 

A menor que M1+2, glândulas deiscentes sempre presente, pernas anteriores com duas 

fileiras  (regulares  ou  irregulares)  de  espinhos  na  margem  interna;  junção  entre 

mesêntero  e  proctodeo  sinuosa;  válvula  entérica  desarmada;  junção  de  P1  em  P3 

circundada por três lobos distintos, exceto em R. arboreus, Ruptitermes sp. N, O e P.

Alado

Cápsula  cefálica  arredondada,  muito  esclerotinizada,  coloração  variando  de 

marrom  a  marrom-escura,  coberta  por  muitos  pêlos  e  várias  cerdas  de  tamanhos 

diferentes; manchas frontais presentes em número e tamanho diferentes. Lábio curto, 

coberto por muitos pêlos e várias cerdas de tamanhos diferentes. Pós-clípeo achatado a 

inflado, largura de duas a duas vezes e meia maior que o comprimento; linha mediana 

incompleta ou completa, sempre visível; lobos cobertos densamente por pêlos e várias 

cerdas distribuídas espaçadamente. Antenas com 15 artículos. Fontanela presente, forma 

28



e tamanho variável, mais clara que a cápsula cefálica. Olhos circulares, médio a grande, 

localizados  acima  da margem inferior  da cápsula  cefálica.  Ocelos  médios  a  grande, 

proeminentes, formato arredondado a oval. Mandíbula esquerda com  A menor que o 

M1+2; abertura do ângulo formado entre os A e o M1+2 de aproximadamente 600; A 

com margem posterior retilínea ou côncava, um pouco menor ou um pouco maior que a 

margem anterior do  M1+2; margem posterior do  M1+2 levemente côncava, cerva de 

três vezes maior que a margem anterior e separada do M3 por uma incisão em forma de 

V;  M3 desenvolvido,  margem  anterior  reta  ou  curvada,  ponta  mais  próxima  ou 

eqüidistante  entre  a  margem posterior  do  M1+2 e  a  parte  mais  alta  da  PrM;  DM 

pequeno, metade anterior visível e metade posterior encoberta pela PrM; PrM pequena 

a grande com superfície rugosa, ponta arredondada. Mandíbula direita com  A menor 

que o  M1;  abertura  do ângulo  formado entre  os  A e  o  M1 superior  a  600;  A com 

margem posterior retilínea a côncava, menor ou maior que a margem anterior do M1; 

margem posterior do M1 cerca de duas vezes maior que a margem anterior, formando 

uma concavidade com a margem anterior do M2; M2 pequeno, ponta mais próxima da 

PM que do M1; PM com superfície levemente côncava com três ou quatro cristas.

Tórax  um  pouco  mais  claro  que  cápsula  cefálica.  Pronoto  com  formato 

trapezoidal  com margens arredondadas ou hemi-circular;  coberto por muitos pêlos e 

cerdas  longas  retas  ou  curvadas;  margem  anterior  um  pouco  mais  elevada  que  o 

restante; margem posterior um pouco emarginada ou contínua. Mesonoto e metanoto da 

mesma coloração que o pronoto, com bordas laterais brancas. Mesonoto com margem 

posterior  profundamente  emarginada,  formando  um  ângulo  com  abertura  igual  ou 

menor que 900. Metanoto com margem posterior um pouco mais emarginada que a do 

mesonoto, formando um ângulo maior que 900. Esclerito pleural e ventral mais claro 

que o dorsal,  com partes das extremidades  brancas.  Pernas com coxas de coloração 
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marrom a marrom-escura; trocânteres, fêmures, tíbias e tarsos são mais claros que as 

coxas.

Os tergitos abdominais da mesma cor ou um pouco mais claros que o tórax, 

cobertos  por  muitos  pêlos;  as  cerdas  estão  distribuídas  principalmente  nas  margens 

central e posterior.

Operário

Cápsula cefálica arredondada ou levemente mais larga na parte anterior; sultura 

em forma  de  Y  pouco  visível  ou  invisível;  coloração  variando  de  amarelo-claro  a 

marrom-escuro;  coberta  por  pêlos  curtos,  quando presentes,  formando  uma camada, 

com diferentes densidades, conforme a espécie; cerdas finas ou grossas, eretas ou um 

pouco curvadas, distribuídas densamente ou espaçadamente. Lábio curto, coberto por 

pêlos e cerdas de tamanhos diferentes. Pós-clípeo achatado a fortemente inflado, largura 

de  duas  a  três  vezes  maiores  que  o  comprimento;  linha  mediana  incompleta  ou 

completa, sempre visível; lobos com uma ou várias cerdas, coberto ou não por pêlos 

curtos. Antenas com 14 artículos. Fontanela variável, inconspícua ou como uma mancha 

fosca mais clara que a cápsula cefálica; se pequena elíptica ou arredondada; se grande, 

arredondada.  Mandíbula  esquerda  com  A menor  que  M1+2;  abertura  do  ângulo 

formado entre os  A e o  M1+2 variando de cerca de 300 a 900; margem posterior do 

M1+2 levemente côncava ou retilínea, duas a quase quatro vezes maior que a margem 

anterior e separada do  M3 por uma incisão em forma de  V;  M3 pequeno e distinto, 

margem anterior sinuosa; DM pequeno, metade da margem anterior visível, enquanto o 

restante é encoberto pela  PrM, que é grande. Mandíbula direita com A menor ou do 

mesmo tamanho que M1; abertura do ângulo formado entre os A e o M1 variando de 

cerca de 300 a 900; margem posterior do  M1 retilínea a levemente côncava, cerca de 
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duas vezes maior que a margem anterior; M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da 

PM do que da ponta do M1; PM com uma leve concavidade, com três a quatro cristas.

Tórax da mesma cor ou mais clara que a cápsula cefálica.  Pronoto com lobo 

anterior  grande,  em  vertical,  coberto  por  cerdas  e  pêlos  distribuídos  nas  margens 

anteriores e laterais; mesonoto e metanoto coberto por cerdas distribuídas ao longo de 

suas margens. Pernas geralmente compridas; coxas, trocânteres e fêmures mais claros 

que o tórax; tíbias e tarsos mais claros que os fêmures. Coxas protorácicas contendo 

número variável espinhos (até 20) ou cerdas na margem interna. Fêmures pro- meso- e 

metatorácico  com duas  fileiras  de  espinhos,  incontínuas,  na  margem interna.  Tíbias 

protorácicas  podem ser compridas,  finas  a levemente  infladas;  se curtas,  geralmente 

infladas; com espinhos distribuídos de forma regular ou irregular na margem interna. 

Fórmula tarsal: 4:4:4; fórmula dos esporões da tíbia: 2:2:2.

Abdômen mais claro que o tórax; permitindo visualização total  ou parcial  do 

tubo digestivo. Os escleritos abdominais geralmente são cobertos por pêlos e cerdas de 

tamanhos diferentes. As cerdas geralmente estão distribuídas transversalmente ao longo 

da margem posterior e central, orientadas para a parte posterior do corpo.

Tubo digestivo com esôfago em forma de um tubo estreito, longo e uniforme, 

inserido no papo,  entre  as  glândulas  deiscentes;  glândulas  deiscentes  desenvolvidas, 

podendo ocupar até o terceiro segmento abdominal; papo de tamanho variável,  parte 

centra dilatada e parte posterior se afunilando em direção da moela, que é desarmada; 

válvula estomodeal de comprimento variável,  diâmetro uniforme, sinuosa ou tubular; 

mesêntero é um tubo uniforme; dois pares de túbulos de Malpighi localizados antes da 

junção entre o mesêntero e proctodeo; região distal do mesêntero, próxima a junção com 

o proctodeo, geralmente inchada; junção do mesêntero com o proctodeo reta ou com 

graus diferentes de sinuosidade, situada ao longo do eixo do corpo em vista ventral; 
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primeira parte do segmento proctodeal (P1) longa, uniforme e geralmente com o mesmo 

diâmetro do mesêntero; P1 unindo-se ao terceiro segmento proctodeal (P3 ou pança) 

através de um divertículo curto (exceto em Ruptitermes sp. P, que é longo), com três 

lobos distintos (exceto em R. arboreus, Ruptitermes sp. N, O e P) localizado na região 

central ou superior da pança; válvula entérica (P2) desarmada; P3 na maioria das vezes, 

apresentando  invaginação  abaixo  da  margem inferior  do  receptáculo;  parte  anterior 

dilatada, maior que a parte central que por sua vez é maior que a parte posterior que se 

estreita até atingir o cólon (P4), que é tubo longo com diâmetro variado; o reto (P5) é 

curto e mais grosso que o cólon, localizado dorsalmente.

Comparações

Os alados de Ruptitermes se assemelham aos de Aparatermes, porém são mais 

escuros:  os  A são menores  ou do mesmo tamanho que os  M1+2 e  M1;  ângulo de 

aproximadamente  600 formado  entre  os  A e  o  M1+2 e  M1;  o  pós-clípeo  é  mais 

achatado, com uma reentrância na margem posterior. Os alados de Grigiotermes têm as 

mandíbulas com dentes A um pouco maiores que M1+2 e M1; a margem posterior de A 

é longa e curvada; os dentes M1+2 e M1 são pequenos; o pós-clípeo é mais inflado. Os 

alados de Anoplotermes são pequenos e o A é do mesmo tamanho ou um pouco maior 

que os dentes  marginais;  o  M2 e  o  M3 são muito  desenvolvidos.  Os operários  são 

distintos, e são facilmente reconhecidos com base nas mandíbulas, os  A são menores 

que  os  dentes  marginais;  pelas  glândulas  deiscentes  que  são  desenvolvidas;  e  pela 

junção entre mesêntero e proctodeo que é reta ou sinuosa; P1 unindo-se ao P3 através de 

um divertículo curto (exceto em Ruptitermes sp. P, fig. 24 F, G), circundado por três 

lobos distintos (exceto em R. arboreus, Ruptitermes sp. N, O e P), localizado na região 

central ou superior de P3; P2 desarmado.
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Comentários

O gênero  Ruptitermes  foi  descrito  por  Mathews  (1977),  incluindo  apenas  a 

espécie-tipo R. xanthochiton e R. reconditus (previamente em Anoplotermes). Mathews 

também indicou que  Anoplotermes arboreus e  Anoplotermes proratus provavelmente 

deveriam ser incluídos em Ruptitermes, mas sem confirmação devido ao fato de não ter 

examinado detalhadamente material dessas espécies. Araujo (1977) incluiu todas essas 

espécies  em  Ruptitermes e  acrescentou  também  R.  silvestrii,  previamente  em 

Anoplotermes.

No presente trabalho, o número de espécies de Ruptitermes é elevado de cinco 

para 20 espécies,  das  quais  15 são novas.  O gênero e  suas  espécies  têm o registro 

ampliado para várias regiões do Brasil e, até mesmo, para a América do Sul. Para a 

região  Neotropical  esta  é  a  primeira  revisão  de  um  gênero  da  Subfamília 

Apicotermitinae. Sands (1972) estudando os cupins sem soldados da África descreveu 

16 novos gêneros e 51 novas espécies.

Chave para as espécies de Ruptitermes com base nos alados

1 – Tíbia  protorácica,  margem interna com duas fileiras regulares de espinhos, bem 

separadas (fig. 8 L) --------------------------------------------------------------------------------2

1’ – Tíbia protorácica, margem interna com duas fileiras regulares de espinhos, muito 

próximas ou espinhos dispostos irregularmente (fig. 7 J) ------------------------------------3

2 – Fontanela grande, maior que as manchas frontais (fig. 8 A) ----------------R. silvestrii

2’ – Fontanela inconspícua ou muito pequena (fig. 12 A) ---------------Ruptitermes sp. C

3 – Fontanela arredondada, tamanhos diferentes (fig. 10 A; 11 A; 13 A) ------------------4

3’ – Fontanela elíptica e pequena (fig. 5 A; 6 A; 9 A) ----------------------------------------7
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4 – Fontanela grande, aproximadamente do mesmo tamanho que as manchas frontais 

(fig. 13 A) -------------------------------------------------------------------------------------------5

4’ – Fontanela pequena, muito menor que as manchas frontais (fig. 10 A; 11 A) --------6

5 –  Quatro  manchas  frontais  e  uma mancha  mediana;  linha  mediana  do  pós-clípeo 

incompleta na parte anterior (fig. 13 A, B) --------------------------------Ruptitermes sp. D

5’  –  Duas  manchas  frontais  e  uma  mancha  mediana;  linha  mediana  do  pós-clípeo 

completa e visível --------------------------------------------------------------------R. arboreus

6  –  Pós-clípeo  com  acentuada  reentrância  na  margem  posterior;  linha  mediana 

incompleta  na  parte  anterior;  ausência  de  mancha  mediana  (fig.  11  A,  B) 

------------------------------------------------------------------------------------Ruptitermes sp. B

6’ – Pós-clípeo com suave reentrância na margem posterior; linha mediana completa até 

a margem anterior; presença de mancha mediana (fig. 10 A, B) -------Ruptitermes sp. A

7 – Tamanho grande a médio; parte central e anterior da linha mediana do pós-clípeo 

coberta densamente por muitos pêlos (fig. 5 A); olhos pequenos (de perfil) (fig. 5 B) 

------------------------------------------------------------------------------R. franciscoi, n. comb.

7’ – Tamanho médio a pequeno; parte central e anterior da linha mediana do pós-clípeo 

coberta por pêlos, mas não densamente (fig. 7 A, F, J, L, Q e R); olhos grandes (de 

perfil) (fig. 7 B e M) ---------------------------------------------------------------R. reconditus1

Chave para as espécies de Ruptitermes com base em operários

1 – Cápsula cefálica com muitas cerdas esparsas, sem ou com poucos pêlos (fig. 4 A, B; 

5 E, F) -----------------------------------------------------------------------------------------------2

1’ – Cápsula cefálica com poucas cerdas e sem pêlos (fig. 7 A, F; 9 F, G) --------------12

2 – Tíbia protorácica comprida (fig. 4 E; 9 J; 11 H; 13 F; 17 D; 20 F; 23 E) --------------3

1 Existem alados de R. reconditus, registrados para o Araguaia, Mato Grosso, com a fontanela grande e 

arredondada. Esta é uma diferença significativa morfologicamente, para a qual se deve estar atento.
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2’ – Tíbia protorácica curta (fig. 5 D, J; 7 G, J; 8 J; 10 D, G; 14 C; 15 E; 16 C; 18 E; 19 

C; 21 F; 22 C; 24 C) -------------------------------------------------------------------------------5

3 – Pós-clípeo achatado e pequeno (fig. 11 E, F); metanoto com uma linha transversal 

de cedas na região central (fig. 11 G); coxas protorácicas com 9 – 15 espinhos marrons 

(fig. 11 H) ----------------------------------------------------------------------Ruptitermes sp. B

3’ – Pós-clípeo fortemente inflado e grande (fig. 4 A, B; 23 A, B) -------------------------4

4 – Presença de vestígio de olhos compostos localizados após a inserção da antena (fig. 

4 B); junção mesêntero e proctodeo curta e reta (fig. 4 G) --- -----------------R. arboreus

4’ – Ausência de vestígios de olhos compostos localizados após a inserção da antena; 

junção mesêntero e proctodeo longa e sinuosa (fig. 23 G) --------------Ruptitermes sp. O

5 – Tíbia  protorácica,  margem interna  com duas  fileiras  regulares  de espinhos  bem 

separadas (fig. 8 L) ----------------------------------------R. silvestrii ou Ruptitermes sp. C2

5’ – Tíbia protorácica, margem interna com duas fileiras regulares de espinhos, muito 

próximas ou espinhos dispostos irregularmente (fig. 7 J) ------------------------------------6

6 – Tíbia protorácica fortemente inflada a inflada (fig. 5 D, J; 8 J; 9 J; 17 D; 20 F; 21 F; 

22 C; 23 C; 24 C) ----------------------------------------------------------------------------------7

6’ – Tíbia protorácica pouco inflada (fig. 4 E; 7 G; 10 D, G; 11 H; 13 F; 14 C; 15 E; 16 

C; 18 E; 19 C) --------------------------------------------------------------------------------------9

7 – Fontanela pequena e elíptica (fig. 5 E); válvula estomodeal longa e uniforme (fig. 5 

M) -------------------------------------------------------------------------R. franciscoi, n. comb.

7’ – Fontanela inconspícua ou em forma de mancha fosca (fig. 22 A; 24 A); válvula 

estomodeal variável -------------------------------------------------------------------------------8

8 – Coxas protorácicas com quatro espinhos (fig. 22 C); válvula estomodeal muito curta 

(fig. 22 D); P2 localizada em um curto divertículo (fig. 22 F, G) ------Ruptitermes sp. N

2 Os operários de R. silvestrii e Ruptitermes sp. C são muito semelhantes e, no momento, a separação das 

duas espécies só pode ser feita com base na casta dos alados. A falta de operários da espécie Ruptitermes 

sp. C é o fator limitante para a caracterização e identificação desta espécie.
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8’ – Coxa protorácica com cerca de sete espinhos e poucos pêlos (fig. 24 C); válvula 

estomodeal de comprimento médio (fig. 24 D); P2 localizada em um longo divertículo 

(fig. 24 F, G) -------------------------------------------------------------------Ruptitermes sp. P

9 – Coxa protorácica com cinco a seis espinhos (fg. 15 E; 18 E) --------------------------10

9’ – Coxa protorácica com uma a três cerdas (fig. 14 C; 16 C) ----------------------------11

10 – Cápsula cefálica com maior concentração de pêlos após a fontanela, que é pequena 

e  elíptica  (fig.  15  A,  B);  tergito  com  menor  concentração  de  pêlos  (fig.  15  F) 

------------------------------------------------------------------------------------Ruptitermes sp. F

10’ – Cápsula cefálica com muitos pêlos esparsos (fig. 18 A, B); fontanela uma mancha 

clara; tergito com maior concentração de pêlos (fig. 18 F) ---------------Ruptitermes sp. I

11  –  Cápsula  cefálica  marrom-escura;  pós-clípeo  inflado  (fig.  12  A,  B) 

------------------------------------------------------------------------------------Ruptitermes sp. E

11’ – Cápsula cefálica amarelada; pós-clípeo fortemente inflado e grande (fig. 16 A, B) 

-----------------------------------------------------------------------------------Ruptitermes sp. G

12 – Tíbia protorácica comprida (fig. 9 J; 13 F; 17 D; 20 F) -------------------------------13

12’ – Tíbia protorácica curta (fig. 7 G, J; 10 G; 19 C; 21 F) -------------------------------15

13 – Pós-clípeo achatado e pequeno (fig. 17 A, B); tergito esclerotinizado, com cerdas 

marrons e muito visíveis, mas transparentes ------------------------------Ruptitermes sp. H

13’ – Pós-clípeo inflado a fortemente inflado (fig. 9 F, G; 13 D, E; 20 A, B); tergito 

esclerotinizado ou esbranquiçado --------------------------------------------------------------14

14 – Cápsula cefálica vermelha; fontanela grande e arredondada, pós-clípeo fortemente 

inflado (fig. 13 D, E); tergitos cobertos por duas fileiras transversais de cerdas e pêlos 

distribuídos não densamente -------------------------------------------------Ruptitermes sp. D

14’ – Cápsula cefálica de coloração variando entre amarelo-claro a laranja; fontanela 

inconspícua ou como uma mancha mais clara (fig. 9 F); metanoto com fileira transversal 
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irregular de espinhos na região central (fig. 17 C); válvula estomodeal muito longa (fig. 

9 M) -------------------------------------------------------------------------------R. xanthochiton

14’’  –  Cápsula  cefálica  de  coloração  variando  entre  vermelho  a  marrom;  fontanela 

pequena e arredondada (fig. 20 A); metanoto sem espinhos na região central; válvula 

estomodeal de comprimento médio (fig. 20 H) ---------------------------Ruptitermes sp. L

15 – Fontanela pequena e elíptica (fig. 7 A, B, D, E; 21 A) --------------------------------16

15’ – Fontanela inconspícua ou mancha clara sobre a cápsula cefálica (fig. 19 A; 11 E) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------17

16 – Pós-clípeo inflado (fig. 7 A, F); coxa protorácica com 5 – 6 espinhos (fig. 7 H, G, 

I) -------------------------------------------------------------------------------------R. reconditus

16’ – Pós-clípeo fortemente inflado e grande (fig. 21 A, B); coxa protorácica com cerca 

de 9 espinhos (fig. 21 F) -----------------------------------------------------Ruptitermes sp. M

17 –  Cápsula  cefálica  amarela;  pós-clípeo  fortemente  inflado  e  grande  (fig.  19  B); 

tergitos totalmente transparentes --------------------------------------------Ruptitermes sp. J

17’  –  Cápsula  cefálica  marrom;  pós-clípeo  inflado  (fig.  10  A);  tergitos  abdominais 

marrons e pouco transparentes ----------------------------------------------Ruptitermes sp. A
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Ruptitermes arboreus (Emerson)

Anoplotermes (Speculitermes)  arboreus Emerson, 1925: 426 – 427 (alado: fig. 

81a,  b);  Mathews,  1977:  100  (Ruptitermes);  Constantino,  1991:  195  (Ruptitermes, 

alado:  fig.  12).  Holótipo:  rainha (AMNH), não examinado.  Localidade-tipo:  Guiana, 

Katarbo.

Alado (Figura 1 A; Tabela 1)

Cápsula  cefálica  arredondada,  muito  esclerotinizada,  coloração  variando  de 

marrom  a  marrom-escura,  coberta  por  muitos  pêlos  e  várias  cerdas  de  tamanhos 

diferentes;  manchas frontais aproximadamente do mesmo tamanho que a fontanela e 

levemente mais clara que a cápsula cefálica;  índice:  (1) = 1,40. Pós-clípeo marrom-

escuro,  fortemente  inflado,  coberto  por  muitos  pêlos  e  poucas  cerdas  distribuídas 

espaçadamente; linha mediana completa, fraca, mas visível; índices: (20) = 0,40, Cp/L = 

0,18 e Cp/DPS = 1,97. Não foi possível calcular as medidas e os índices para antenas, 

pois  em  todos  os  alados  analisados  as  antenas  estavam  incompletas,  quebradas. 

Fontanela grande, arredondada e da mesma cor ou um pouco mais clara que a cápsula 

cefálica, normalmente visível em vista dorsal. Olhos circulares, localizados acima da 

margem inferior da cápsula cefálica, índice (29) = 0,93. Ocelos grandes e proeminentes, 
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formato oval, distantes aproximadamente 0,18 mm dos olhos. Mandíbula esquerda (fig. 

1 A): índice EAP/EPT = 0,37; A com margem posterior retilínea e um pouco menor que 

a margem anterior do  M1+2; ângulo de aproximadamente 600 formado entre o  A e o 

M1+2;  margem posterior  do  M1+2 côncava,  quase três  vezes  maior  que a  margem 

anterior e separada do  M3 por uma profunda incisão em  V;  M3 muito desenvolvido, 

proeminente,  com  a  margem  anterior  reta  e  a  ponta  eqüidistante  entre  a  margem 

posterior  do  M1+2 e  a parte  mais alta  da  PrM;  DM pequeno com metade  anterior 

visível e metade posterior encoberta pela  PrM;  PrM elevada para a frente, grande e 

com superfície rugosa, ponta arredondada; longitudinalmente o M1+2 forma uma linha 

com a ponta da  PrM,  enquanto os dentes  A e  M3 formam outra linha logo abaixo; 

proporção longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) = 5,71. Mandíbula direita (fig. 1 

A): índice DAP/DPS = 0,57; A com margem posterior levemente côncava e menor que 

a margem anterior do M1; ângulo maior que 700 formado entre o A e o  M1; margem 

posterior  do  M1 cerca  de duas  vezes  maior  que  a  margem anterior,  formando uma 

concavidade com a margem anterior do M2; M2 pequeno, ponta mais próxima da PM 

que  do  M1;  PM com  superfície  levemente  côncava  com  quatro  cristas; 

longitudinalmente o A e a parte mais alta da PM formam uma linha que é ultrapassada 

pelo  M1,  enquanto  que  o  M2 está  localizado  muito  abaixo  desta  linha;  proporção 

longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 8,10.

Tórax marrom a marrom-escuro, um pouco mais claro que a cápsula cefálica, 

índices: (46) = 0,76 e (48) = 0,70. Pronoto de formato hemi-circular coberto por muitos 

pêlos,  muitas  cerdas  longas  e  curvadas;  margens  laterais  arredondadas;  margem 

posterior  um  pouco  emarginada.  Mesonoto  com  margem  posterior  profundamente 

emarginada,  ângulo  com abertura  de  aproximadamente  900.  Metanoto  com margem 

posterior formando um ângulo superior a 900. Pernas com coxas de coloração marrom a 
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marrom-escura;  trocânteres  normalmente  mais  claros  que  as  coxas;  fêmures  com 

margem externa marrom-escura e margem interna mais clara; tíbias protorácicas com 

maior parte marrom-escura, enquanto a região distal e os tarsos são amarelados, índice: 

(53) = 0,10.

Operário (Figuras 2 A, 4 A-J; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  arredondada,  muito  esclerotinizada,  coloração  variando  de 

vermelho a marrom-escuro; coberta por muitos pêlos e muitas cerdas longas, finas e 

curvadas,  distribuídas  espaçadamente  (fig.  4  A,  B);  índice:  (1)  =  1,13.  Pós-clípeo 

fortemente inflado; largura cerca de duas vezes maior que o comprimento; coberto por 

pêlos e muitas cerdas grandes, de tamanhos diferentes; linha mediana completa, bem 

definida e visível (fig. 4 A, B); índices: (20) = 0,44, Cp/L = 0,24 e Cp/DPS = 1,72. 

Antenas com índices: (16) = 2,78 e (17) = 2,47. Fontanela grande e arredondada (fig. 4 

A),  pouco  a  distintamente  visível,  levemente  mais  clara  que  a  cápsula  cefálica, 

localizada  após  a  mancha  frontal  mediana  que  é  pequena,  arredondada  e  visível. 

Presença  de  vestígios  dos  olhos  compostos,  localizado  póstero-lateralmente  a  cada 

fóvea antenal. Mandíbula esquerda (fig. 2 A): índice EAP/EPT = 0,27; A com margem 

posterior  retilínea e menor que a margem anterior  do  M1+2;  ângulo menor que 450 

formado entre o A e o M1+2; margem posterior do M1+2 côncava, quase quatro vezes 

maior que a margem anterior e separada do M3 por uma profunda incisão em V;  M3 

muito desenvolvido, proeminente, com margem anterior sinuosa e a ponta eqüidistante 

entre a margem posterior do M1+2 e a parte mais alta da PrM; DM pequeno e agudo, 

metade anterior visível e metade posterior encoberta pela  PrM, que é muito elevada 

para a frente, muito grande e cume com ponta arredondado; longitudinalmente a ponta 

da PrM ultrapassa a ponta de todos os outros dentes, seguida pela ponta do M1+2, por 
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uma linha formado pela ponta do  M3 e  DM e mais abaixo a ponta do  A; proporção 

longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) = 4,75. Mandíbula direita (fig. 2 A): índice 

DAP/DPS = 0,44; A com margem posterior retilínea e menor que a margem anterior do 

M1; ângulo maior que 450 entre o A e o M1; margem posterior do M1 cerca de duas 

vezes  maior  que  a  margem  anterior  e  formando  uma  concavidade  com  a  margem 

anterior do M2; M2 desenvolvido, ponta mais próxima da PM do que da ponta do M1; 

PM levemente côncava com quatro cristas; longitudinalmente o M1 ultrapassa a linha 

formada entre o A e a parte mais alta da PM, enquanto o M2 está abaixo desta linha; 

proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPAxDSM) = 7,46.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica; índices: (46) = 0,58 e (48) = 

0,84.  Pronoto  com  vários  pêlos  cobrindo  a  região  central  e  as  margens  da  placa 

pronotal, muitas cerdas longas e visíveis distribuídas principalmente ao longo de suas 

margens (fig. 2 C, D). Pernas compridas e finas; coxas e trocânteres da mesma cor ou 

levemente  mais  claros  o  tórax,  contendo  poucas  cerdas  longas  e  finas;  fêmures  da 

mesma cor ou levemente mais claras  que o tórax,  maior concentração  de cerdas na 

região distal; tíbias claramente com duas cores, região proximal da mesma cor que o 

fêmur  e  região  distal  amarela  a  branca,  cerdas  localizadas  na  margem  interna 

praticamente do mesmo tamanho. Tíbias protorácicas compridas e mais finas que os 

fêmures (fig. 2 E), índice (53) = 0,09.

Abdômen  com  tergitos  esclerotinizados,  dificultando  a  visualização  por 

transparência do tubo digestivo; esternitos mais claros, permitindo melhor visualização 

por transparência; cerdas longas e finas distribuídas espaçadamente por todo o esclerito 

abdominal.

Glândulas deiscentes grandes, podendo alcançar até o início do quarto segmento 

abdominal;  papo  muito  volumoso,  podendo  ocupar  até  1/3  do  abdômen  (fig.  4  F); 
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válvula  estomodeal  comprida  e  com  diâmetro  uniforme  (fig.  4  F);  junção  entre 

mesêntero e proctodeo curta e reta (fig. 4 G); P1 com diâmetro um pouco menor que do 

mesêntero; P2 unindo-se ao P3 através de um divertículo curto, sem lobos e com bordas 

semi-contínuas (fig. 4 J), localizado na região central ou superior de P3 (fig. 4 H, I); P3 

sem invaginação, volumosa, um pouco maior na parte anterior que na parte posterior 

(fig. 4 H, I); P4 longo com parte anterior mais dilatada que a parte posterior de P3, cujo 

diâmetro vai diminuindo em direção ao P5, que é curto e estreito.

Comparações

Os alados e operários de R. arboreus são muito distintos das outras espécies do 

gênero  Ruptitermes.  Os  alados  podem  ser  facilmente  reconhecidos  pela  grande 

quantidade  de  cerdas  longas  e  curvadas  que  cobrem  a  cápsula  cefálica,  possuem 

fontanela grande e arredondada; é também a única espécie do grupo que possui quatro 

ranhuras na placa molar. Os operários são mais escuros, têm maior quantidade de cerdas 

longas e curvadas na cápsula cefálica; as pernas são compridas e finas; é a única espécie 

que tem vestígios de olhos compostos. Internamente podem ser reconhecidos com base 

na  junção  entre  mesêntero  e  proctodeo  e  no  formato  da  borda  que  circunda  o 

divertículo,  localizado sobre o P3. Além destas características morfológicas,  está é a 

única espécie do gênero que constrói ninhos do tipo cartonado no tronco de árvores e 

tem comportamento agressivo quando importunada.

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 25)

R. arboreus deve ocorrer em toda a Amazônia. Na Amazônia brasileira já foi 

registrada  nos  Estados  do  Amazonas,  Pará,  Rondônia  e  Roraima  e,  fora  do  Brasil, 

somente  na  localidade  tipo,  Guiana  (fig.  25).  Os  espécimes  geralmente  são  muito 
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homogêneos e as variações ocorrem principalmente no tamanho e nas leves tonalidades 

da coloração. Entretanto, verifiquei que na única amostra de Roraima, os espécimes são 

muito mais claros e as cerdas que cobrem as placas torácicas e abdominais são mais 

finas  e,  até  mesmo,  em  menor  quantidade  quando  comparadas  com  de  outras 

localidades.

Biologia

R. arboreus é a única espécie do gênero que constrói ninhos do tipo cartonado 

em troncos de árvores. Emerson (1925), na região de Katarbo, Guiana, observou ninhos 

localizados a cerca de 50 cm do chão. Em Porto Trombetas (Oeste do Pará), em áreas 

reflorestadas com árvores nativas eu também encontrei ninhos localizados a essa altura. 

Já na Reserva Ducke, em Manaus, Amazonas, encontrei ninhos localizados acima de 5 

m  de  altura,  preso  no  tronco  de  árvores.  Observei,  também,  que  R.  arboreus e 

Amitermes excellens (Termitinae), compartilhavam um ninho e galerias sobre o tronco 

de uma árvore viva. Entretanto, internamente, as galerias eram divididas por uma parede 

e cada espécie tinha o seu corredor (túnel) que se estendia até a superfície do solo, onde 

forrageavam. O húmus, aparentemente, é sua principal fonte de alimento, mas grãos de 

areia  podem  ser  encontrados  no  tubo  digestivo,  principalmente  na  pança.  Quando 

importunados reagem com agressividade sobre o invasor, se defendendo com mordidas 

e o rompimento das glândulas deiscentes, localizadas no tórax e primeiros segmentos 

abdominais, que contém uma espécie de cola que gruda no inimigo.

Material examinado

BRASIL:  Amazonas.  Manaus:  Reserva  Ducke,  20.VIII.1991,  F.B.  Apolinário  col., 

operários (INPA); Reserva Ducke, 20.XI.1990, F.B. Apolinário col., operários (INPA); 
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Reserva Ducke, 06.XI.1990, F.B. Apolinário col., operários (INPA); rodovia BR-174 

(Km-14), 08.IX.1978, A.G. Bandeira col., operários (MPEG-486); ZF-2, 14.VII.1983, 

R.L.S. Abreu col., operários (UnB-370). Maraã: rio Japurá, 28.X.1988, R. Constantino 

col., operários e rainha (MPEG-2956).  Pará. Itaítuba: Parque Nacional da Amazônia, 

13.II.2005, Y. Okada col., operários (INPA). Oriximiná: Porto Trombetas, 21.X.2000, 

A.N.S.  Acioli  col.,  operários  (INPA).  Santarém:  Parque  Nacional  da  Amazônia, 

22.VIII.1978, A.G. Bandeira col., operários e rainha (MPEG-410); Parque Nacional da 

Amazônia, 22.VIII.1978, A.G. Bandeira col., operários (MPEG-411); Parque Nacional 

da  Amazônia,  22.VIII.1978,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (MZSP-7635  (parte 

MPEG-410)).  Serra  dos  Carajás,  10.IX.1983, A.G. Bandeira  col.,  operários  e  rainha 

(MPEG-1595).  Rondônia. Ariquemes: Fazenda Rancho Grande, 12.X.1993, D.H. Coll 

&  A.C.  Kistner  col.,  operários  (UnB-558).  Roraima.  Rodovia  BR-174  (Km-436), 

13.V.1977,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (INPA);  rodovia  BR-174  (Km-436), 

13.V.1977,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (MZSP-7639).  GUIANA:  Katarbo, 

27.VIII.1920 A. Emerson col., operários, parátipos (MZSP-3771).

Ruptitermes franciscoi (Snyder), nova combinação

Anoplotermes  franciscoi Snyder,  1959:  314  –  315  (alado).  Holótipo:  alado 

(USNM), não examinado. Localidade-tipo: Venezuela, Bolívar, El Pilar.

Alado (Figuras 1 B; 5 A–D; Tabela 1)

Cápsula  cefálica  arredondada,  esclerotinizada,  vermelha  a  marrom-escura, 

coberta  densamente  por  pêlos,  cerdas  distribuídas  espaçadamente;  duas  manchas 

frontais presentes (fig. 5 A, B); índice: (1) = 1,41. Pós-clípeo mais claro que a cápsula 

cefálica,  achatado,  largura  cerca  de  duas  vezes  e  meia  maior  que  o  comprimento; 
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densamente coberto por pêlos, várias cerdas distribuídas espaçadamente; linha mediana 

fraca, não se completando na parte anterior que é densamente coberta por pêlos (fig. 5 

A, B); índices: (20) = 0,39, Cp/L = 0,19 e Cp/DPS = 2,00. Antenas com 15 artículos; 

índices: (16) = 2,58 e (17) = 1,83. Fontanela pequena e elíptica (fig. 5 A), levemente 

mais  clara  que  a  cápsula  cefálica.  Olhos  circulares,  médios,  localizados  acima  da 

margem inferior da cápsula cefálica, índice (29) = 0,94. Ocelos pequenos, proeminente, 

hemi-circular  (em vista dorsal,  fig. 5 A) e distantes aproximadamente 0,15 mm dos 

olhos. Mandíbula esquerda (fig. 1 B): índice EAP/EPT = 0,47; A com margem posterior 

levemente  côncava  e  um pouco maior  que a  margem anterior  do  M1+2;  ângulo de 

aproximadamente  600 formado entre  o  A e  o  M1+2;  margem posterior  do  M1+2 é 

levemente côncava a retilínea, quase três vezes maior que a margem anterior e separada 

do  M3 por  uma pequena  incisão  em  V;  M3 muito  pequeno,  curvado e  sem ponta 

distinta, parte mais elevada mais próxima da margem posterior de M1+2 que da ponta 

da  PrM;  DM com margem anterior visível e ponta encoberta pela  PrM;  PrM pouco 

elevada, grande, com a ponta levemente voltada para trás; longitudinalmente a ponta 

dos dentes  A,  M1+2 e  M3 estão alinhados, equanto a ponta da PrM está acima desta 

linha; proporção longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) = 3,16. Mandíbula direita 

(fig.  1 B):  índice DAP/DPS = 0,65;  A com margem posterior  levemente côncava e 

maior que a margem anterior do M1; ângulo com cerca de 600 formado entre o A e o 

M1; margem posterior do  M1 retilínea, um pouco maior que a margem anterior;  M2 

pequeno, com ponta mais  próxima da  PM do que da ponta do  M1;  PM levemente 

côncava e lisa, sem ranhuras ou cristas; longitudinalmente a ponta dos dentes A, M2 e a 

parte  mais  alta  da  PM estão  alinhados,  enquanto  o  M2 está  abaixo  desta  linha; 

proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 5,44.
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Tórax da mesma cor ou levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: 

(46)  =  1,04 e  (48)  =  1,00.  Pronoto trapezoidal  com margens  arredondadas,  coberto 

densamente por pêlos e várias cerdas distribuídas espaçadamente, mais concentradas ao 

longo de suas margens; margem posterior levemente emarginada (fig. 5 C). Mesonoto e 

metanoto como em R. arboreus, entretanto com maior concentração de pêlos e cerdas. 

Pernas mais claras que o tórax; margem externa das coxas cobertas por muitos pêlos e 

várias cerdas espaçadamente distribuídas, margem interna coberta por poucos espinhos; 

trocânteres  contendo pêlos  e várias  cerdas,  localizados  na margem externa;  fêmures 

contendo muitos pêlos, localizados principalmente na margem interna, e muitas cerdas, 

localizadas  na  margem  externa;  tíbias  contendo  muitos  pêlos  e  cerdas,  com  maior 

concentração na região distal; tíbias protorácica compridas e mais finas que os fêmures 

(fig. 5 D), índice: (53) = 0,13.

Operário (Figuras 2 B, 5 E-Q; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  arredondada,  coloração  variando  entre  vermelho  a  marrom, 

região anterolateral amarelada; coberta contendo alguns pêlos e várias cerdas longas e 

finas distribuídas espaçadamente (fig. 5 E, F);  índice (1) = 1,21. Pós-clípeo inflado; 

largura cerca de duas vezes maior que o comprimento; com uma ou duas cerdas longas 

e finas sobre cada lobo; linha mediana completa, definida e visível (fig. 5 E, F); índices: 

(20) = 0,39, Cp/L = 0,18 e Cp/DPS = 1,22. Antenas com índices: (16) = 2,22 e (17) = 

1,82.  Fontanela  pequena  e  elíptica,  mais  clara  que  a  cápsula  cefálica  (fig.  5  E). 

Mandíbula  esquerda  (fig.  2  B):  índice  EAP/EPT =  0,32;  A com margem  posterior 

retilínea  e  do  mesmo  comprimento  que  a  margem  anterior  do  M1+2;  ângulo 

aproximadamente de 900 formado entre o  A e o  M1+2; margem posterior do M1+2 é 

levemente côncava, cerca de três vezes maior que a margem anterior e separada do M3 
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por  uma  pequena  incisão  em  V;  M3 proeminente,  margem  anterior  contendo  um 

“degrau”, ponta mais próxima da margem posterior de  M1+2 que da ponta da  PrM; 

DM pequeno,  metade  anterior  visível  e  metade  posterior  encoberta  pela  PrM, 

medianamente  elevada,  de  tamanho  médio,  cume quase  plano,  região  anterior  mais 

elevada; longitudinalmente a ponta do M1+2 forma uma linha com a ponta da PrM e, 

logo abaixo,  a ponta do  A e  do  M3 formam outra linha;  proporção longitudinal  da 

mandíbula (EAP/EPTxETM) = 4,0. Mandíbula direita (fig. 2 B): índice DAP/DPS = 

0,56;  A com  margem  levemente  côncava  a  retilínea  aproximadamente  do  mesmo 

comprimento que a margem anterior do M1; ângulo aproximadamente de 900 formado 

entre o A e o M1; margem posterior do M1 retilínea, um pouco maior que a margem 

anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da  PM do que da ponta do  M1; 

PM levemente côncava com três cristas; longitudinalmente a ponta do M1 forma uma 

linha com a parte mais alta da  PM, enquanto a ponta de  A e  M1 formam outra linha 

logo abaixo; proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 5,67.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica; índices: (46) = 0,43 e (48) = 

0,65. Pronoto com várias cerdas de tamanhos diferentes distribuídas principalmente ao 

longo de suas margens (fig. 5 G, H); mesonoto contendo poucas cerdas distribuídas nas 

extremidades das margens laterais, na margem posterior as cerdas encontram-se mais 

centralizadas (fig. 5 I). Pernas protóracicas relativamente compridas (fig. 5 J); coxas 

com cinco a sete espinhos grandes na margem externa;  trocânteres  contendo poucas 

cerdas longas; fêmures com várias cerdas, maior concentração na margem interna; tíbias 

infladas  a  relativamente  infladas,  levemente  mais  finas  que  os  fêmures,  coberta  por 

pêlos e cerdas; espinhos distribuídos irregularmente na margem interna, índice (53) = 

0,17.
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Abdômen  com  escleritos  transparentes,  nos  espécimes  muito  claros,  ou 

esclerotinizados, nos espécimes mais escuros. Os tergitos abdominais são cobertos por 

cerdas  longas  e  finas  distribuídas  espaçadamente.  As cerdas  encontram-se alinhadas 

transversalmente;  nas  margens  laterais  e  posteriores  as  cerdas  estão  localizadas  nas 

extremidades, enquanto que nas margens anteriores as cerdas estão próximas da região 

central (fig. 5 L).

Glândulas  deiscentes  podendo  chegar  até  o  início  do  segundo  segmento 

abdominal;  papo pequeno (fig.  5 M);  válvula  estomodeal  comprida  e  com diâmetro 

uniforme (fig. 5 M); junção entre mesêntero e proctodeo curta e pouco sinuosa (fig. 5 

N); P1 um pouco mais estreito que o mesêntero; P2 unindo-se ao P3 através de um 

divertículo curto, circundado por três lobos distintos (fig. 5 Q), localizado na região 

central  de P3 (fig. 5 O, P); P3 com invaginação na parte inferior do divertículo.  Os 

segmentos P4 e P5 assemelham-se aos descritos para R. arboreus.

Comparações

Snyder (1959) apresenta medidas e descrições somente do alado. Os alados de 

R. franciscoi se diferenciam de  Ruptitermes sp. A principalmente pela reentrância na 

margem posterior do pós-clípeo que muito evidente na primeira espécie, além da parte 

anterior do pós-clípeo coberta por muitos pêlos, pela fontanela pequena e elíptica; os 

alados de R. franciscoi em média são maiores que de Ruptitermes sp. A. Os operários de 

R. franciscoi visivelmente têm mais cerdas na cápsula cefálica que Ruptitermes sp. A, a 

fontanela presente e visível em  R. franciscoi é inconspícua em  Ruptitemes sp. A. As 

pernas protorácicas em R. franciscoi têm mais cerdas, nas coxas é maior o número de 

espinhos,  além  de  serem  mais  curtas  e  infladas  quando  comparadas  com  as  de 

Ruptitermes sp. A.
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Distribuição e Variação Geográfica (Figura 26)

Esta espécie é registrada para o extremo Norte do Brasil (Roraima) e para as 

regiões Sul e Central da Venezuela (fig. 26).  R. franciscoi foi descrito originalmente 

como Anoplotermes franciscoi, sua localidade tipo é El Pilar, Bolívar, Venezuela. Todas 

as  amostras  oriundas  da  Venezuela  têm  os  operários  muito  semelhantes 

morfologicamente. Os espécimes coletados na Estação Ecológica de Maracá, Roraima, 

têm o pós-clípeo um pouco mais inflado e os tergitos abdominais são levemente mais 

transparentes que os exemplares da Venezuela.

Comentários

Snyder (1959) descreveu apenas o alado de A. franciscoi. Com base no exame de 

um parátipo (alado)  da localidade-tipo e no estudo de material  novo proveniente  da 

Venezuela e de Roraima, resolvi transferir esta espécie para o gênero Ruptitermes.

Material examinado

BRASIL:  Roraima.  Estação  Ecológica  de  Maracá,  14.V.1987,  A.G.  Bandeira  col., 

operários (INPA). VENEZUELA: Bolivar. El Pilar, 21.VIII.1954, F. Fernándes-Yépez 

&  R.J.  Rosales  col.,  alado,  parátipo  (UnB-2027).  San  Francisco  de  Yuruani, 

28.VIII.2003,  J.  Perozo  col.,  operários  (UnB-1184).  Cojedes.  Chaparral,  22.X.1986, 

E.M.  Cancello  &  C.F.R.  Brandão  col.,  operários  (MZSP-9974).  San  Carlos, 

04.VIII.1999,  C.J.  Rosales  col.,  operários  (UnB-2208).  Guárico.  Valle  la  Pascua. 

09.VII.2003, J. Perozo col., operários e imago (UnB-1619). Localidade, data e coletor 

desconhecido, operários e alados (UnB-2028).
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Ruptitermes reconditus (Silvestri)

Anoplotermes reconditus Silvestri, 1901: 8 (alado); Silvestri, 1903: 101 (alado: 

fig. 34a, b, 228, 229; operário: fig. 230); Holmgren, 1912: 74 (Anoplotermes subgênero 

Speculitermes); Snyder, 1949: 110 (Speculitermes); Mathews, 1977: 98 (Ruptitermes); 

Constantino,  1999:  442  –  443  (Ruptitermes,  operários:  fig.  154,  155,  163  –  166); 

Constantino & Acioli, 2006: 119 (Ruptitermes, operários: fig. 5.2). Síntipos: LEFS e 

MCGD (não examinados),  MZSP (alados e operários,  examinados).  Localidade-tipo: 

Brasil, Mato Grosso, Cuiabá.

Speculitermes  proratus Emerson  in Snyder,  1949:  110;  Mathews,  1977:  98 

(Ruptitermes). Holótipos: alado (AMNH), examinado através de imagens. Localidade-

tipo: Bolívia, Mojos. Nova sinonímia.

Alado (Figuras 6 A–R; Tabela 1)

Cápsula  cefálica  arredondada,  muito  esclerotinizada,  coloração  vermelha  a 

marrom-escura,  coberta  densamente  por  pêlos  e  várias  cerdas  distribuídas 

espaçadamente; manchas frontais presentes (fig. 6 A, F, J, L, Q, R); índice: (1) = 1,42. 

Pós-clípeo um pouco mais claro que a cápsula cefálica, achatado (fig. 6 B, M); tamanho 

e forma variável, largura geralmente cerca de duas vezes maior que o comprimento; 

coberto densamente por pêlos e várias cerdas, linha mediana fraca, não se completando 

na parte anterior (fig. 6 A, F, J, L, Q, R); índices: (20) = 0,46 e Cp/L = 0,19. Antenas 

com 15 artículos, mais clara que a cápsula cefálica, índices: (16) = 2,33 e (17) = 1,64. 

Fontanela geralmente pequena e elíptica, levemente mais clara que a cápsula cefálica 

(fig. 6 A, F, J, L, Q); exceto em espécimes de várias amostras provenientes do Estado de 

Mato Grosso (Parque Estadual do Araguaia), nas quais há indivíduos com fontanelas 

grandes e arredondadas e mais claras que a cápsula cefálica (fig. 6 R). Olhos circulares, 
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grandes, localizados acima da margem inferior da cápsula cefálica, índice (29) = 0,94 

(fig. 6 B, M). Ocelos médios, proeminentes e distantes aproximadamente 0,12 mm dos 

olhos; em vista dorsal possuem uma pequena reentrância na margem superior (fig. 6 A, 

F, J, L, Q, R) e de perfil são arredondados (fig. 6 B, M). Mandíbula esquerda (fig. 6 A, 

L): índice EAP/EPT = 0,39; A com margem posterior levemente côncava e um pouco 

maior que a margem anterior de M1+2; ângulo aproximadamente de 450 formado entre 

o A e o M1+2; margem posterior do M1+2 é levemente côncava a retilínea, quase três 

vezes maior que a margem anterior e separada do  M3 por uma pequena incisão;  M3 

muito  pequeno,  arredondado,  parte  central  da  elevação  mais  próxima  da  margem 

posterior de  M1+2 que a parte mais alta da  PrM;  DM com metade anterior visível e 

metade posterior  encoberta  pela  PrM,  que é pequena;  longitudinalmente a ponta do 

M1+2 está um pouco acima da linha formada entre a ponta do A e a parte mais alta da 

PrM, que por sua vez está acima da ponta do M3; proporção longitudinal da mandíbula 

(EAP/EPTxETM) = 3,93. Mandíbula direita (fig. 6 A, L): índice DAP/DPS = 0,70;  A 

com margem posterior  levemente  côncava  e  maior  que  a  margem anterior  do  M1; 

ângulo com cerca de 450 formado entre o A e o M1; margem posterior do M1 retilínea, 

cerca de duas vezes maior que a margem anterior; M2 pequeno e pouco desenvolvido, 

ponta mais próxima da PM do que da ponta do M1; PM levemente côncava e com três 

ranhuras; longitudinalmente os dentes A, M2 e a parte mais alta da PM estão na mesma 

linha,  enquanto  a  ponta  do  M1 está  localizada  abaixo  desta  linha;  proporção 

longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 6,14.

Tórax da mesma cor ou levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: 

(46) = 0,81 e (48) = 0,79. Pronoto hemi-circular coberto densamente por pêlos e várias 

cerdas  distribuídas  espaçadamente,  com  maior  concentração  ao  longo  das  margens 

laterais e posterior; margem posterior levemente emarginada ou sem emarginação (fig. 6 
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C, G, N). Mesotono com margem posterior profundamente emarginada, formando um 

ângulo com abertura em torno de 900 (fig. 6 D, H, O). Metanoto com margem posterior 

variável (fig. 6 E, I, P). Pernas mais claras que o tórax; as características morfológicas 

se assemelham as de  R. franciscoi e,  inclusive,  as  tíbias  protorácicas  têm o mesmo 

índice: (53) = 0,13.

Operário (Figuras 3 C, 7 A–Q; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  arredondada  (fig.  7  D)  ou  levemente  mais  larga  na  região 

anterior (fig. 7 A, B, E), esclerotinizada, coloração variando de amarelo a vermelho, 

com poucas cerdas longas, finas e eretas. Em vista dorsal, na região anterior da cápsula 

cefálica, entre as manchas frontais e logo após o pós-clípeo observam-se quatro cerdas 

alinhadas transversalmente; duas cerdas próximas da fóvea antenal e três a quatro cerdas 

na  região  anterolateral;  na  região  central,  alinhados  com a  fontanela,  há  uma linha 

transversal de cerdas longas e finas, o número de cerdas alinhadas varia de quatro a oito; 

na região posterior há duas cerdas longas e finas, normalmente orientadas para trás e são 

de fácil visualização, juntamente com algumas cerdas menores (fig. 7 A, B, D, E). Em 

perfil, observa-se a distribuição das cerdas na região lateral e o alinhamento nas regiões 

anterior, central  e posterior da cápsula cefálica (fig. 7 C, F); índice (1) = 1,17. Pós-

clípeo amarelado, mais claro ou da mesma cor que a cápsula cefálica, inflado (fig. 7 C, 

F); largura cerca de duas vezes e meia maior que o comprimento (fig. 7 A, B, D, E); 

duas cerdas sobre cada lobo, uma longa, fina e ereta a outra é pequena e fina de difícil 

visualização; linha mediana completa, podendo ter uma pequena reentrância nas partes 

anterior e posterior (fig. 7 A, B, D, E); índices: (20) = 0,45, Cp/L = 0,20 e Cp/DPS = 

1,47. Antenas com índices: (16) = 2,06 e (17) = 1,76. Fontanela pequena e elíptica, 

levemente mais clara que a cápsula cefálica. Mandíbula esquerda (fig. 2 C): índice EAP/
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EPT = 0,35; A com margem posterior levemente côncava e menor que o comprimento 

da margem anterior do M1+2; ângulo aproximadamente de 600 formado entre o A e o 

M1+2; margem posterior do M1+2 é levemente côncava, cerca de três vezes maior que 

a margem anterior e separa do M3 por uma pequena incisão; M3 pequeno, proeminente, 

margem anterior levemente sinuosa, ponta mais próxima da margem posterior de M1+2 

que da parte mais alta da PrM; DM pequeno, metade anterior visível e metade posterior 

encoberta  pela  PrM,  que é  medianamente  elevada,  de tamanho médio,  cume quase 

plano com região anterior um pouco mais elevada que posterior e região mediana com 

uma pequena  declividade;  longitudinalmente  a  ponta  do  M1+2 está  acima  da  linha 

formada entre a ponta do A e a parte mais alta da PrM, que está acima da linha formada 

entre o  M3 e o  DM; proporção longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) = 5,90. 

Mandíbula  direita  (fig.  2  C):  índice  DAP/DPS  =  0,59;  A com  margem  posterior 

levemente sinuosa um pouco maior que a margem anterior do  M1; ângulo maior que 

600 formado entre o A e o M1; margem posterior do M1 retilínea a levemente côncava, 

até duas vezes maior que a margem anterior; M2 desenvolvido, ponta mais próxima da 

PM do  que  da  ponta  do  M1;  PM levemente  côncava  com  três  ranhuras; 

longitudinalmente a linha formada entre a ponta do A e a parte mais alta da PM está um 

pouco  abaixo  da  ponta  do  M1,  enquanto  o  M2 está  abaixo  desta  linha;  proporção 

longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 6,97.

Tórax mais  claro que a  cápsula  cefálica,  índices:  (46)  = 0,44 e  (48)  = 0,68. 

Pronoto e mesonoto com a distribuição de cerdas muito semelhante à de R. franciscoi. 

Pernas  protorácicas  relativamente  compridas  (fig.  7  G);  coxas  com  cinco  ou  seis 

espinhos  na  margem  externa  (fig.  7  H,  I),  raramente  contendo  de  quatro  a  sete; 

trocânteres contendo poucas cerdas longas; fêmures com muitas cerdas distribuídas na 

margem interna e maior concentração de pêlos na margem externa (fig. 7 G); tíbias 
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infladas  a  relativamente  infladas,  levemente  mais  finas  que  os  fêmures,  coberta  por 

pêlos e cerdas, espinhos distribuídos irregularmente na margem interna (fig. 7 J); índice 

(53) = 0,15.

Abdômen  com  escleritos  transparentes,  nos  espécimes  muito  claros,  ou 

esclerotinizados, nos espécimes mais escuros. Os tergitos abdominais são cobertos por 

muitos pêlos; quanto às cerdas o comprimento, a distribuídas e a disposição (fig. 7 Q) se 

assemelham às de R. franciscoi.

Glândulas  deiscentes  podendo  chegar  até  o  início  do  segundo  segmento 

abdominal;  papo pequeno (fig.  7  L);  válvula  estomodeal  comprida  e  com diâmetro 

uniforme (fig. 7 L); junção entre mesêntero e proctodeo curta e pouco sinuosa (fig. 7 

M); P1 um pouco mais estreito que o mesêntero; P2 unindo-se ao P3 através de um 

divertículo curto,  circundado por três lobos distintos (fig.  7 P),  localizado na região 

central de P3 (fig. 7 N, O); P3 com invaginação na parte inferior do divertículo

Comparações

Os alados de  R. reconditus, apesar de sua variação intra-específica, podem ser 

separados facilmente de outras espécies com base na combinação de vários caracteres. 

São pequenos, quando comparados com os alados de outras espécies do gênero; pós-

clípeo  com  linha  mediana  incompleta  e  sem  concentração  de  pêlos  parte  anterior; 

ocelos,  em vista  dorsal,  com uma pequena  reentrância  na  parte  superior;  fontanela 

pequena e elíptica, exceto nos exemplares do Parque Estadual do Araguaia (MT) que 

são grandes e redondas (fig. 6 R); pronoto hemi-circular e uma pequena mancha clara 

em forma de fenda na região central (fig. 6 C, G, N). Os operários de  R. reconditus 

podem ser facilmente confundidos com os operários das espécies  Ruptitermes sp. A, 

Ruptitermes sp. J e Ruptitermes sp. M, principalmente devido à distribuição de cerdas 
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sobre a cápsula cefálica. Mas, em Ruptitermes sp. A a fontanela é inconspícua, as cerdas 

da cápsula cefálica e tergitos abdominais são muito finas e de difícil visualização, os 

espinhos das coxas normalmente são finos e claros.  Em  Ruptitermes sp. J a cápsula 

cefálica é amarela e os tergitos abdominais totalmente transparentes. Já em Ruptitermes 

sp. M o pós-clípeo é muito inflado e tem maior quantidade de espinhos nas coxas.

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 27)

R. reconditus é uma espécie que tem ampla distribuição geográfica (fig. 27) e 

pode ser encontrada em diversas fisionomias  vegetais  naturais,  preferencialmente  de 

área aberta, como: fragmentos da Mata Atlântica na Paraíba; caatinga, em Pernambuco 

e Alagoas; cerrado e cerradão nas regiões Norte e Centro-Oeste; campos rupestres nas 

regiões Centro-Oeste e Sudeste; mojos (tipo de savana), em Mojos, Bolívia; chacos, na 

Argentina. Em ambientes modificados como margens de estradas no Pará; bosques na 

Bahia;  monocultivos  de  pastagens  na  região  Sudeste  e  Centro-Oeste;  em jardins  de 

indústria e residências em áreas urbanas, registrados para as regiões Sudeste e Centro-

Oeste.

Os alados de  R. reconditus têm praticamente o mesmo tamanho, sendo que as 

fêmeas são um pouco maiores que os machos.  Normalmente os machos têm o pós-

clípeo mais largo e um pouco mais inflado que os das fêmeas. As amostras provenientes 

do Parque Estadual  do Araguaia  (MT),  têm alados  semelhantes  aos de São Paulo e 

Argentina;  possuem  também,  fêmeas  com  o  pós-clípeo  muito  amplo  e  a  fontanela 

grande e arredondada (fig. 6 R), além de serem mais escuras que as do Sudeste e Sul. Os 

operários apresentam variações envolvendo, principalmente, tonalidades na coloração 

da cabeça, tórax e abdômen; formato e tamanho das manchas da cabeça; formato do 

pós-clípeo  e,  menos  visível,  a  distribuição  e  densidade  das  cerdas  no  corpo.  As 
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variações  citadas  acima,  com  freqüência,  podem  ser  observadas  em  indivíduos  da 

mesma amostra, proveniente de uma mesma colônia. Contudo, os operários de Brasília, 

do Parque Estadual do Araguaia (Mato Grosso), Goiás, da região do Alto Paranaíba 

(Minas  Gerais)  e  Rondônia  são  bastante  pigmentados;  a  cabeça  é  de  coloração 

vermelho-escura e o tórax e escleritos abdominais são muitos esclerotinizados. Já os 

exemplares das regiões Nordeste, Centro-Oeste (exceto do Parque Estadual do Araguaia 

em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Sudeste e Sul do Brasil, além dos exemplares 

da Argentina e Bolívia são mais claros e menos pigmentados.

Biologia

As informações ecológicas apresentadas aqui têm base nas informações contidas 

nas etiquetas e nas fichas de anotações, além da rara informação extraída da literatura. 

Os  substratos  onde  as  amostras  foram  coletadas  são  diversos:  em  terra  solta  na 

superfície  do  solo;  sob  fezes  de  bovinos;  sob  troncos  em decomposição;  em raízes 

superficiais  em decomposição;  em ninhos de  Nasutitermes sp.  (Nasutitermitinae)  no 

chão, abandonado e em decomposição; na base ou proximidades dos ninhos epígeos de 

Syntermes  molestus,  Syntermes spp.  e  Cornitermes  cumulans (Nasutitermitinae).  Os 

ninhos de R. reconditus são difusos, podem ser encontrados desde a superfície do solo 

até a profundidade de aproximadamente um metro;  mas,  na maioria  dos registros,  a 

profundidade  é  de 30 cm;  podem ocupar  galerias  de ninhos  abandonados  de  outras 

espécies como  C. cumulans (Costa-Leonardo, 2006). Quanto à fonte de alimento,  R. 

reconditus se alimenta de fragmentos de folhas e sementes coletadas na superfície do 

solo  (Constantino  &  Acioli,  2006;  Costa-Leonardo,  2006)  e  estocam  em  galerias 

subterrâneas  esparsas, que formam o ninho difuso (Costa-Leonardo,  2006). No trato 
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intestinal,  juntamente com fragmentos de matéria  orgânica,  são encontradas algumas 

partículas de areia, que devem auxiliar na moagem da matéria orgânica.

Comentários

As descrições de R. reconditus (Silvestri, 1901, 1903) e R. proratus (Holmgren, 

1906) não permitem separar as duas espécies com clareza. De posse dos síntipos de R. 

reconditus, fotos do holótipo e parátipos da localidade tipo de  R. proratus, do grande 

número de amostras coletadas em uma ampla região geográfica concluo que se trata de 

uma única espécie. Sendo R. reconditus sinônimo sênior.

Material examinado

ARGENTINA: Chaco. Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral: Parque Nacional del 

Chaco,  06.V.1997,  Laffont,  Arbino  &  Coronel  col.,  operários  (FACENAC-1011). 

Corrientes. Concepción: Estancia Del Carmen, 18.V.1990, M.C. Godoy & Arbino col., 

operários (FACENAC-314);  Ituzaingó:  Villa  Olivari,  21.XII.1992, M.C. Godoy col., 

operários  (FACENAC-615);  Mburucuyá,  08.X.1987,  G.  J.  Torales  col.,  operários 

(LRFC-970);  25.III.1988,  operários  e  imagos  (LRFC-972).  Jujuy.  Siete  Aguas, 

15.XII.1981, L.R. Fontes col., operários (LRFC-1425). Misiones. Candelaria: Bonpland, 

04.XII.1995,  Laffont  &  Coronel  col.,  operários  (FACENAC-1155).  Salta.  Urundel, 

11.XII.1981, L.R. Fontes col., operários (LRFC-1416, 1417).  BOLÍVIA: Mojos, data 

desconhecida,  N.  Holmgren  col.,  operários  (NHRS,  NHRS).  BRASIL:  Alagoas. 

Quebrângulo,  20.VI.2000,  A.  Vasconcellos  col.,  operários  (MZSP-11306).  Bahia. 

Ilhéus:  08.III.1997,  L.R.  Fontes  &  P.S.  Terra  col.,  operários  (LRFC-1807,  1813); 

05.XI.2000, S.L.; C.B. & E. M. Cancello col., operários (MZSP-11485). Ceará. Aiuaba, 

15.X.2004,  A.  Vasconcellos  col.,  operários  (UNB-6739).  Serra  do  Baturité, 
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18.XII.1976,  R.L.  Araujo  col.,  operários  (MZSP-9887).  Distrito  Federal.  Brasília: 

08.II.1999,  E.C.  Dianese  col.,  operários  (UnB-2162);  28.I.1999,  E.C.  Dianese  col., 

operários  (UnB-2165);  09.IV.1999,  E.C.  Dianese  col.,  operários  (UnB-2178); 

26.IV.1999, E.C. Dianese col.,  operários (UnB-2182);  03.V.1999, E.C. Dianese col., 

operários (UnB-2184, 2185, 2186); 23.V.1999, E.C. Dianese col., operários (UnB-2190, 

2191);  fazenda  Água  Limpa:  10.XI.1992,  Marcelo  col.,  operários  (UnB-1030); 

12.XII.1992,  Marcelo  col.,  operários  (UnB-1032);  17.XI.1992,  Marcelo  col.,  12 

operários (UnB-1033);  15.XI.1992, Marcelo col.,  operários (UnB-1034);  08.IV.1995, 

Carlos  col.,  operários,  (UnB-1035).  Goiás.  Aruanã,  06.I.2004,  H.  F.  Cunha  col., 

operários  (UFG).  Cocalzinho,  27.VII.2004,  H.F.  Cunha  col.,  operários  (UFG); 

27.VIII.2004,  H.F.  Cunha  col.,  operários  (UFG).  Goiânia,  28.V.1986,  desconhecido 

col.,  operários  (UFG-223);  29.IV.1991,  desconhecido  col.,  operários  (UFG-406). 

Hidrolândia,  30.I.2004,  H.F.  Cunha col.,  operários  (UFG, UFG).  Iporá,  02.VI.2004, 

H.F. Cunha col., operários (UFG). Matrinchã, 22.XII.2003, H.F. Cunha col., operários 

(UFG). Monte Alto: 14.III.2004, G. Costa col., operários (UnB-5315); 16.III.2004, G. 

Costa col., operários (UnB-5365). Parque Nacional das Emas, 15.IV.2004, D.A. Costa 

col., operários (UFG); 22.IV.2004, D.A. Costa col., operários (UFG); 23.IV.2004, D.A. 

Costa  col.,  operários  (UFG,  UFG).  Serra  da  Mesa,  25.II.1997,  R.  Constantino  col., 

operários  (UnB-306).  Mato  Grosso.  APM  Manso:  16.I.1999,  R.  Constantino  col., 

operários  (UnB-848,  859);  15.V.1988,  K.  Kitayama  col.,  operários  (UnB-1178); 

12.I.1999,  R.  Constantino  col.,  operários  (UnB-792).  Chapada  dos  Guimarães: 

10.II.1976, R.L. Araujo col., operários (MZSP-6524, 6577, 6632, 6812, 6833). Cuiabá: 

14.II.1976, R.L. Araujo col.,  operários (MZSP-6667, 6700);  15.II.1976, R.L.  Araujo 

col.,  operários  (MZSP-6529;  6681);  16.II.1976,  R.L.  Araujo  col.,  operários 

(MZSP-6541);  17.II.1976,  R.L.  Araujo  col.,  operários  (MZSP-6860).  Novo  Santo 
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Antonio,  P.  E.  Araguaia,  05.VI.2005,  Lima  & Fraczak  col.,  operários  (UnB-6655); 

20.VIII.2005,  Lima  &  Fraczak  col.,  operários  (UnB-6656);  06.XI.2005,  Lima  & 

Fraczak col.,  operários  e  imagos (UnB-6657,  6659,  6663,  6665,  6667);  06.XI.2005, 

Lima & Fraczak col., operários e imagos (UnB-6658, 6660, 6661, 6662, 6664, 6666) 

08.XI.2005,  Lima  &  Fraczak  col.,  operários  (UnB-6668–6673).  Nova  Xavantina, 

19.IX.1995,  desconhecido  col.,  operários  (UnB-2704);  13.IX.1999,  J.  Dalponte  col., 

operários (UnB-1954). Mato Grosso do Sul. Campo Grande: 14.III.2003, D.D. Sul col., 

operários (LRFC-2617); 20.II.1976, R.L. Araujo col., operários (MZSP-6515).  Minas 

Gerais. Ouro Branco, 12.VIII.1995, L.R. & C.F.R. Fontes col., operários (LRFC-1708, 

1712,  1716).  Paracatu:  fazenda  Rossato,  27.X.2001,  R.  Constantino  col.,  operários 

(UnB-3072). Rio Paranaíba: 22.X.1990, O.F. Souza col., operários (UFV-2103, 2105); 

30.I.1992, O.F. Souza col., operários (UFV-2106). São Thomé das Letras, 13.VIII.1995, 

L.R.  &  C.F.R.  Fontes  col.,  operários  (LRFC-1705).  Pará.  Altamira,  Cachoeira  do 

Curuá,19.IX.2003,  R.  Constantino  col.,  operários  (UnB-3964).  Paraíba.  Areia, 

10.XII.1998, A. Vasconcellos col., operários (UFPB-1158). Santa Teresinha,05.II.2006, 

A.  Vasconcellos  col.,  operários  (UnB-6742).  Pernambuco.  Caruaru:  14.IX.1997,  C. 

Montenegro col.,  operários (UFPB-1013);  14.IX.1997, A.G. Bandeira  col.,  operários 

(UFPB-1014); 05.XII.1997, A.G. Bandeira col., operários (UFPB-1088, 1089). Recife, 

22.X.2000, A. Vasconcellos col., operário (UFPB-1575).  Rio de Janeiro. Armação de 

Búzios,  13.X.1995,  L.R.  Fontes  col.,  operário  (LRFC-1694).  Rio  Grande  do  Sul. 

Uruguaiana,.VIII.1915,  E.  Garbe  col.,  operários  (MZSP-1198).  Rondônia.  Vilhena: 

fazenda  Neury,  07.XI.1998,  R.  Constantino  col.,  operários  (UnB-2547).  São  Paulo. 

Botucatu,  01.XI.1999,  E.M.  Cancello  &  C.B.  col.,  operários  (MZSP-11082); 

02.XI.1999,  E.M.Cancello  &  C.B.  col.,  operários  (MZSP-11086).  Guarulhos, 

21.IX.2003  L.R.  Fontes  col.,  operários  (LRFC-2442).  Manduri,  29.XII.1990,  L.R. 
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Fontes  col.,  operários  (LRFC-1071).  Rio  Claro,  09.X.1992,  A.M.C.  Leonardo  col., 

operários  e  imagos  (UnB-342);  02.VII.2004,  A.M.C.  Leonardo  col.,  operários 

(UnB-6615);  19.XI.2003,  A.M.C.  Leonardo  col.,  operários  (UNESP).  São  Paulo, 

26.X.1944,  L.R.  Araujo  & C.  Leite  col.,  operários  (MZSP-2553);  17.IV.1951,  R.L. 

Araujo  col.,  operários  (MZSP-3334);  São  Paulo  (Ipiranga),  data  desconhecida,  F. 

Silvestri col., operários e imagos (MZSP-1188). Taubaté, 21.IV.1992, L.R. Fontes col., 

operários (LRFC-1510). Tocantins. Fazenda São João: 12.XI.2003, D.L. Bernardo col., 

operários (UnB-4876); 13.XI.2003, D.L. Bernardo col., operários (UnB-4909).

Ruptitermes silvestrii (Emerson)

Anoplotermes (Anoplotermes)  silvestrii Emerson, 1925: 421 – 423 (alado: fig. 

76a,  b);  Snyder,  1949: 110 (Speculitermes);  Araujo,  1977: 33 (Ruptitermes);  Noirot, 

2001: 436 (Ruptitermes, operário: fig. 5 E). Holótipo: alado (AMNH), não examinado. 

Localidade-tipo: Guiana, Okor River.

Alado (Figuras 1 C, 8 A–E; Tabela 1)

Cápsula cefálica arredondada, coloração marrom, densamente coberta por pêlos 

e  várias  cerdas  distribuídas  espaçadamente;  duas  manchas  frontais  levemente  mais 

claras que a cápsula cefálica e fontanela; uma mancha mediana frontal localizada antes 

da fontanela (fig. 8 A); índice: (1) = 1,37. Pós-clípeo mais claro que a cápsula cefálica, 

achatado e largura cerca de duas vezes maior que o comprimento (fig. 8 A, B); coberto 

densamente por pêlos e várias cerdas longas; linha mediana completa, fraca, mas visível 

(fig. 8 A, B); índices: (20) = 0,47 e Cp/L = 0,21. Antenas com 15 ou 16 artículos (em 

apenas um exemplar), levemente mais claras que a cápsula cefálica; índices: (16) = 2,38 

E (17) = 1,74. Fontanela grande e arredondada (fig. 8 A) e mais clara que a cápsula 
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cefálica.  Olhos  com  índice  (29)  =  0,93.  Ocelos  grandes  e  distantes  dos  olhos 

aproximadamente 0,17 mm. Mandíbula esquerda (fig. 1 C): índice EAP/EPT = 0,48; A 

com margem posterior levemente côncava e um pouco maior que a margem anterior de 

M1+2; ângulo de 400 a 600 formado entre a ponta do A e a ponta do M1+2; margem 

posterior  do  M1+2 é  levemente côncava,  cerca de duas vezes maior  que a margem 

anterior e separada do M3 por uma pequena incisão; M3 relativamente grande, margem 

anterior levemente convexa, parte mais alta arredondada com elevação mais próxima da 

margem posterior de M1+2 que da parte mais alta da PrM; DM podendo ter somente a 

parte anterior exposta ou pode estar totalmente encoberto pelo M3 e pela PrM, que é de 

tamanho médio; longitudinalmente a ponta do A, do M1+2 e a parte mais alta da PrM 

estão alinhadas, enquanto o M3 e o  DM estão logo abaixo; proporção longitudinal da 

mandíbula (EAP/EPTxETM) = 5,02. Mandíbula direita (fig. 1 C); índice DAP/DPS = 

0,66; A com margem posterior retilínea e maior que a margem anterior do M1; ângulo 

com cerca de 600 formado entre a ponta do A e a ponta do M1; margem posterior do 

M1 retilínea, quase duas vezes maior que a margem anterior;  M2 pequeno, com ponta 

mais próxima da PM do que da ponta do M1; PM levemente côncava com três ranhuras 

(não visível na fig. 1 C); longitudinalmente a ponta do A, do M1 e a parte mais alta da 

PM estão na mesma linha, a ponta de  M2 encontra-se abaixo dessa linha; proporção 

longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 5,71.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,97 e (48) = 

0,94. Pronoto hemi-circular coberto densamente por pêlos e várias cerdas distribuídas 

espaçadamente,  com maior  concentração  ao  longo  das  margens  laterais  e  posterior; 

margem anterior  não emarginada;  margem posterior  sem emarginação ou um pouco 

emarginada  (fig.  8  C).  Mesonoto  com margem posterior  emarginada,  formando um 

ângulo com abertura superior a 900 (fig. 8 D). Metanoto com margem posterior côncava 
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(fig. 8 E). Pernas mais claras que o tórax; tíbias protorácicas com duas fileiras regulares 

de espinhos na margem interna, se estendendo além da metade proximal (semelhante ao 

do operário, fig. 8 L); índice: (53) = 0,11.

Operário (Figuras 2 D; 8 F–R; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  arredondada,  coloração  variando  entre  amarelo  a  laranja, 

coberta por muitas cerdas bem distribuídas; com uma mancha destacada em forma de 

“W” na região central (mancha não representada na fig. 8 F), que antecede a fontanela; 

índice (1) = 1,22. Pós-clípeo achatado a fortemente inflado, largura quase duas vezes 

maior  que  o  comprimento;  coberto  por  poucos  pêlos  e  cerdas  (fig.  8  F,  G);  linha 

mediana completa, bem definida e visível (fig. 8 F); índices: (20) = 0,52, Cp/L = 0,24 e 

Cp/DPS = 1,77. Antenas com índices: (16) = 2,19 e (17) = 1,79. Fontanela inconspícua 

a muito pequena e arredondada. Mandíbula esquerda (fig. 2 D): índice EAP/EPT = 0,37; 

A com margem posterior retilínea e menor que o comprimento da margem anterior do 

M1+2;  ângulo com cerca  de 450 formado entre  a  ponta do  A e  a ponta  do  M1+2; 

margem posterior do M1+2 côncava, cerca de duas vezes maior que a margem anterior 

e separada do M3 por uma incisão em forma de V;  M3 grande, margem anterior com 

um pequeno degrau, ponta mais próxima da margem posterior de  M1+2 que da parte 

mais alta da PrM; DM pequeno, podendo ter somente a parte anterior exposta ou pode 

estar totalmente encoberta pela margem posterior de  M3 ou pela margem anterior da 

PrM, que é muito elevada, grande e cume arredondado; longitudinalmente a ponta do 

M1+2 forma uma linha com a parte mais alta da  PrM e, logo abaixo, a ponta do  A 

forma  outra  linha  com  a  ponta  do  M3;  proporção  longitudinal  da  mandíbula 

(EAP/EPTxETM) = 4,30. Mandíbula direita (fig. 2 D): índice DAP/DPS = 0,54; A com 

margem posterior um pouco menor ou do mesmo tamanho que a margem anterior do 
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M1; ângulo com cerca de 450 formado entre o  A e o  M1; margem posterior do  M1 

retilínea, quase duas vezes maior que a margem anterior; M2 desenvolvido, com ponta 

mais próxima da PM do que da ponta do M1; PM levemente côncava com três ranhuras 

bem visíveis; longitudinalmente a ponta do A, do M1 e a parte mais alta da PM estão na 

mesma linha, abaixo desta linha encontra-se a ponta do M2; proporção longitudinal da 

mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 5,95.

Tórax mais  claro que a  cápsula  cefálica,  índices:  (46)  = 0,52 e  (48)  = 0,76. 

Pronoto  contendo  cerdas  longas  bem distribuídas  entre  si  e  maior  concentração  de 

cerdas  pequenas  na  região  anterior  (fig.  8  H).  Pernas  protorácicas  de  comprimento 

médio a curto (fig.  8 J);  coxas com número variável  de cerdas na margem externa; 

trocânteres contendo poucas cerdas longas e várias cerdas curdas; fêmures com duas 

fileiras  incontínuas  de  cerdas  de  tamanhos  diferentes  nas  extremidades  da  margem 

interna;  tíbias  curtas  ou  médias  com  poucos  pêlos  e  várias  cerdas,  relativamente 

infladas, margem interna com duas fileiras regulares de espinhos que se estendem além 

da metade proximal e estão separadas por um sulco (fig. 8 L); índice (53) = 0,14.

Glândulas deiscentes podendo alcançar até o segundo segmento abdominal; papo 

de tamanho médio (fig. 8 M); válvula estomodeal comprida e com diâmetro uniforme 

(fig. 8 M); junção entre mesêntero e proctodeo curta e pouco sinuosa (fig. 8 N, O); P1 

do mesmo diâmetro ou um pouco mais estreito que o mesêntero; P2 unindo-se ao P3 

através de um divertículo curto, circundado por três lobos distintos (fig. 8 R), localizado 

na região superior de P3 (fig. 8 P, Q); P3 com invaginação abaixo da linha inferior do 

divertículo.

Comparações
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A  espécie  R.  silvestrii morfologicamente  é  muito  semelhante  à  espécie 

Ruptitermes sp. C. Os alados de  R. silvestrii podem ser diferenciados facilmente com 

base na fontanela,  que é  grande e arredondada;  o  pós-clípeo  é  menor  e  tem menos 

cerdas;  a  cápsula  cefálica  tem  menos  cerdas  longas  e  finas;  o  pronoto  é  mais 

arredondado e tem maior concentração de cerdas grossas; o meso- e metanoto são mais 

abertos.  Alguns  alados  de  R.  reconditus e  Ruptitermes sp.  D  também  apresentam 

fontanela  grande.  Os  alados  de  R.  reconditus que  apresentam  fontanela  grande  e 

redonda tem a região posterior da cabeça mais larga que a região anterior, os ocelos são 

pequenos e com uma pequena reentrância na região central e o pós-clípeo é grande e 

achatado. Enquanto que Ruptitermes sp. D é mais esclerotinizado, o pós-clípeo é menor, 

mais curto e a linha mediana incompleta, além de apresentar quatro manchas frontais 

pequenas.  Os  operários  de  R.  silvestrii e  de  Ruptitermes sp.  C  são  facilmente 

reconhecidos de outras espécies com base na tíbia que tem duas fileiras regulares de 

espinhos que se estendem além da metade proximal e estão separadas por um sulco (fig. 

8 L); Os operários descritos aqui têm a junção entre mesêntero e proctodeo e os túbulos 

de Malpighi (fig. 8 N, O) como ilustrado em Noirot (2001).

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 28)

Esta espécie é de ampla ocorrência, registrada no Brasil, Guiana, Venezuela e na 

Colômbia.  Além  da  América  continental,  Araujo  (1977)  e  Constantino  (1998) 

registram-na para Trinidad. No Brasil, ocorre em toda a Amazônia, na região Nordeste, 

no Centro-Oeste e Sudeste (fig. 28). Variações infra-específicas ocorrem principalmente 

na  casta  dos  operários;  na  Amazônia,  é  possível  verificar  variação  na  coloração  da 

cápsula cefálica e no formato do pós-clípeo; os operários da Amazônia Ocidental têm a 

cápsula cefálica amarelada e as cerdas são mais claras e pouco visíveis, o pós-clípeo 
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muito inflado, como os da Guiana; enquanto os operários da Amazônia Oriental têm a 

cápsula cefálica mais pigmentada e as cerdas de todo o corpo é mais visível, o formato 

do pós-clípeo varia de inflado a fortemente inflado; os operários do Estado de Rondônia 

e  da  região  Centro-Oeste  se  assemelham aos  operários  da Amazônia  Oriental;  e  os 

operários das regiões Nordeste e Sudeste têm a cápsula cefálica  alaranjada e o pós-

clípeo pode variar entre achatado a fortemente inflado.

Comentários

A separação das espécies com base nos operários ainda não é possível devido à 

falta de exemplares de Ruptitermes sp. C; a única amostra disponível de Ruptitemermes 

sp. C é constituída de vários alados e de apenas três operários em péssimo estado de 

conservação.

Material examinado

BRASIL:  Amapá.  Porto  Grande,  24.X.1989,  R.  Constantino  col.,  operários 

(MPEG-3204).  Serra  do  Navio,  16.V.1989,  A.L.  Henriques  col.,  operários 

(MPEG-3100).  Amazonas.  Humaitá,  13.IX.1990,  R.  Constantino  col.,  operários 

(MPEG-3686, 3694). Itacoatiara (Silves): fazenda Aruanã, 23.VI.1977, A.G. Bandeira 

col.,  operários  (MPEG-3491).  Manaus:  Embrapa,  04.VI.2002,  I.  Ackerman  col., 

operários  (INPA);  06.VI.2002,  I.  Ackerman col.,  operários  (INPA).  Reserva  Ducke: 

03.II.1991,  F.B.  Apolinário  col.,  operários  (INPA);  20.II.2002,  E.P.  Fagundes  col., 

operários (INPA);  06.XI.1976, A.G. Bandeira  col.,  operários  (MPEG-69);  01.I.1991, 

F.B. Apolinário col., operários (UnB-3693, 3695). Maraã: 28.X.1988, R. Constantino 

col., operários (MPEG-2959); 29.X.1988, R. Constantino col., operários (MPEG-2972). 

Ceará. Aiuaba: 15.X.2004, A. Vasconcellos col., operários (UnB-6737, 6738). Crato: 
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Floresta Nacional do Apondi, 10.XI.1975, R.L. Araujo col.,  operários (MZSP-6385). 

Distrito  Federal.  Fazenda  Água  Limpa:  23.XI.1991,  K.  Kitayama  col.,  operários 

(UnB-1037,  1038,  1039,  1040);  .VII.1981,  coletor  não  informado,  operários 

(UnB-1041);  18.XI.1991,  K.  Kitayama  col.,  operários  (UnB-1185);  16.XII.1991,  K. 

Kitayama  col.,  operários  (UnB-1186);  01.X.1999,  R.  Constantino  col.,  operários 

(UnB-1877); Reserva Biológica do IBGE, 18.IX.1998, R. Constantino col., operários 

(UnB-1283).  Espírito  Santo.  Pancas:  Lajinha,  05.VIII.2003,  G.V.  Sá  col.,  operários 

(LRFC-2439).  Goiás.  Fazenda  Paraná:  23.VIII.2003,  D.L.  Bernardo  col.,  operários 

(UnB-4006); 27.VIII.2003, D.L. Bernardo

col.,  operários  (UnB-4111).  Monte  Alto:  02.IX.2003,  D.L.  Bernardo  col.,  operários 

(UnB-4272); 03.IX.2003, D.L. Bernardo col., operários (UnB-4296); 03.IX.2003, D.L. 

Bernardo  col.,  operários  (UnB-4317);  04.IX.2003,  D.L.  Bernardo  col.,  operários 

(UnB-4320).  Mato  Grosso.  APM  Manso:  12.I.1999,  R.  Constantino  col.,  operários 

(UnB-789); 15.I.1999, R. Constantino col., operários (UnB-842). Cotriguaçu: S. Res. 

Indígena,  04.VII.2002,  R.  Constantino  col.,  operários  (UnB-3345).  Novo  Santo 

Antonio, P.E. Araguaia: 06.XI.2005, Lima & Fraczak col., operários (UnB-6675, 6678, 

6679, 6680, 6681, 6682); 18.VIII.2005, Lima & Fraczak col., operários (UnB-6677)). 

Minas  Gerais.  Belo  Horizonte,  30.XII.1953,  R.L.  Araujo  col.,  (MZSP-4030).  Bom 

Sucesso, 12.XI.1972, R.L. Araujo col., operários (MZSP-5800). Coimbra, 20.V.2004, 

A.P.A. Araujo col., operários (UFV). Curvelo: 15.II.1972, R.L. Araujo col., operários 

(MZSP-5144); 16.II.1972, R.L. Araujo col., operários (MZSP-5051). Lagoa Dourada, 

29.VII.1972,  R.L.  Araujo  col.,  operários  (MZSP-6255).  Montes  Claros,  17.XI.1972, 

R.L Araujo col.,  operários (MZSP-5833). Ouro Branco, 12.XII.1995, L.R. & C.F.R. 

Fontes  col.,  operário  (LRFC-1715).  Rio  Paranaíba:  20.XI.1990,  O.F.  Souza  col., 

operários (UFV-2531); 08.XII.1990, O.F. Souza col., operários (UFV-2578); 03.I.1991, 
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O.F.  Souza  col.,  operários  (UFV-2589);  24.X.1990,  O.F.  Souza  col.,  operários 

(UFV-2598). Sacramento, 21.IV.1972, R.L. Araujo col., operários (MZSP-4967). Santa 

Luzia, 10.VII.1975, R.L. Araujo col., operários (MZSP-6002). Teófilo Otoni (Estrada 

Teófilo  Otoni  –  Nanuque),  21.VIII.1971,  R.L.  Araujo  col.,  operários  e  ninfas 

(MZSP-4872). Teófilo Otoni (Estrada Teófilo Otoni – Poté) 29.II.1972, R.L. Araujo 

col., operários (MZSP-5025).  Pará. Belém: APEG, 22.VIII.1989, R. Constantino col., 

operários  (MPEG-3319,  3322).  Benevides:  fazenda  Morelândia,  27.VIII.1982,  A.G. 

Bandeira & R.B. Neto col.,  operários e alados (MPEG-1168). Bragança,  30.V.1979, 

A.G.  Bandeira  col.,  operários  (MPEG-719).  Cachoeira  do  Arari:  localidade  da  Sé, 

03.XII.1990, M.L.J. Macambira col., operários (MPEG-3979). Caxiuanã: 21.IV.1995, 

M.L.J. Macambira  col.,  operários (MPEG-4318);  21.X.1995, M.L.J. Macambira col., 

operários  (MPEG-4507).  Curralinho:  09.III.1989,  R.  Constantino  col.,  operários 

(MPEG-3021);  09.III.1989,  R.  Constantino  col.,  operários  e  alados  (MPEG-3024); 

25.III.1989,  R.  Constantino  col.,  operários  (MPEG-3058,  3060);  09.III.1989,  R. 

Constantino  col.,  operários  e  alados  (MZSP-9244).  Oriximiná:  Porto  Trombetas, 

07.XII.2000, A.N.S. Acioli col., operários (INPA, INPA). Paragominas, 30.VI.1990, R. 

Constantino  col.,  operários  (MPEG-3557).  Serra  dos  Carajás:  05.IX.1983,  A.G. 

Bandeira  col.,  operários  (MPEG-1542);  09.IX.1983,  M.F.  Torres  col.,  operários 

(MPEG-1647); 09.IX.1983, R.B. Neto col., operários (MPEG-1703); 06.IX.1983, C.N. 

Arcanjo  col.,  operários  (MPEG-1770).  Soure,  22.II.1979,  P.  Nolasco  col.,  operários 

(MPEG-3463).  Tucuruí:  Canoal,  30.III.1984,  A.G.  Bandeira  col.,  operários 

(MPEG-1998); Chiqueirinho, 09.IV.1984, A.G. Bandeira col., operários (MPEG-2052); 

03.IV.1984, M.F. Torres col., operários (MPEG-2107); Remansinho, 12.IV.1984, M.F. 

Torres col., operários (MPEG-2147). Pernambuco. Cabrobó, 18.VIII.1974, R.L. Araujo 

col.,  operários  (MZSP-5508).  Caruarú,  14.VII.1974,  R.L  Araujo  col.,  operários 
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(MZSP-5479). Petrolina. 18.VII.1974, R.L. Araujo col., operários (MZSP-5521). Piauí. 

Parque  Nacional  de  Sete  Cidades,  12.XII.1976,  R.L  Araujo  col.,  operários 

(MZSP-7179).  Valença,  08.XII.1976,  R.L.  Araujo  col.,  operários  (MZSP-7133). 

Rondônia. Pimenta Bueno, 25.VII.2000, R. Contantino et al. col., operários (UnB-2552, 

2555).  Roraima.  Estação  Ecológica  de  Maracá:  20.X.1987,  A.G.  Bandeira  &  S.P. 

Ataíde  col.,  operários  (INPA-199);  23.X.1987,  A.G.  Bandeira  col.,  operários 

(INPA-215,  232,  241);  24.X.1987,  A.G.  Bandeira  col.,  operário  (INPA-276); 

26.X.1987, A.G. Bandeira col., operários (INPA-283, 301); 03.II.1988, A.G. Bandeira 

col.,  operários  (INPA-341);  04.II.1988,  C.F.  Sena  col.,  operários  (INPA-414); 

11.II.1988, A.G. Bandeira col., operários (INPA-482); 12.II.1988, A.G. Bandeira col., 

operários  (INPA-504);  13.II.1988,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (INPA-542); 

13.II.1988, A.G. Bandeira col., operários (INPA-521); 16.II.1988, A.G. Bandeira col., 

operários  (INPA-589);  17.II.1988, C.F.  Sena col.,  operários  (INPA-618);  17.II.1988, 

C.F. Sena col., operários (INPA-632); 18.II.1988, C.F. Sena col., operários (INPA-652); 

18.II.1988, A.G. Bandeira col., operários (INPA-660); 21.II.1988, A.G. Bandeira col., 

operários (INPA); 14.V.1988, A.G. Bandeira col., operários (INPA); 20.XI.1978, A.G. 

Bandeira col., operários (MPEG-459).  São Paulo. Emas, 28.V.1971, R.L. Araujo col., 

operários  e  ninfa (MZSP-5173).  Tocantins.  Fazenda Nova Iguaçu,  22.IX.2003,  D.L. 

Bernardo col.,  operários (UnB-5021).  Fazenda São José:  12.IX.2003, D.L. Bernardo 

col.,  operários  (UnB-4883);  11.IX.2003,  D.L.  Bernardo  col.,  operários  (UnB-4994). 

COLÔMBIA:  Meta.  Puerto  Gaitán:  S.  Miguel  Yamat,  .VI.1999,  O.  Sanchez  col., 

operários (UnB-1980). GUIANA. Oko River, 01.VI.1936, N.A. Weber col., operários, 

parátipos (MZSP-3756). VENEZUELA: Bolívar. Uaiparú, 27.VIII.2003, J. Perozo col., 

operários  (UnB-68).  Portuguesa.  Acarigua,  14.X.1998,  C.J.  Rosales  col.,  operários 

(UnB-2025).
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Ruptitermes xanthochiton Mathews

Ruptitermes xanthochiton Mathews, 1977: 95 (alado: fig. 33, 33a, 33b, c), 99 

(operário; fig. 35, 35a, 37); Fontes, 1992; 243 (operários: 5, 6, 7 8), 246 (operário: 25 

26). Holótipo: rainha (MZSP), não examinado. Localidade-tipo: Brasil, Mato Grosso, 

Xavantina.

Alado (Figuras 9 A–E; Tabela 1)

A descrição feita por Mathews (1977) está adequada. Segundo Mathews (1977), 

R. xanthochinton tem fontanela grande e redonda. Mas em todos os alados analisados 

neste estudo, inclusive parátipo da localidade-tipo, a fontanela é pequena e arredondada 

(fig. 9 A).

Operário (Figuras 9 F-Q; Tabela 2)

Cápsula cefálica grande e arredondada; coloração variando entre amarelo-pálido 

a  alaranjada;  parte  anterior  com  uma  mancha  um pouco  mais  clara  que  a  cápsula 

cefálica; poucas cerdas finas e eretas de tamanhos diferentes distribuídas espaçadamente 

(fig.  9 F,  G);  índice (1) = 1,12.  Pós-clípeo achatado a inflado,  em vista lateral  não 

ultrapassa a linha da cápsula cefálica;  largura quase duas vezes e meia maior que o 

comprimento;  com duas  cerdas  longas  e  finas  sobre  cada  lobo (fig.  9  F,  G);  linha 

mediana  na  maioria  das  vezes  completa  ou,  com  menos  freqüência,  incompletas, 

definida e visível (fig. 9 F); índices: (20) = 0,42, Cp/L = 0,20 e Cp/DPS = 1,43. Antenas 

com índices (16) = 1,78 e (17) = 1,60. Fontanela pode ser inconspícua ou uma mancha 

sem limites  nítidos (fosca), mais claros que a cápsula cefálica  (fig. 9 F). Mandíbula 

esquerda  (fig.  2  E):  índice  EAP/EPT  =  0,32;  A com  margem  posterior  levemente 
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convexa e menor que a margem anterior do  M1+2;  ângulo de aproximadamente 450 

formado entre o  A e  o  M1+2;  margem posterior do  M1+2 é levemente côncava ou 

retilínea, quase quatro vezes maior que a margem anterior e separada do M3 por uma 

pequena  incisão  em forma  de  V;  M3 pequeno,  distinto,  margem anterior  com uma 

pequena  depressão  no  meio,  ponta  aproximadamente  eqüidistante  entre  a  margem 

posterior do  M1+2 e a parte mais alta da  PrM;  DM pequeno, com a parte anterior 

exposta e a ponta e a parte posterior encoberta  pela  PrM,  que é pouco elevada,  de 

tamanho médio, cume amplo e quase plano; longitudinalmente a ponta do M1+2 forma 

uma linha com a parte mais alta da PrM, enquanto a ponta do A, do M3 e do DM estão 

praticamente  alinhados,  em  outra  linha  logo  abaixo;  proporção  longitudinal  da 

mandíbula (EAP/EPTxETM) = 3,84. Mandíbula direita (fig. 2 E): índice DAP/DPS = 

0,57;  A com margem  posterior  retilínea  e  praticamente  do  mesmo  tamanho  que  a 

margem anterior do  M1; ângulo maior que 600 formado entre o  A e o  M1; margem 

posterior do M1 retilínea a levemente côncava, mais de duas vezes maior que margem 

anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da  PM do que da ponta do  M1; 

PM relativamente côncava com três ranhuras distintas; longitudinalmente a ponta do 

M1 sobressai a uma linha formada pela ponta do A e a parte mais alta da PM, enquanto 

a ponta do  M2 está localizada abaixo desta mesma linha; proporção longitudinal da 

mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 5,20.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,40 e (48) = 

0,64. Pronoto coberto por muitas cerdas longas e finas, levemente mais escuras que o 

esclerito, exceto em sua extremidade superior (fig. 9 H, I); toda a extremidade superior 

do  esclerito  contém  cerdas  curtas  e  grossas,  no  formato  de  uma  margem  serreada 

(nitidamente visível em vista posterior, fig. 9 I). Pernas protorácicas longas; coxas com 

seis  a  nove  espinhos  na  margem  interna,  normalmente  da  mesma  coloração  que  a 
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cápsula  cefálica;  trocânteres  contendo algumas cerdas  longas de tamanhos difrentes; 

fêmures  com  duas  fileiras  incontinuas  de  cerdas  de  tamanhos  diferentes  nas 

extremidades  da margem interna;  tíbias  compridas  relativamente  infladas  a  infladas, 

com espinhos distribuídos irregularmente na margem interna (fig. 9 J); índice (53) = 

0,13.

Abdômen  grande  e  transparente.  Os  escleritos  abdominais  são  cobertos  por 

cerdas  longas,  distribuídas  espaçadamente;  os  pêlos  estão  distribuídos  densamente, 

formando uma superfície aveludada sobre cada esclerito (fig. 9 L).

Glândulas  deiscentes  muito  desenvolvidas,  podendo  ocupar  até  o  terceiro 

segmento abdominal; papo grande (fig. 9 M); válvula estomodeal muito comprida, com 

leve  afunilamento  no  final  (fig.  9  M);  junção  entre  mesêntero  e  proctodeo  longa  e 

sinuosa (fig. 9 N); P1 do mesmo diâmetro do mesêntero; P2 unindo-se ao P3 através de 

um divertículo curto, circundado por três lobos distintos (fig. 9 Q), localizado na região 

superior de P3 (fig. 9 O, P); P3 com invaginação abaixo da linha inferior do divertículo.

Comparações

R. xanthochiton são cupins de tamanho grande como as espécie Ruptitermes sp. 

B, Ruptitermes sp. D, Ruptitermes sp. H e Ruptitermes sp. L. Deste grupo de cupins de 

tamanho grande, os alados de R. xanthochiton são menores mais claros que os alados de 

Ruptitermes sp. B e  Ruptitermes sp. D, a fontanela é pequena, arredondada e lisa (no 

mesmo plano que cápsula cefálica e sem qualquer rugosidade); Ruptitermes sp. B possui 

fontanela pequena e arredondada como em R. xanthochiton, porém diferenciá-se por ser 

fosca e intumescida, além de não apresentar mancha mediana; Ruptitermes sp. D possui 

fontanela  de  tamanho  médio,  arredondada  e  lisa,  além  de  possuir  quatro  manchas 

frontais. Os operários de R. xanthochiton são facilmente separados com base na cápsula 
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cefálica que tem poucas cerdas finas e amareladas bem distribuídas. Nas coxas há entre 

seis a nove espinhos amarelados. Os tergitos abdominais são cobertos por pêlos e cerdas 

de  tamanhos  diferentes,  as  cerdas  menores  são  esbranquiçadas  e  as  maiores  são 

amareladas.  Região  do  mesêntero  próxima  ao  proctodeo  inchada;  junção  entre 

mesêntero  e  proctodeo  longa  e  pouco  sinuosa.  Costa-Leonardo  (2004)  estudou  as 

glândulas defensivas, com base em cortes histológicos, de três espécies de Ruptitermes 

da  região  de  Rio  Claro,  denominadas:  R.  cf.  reconditus,  Ruptitermes sp.  A  e 

Ruptitermes sp. B e encontrou diferenças nas unidades secretoras para cada espécie. De 

posse das espécies estudadas por Costa-Leonardo (2004), confirmo a identificação de R. 

reconditus; Ruptitermes sp. A e Ruptitermes sp. B são, respectivamente, Ruptitermes sp. 

B e R. xanthochiton.

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 26)

R. xanthochiton ocorre em várias regiões do Brasil.  Os exemplares da região 

Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) 

e  Norte  (Roraima  e  Amazonas,  região  próxima  a  Manaus)  têm  cápsula  cefálica 

amarelada, tórax e abdômen normalmente são esbranquiçados. Ainda na região Centro-

Oeste (Goiás e Distrito Federal), há também exemplar que tem a cápsula cefálica um 

pouco mais esclerotinizadas, com tons avermelhados, enquanto o tórax e abdômen são 

amarelados. O tamanho não varia muito nas diferentes regiões exceto uma amostra do 

Distrito Federal e outra de São Paulo, que têm indivíduos menores que o padrão geral.

Biologia

De acordo com Mathews (1977), R. xanthochiton constrói ninhos subterrâneos a 

40 cm abaixo da superfície do solo, coleta folhas sobre o solo, das quais se alimenta. 
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Ninhos de  R. xanthochiton podem ser encontrados  em diversas fisionomias  vegetais 

naturais, como: floresta primária, na região Amazônica; florestas de galerias no cerrado 

e  cerradão,  nas  regiões  Norte,  Centro-Oeste  e  Sudeste;  em áreas  alteradas  com os 

monocultivos de Pinus (Pinus taeda) e canaviais (no Sudeste), pastos e pomares (no 

Centro-Oeste); e até mesmo na zona urbana, como registrado nas regiões Centro-Oeste 

e Sudeste. Exemplares desta espécie foram coletados sob troncos podres, em fezes de 

gado  bovino,  em  meio  à  folhiços  e  folhas  na  superfície  do  solo,  em  ninhos  de 

Cornitermes bequaerti e em iscas utilizando papel higiênico. Bandeira (1991) registrou 

que  R.  xanthochiton (identificado  como  R.  reconditus)  é  a  espécie  mais  abundante 

(31%)  entre  todos  os  cupins  estudados  em  1ha  de  floresta  primária  na  Amazônia 

Ocidental.

Comentários

Não tive acesso ao holótipo da espécie-tipo do gênero, mas examinei parátipos 

da  localidade-tipo  coletados  por  A.G.A.  Mathews.  O  grande  número  de  amostras 

examinadas,  constituídas  principalmente  de  operários  de  diversas  procedências, 

permitiu delimitar com clareza R. xanthochiton, além da descrição de Mathews (1977).

Material examinado

BRASIL: Amazonas. Manaus. Reserva Ducke, 02.X.1987, E.M. Cancello, O.F.P. Souza 

& A.G. Bandeira col., operários (INPA-169). Distrito Federal. Brasília: Fazenda Água 

Limpa,  12.VIII.1991,  K.  Kitayama  col.,  operários  (UnB-1036);  Condomínio  entre 

Lagos,  16.IV.2000,  R.  Constantino  col.,  operários  (UnB-2581).  Goiás.  Iporá, 

02.VI.2004, H.F. Cunha col., operários (UFG). Mato Grosso. Santo Antonio Lergerver: 

09.X.1981, S. Marcolino col., operários (MPEG-2374); 30.IV.1982, S. Marcolino col., 
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operários  (MPEG-2391).  Xavantina,  26.X.1968,  A.G.A.  Mathews  col.,  alado  e 

operários,  parátipos  (MZSP-7416).  Mato  Grosso  do  Sul.  Corumbá,  10.XII.1960,  K. 

Lenko  col.,  alados  e  operários  (MZSP-5442).  Costa  Rica:  Fazenda  Santo  Antonio, 

12.II.1986, L.R. Fontes col.,  operários (LRFC-0513).  Minas Gerais.  Belo Horizonte, 

01.III.2003,  D.L.  Bernardo col.,  operários  (UnB-6647).  Coimbra,  10.II.2004,  A.P.A. 

Araujo  col.,  operários  (UFV);  10.II.2004,  A.P.A.  Araujo  col.,  operários  (UFV); 

30.IV.2004, A.P.A. Araujo col., operários (UFV). Francisco de Sá, 16.VII.1975, R.L. 

Araujo col., alado e operários (MZSP-6110). Rio Paranaíba, 26.X.1990, O.F.P. Souza 

col., operário (UFV-2503); 26.X.1990, O.F.P. Souza col., operários, (UFV-2532). Sete 

Lagoas: 12.VI.1996, T.  Macedo col.,  operários (UFV-1816);  11.VI.1996, T.  Macedo 

col.,  operários  (UFV-1821).  Localidade  não  informada,  17.IV.2000,  PNGSV  col., 

operários (UnB-2711).  Roraima. Estação Ecológica de Maracá: 11.II.1988, C.F. Sena 

col.,  operários  (INPA-477);  13.II.1988,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (INPA-535); 

13.II.1988,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (INPA-524);  12.II.1988,  C.F.  Sena  col., 

operários  (INPA-514);  15.II.1988,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (INPA-572); 

15.II.1988, C.F. Sena col., operários (INPA-577); 15.II.1988, C.F. Sena col., operários 

(INPA-557);  15.II.1988,  C.F.  Sena  col.,  operários  (INPA-565);  16.II.1988,  A.G. 

Bandeira  col.,  operários  (INPA-586);  17.II.1988,  A.G.  Bandeira,  col.,  operários 

(INPA-609);  17.II.1988,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (INPA-621);  17.II.1988,  C.F. 

Sena  col.,  operários  (INPA-605);  18.II.1988,  C.F.  Sena  col.,  operários  (INPA-647); 

20.XI.1978, A.G. Bandeira col., operários (MPEG-464). São Paulo. Campinas: Cidade 

Universitária, 20.I.1970, R.L. Araujo col., operários (MZSP-5449). Jundiaí, 29.I.2004, 

Termitek col., operário (LRFC-2604). Leme, Taquary, 14.IX.1944, R.L. Araujo & Bras 

col., operários e ninfas (MZSP-2437). Mogi das Cruzes, 16.I.1988, E.M. Cancello col., 

operários  e  ninfas  (MZSP-9101).  Piracicaba,  23.II.1983,  J.S.  Pinto  col.,  operários 
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(LRFC-0331).  Porto  Feliz:  Sítio  Ventania,  14.I.1982,  L.R.  Fontes  col.,  operários 

(LRFC-0145);  14.I.1982,  L.R.  Fontes  col.,  operários  (LRFC-146).  Ribeirão  Preto, 

01.IV.2001, M.P. Pais col., operários (UnB-3519). Rio Claro: 19.XI.2003, A.M. Costa-

Leonardo  col.,  operários  (UNESP);  28.V.2004,  F.K.  Espírito-Santo  col.,  operários 

(UnB-6683).  São  Paulo,  Estação  Alto  do  Sena,.I.1896,  F.  Silvestri  col.,  operários 

(MZSP-1203).  Teodoro  Sampaio,  13.VIII.1990,  L.R.  Fontes  col.,  operários 

(LRFC-1179);  13.VIII.1990, L.R. Fontes col.,  operários (LRFC-1188);  14.VIII.1990, 

L.R. Fontes col., operários (LRFC-1228).

Ruptitermes sp. A

Alado (Figuras 10 A-D; Tabela 1)

Cápsula  cefálica  arredondada,  muito  esclerotinizada,  coloração  marrom, 

densamente  coberta  por  cerdas  curtas  e  finas;  cerdas  longas  e  finas  distribuídas 

espaçadamente; manchas frontais ausentes ou muito fracas (fig. 10 A, B); uma mancha 

mediana frontal muito fraca localizada antes da fontanela (fig. 10 A); índice: (1) = 1,39. 

Pós-clípeo marrom-claro, achatado (fig. 10 B); largura mais de duas vezes maior que o 

comprimento, densamente coberto por cerdas curtas e finas e com várias cerdas longas, 

linha mediana visível na parte superior, se tornando fraca até sumir antes de chegar à 

parte  anterior  (fig.  10 A,  B);  índices:  (20)  =  0,45 e  Cp/L = 0,19.  Antenas  com 15 

artículos e índices: (16) = 2,33 e (17) = 1,67. Fontanela pequena e redonda (fig. 10 A), 

mais clara que a cápsula cefálica. Olhos circulares, grandes (fig. 10 B), índice (29) = 

0,91. Ocelos grandes, proeminentes de formato hemi-circular em vista dorsal (fig. 10 A) 

e circular em perfil (fig. 10 B), distante aproximadamente 0,14 mm dos olhos (fig. 10 

B). A descrição e o desenho das mandíbulas não foram feitos devido à escassez de 

material, pois havia apenas um exemplar e optei em não dissecá-lo.
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Tórax marrom-claro, levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 

1,24  e  (48)  =  1,12.  Pronoto  trapezoidal  com  margens  arredondadas  e  densamente 

coberto por cerdas curtas e finas; muitas cerdas longas distribuídas espaçadamente, mais 

concentradas  ao  longo  de  suas  margens;  margens  anterior  e  posterior  levementes 

emarginadas  (fig.  10  C).  Mesonoto  e  metanoto  com margem posterior  emarginada, 

formando um ângulo com abertura  de aproximadamente  de 900.  Pernas protorácicas 

relativamente  longas  (fig.  10  D);  coxas  contendo  muitas  cerdas  e  pêlos,  maior 

concentração  na  margem  externa;  trocânteres  contendo  muitas  cerdas  longas  de 

tamanhos diferentes; fêmures com muitas cerdas longas de tamanhos diferentes em toda 

a margem interna, enquanto que na margem externa as cerdas se concentram na metade 

distal; tíbias mais finas e aproximadamente do mesmo comprimento que os fêmures, 

coberta  por  muitos  pêlos  e  cerdas  de  tamanhos  diferentes,  maior  concentração  na 

margem interna (fig. 10 D); índice: (53) = 0,11.

Operário (Figuras 2 F, 10 E-G; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  e  arredondada,  levemente  mais  larga  na  região  anterior, 

coloração  variando  de  amarelo  a  marrom-claro,  com poucas  cerdas  longas,  finas  e 

eretas,  distribuídas  espaçadamente  (fig.  10  E,  F);  índice  (1)  =  1,14.  Pós-clípeo 

relativamente inflado, largura mais de duas vezes maior que o comprimento; com duas 

cerdas finas sobre cada lobo; linha mediana definida e visível (fig. 10 E, F); índices: 

(20) = 0,45, Cp/L = 0,22 e Cp/DPS = 1,53. Antenas com índices: (16) = 1,97 e (17) = 

1,73.  Fontanela  normalmente  inconspícua.  Mandíbula  esquerda  (fig.  2  F):  índice 

EAP/EPT = 0,37; A com margem posterior retilínea e menor que a margem anterior do 

M1+2, ângulo maior que 450 formado entre  A e  M1+2; margem posterior do  M1+2 

levemente  côncava  a  côncava,  cerca  de duas  vezes  maior  que a  margem anterior  e 
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separada do  M3 por uma pequena incisão em forma de V;  M3 proeminente, margem 

anterior levemente curvada e a ponta mais próxima da margem posterior de M1+2 que 

da ponta da  PrM;  DM pequeno, metade anterior visível e metade posterior encoberta 

pela  PrM,  que  é  elevada,  tamanho  médio,  cume quase  plano,  região  anterior  mais 

elevada que posterior; longitudinalmente a linha formada entre a ponta do  M1+2 e a 

parte mais alta da PrM está acima da linha formada entre as pontas do A, do M3 e do 

DM; proporção longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) = 6,43. Mandíbula direita 

(fig. 2 F): índice DAP/DPS = 0,57;  A com margem posterior retilínea e maior que a 

margem anterior  do  M1;  ângulo menor que 900 formado entre  o  A e  M1;  margem 

posterior do M1 retilínea a levemente côncava, até duas vezes maiores que a margem 

anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da  PM do que da ponta do  M1; 

PM levemente côncava com três ranhuras; longitudinalmente a linha formada entre a 

ponta do M1 e a parte mais alta da PM está um pouco acima da ponta do A e da ponta 

do M2; proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 6,44.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica; índices: (46) = 0,43 e (48) = 

0,65. A morfologia e distribuição das cerdas no protono e mesonoto desta espécie é 

muito  semelhante  à  descrita  para  R.  franciscoi.  Pernas  protorácicas  relativamente 

compridas (fig. 10 G); coxas com cinco a seis espinhos na margem externa; trocânteres 

contendo  poucas  cerdas  longas;  fêmures  com poucas  cerdas  curtas  distribuídas  nas 

margens interna e externa;  tíbias  comprida,  finas a relativamente inflada,  do mesmo 

diâmetro  que  os  fêmures,  coberta  por  pêlos  e  várias  cerdas,  além  de  espinhos 

distribuídos irregularmente na margem interna (fig. 10 G); índice (53) = 0,14.

Abdômen com escleritos transparentes; tergitos abdominais cobertos por cerdas 

longas e finas distribídas espaçadamente, como em R. franciscoi (fig. 5 L); os pêlos em 
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maior quantidade que em R. franciscoi são finos, eretos, amarelados, pouco visíveis, e 

também, distribuídos espaçadamente.

Glândulas  deiscentes  podendo  chegar  até  o  início  do  segundo  segmento 

abdominal;  papo  pequeno;  válvula  estomodeal  comprida  e  com diâmetro  uniforme; 

junção entre mesêntero e proctodeo curta e sinuosa; P1 um pouco mais estreito que o 

mesêntero;  P2 unindo-se ao P3 através de um divertículo curto,  circundado por três 

lobos  grandes  e  carnudos,  localizados  na  região  superior  de  P3;  P3  com  notável 

invaginação abaixo da linha inferior do divertículo.

Comparações

Os alados e operários de Ruptitermes sp. A tem maior grau semelhança com R. 

franciscoi (veja  a  comparação  em  R.  franciscoi).  Os  alados  de  Ruptitermes sp.  A 

diferenciam-se dos alados de R. reconditus por apresentarem o formato da cabeça mais 

arredondado,  a  fontanela  pequena  e  redonda,  olhos  compostos  menores  e  os  ocelos 

maiores.  Já os operários de  Ruptitermes sp.  A apresentam o formato da cabeça e  a 

estrutura do tubo digestivo semelhante  às de  R. reconditus,  entretanto a fontanela  é 

inconspícua em  Ruptitermes sp. A, os espinhos da coxa são mais distribruídos e são 

quatro ou cinco, além de serem mais claros.

Distribuição Geográfica e Variação (Figura 29)

Ruptitermes sp. A é registrado somente para a Amazônia Legal. Apesar de serem 

amostras  amazônicas,  aparentemente  é  uma espécie  tipicamente  de vegetação  aberta 

(fig. 29). Seus espécimes têm pouca variação intra-específica.

Material examinado
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BRASIL:  Mato  Grosso.  Serra  das  Araras,  27.I.1986,  M.  Zanuto  col.,  operários 

(MPEG-2464).  Pará.  Serra  dos  Carajás:  14.IX.1983,  A.G.  Bandeira  col.,  operários 

(MPEG-1617); 05.IX.1983, M.F. Torres col., operários (MPEG-1634).  Roraima. Boa 

Vista.  Rodovia  BR-174  (Km-739),  14.V.1977,  A.G.  Bandeira  col.,  operários 

(INPA-108).  Estação  Ecológica  de  Maracá:  24.II.1988,  C.F.  Sena  col.,  operários 

(INPA-676); 11.V.1988, A.G. Bandeira col., operários e alados (INPA-706). Localidade 

não informada:  19.III.1972, K. Kitayama col.,  operários  (MZSP-5311);  .III.1972, K. 

Kitayama col., operários (MZSP-5325).

Ruptitermes sp. B

Alado (Figuras 11 A-D; Tabela 1)

Cápsula  cefálica  grande  e  arredondada,  muito  esclerotinizada,  vermelha; 

densamente  coberta  por  pêlos,  cerdas  distribuídas  espaçadamente;  duas  manchas 

frontais grandes, arredondadas e levemente mais claras que a cápsula cefálica (fig. 11 A, 

B); índice: (1) = 1,32. Pós-clípeo marrom-avermelhado, achatado a inflado; densamente 

coberto por pêlos e várias cerdas distribuídas espaçadamente; linha mediana incompleta 

e fraca, mas visível (fig. 11 A, B); índices: (20) = 0,46 e Cp/L = 0,21. Antenas com 15 

artículos, índices: (16) = 2,40 e (17) = 1,82. Fontanela muito pequena e arredondada, 

normalmente visível em vista dorsal (fig. 11 A). Olhos médios e circulares (fig. 11 B); 

índice  (29)  =  0,96.  Ocelos  pequenos,  mas  proeminentes;  em  perfil  tem  formato 

arredondado; distantes dos olhos aproximadamente 0,18 mm (fig. 11 B). A descrição da 

mandíbula  não foi  feita  devido à escassez de material,  pois  não haviam exemplares 

suficiente para a dissecação.

Tórax um pouco mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 1,10 e (48) = 

1,01. Pronoto trapezoidal com margens arredondadas, densamente cobertas por pêlos e 
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várias cerdas distribuídas espaçadamente; margem posterior um pouco emarginada (fig. 

11  C).  Mesonoto  com margem  posterior  profundamente  emarginada,  formando  um 

ângulo com cerca de 900. Metanoto com margem posterior um pouco mais emarginada 

que a do mesonoto, formando um ângulo superior a 900. Pernas mais claras que o tórax; 

pernas  protorácicas  compridas,  coxas  com muitos  pêlos  e  várias  cerdas  na  margem 

externa,  trocânteres  com muitas  cerdas de tamanhos diferentes,  fêmures  com muitas 

cerdas de tamanhos diferentes distribuídos na margem interna e poucas cerdas pequenas 

situadas na margem externa na região distal,  tíbias com parte  distal  levemente mais 

larga que parte proximal e lado interno com maior concentração de cerdas (fig. 11 D), 

índice: (53) = 0,13.

Operário (Figuras 2 G, 11 E-H; Tabela 2)

Cápsula cefálica grande e arredondada, esclerotinizada e vermelha; parte anterior 

levemente mais larga que a posterior; coberta por várias cerdas de tamanhos diferentes, 

a maioria são curtas e grossas e algumas são longas e finas, distribuídas espaçadamente 

(fig. 11 E, F); índice: (1): 1,09. Pós-clípeo achatado e pequeno, largura duas vezes e 

meia maior que o comprimento; normalmente três cerdas finas sobre cada lobo; linha 

mediana completa, definida e visível (fig. 11 E, F); índices: (20) = 0,38, Cp/L = 0,17 e 

Cp/DPS =  1,24.  Antenas  com índices  (16)  =  2,00  e  (17)  =  1,83.  Fontanela  é  uma 

mancha fosca,  mais clara do que a cápsula cefálica.  Mandíbula esquerda (fig. 2 G): 

índice EAP/EPT = 0,31;  A com margem posterior  retilínea  e  menor  que a  margem 

anterior do M1+2, ângulo com cerca de que 450 formado entre o A e  M1+2; margem 

posterior do  M1+2 é levemente côncava, quase retilínea, cerca de três vezes maior a 

margem anterior  e  separada  do  M3 por  uma pequena  incisão  em forma de  V;  M3 

pequeno, proeminente, margem anterior levemente sinuosa, com ponta mais próxima da 
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margem posterior de M1+2 que da ponta da PrM; DM pequeno, metade anterior visível 

e metade posterior encoberta pela  PrM, que é pouco elevada, pequena, cume amplo 

com região central mais elevada; longitudinalmente a ponta do M1+2 forma uma linha 

com a ponta da PrM, enquanto a ponta do A e a ponta do M3 formam outra linha logo 

abaixo;  proporção  longitudinal  da  mandíbula  (EAP/EPTxETM)  =  4,46.  Mandíbula 

direita  (fig.  2 G):  índice DAP/DPS = 0,57;  A com margem posterior  retilínea  e  do 

mesmo tamanho que a margem anterior do M1; ângulo maior que 450 formado entre A e 

M1; margem posterior do M1 retílinea, duas vezes maior que a margem anterior;  M2 

desenvolvido,  com  ponta  mais  próxima  da  PM do  que  da  ponta  do  M1;  PM 

relativamente côncava com três ranhuras; longitudinalmente o A, o M1 e a parte mais 

alta  da  PM estão praticamente  na mesma linha  e  o  M2 situado abaixo desta  linha; 

proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 4,76.

Tórax geralmente da mesma cor que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,40 e 

(48) = 0,58.  Pronoto com várias cerdas longas e finas localizadas ao longo de suas 

margens, exceto no topo da extremidade superior-central do esclerito que contém cerdas 

curtas e grossas, no formato de uma margem serreada. Metanoto com cerdas ao longo 

das margens laterais e posterior e com uma fileira transversal de cerdas na região central 

do  esclerito  (fig.  11  G).  Coxa  protorácica  contendo  de  9  a  15  espinhos  marrons  e 

distribuídos em forma de um hemi-círculo; trocânteres coberto por várias cerdas curtas; 

fêmures  contendo  duas  fileiras  irregulares  de  espinhos  na  margem interna,  margem 

externa sem cerdas ou pêlos; tíbias compridas e finas, algumas podem ser compridas e 

levemente  infladas,  cobertas  por  muitas  cerdas  e  pêlos,  espinhos  distribuídos 

irregularmente na margem interna (fig. 11 H); índice (53) = 0,11.

Abdômen  com  tergitos  muito  esclerotinizados  e  vermelhos,  não  permitindo 

visualizar  por  transparência  o  tubo  digestivo.  Os  escleritos  abdominais  dorsais  são 
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cobertos por cerdas longas, eretas e marrons dispostos em duas fileiras, uma ao longo 

das  margens  laterais  e  porterior  e  outra  ao centro;  pêlos  marrons  estão  distribuídos 

espaçadamente (fig. 11 I).

Glândulas deiscentes podendo ocupar até o segundo segmento abdominal; papo 

relativamente grande; válvula estomodeal muito comprida e com diâmetro uniforme; 

junção entre mesêntero e proctodeo curta e sinuosa; P1 um pouco mais estreito que o 

mesêntero;  P2 unindo-se ao P3 através de um divertículo curto,  circundado por três 

lobos grandes e totalmente livres, localizados na região superior de P3; P3 com suave 

invaginação abaixo da linha inferior do divertículo.

Comparações

Alado, ver em R. xanthochiton. Os operários de Ruptitermes sp. B têm grandes 

semelhanças morfológicas com os operários de Ruptitermes sp. D. Diferenciam-se por 

apresentarem na cápsula cefálica maior quantidade de cerdas; pós-clípeo mais achatado 

e estreito, com várias cerdas; fontanela na maioria das vezes não tem limites nítidos; 

metanoto  com  uma  fileira  de  cerdas  transversais  na  região  central;  junção  entre 

mesêntero e proctodeo é do tipo curta e sinuosa; divertículo com lobos grandes e livres.

Distribuição Geográfica e Variação (Figura 25)

São registrados somente para as regiões Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e 

Centro-Oeste (Brasília).  Os operários de todas as localidades  são muito semelhantes 

morfologicamente.

Biologia

Com base nas informações das etiquetas e fichas das amostras, esta espécie de 

cupim  parece  construir  ninhos  subterrâneos  e  se  alimentar  de  folhas  coletadas  na 
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superfície do solo. Os cupins foram coletados, principalmente, através do método direto, 

mas  há  registros  de  coletas  utilizando  armadilhas  de  solo.  A  captura  foi  feita  em 

ambientes  naturais  e  modificados  (monocultivos  de  cana-de-açúcar,  plantios  de 

Eucalyptus, além de áreas urbanas).

Material examinado

BRASIL:  Distrito  Federal,  Brasília,  fazenda  Água  Limpa,  07.V.1993,  Suzana  col., 

operários  (UnB-1031).  Minas  Gerais.  Bom  Despacho,  23.VI.1977,  coletor  não 

informado, operários (MZSP-7373); Buritis, 01.VIII.2002, R.A. Calderon col., operário 

(UnB-4859).  Formoso,  Parque  Nacional  Grande  Sertão  Veredas,  24,  17.IV.2000,  J. 

Dalponte col., operários (UnB-2711). São Paulo. Araras, 17.XI.1978, S.M. Nunes col., 

operários  (LRFC-343).  Botucatu,  05.XII.1999,  C.B.  col.,  operários  (MZSP-11081). 

Piracicaba, 07.XII.1982, J.S. Pinto, col., operários (LRFC-342). Rio Claro: 25.VII.1986, 

A.M.  Costa-Leonardo  col.,  operários  (UnB-341);  25.VIII.1986,  V.G.  Martins  col., 

operários  e  alados  (LRFC-656);  19.XI.2003,  A.M.  Costa-Leonardo  col.,  operários 

(UNESP).

Ruptitermes sp. C

Alado (Figuras 12 A-E; Tabela 1)

Cápsula cefálica arredondada, muito esclerotinizada, coloração marrom-escura, 

densamente coberta por pêlos e várias cerdas distribuídas espaçadamente; duas manchas 

frontais levemente mais claras que a cápsula cefálica e maiores que a fontanela; uma 

mancha mediana frontal localizada antes da fontanela (fig. 12 A); índice: (1) = 1,39. 

Pós-clípeo mais claro que a cápsula cefálica, achatado; largura quase duas vezes maior 

que o comprimento; densamente coberto por pêlos, muitas cerdas longas; linha mediana 
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incompleta, não alcançando a margem anterior (fig. 12 A, B); índices: (20) = 0,52 e Cp/

L = 0,23. Antenas com 15 artículos e índices:  (16) = 2,42 e (17) = 1,74. Fontanela 

pequena e arredondada, um pouco maior que a mancha mediana frontal  (fig. 12 A). 

Olhos circulares,  com índice  (29) = 0,91.  Ocelos grandes,  formato oval  em perfil  e 

distantes dos olhos aproximadamente 0,11 mm. Mandíbula esquerda: índice EAP/EPT = 

0,41; ângulo com cerca de 450 formado entre o A e M1+2; margem posterior do M1+2 

é levemente côncava, cerca de duas vezes maior que a margem anterior e separada do 

M3 por uma forte incisão em forma de  V;  M3 grande, margem anterior retilínea e a 

ponta mais próxima da margem posterior de M1+2 que da parte mais alta da PrM, que 

é elevada, grande, cume arredondado; longitudinalmente a parte mais elevada da PrM 

está acima da linha formada pelas pontas do A e do M1+2; proporção longitudinal da 

mandíbula (EAP/EPTxETM) = 3,64. Mandíbula direita: índice DAP/DPS = 0,62; A do 

mesmo tamanho ou um pouco menor que M1; ângulo com cerca de 450 formado entre o 

A e  M1;  margem posterior  do  M1 retilínea,  cerca de uma vez e meia maior  que a 

margem anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da PM do que da ponta 

do  M1;  PM levemente côncavo com três cristas; longitudinalmente a ponta do  A, do 

M1 e a parte mais alta da PM estão na mesma linha, logo abaixo desta linha encontra-se 

a ponta do M2; proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 5,18.

Tórax um pouco mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,60 e (48) = 

0,61. Pronoto grande, trapezoidal com margens arredondadas e um pouco mais largo 

que a cápsula cefálica; densamente coberto por pêlos e várias cerdas longas distribuídas 

espaçadamente;  margem posterior um pouco emarginada (fig.  12 C). Mesonoto com 

margem posterior profundamente emarginada,  formando um ângulo com abertura de 

aproximadamente  900 (fig.  12  D).  Metanoto  com  margem  posterior  emarginada, 

formando um ângulo superior a 900 (fig. 12 E). Pernas mais claras que o tórax; tíbias 
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com duas  fileiras  de  espinhos  regulares  na  parte  interna  que  se  estendem além da 

metade proximal; tíbias protorácicas com índice: (53) = 0,13.

Operário (Figuras 12 F-I; Tabela 2)

Cápsula cefálica arredondada, esclerotinizada, amarelada, coberta por cerdas de 

tamanhos  diferentes;  região  localizada  após  o  pós-clípeo  e  entre  as  extremidades 

internas das antenas e podendo alcançar a fontanela com mancha mais clara que a parte 

posterior da cápsula cefálica (fig. 12 F, G); índice (1) = 1,35. Pós-clípeo da mesma cor 

que a cápsula cefálica, achatado a inflado, linha mediana definida e visível, com várias 

cerdas finas (fig. 12 F, G); índices: (20) = 0,55, Cp/L = 0,23 e Cp/DPS = 1,71. Antenas 

com 14 artículos e índices: (16) = 2,08 e (17) = 1,54. Devido à escassez de indivíduos 

operários desta espécie  não foi  possível  fazer os desenhos das mandíbulas,  a  seguir 

apresento uma descrição.  Mandíbula esquerda: índice EAP/EPT = 0,36; ângulo com 

cerca  de 450 formado entre  o  A e  M1+2;  margem posterior  do  M1+2 é  levemente 

côncava, cerca de duas vezes maior que a margem anterior e separada do M3 por uma 

forte incisão em forma de V; M3 grande, margem anterior levemente sinuosa e a ponta 

mais próxima da margem posterior de  M1+2 que da parte mais alta da  PrM,  que é 

grande; longitudinalmente a ponta do M1+2 forma uma linha com a parte mais alta da 

PrM e, logo abaixo, a ponta do  A forma outra linha com a ponta do  M3; proporção 

longitudinal  da  mandíbula  (EAP/EPTxETM)  =  4,55.  Mandíbula  direita:  índice 

DAP/DPS = 0,56;  A do mesmo tamanho ou um pouco menor que  M1;  ângulo com 

cerca de 450 formado entre o  A e  M1; margem posterior do  M1 retilínea, quase duas 

vezes maior que a margem anterior; M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da PM 

do que da ponta do M1; PM côncavo com três cristas; longitudinalmente a ponta do A, 

do  M1 e  a  parte  mais  alta  da  PM estão  na  mesma linha,  logo  abaixo  desta  linha 
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encontra-se a ponta do M2; proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 

6,21.

Tórax da mesma cor ou levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: 

(46) = 0,48 e (48) = 0,70. Pronoto contendo cerdas longas bem distribuídas, as cerdas na 

região  anterior  são  menores  que  as  cerdas  da  margem posterior,  enquanto  que  nas 

margens  laterais  são  mais  compridas  que  as  da  margem  posterior  e  estão  mais 

concentradas  (fig.  12  H,  I).  Devido  à  escassez  e  a  má  conservação  dos  indivíduos 

operários desta espécie não foi possível fazer os desenhos das pernas, a seguir apresento 

uma  breve  descrição.  Pernas  protorácicas  de  comprimento  médio  a  curto;  coxas 

protorácicas com pelo menos quatro cerdas, duas grandes e duas pequena; tíbias curtas 

ou  médias,  relativamente  infladas,  margem  interna  com  duas  fileiras  regulares  de 

espinhos, separadas por um sulco, que se estendem além da metade proximal; índice 

(53) = 0,15.

Glândulas  deiscentes  contidas  no  tórax;  papo  pequeno;  válvula  estomodeal 

comprida e uniforme; junção entre mesêntero e proctodeo curta e sinuosa; P1 do mesmo 

diâmetro ou um pouco mais estreito que o mesêntero; P2 unindo-se ao P3 através de um 

divertículo  curto,  circundado  por  três  lobos  distintos,  com  bordas  contínuas  ou 

separadas, localizado na região central ou superior de P3; P3 com invaginação abaixo da 

linha inferior do divertículo.

Comparações

Ver R. silvestrii.

Distribuição Geográfica (Figura 29)

Esta espécie é registrada somente para a localidade tipo (fig. 29).
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Material examinado

BRASIL: Mato Grosso do Sul. Corumbá: Pantanal, 8-16.XII.1993, M.L. Buschini col, 

operários e alados (UnB-166).

Ruptitermes sp. D

Alado (Figuras 13 A-C; Tabela 1)

Cápsula  cefálica  arredondada,  muito  esclerotinizada  e  vermelha;  coberta 

densamente  por  pêlos  e  várias  cerdas  distribuídas  espaçadamente;  quatro  manchas 

frontais  pequenas,  levemente  profundas  e  mais  claras  que  a  cápsula  cefálica;  uma 

mancha mediana frontal localizada antes da fontanela (fig. 13 A, B); índice: (1) = 1,39. 

Pós-clípeo mais claro que a cápsula cefálica, inflado e curto com largura cerca de duas 

vezes maior que o comprimento; densamente coberto por pêlos e algumas cerdas longas 

e  finas;  margem  posterior  com  uma  reentrância;  linha  mediana  incompleta,  parte 

anterior densamente coberta por pêlos (fig. 13 A, B); índices: (20) = 0,36 e Cp/L = 0,17. 

Antenas  com 15  artículos;  índices:  (16)  =  2,47  e  (17)  =  1,78.  Fontanela  grande  e 

arredondada,  muito  mais  clara  que  a  cápsula  cefálica  (fig.  13  A).  Olhos  grandes, 

circulares  (fig.  13 B),  índice  (29)  = 0,94.  Ocelos  pequenos,  oval  em vista  dorsal  e 

arredondado  em  perfil;  distantes  dos  olhos  aproximadamente  0,19  mm.  Mandíbula 

esquerda:  índice  EAP/EPT =  0,46;  A do  mesmo tamanho  ou  um pouco maior  que 

M1+2; ângulo com aproximadamente 450 formado entre A e M1+2; margem posterior 

do  M1+2 com parte central retilínea, mais de duas vezes maior a margem anterior e 

separada do M3 por uma pequena incisão; M3 pequeno, margem anterior retilínea em 

diagonal e margem posterior reta formando um ângulo maior que 900 com a margem 

anterior da PrM, ponta mais próxima da margem posterior de  M1+2 que da ponta da 
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PrM; DM com margem anterior e ponta um pouco mais alta que PrM; PrM pequena, 

cobrindo a margem posterior do DM; longitudinalmente a ponta do A, a ponta do M1+2 

e a parte mais alta da PrM estão praticamente na mesma linha, enquanto a ponta do M3 

encontra-se abaixo desta linha; proporção longitudinal da mandíbula (EPA/EPTxETM) 

= 3,50. Mandíbula direita: índice DAP/DPS = 0,70; A um pouco maior que M1; ângulo 

com  cerca  de  450 formado  entre  o  A e  M1;  margem  posterior  do  M1 levemente 

côncava,  um  pouco  maior  que  a  margem  anterior;  M2 pequeno,  com  ponta  mais 

próxima da PM do que da ponta do M1;  PM levemente côncava; longitudinalmente o 

M1 forma uma linha com a parte mais alta da PM, enquanto a ponta do A encontra-se 

acima dessa linha e a ponta do  M2 está abaixo; proporção longitudinal da mandíbula 

(DAP/DPSxDSM) = 5,41.

Tórax da mesma cor ou levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: 

(46) = 0,96 e (48) = 0,98. Pronoto pequeno, trapezoidal com margens arredondadas e 

mais  estreito  que  a  cápsula  cefálica;  densamente  coberto  por  pêlos  e  várias  cerdas 

distribuídas  espaçadamente;  muitas  cerdas  localizadas  principalmente  nas  margens 

laterais, margem posterior um pouco emarginada (fig. 11 C). Mesonoto com margem 

posterior  profundamente  emarginada,  ângulo  inferior  a  900.  Metanoto  com margem 

posterior emarginada, formando um ângulo de aproximadamente 900. Pernas mais claras 

que o tórax; tíbias protorácicas com índice: (53) = 0,13.

Operários (Figuras 2 H, 13 D-G; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  grande  e  arredondada,  esclerotinizada,  vermelha,  região  que 

circunda a antenas e pós-clípeo mais clara; poucas cerdas distribuídas espaçadamente 

pela cápsula cefálica (fig. 13 D, E); índice (1) = 1,17. Pós-clípeo fortemente inflado e 

grande, largura cerca de duas vezes maior que o comprimento; normalmente uma cerda 
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fina sobre cada lobo; linha mediana completa, bem definida e visível (fig. 13 D, E); 

índices: (20) = 0,43, Cp/L = 0,21 e Cp/DPS = 1,56. Antenas com índices: (16) = 2,17 e 

(17) = 1,86. Fontanela grande e arredondada, muito mais clara que a cápsula cefálica 

(fig. 13 D). Mandíbula esquerda (fig. 2 H): índice EAP/EPT = 0,34;  A com margem 

posterior levemente côncava e aproximadamente do mesmo comprimento que a margem 

anterior do M1+2; ângulo de aproximadamente 750 formado entre A e M1+2; margem 

posterior  do  M1+2 côncava,  cerca  de  duas  vezes  maior  que  a  margem  anterior  e 

separada do  M3 por uma fraca incisão em forma de  V;  M3 pequeno, proeminente, 

margem anterior levemente côncava e a ponta mais próxima da margem posterior de 

M1+2 que da parte mais alta da PrM;  DM pequeno, metade anterior visível e metade 

posterior  encoberta  pela  PrM,  que  é  elevada,  pequena,  cume  amplo  e  plano; 

longitudinalmente  a ponta do  M1+2 forma uma linha com a ponta da  PrM e,  logo 

abaixo, a ponta do A forma outra linha com a ponta do M3; proporção longitudinal da 

mandíbula  (EAP/EPTxETM) =  4,35.  Mandíbula  direita  (fig.  2  H):  A com margem 

posterior retilínea e um pouco maior que a margem anterior do M1; índice DAP/DPS = 

0,63; ângulo maior que 900 formado entre o  A e  M1; margem posterior do  M1 reta, 

cerca de duas vezes maior que a margem anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais 

próxima da  PM do que da ponta do  M1;  PM levemente côncava com três ranhuras; 

longitudinalmente o M1 forma uma linha com a parte mais alta da PM, enquanto o A e 

o  M2 formam  outra  linha  abaixo;  proporção  longitudinal  da  mandíbula 

(DAP/DPSxDSM) = 5,93.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,44 e (48) = 

0,68. Pronoto contendo cerdas longas espaçadas entre si e localizadas normalmente ao 

longo das margens anterior e lateral, não havendo cerdas na região central da margem 

posterior.  Pernas  protorácicas  de  comprimento  longo  e  coberto  por  muitos  pêlos  e 
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cerdas; coxas com 8 – 15 espinhos marrons na margem externa, dos quais cerca de nove 

estão alinhados na região central em forma de uma parábola; trocânteres com poucas 

cerdas; fêmures com muitas cerdas na margem interna e maior concentração de pêlos na 

margem externa,  principalmente  na região  distal  (fig.  13  F);  tíbias  de  comprimento 

médio e relativamente dilatadas, cobertas por pêlos e cerdas de tamanhos diferentes; 

margem interna  com duas  fileiras  irregulares  de espinhos que se estendem além da 

metade proximal (fig. 13 F); índice (53) = 0,13.

Abdômen com tergitos esclerotinizados, normalmente da mesma cor que o tórax, 

permitindo visualizar parcialmente o tubo digestivo; cerdas distribuídas em duas fileiras 

transversais ao longo de cada tergito, enquanto que os pêlos são distribuídos entre essas 

cerdas (fig. 13 G); os esternitos são brancos.

Glândulas deiscentes podendo ocupar até o terceiro segmento abdominal; papo 

de tamanho médio; válvula estomodeal comprida e uniforme; junção entre mesêntero e 

proctodeo curta e sinuosa; P1 com o mesmo diâmetro do mesêntero; P2 unindo-se ao P3 

através  de  um  divertículo  curto,  circundado  por  três  lobos  distintos,  com  bordas 

contínuas ou separadas, localizado na região central de P3; P3 com invaginação abaixo 

da linha inferior do divertículo.

Comparações

Dentre os  Ruptitermes de tamanho grande e poucas cerdas na cápsula cefálica, 

os  operários  de  Ruptitermes sp.  D  são  os  únicos  que  têm fontanela  grande  e  bem 

definida; o pós-clípeo é inflado e, em perfil, ultrapassa a linha da cápsula cefálica.

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 30)
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É registrado para quatro regiões distintas do Brasil. Na região Norte é registrado 

somente para o Estado de Tocantins; no Nordeste para o Estado do Ceará; na região 

Centro-Oeste para o Estado de Mato Grosso e na região Sudeste para o Estado de São 

Paulo. Os espécimes de Tocantins e Ceará são levemente mais escuros e menores que os 

espécimes do Mato Grosso e São Paulo.

Material examinado

BRASIL: Ceará. Crato, 05.X.2004, A. Vasconcellos col., operários (UnB-6741). Mato 

Grosso.  APM  Manso,  18.V.1999,  R.  Constantino  col.,  operários  (UnB-1681); 

Cotriguaçu,  04.VII.2002,  R.  Constantino  col.,  operários  (UnB-3349).  São  Paulo. 

Pitangueiras,  12.XI.1995, E.P. Teixeira col.,  operários,  alados (UnB-225).  Tocantins. 

Fazenda Novo Iguaçu: 01.X.2003, F. Godoy col., operários (UnB-5185); 01.X.2003, F. 

Godoy col., operários (UnB-5183).

Ruptitermes sp. E

Alado

Desconhecido.

Operário (Figuras 2 I, 14 A-D; Tabela 2)

Cápsula cefálica pequena,  arredondada,  vermelha,  coberta por poucos pêlos e 

cerdas finas de tamanhos diferentes (fig. 14 A, B); índice (1) = 1,18. Pós-clípeo inflado, 

largura quase três vezes maior que o comprimento; com poucos pêlos e algumas cerdas 

finas de tamanhos diferentes; linha mediana completa, bem definida e visível (fig. 14 A, 

B); índices (20) = 0,36, Cp/L = 0,19 e Cp/DPS = 1,33. Antenas com índices: (16) = 2,08 

e (17) = 1,77. Fontanela inconspícua. Mandíbula esquerda (fig. 2 I): índice EAP/EPT = 
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0,36;  A com margem posterior  retilínea  e  menor  que a  margem anterior  do  M1+2; 

ângulo  com cerca  de  450 formado entre  A e  M1+2;  margem posterior  do  M1+2 é 

levemente côncava, cerca de duas vezes maior que a margem anterior e separada do M3 

por uma incisão em forma de  V;  M3 grande, margem anterior levemente sinuosa e a 

ponta mais próxima da margem posterior de M1+2 que da parte mais alta da PrM; DM 

pequeno, metade anterior visível e metade posterior encoberta pela  PrM, que é muito 

elevada,  grande, cume arredondado; longitudinalmente a ponta do  M1+2 forma uma 

linha com a parte mais alta da  PrM, abaixo desta linha encontra-se a ponta do  M3 e 

mais abaixo a ponta do DM e a ponta do A; proporção longitudinal da mandíbula (EPA/

EPTxETM) =  5,95.  Mandíbula  direita  (fig.  2  I):  índice:  DAP/DPS =  0,48;  A com 

margem posterior retilínea e um pouco menor que a margem anterior do  M1; ângulo 

maior que 450 formado entre o  A e o  M1; margem posterior do  M1 muito côncava, 

cerca de duas vezes maior que a margem anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais 

próxima da  PM do que da ponta do  M1;  PM levemente côncava com três ranhuras; 

longitudinalmente o M1 forma uma linha com a parte mais alta da PM, enquanto o A e 

o  M2 formam  outra  linha  abaixo;  proporção  longitudinal  da  mandíbula 

(DAP/DPSxDSM) = 8,96.

Tórax distintamente separado da cápsula cefálica, índices: (46) = 0,44 e (48) = 

0,69. Pronoto contendo poucas cerdas longas e finas distribuídas nas margens anterior e 

lateral,  apenas  duas  ou  nenhuma  na  margem  posterior.  Todas  as  pernas  são 

relativamente  curtas  e  marrons  claras.  Coxas  protorácicas  com  apenas  uma  cerda; 

trocânteres  e  fêmures  com  poucas  cerdas  na  margem  interna;  tíbias  curtas  e 

relativamente  infladas,  coberta  por  pêlos  e  cerdas  pequenas  e  finas,  com  maior 

concentração na parte distal, margem interna com duas fileiras irregulare de espinhos, 

separadas por um estreito sulco, que se estende além da metade das fileiras de espinhos 
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que estão separados por um estreito sulco, que se estende além da metade proximal (fig. 

14 C), índice (53) = 0,19.

Abdômen com tergitos e esternitos transparente,  permitindo visualizar o tubo 

digestivo. As cerdas que cobrem os tergitos são longas, finas, eretas, marrom-claras, 

visíveis e estão distribuídas espaçadamente, não há pêlos cobrindo os tergitos (fig. 14 

D).

Glândulas deiscentes contida somente no tórax; papo de tamanho médio; válvula 

estomodeal comprida e uniforme; junção entre mesêntero e proctodeo curta e sinuosa; 

P1 com diâmetro um pouco mais estreito que o mesêntero; P2 unindo-se ao P3 através 

de um divertículo curto, circundado por três lobos pequenos e frágeis, dois levemente 

conados e um livre, localizado na região superior de P3; P3 com invaginação muito 

abaixo da linha inferior do divertículo.

Comparações

É  uma  espécie  facilmente  reconhecida,  apesar  de  ter  semelhança  com 

Ruptitermes sp. F. Diferencia-se por ter  o corpo mais alongado, a cápsula cefálica é 

pequena e marrom, fontanela inconspícua; as pernas são marrons, coxas protorácicas 

contendo apenas uma cerda longa e fina; ausência de pêlos microscópicos nos tergitos 

abdominais.

Distribuição Geográfica (Figura 29)

É registrado somente para a localidade tipo (fig. 29).

Material examinado
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BRASIL.  Amazonas.  Maraã:  Rio Japurá,  col.  R.  Constantino,  01.IX.1988, operários 

(MPEG-3001).

Ruptitermes sp. F

Alado

Desconhecido.

Operário (Figuras 2 J, 15 A-F; Tabela 2)

Cápsula cefálica arredondada, esclerotinizada, marrom-clara, coberta por muitos 

pêlos e poucas cerdas localizadas principalmente na região posterior a fontanela (fig. 15 

A, B); índice (1) = 1,23. Pós-clípeo da mesma coloração ou um pouco mais claro que a 

cápsula cefálica; inflado e pequeno, largura quase três vezes maior que o comprimento; 

com uma cerda e, geralmente, dois pêlos de difícil visualização sobre cada lobo; linha 

mediana completa, bem definida e visível (fig. 15 A, B); índices: (20) = 0,35, Cp/L = 

0,18 e  Cp/DPS = 1,20.  Antenas  com índices:  (16)  = 1,31 e  (17)  = 1,88.  Fontanela 

pequena e arredondada ou elíptica, localizada sobre uma mancha fosca mais clara que a 

cápsula cefálica. Mandíbula esquerda (fig. 2 J): índice EAP/EPT = 0,35; A com margem 

posterior  levemente  côncava e aproximadamente do mesmo tamanho que a margem 

anterior do M1+2; ângulo com cerca de 450 formado entre A e M1+2; margem posterior 

do M1+2 côncava, cerca de duas vezes maior que a margem anterior e separada do M3 

por uma forte incisão em forma de V; M3 grande, margem anterior levemente sinuosa e 

a ponta mais próxima da margem posterior de  M1+2 que da parte mais alta da  PrM; 

DM pequeno, metade anterior visível e metade posterior encoberta pela  PrM, que é 

elevada, tamanho médio, cume arredondado; longitudinalmente a ponta do M1+2 forma 

uma linha com a ponta da PrM e, logo abaixo, a ponta do A forma outra linha com a 
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ponta  do  M3;  proporção  longitudinal  da  mandíbula  (EAP/EPTxETM)  =  5,00. 

Mandíbula  direita  (fig.  2  J):  índice  DAP/DPS  =  0,59;  A com  margem  posterior 

levemente côncava e maior que a margem anterior do M1; ângulo com de 450 formado 

entre  A e  M1;  margem posterior do  M1 retilínea,  cerca de duas vezes maior que a 

margem anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da PM do que da ponta 

do M1; PM levemente côncava com três ranhuras; longitudinalmente o M1 forma uma 

linha com a parte mais alta da PM, abaixo desta linha encontram-se as pontas do A e 

M2, respectivamente; proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 7,33.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,42 e (48) = 

0,63. Pronoto com poucas cerdas longas e finas distribuídas ao longo de suas margens 

(fig. 15 C, D). Todas as pernas relativamente compridas e esbranquiçadas, da mesma 

cor que a região ventral do abdômen. Coxas protorácicas com cinco a seis espinhos; 

trocânteres com poucas cerdas; fêmures com duas fileiras irregulares de cerdas longas 

na margem interna e pêlos na margem externa; tíbias curtas, relativamente infladas e 

cobertas por pêlos, margem interna com duas fileiras irregulares de espinhos, separados 

por um estreito sulco, que se estende além da metade proximal (fig. 15 E); índice (53) = 

0,14.

Abdômen com tergitos e esternitos transparentes, permitindo visualizar o tubo 

digestivo; tergitos abdominais cobertos por cerdas e pêlos (fig. 15 F).

Glândulas  deiscentes  contidas  até  o  início  do  segundo  segmento  abdominal; 

papo  de  tamanho  médio;  válvula  estomodeal  comprida  e  uniforme;  junção  entre 

mesêntero e proctodeo curta e sinuosa; P1 longa, uniforme e levemente mais estreita 

que o diâmetro  do mesêntero;  P2 unindo-se ao P3 através  de um divertículo  curto, 
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circundado por três lobos frágeis e livres, localizados na região central de P3; P3 sem 

invaginação.

Comparações

Os operários desta espécie são muito semelhantes aos de Ruptitermes sp. I. Mas 

diferenciam-se por apresentarem menor quantidade de pêlos e cerdas sobre o corpo; 

geralmente o número de espinhos presentes nas coxas protorácicas é menor (cinco) e as 

tíbias são mais curtas. Além do P1 ser mais longo e mais estreito que o mesêntero.

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 31)

O registro desta espécie está restrito aos Estados do Mato Grosso e Pará (fig. 

31). Em geral os espécimes são muito semelhantes. Mas, os espécimes provenientes da 

amostra do Pará têm fontanela inconspícua ou muito pequena e elíptica. Enquanto os 

espécimes da Chapada, Mato Grosso, têm a fontanela um pouco maior e levemente mais 

clara que a cápsula cefálica.

Material examinado

BRASIL:  Mato  Grosso.  Chapada  dos  Guimarães,  09.II.1976,  R.L.  Araujo  col., 

operários (MZSP-6830). Pará. Rio Tocantins: Remansinho, 11.IV.1984, A.G. Bandeira 

col., operários (MPEG-2066).

Ruptitermes sp. G

Alado

Desconhecido.
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Operário (Figuras 3 L, 16 A-D; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  arredondada,  amarelada,  coberta  por  cerdas  curtas  e  finas 

distribuídas  espaçadamente;  índice  (1)  =  1,14.  Pós-clípeo  amarelado,  fortemente 

inflado; largura quase duas vezes maior que o comprimento; com várias cerdas finas de 

tamanhos diferentes sobre os lobos; linha mediana completa, definida e visível; índices: 

(20) = 0,55, Cp/L = 0,30 e Cp/DPS = 2,22. Antenas com índices: (16) = 2,10 e (17) = 

1,84. Fontanela inconspícua. Mandíbula esquerda (fig. 3 L): índice EAP/EPT = 0,40; A 

com margem posterior retilínea e menor que a margem anterior do M1+2; ângulo com 

cerca de 450 formado entre  A e  M1+2; margem posterior do M1+2 côncava, cerca de 

duas vezes maior que a margem anterior e separada do M3 por uma profunda incisão 

em forma de V; M3 grande, margem anterior levemente sinuosa, ponta mais próxima da 

margem posterior de M1+2 que da parte mais alta da PrM; DM grande, metade anterior 

visível  e  metade  posterior  encoberta  pela  PrM,  que é  muito  elevada,  grande,  cume 

arredondado; longitudinalmente a ponta do M1+2 forma uma linha com a ponta da PrM 

e,  logo  abaixo,  a  ponta  do  A forma  outra  linha  com  a  ponta  do  M3;  proporção 

longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) = 5,97. Mandíbula direita (fig. 3 L); índice 

DAP/DPS  =  0,57;  A com  margem  posterior  retilínea  e  do  mesmo  tamanho  que  a 

margem posterior do  M1; ângulo com cerca de 450 formado entre  A e  M1; margem 

posterior do M1 retilínea, um pouco maior que a margem anterior;  M2 desenvolvido, 

com ponta mais próxima da PM do que da ponta do M1; PM levemente côncava com 

três ranhuras distintas; longitudinalmente o M1 forma uma linha com a parte mais alta 

da  PM, enquanto o  A e o  M2 formam outra linha abaixo; proporção longitudinal da 

mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 8,55.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,47 e (48) = 

0,76. Pronoto com poucas cerdas longas e finas distribuídas ao longo de suas margens. 
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Todas as pernas relativamente curtas e esbranquiçadas. Coxas protorácicas com uma 

cerda longa e fina e outros dois ou três pêlos, todos de difícil visualização; trocânteres 

com algumas cerdas muito finas; fêmures com cerdas finas ao longo da margem interna 

e muitas cerdas pequenas e finas ao longo da magem externa; tíbias curtas, dilatadas, 

coberta  por  pêlos,  margem  interna  contendo  duas  fileiras  irregulares  de  espinhos 

separados por um estreito sulco que se estende além da metade proximal (fig. 16 C); 

índice (53) 0,19.

Abdômen  com  tergitos  e  esternitos  transparentes;  cerdas  são  curtas  e  finas 

cobrindo e distribuídas homogeneamente os escleritos (fig. 16 D).

Glândulas  deiscentes  contidas  no  tórax;  papo  relativamente  grande;  válvula 

estomodeal comprida e uniforme; junção entre mesêntero e proctodeo curta e sinuosa; 

P1  um  pouco  mais  estreito  que  o  mesêntero;  P2  unindo-se  ao  P3  através  de  um 

divertículo curto, circundado por três lobos frágeis, dos quais dois são salientes, não 

chegam a formar um círculo e estão conados por uma borda grossa, localizado na região 

central do P3; P3 sem invaginação.

Comparações

Os espécimes de Ruptitermes sp. G são muito distintos. Estão entre os menores 

cupins deste grupo. A cápsula cefálica é amarela e coberta por muitas cerdas finas; o 

pós-clípeo muito grande e inflado; as coxas protorácicas têm uma cerda longa e fina, 

dois  ou  três  pêlos,  todos  de  difícil  visualização;  os  tergitos  e  esternitos  não  são 

esclerotinizados,  mas  são  cobertos  por  cerdas  muito  finas  e  brancas  e  é  possível 

visualizar o tubo digestivo por transparência.

Distribuição Geográfica (Figura 30)
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Até o momento sua ocorrência é registrada somente para a sua localidade-tipo 

(fig. 30).

Material examinado

BRASIL:  Roraima.  Estação  Ecológica  de  Maracá,  15.II.1988,  A.G.  Bandeira  col., 

operários (INPA-553).

Ruptitermes sp. H

Alado

Desconhecido

Operário (Figuras 3 M, 17 A-E; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  grande  e  arredondada,  esclerotinizada,  marrom-avermelhada, 

com poucas  cerdas de tamanhos diferentes,  tufos de cerdas  longas e duras em cada 

lateral anterior (fig. 17 A, B); índice (1) = 1,22. Pós-clípeo levemente mais claro que a 

cápsula  cefálica,  achatado;  largura  quase  três  vezes  maior  que  o  comprimento; 

normalmente três cerdas finas sobre cada lobo; linha mediana completa, bem definida e 

visível (fig. 17 A, B); índices: (20) = 0,36, Cp/L = 0,16 e Cp/DPS = 1,23. Antenas com 

índices: (16) = 1,82 e (17) = 1,49. Fontanela é uma mancha mais clara que a cápsula 

cefálica (fig. 17 A). Mandíbula esquerda (fig. 3 M): índice EAP/EPT = 0,34;  A com 

margem posterior retilínea e menor que a margem anterior do M1+2; ângulo menor que 

450 formado entre A e M1+2; margem posterior do M1+2 côncava, cerca de duas vezes 

maior que a margem anterior e separada do M3 por uma incisão em forma de V;  M3 

grande,  margem  anterior  levemente  sinuosa  e  a  ponta  mais  próxima  da  margem 

posterior de M1+2 que da parte mais alta da PrM; DM grande, metade anterior visível 
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e metade posterior encoberta pela  PrM, que é elevada,  pequena, cume arredondado; 

longitudinalmente  a ponta do  M1+2 forma uma linha com a ponta da  PrM e,  logo 

abaixo, a ponta do A forma outra linha com a ponta do M3; proporção longitudinal da 

mandíbula (EAP/EPTxETM) = 3,87. Mandíbula direita (fig. 3 M): índice DAP/DPS = 

0,55; A com margem posterior retilínea e do mesmo tamanho que a margem posterior 

de  M1;  ângulo menor que 450 formado entre  o  A e  M1;  margem posterior  do  M1 

retilínea, um pouco maior que a margem anterior; M2 desenvolvido, com a ponta mais 

próxima da  PM do que da ponta do  M1;  PM levemente côncava com três ranhuras 

distintas; longitudinalmente o  M1 está em uma linha acima do A, enquanto o M2 e a 

parte mais alta da PM estão praticamente na mesma linha, localizada abaixo da linha do 

A; proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 4,30.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,40 e (48) = 

0,64.  Pronoto  com  poucas  cerdas  nas  margens  anterior,  lateral  e  posterior;  toda  a 

extremidade  anterior  contém  cerdas  curtas  e  grossas,  como  uma  margem  serreada. 

Metanoto, além das cerdas ao longo das margens laterais  e posterior, tem uma linha 

transversal  de  cerdas  na  região  central  (fig.  17  C).  Todas  as  pernas  relativamente 

compridas, com muitos pêlos, cerdas e espinhos de coloração variando entre amarelo e 

marrom.  Coxas  protorácicas  com  cerca  de  17  espinhos  grossos  e  de  tamanhos 

diferentes;  trocênteres  contendo  muitas  cerdas  longas;  fêmures  contendo  na  região 

interna duas fileiras de cerdas longas, finas e nítida;  tíbias protorácicas compridas e 

infladas, coberta por pêlos e cerdas; margem interna com duas fileiras irregulares de 

espinhos, separados por um estreito sulco, que se estendem além da metade proximal 

(fig. 17 D); índice (53) = 0,15.

Abdômen grande, escleritos abdominais esclerotinizados. Tergitos da mesma cor 

que o tórax, cobertos por cerdas longas distribuídas espaçadamente e por uma densa 
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camada de pêlos (fig. 17 E), mas permitem visualizar por transparência o tubo digestivo. 

Esternitos mais claros que os tergitos.

Glândulas deiscentes contidas principalmente no tórax, mas podendo ocupar até 

o  primeiro  segmento  abdominal;  papo  relativamente  grande;  válvula  estomodeal 

comprida e uniforme; junção entre mesêntero e proctodeo longa e sinuosa; P1 um pouco 

mais estreito  que o mesêntero;  P2 unindo-se ao P3 através de um divertículo curto, 

circundado por três lobos pequenos e frágeis, localizados na região central de P3; P3 

com invaginação abaixo da linha inferior do divertículo.

Comparações

Os operários de Ruptitermes sp. H têm muita semelhança com R. xanthochiton e 

Ruptitermes sp.  L,  entretanto  a  pilosidade  do  corpo  é  maior.  Diferenfia-se  de  R. 

xanthochiton por apresentar maior quantidade de cerdas na cabeça e pós-clípeo, que é 

muito achatado; na região central do metanoto há uma fileira transversal de cerdas; as 

pernas têm maior pilosidade e a coxa protorácica tem cerca de 17 espinhos; a cápsula 

cefálica é marrom avermelhada e os tergitos são mais esclerotinizados do que em  R. 

xanthochiton. De  Ruptitermes sp. L diferencia-se quanto ao formato da cabeça que é 

mais  arredondada,  a  fontanela  é  inconspícua,  o  pronoto  com  extremidade  anterior 

margeada por cerdas curtas e grossas (como em R. xanthochiton, fig. 9 H, I).

Distribuição Geográfica (Figura 31)

Registrado apenas para os Estados de Mato Grosso e Rondônia (fig. 31).

Material examinado
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BRASIL:  Mato  Grosso.  Chapada  dos  Guimarães,  06.II.1976,  R.L.  Araujo  col., 

operários,  (MZSP-6848).  Rondônia.  Vilhena,  28.VII.2000,  R.  Constantino  col., 

operários, (UnB-2570).

Ruptitermes sp. I

Alado

Desconhecido.

Operário (Figuras 3 N, 18 A-F; Tabela 2)

Cápsula cefálica arredondada, coloração variando de marrom-escuro a marrom-

claro; parte anterior um pouco mais clara que a parte posterior; coberta por muitos pêlos 

e poucas cerdas localizadas principalmente nas regiões anterolateral, após o pós-clípeo, 

região  central  e  posterior  (fig.  18  A,  B);  índice  (1)  =  1,19.  Pós-clípeo  amarelado, 

inflado; largura cerca de duas vezes maior que o comprimento; com uma cerda e cerca 

de três pêlos sobre cada lobo; linha mediana completa, se bifurcando na parte anterior, 

mas bem definida e visível; índices: (20) = 0,50, Cp/L = 0,23 e Cp/DPS = 1,58. Antenas 

com índices: (16) = 2,09 e (17) = 1,75. Fontanela pequena e elíptica, localizada sobre 

uma mancha fosca mais clara que a cápsula cefálica. Mandíbula esquerda (fig. 3 N): 

índice EAP/EPT = 0,38;  A com margem posterior levemente côncava e menor que a 

margem anterior do M1+2; ângulo com cerca de 450 formado entre A e M1+2; margem 

posterior  do  M1+2 levemente  côncava,  cerca  de  duas  vezes  maior  que  a  margem 

anterior e separada do M3 por uma pequena incisão; M3 proeminente, margem anterior 

retilínea e a ponta mais próxima da margem posterior de M1+2 que da parte mais alta 

da  PrM;  DM proeminente,  mais  da  metade  anterior  visível  e  a  restante  da  metade 

posterior  encoberta  pela  PrM,  que é  pouco elevada,  pequena,  cume inclinado,  com 
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região anterior mais elevada que posterior; longitudinalmente a ponta do M1+2 forma 

uma linha com a ponta da  PrM e, logo abaixo, a ponta do  A e do  M3 formam outra 

linha; proporção longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) = 5,44. Mandíbula direita 

(fig.  3 N); índice DAP/DPS = 0,65;  A com margem posterior retilínea e um pouco 

maior que a margem anterior do M1; ângulo com cerca de 450 formado entre o A e M1; 

margem posterior do M1 retilínea, cerca de duas vezes maior que a margem anterior; 

M2 desenvolvido,  com ponta  mais  próxima  da  PM do  que  da  ponta  do  M1;  PM 

levemente côncava com três ranhuras; longitudinalmente o M1 forma uma linha com a 

parte mais alta da PM, enquanto a ponta de A encontra-se abaixo dessa linha e a ponta 

do M2 abaixo da ponta do A; proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 

8,82.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,42 e (48) = 

0,61. Pronoto com poucas cerdas, longas e finas, distribuídas espaçadamente ao longo 

das margens anterior, lateral e posterior. Pernas são relativamente curtas e amareladas 

como a parte ventral do abdômen. Coxas protorácicas com seis espinhos na margem 

interna; trocânteres com várias cerdas finas; fêmures com duas fileiras irregulares de 

cerdas  longas  na  margem  interna  e  pêlos  na  margem  externa;  tíbias  protorácicas 

relativamente compridas  e levemente infladas,  cobertas por pêlos e cerdas;  espinhos 

distribuídos irregularmente na margem interna, índice (53) = 0,15.

Abdômen com escleritos esclerotinizados, levemente mais claros que a cápsula 

cefálica, partes não esclerotinizadas muito transparentes. Tergitos com muitos pêlos e 

com duas fileiras de espinhos transversais, uma margeando a região posterior do tergito 

e a outra a região anterior (fig. 18 F).

Glândulas  deiscentes  podendo  chegar  até  o  início  do  terceiro  segmento 

abdominal;  papo  relativamente  grande;  válvula  estomodeal  comprida  e  uniforme; 
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junção entre  mesêntero  e  proctodeo curta  e  sinuosa;  P1 do  mesmo diâmetro  que  o 

mesêntero;  P2 unindo-se ao P3 através de um divertículo curto,  circundado por três 

lobos  levemente  conados  entre  si,  localizados  na  região  central  de  P3;  P3  com 

invaginação profunda abaixo da linha inferior do divertículo.

Comparações

Os operários desta espécie são semelhantes aos de  Ruptitermes sp. F.  Mas o 

formato da cabeça em Ruptitermes sp. F é mais arredondado que em Ruptitermes sp. I e 

apresentam maior quantidade de pêlos e cerdas sobre o corpo. Normalmente apresenta 

seis espinhos nas coxas protorácicas e as tíbias são mais finas. Veja comparação em 

Ruptitermes sp. F.

Distribuição Geográfica (Figura 31)

O registro desta espécie está restrito aos Estados de Mato Grosso e Para (fig. 

31). Os espécimes do Estado do Pará são mais escuros e maiores, a fontanela é pequena 

e elíptica sobre uma mancha clara; já os espécimes do Mato Grosso são mais claros e 

menores e a fontanela é uma mancha mais clara que a cápsula cefálica.

Material examinado

BRASIL: Mato Grosso. Cuiabá. 31.X.2003, F.M. Santos col., operários (UnB-4521). 

Juruena: Est. Pesq. Pronatur, 06.VII.2002, R. Constantino col., operários (UnB-3411). 

Pará. Marabá. 1997, E. Barros col., operários (UnB-2008).

Ruptitermes sp. J

Alado
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Desconhecido.

Operário (Figuras 3 O, 19 A-D; Tabela 2)

Cápsula cefálica larga, arredondada, amarelada, poucas cerdas longas e muitas 

cerdas  finas  e  eretas.  Em  vista  dorsal  (fig.  19  A),  tem  quatro  cerdas  alinhadas 

transversalmente  na  região  logo  após  o  pós-clípeo;  três  a  quatro  cerdas  na  região 

anterolateral; na região central, próximo a fontanela, há outra linha transversal formada 

por  aproximadamente  seis  cerdas  longas  e  finas;  posteriormente  encontram-se  duas 

cerdas. Em perfil (fig. 19 B) observa-se o alinhamento das cerdas na região anterior, 

central  e  posterior,  além  do  posicionamento  das  cerdas  localizadas  na  região 

anterolateral;  índice (1) = 1,13. Pós-clípeo fortemente inflado e grande, largura duas 

vezes maior que o comprimento; com duas cerdas longas, finas e eretas sobre cada lobo; 

linha mediana definida e visível (fig. 19 A, B); índices: (20) = 0,48, Cp/L = 0,23 e 

Cp/DPS = 1,68. Antenas com índices: (16) = 1,89 e (17) = 1,68. Fontanela inconspícua. 

Mandíbula  esquerda  (fig.  3  O):  índice  EAP/EPT =  0,39;  A com margem posterior 

retilínea e menor que a margem anterior do  M1+2;  ângulo de aproximadamente 450 

formado entre o A e M1+2; margem posterior do M1+2 levemente côncava, quase três 

vezes maior que a margem anterior e separada do M3 por uma incisão em forma de V; 

M3 pequeno, proeminente, margem anterior levemente sinuosa e a ponta mais próxima 

da margem de M1+2 que da parte mais alta da PrM; DM proeminente, mais da metade 

anterior  visível  e  o  restante  da  metade  posterior  encoberta  pela  PrM,  que  é  pouco 

elevada,  pequena,  cume  inclinado,  com região  anterior  mais  elevada  que  posterior; 

longitudinalmente a ponta do M1+2 forma uma linha com a ponta da PrM, logo abaixo 

a  ponta  do  A forma  outra  linha  com  a  ponta  do  M3;  proporção  longitudinal  da 

mandíbula (EAP/EPTxETM) = 6,04. Mandíbula direita (fig. 3 O): índice DAP/DPS = 
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0,62;  A com margem posterior levemente curvada e menor que a margem anterior do 

M1; ângulo menor que 450 formado entre o A e M1; margem posterior do M1 retilínea, 

quase duas vezes maior que a margem anterior;  M2 desenvolvido, com a ponta mais 

próxima da  PM do que da ponta do  M1;  PM levemente côncava com três ranhuras; 

longitudinalmente a linha formada entre o A e a parte mais alta da PM está um pouco 

abaixo da ponta do M1, enquanto o M2 está abaixo desta linha; proporção longitudinal 

da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 7,35.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índice: (46) = 0,40 e (48) = 

0,61.  Pronoto com cerdas  longas  e  finas  distribuídas  nas  margens  anterior,  lateral  e 

posterior.  Pernas  relativamente  compridas,  esbranquiçadas.  Coxas  protorácica  com 

cinco a seis espinhos e duas a três cerdas; trocânteres com várias cerdas curtas; fêmures 

com duas fileiras irregulares contendo poucas cerdas longas na margem interna e pêlos 

na  margem externa;  tíbias  de  comprimento  médio,  finas  e  com cerdas  distribuídas 

irregularmente na margem interna (fig. 19 C); índice (53) = 0,15.

Abdômen com tergitos e esternitos transparente,  permitindo visualizar o tubo 

digestivo;  cerdas  longas  e  finas  distribuídas  transversalmente  ao  longo  da  margem 

posterior e cerdas curtas e finas cobrindo todo o esclerito (fig. 19 D).

Glândulas  deiscentes  podendo  chegar  até  o  início  do  segundo  segmento 

abdominal;  papo  pequeno;  válvula  estomodeal  comprida  e  uniforme;  junção  entre 

mesêntero e proctodeo curta e sinuosa; P1 do mesmo diâmetro que o mesêntero; P2 

unindo-se ao P3 através de um divertículo curto, circundado por três lobos conados, 

localizados na região central do P3; P3 com invaginação abaixo da linha inferior do 

divertículo.

Comparações
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Os  operários  de  Ruptitermes sp.  J  se  diferenciam  de  Ruptitermes sp.  A 

principalmente pela cápsula cefálica amarelada, pós-clípeo grande, pernas brancas e o 

abdômen totalmente transparente, além de serem menores.

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 32)

Espécie  conhecida  somente  para  a  Estação  Ecológica  de  Maracá,  Estado  de 

Roraima (fig. 32).

Material examinado

BRASIL.  Roraima.  Estação  Ecológica  de  Maracá:  23.X.1987,  A.G.  Bandeira  col., 

operários  (INPA-217);  26.X.1987,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (INPA-285); 

11.II.1988,  A.G.  Bandeira  col.,  operários  (INPA-456);  11.II.1988,  C.F.  Sena  col., 

operários  (INPA-475);  15.II.1988, C.F.  Sena col.,  operários  (INPA-570);  17.II.1988, 

A.G. Bandeira  col.,  operários (INPA-611);  22.II.1988, A.G. Bandeira  col.,  operários 

(INPA-671).

Ruptitermes sp. L

Alado

Desconhecido.

Operário (Figuras 20 A-H; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  arredondada,  esclerotinizada,  região  anterior  de  coloração 

amarelada (limitada pelo pontilhado, fig. 20 A, B) e região posterior marrom-clara, com 

algumas cerdas longas e finas bem distribuídas; três e quatro cerdas localizadas após o 

pós-clípeo; sultura em forma de Y, muito fraca, mas visível; índice (1) = 1,17. Pós-
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clípeo inflado; largura quase três vezes maior que o comprimento; com uma ou duas 

cerdas sobre cada lobo (fig. 20 A, B); índices: (20) = 0,86, Cp/L = 0,21 e Cp/DPS = 

1,50. Antenas com índices (16) = 2,03 e (17) = 1,73. Fontanela grande e arredondada ou 

fosca  e  amarelada,  localizada  em  uma  depressão  no  centro  da  cápsula  cefálica. 

Mandíbula esquerda: índice EAP/EPT = 0,34; A com margem posterior curvada e um 

pouco menor que a margem anterior do M1+2; ângulo com cerca de 450 formado entre 

A e M1+2; margem posterior do M1+2 côncava, quase três vezes maior que a margem 

anterior e separada do  M3 por uma profunda incisão em forma de  V;  M3 pequeno, 

proeminente,  margem anterior em dois níveis,  em forma de um degrau e com ponta 

mais próxima da margem posterior de M1+2 que da ponta da PrM; DM proeminente, 

mais da metade anterior visível e o restante da metade posterior encoberta pela  PrM, 

que é muito elevada,  grande, cume inclinado, com região anterior  mais elevada que 

posterior; longitudinalmente o M1+2 forma uma linha com PrM, enquanto o A e o M3 

formam  outra  linha  logo  abaixo;  proporção  longitudinal  da  mandíbula 

(EPA/EPTxETM) = 3,07. Mandíbula direita: índice DAP/DPS = 0,58; A com margem 

posterior  retilínea  e  maior  que  a  margem  anterior  do  M1;  ângulo  menor  que  900 

formado entre  A e  M1;  margem posterior  do  M1 retilínea,  duas vezes maior  que a 

margem anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da PM do que da ponta 

do M1; PM relativamente côncava com três ranhuras; longitudinalmente o M1 e a parte 

mais  alta  da  PM formam uma linha,  enquanto  o  A e  M2 formam outra  linha logo 

abaixo; proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 0,43.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,42 e (48) = 

0,59. Pronoto com poucas cerdas sobre as margens (fig. 20 C, D). Metanoto somente 

com cerdas ao longo das margens laterais  e posterior (fig. 20 E). Pernas compridas. 

Pernas protorácicas com coxas contendo cerca de seis espinhos; trocânteres com várias 
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cerdas curtas; fêmures com duas fileiras pouco nítidas de espinhos regulares na margem 

interna;  tíbias  compridas  e  dilatadas,  com  espinhos  distribuídos  irregularmente  na 

margem interna (fig. 20 F), índice (53) = 0,11.

Abdômen com tergitos esclerotinizados, marrom-claro, permitem visualizar por 

transparência o tubo digestivo. Os escleritos abdominais dorsais são cobertos por pêlos 

marrom-claros  distribuídos  uniformemente;  cerdas  estão  dispostas  em  duas  fileiras 

transversais, uma ao longo de toda a margem posterior e outra mais ao centro (fig. 20 

G).

Glândulas deiscentes pequenas, ocupando o tórax e raramente se estendo até o 

primeiro segmento abdominal; válvula estomodeal de comprimento médio e uniforme 

(fig. 20 H); junção entre mesêntero e proctodeo curta e sinuosa; P1 do mesmo diâmetro 

que o mesêntero; P2 unindo-se ao P3 através de um divertículo curto, circundado por 

três lobos grandes, dois conados e um livre, localizados na região central ou superior de 

P3; P3 volumoso, com invaginação abaixo da linha inferior do divertículo.

Comparações

Os operários  de  Ruptitermes sp.  L tem cápsula  cefálica  com algumas cerdas 

longas, finas e marrom-claras; a fontanela é grande, fosca e amarelada; prótorax com 

poucas cerdas. Diferentemente, em R. xanthochiton as cerdas são longas, finas e claras e 

a fontanela é inconspícua ou fosca; em Ruptitermes sp. B as cerdas são curtas, grossas e 

marrons, distribuídas mais homogeneamente sobre a cápsula cefálica.

Distribuição Geográfica e Variação (Figura 32)

Esta espécie é registrada somente para as florestas amazônicas do Brasil e Peru 

(fig. 32). Os espécimes do Brasil quando comparados com os do Peru são um pouco 
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menores,  a  cápsula  cefálica  é  levemente  mais  escura e  a fontanela  é  mais  definida, 

demonstrando ter formato arredondado.

Material examinado

BRASIL. Amazonas. Benjamin Constant: Guanabara II, 15.IV.2004, A.N.S. Acioli col., 

operários  (UnB-6275);  Nova  Aliança,  27.III.2004,  A.N.S.  Acioli  col.,  operários 

(UnB-5965).  PERU.  Madre  de  Dios. .XI.1997,  D.  Brightsmith  col.,  operários 

(UnB-534).

Ruptitermes sp. M

Alado

Desconhecido.

Operário (Figuras 21 A-G; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  larga  e  arredondada,  região  anterior  mais  larga  que  região 

posterior; região anterior e base das mandíbulas marrom-clara ou um pouco mais clara 

que a região posterior,  que é marrom; cerdas longas e finas.  Em vista dorsal quatro 

cerdas alinhadas transversalmente na região após o pós-clípeo e cerca de três cerdas na 

região anterolateral; na região central, próximo a fontanela, há outra linha transversal 

formada por aproximadamente seis cerdas; posteriormente encontram-se duas cerdas. 

Em vista  lateral  observa-se  o  alinhamento  das  cerdas  na  região  anterior,  central  e 

posterior, além do posicionamento das cerdas localizadas na região anterolateral (fig. 21 

A, B); índice (1) = 1,19. Pós-clípeo fortemente inflado e grande, largura cerca de uma 

vez e meia maior que o comprimento; com duas cerdas longas, finas e eretas sobre cada 

lobo; linha mediana definida e visível (fig. 21 A, B); índices: (20) = 0,64, Cp/L = 0,29 e 
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Cp/DPS = 2,06. Antenas com índices: (16) = 2,19 e (17) = 1,84. Fontanela pequena e 

elíptica, amarelada (fig. 21 A). Mandíbula esquerda: índice EAP/EPT = 0,34;  A com 

margem posterior  levemente  curvada e  um pouco menor que a  margem anterior  do 

M1+2; ângulo aproximadamente de 450 formado entre o A e M1+2; margem posterior 

do M1+2 levemente côncava, quase três vezes maior que a margem anterior e separada 

do M3 por uma pequena incisão; M3 pequeno, proeminente, margem anterior retilínea e 

a ponta mais próxima da margem posterior de M1+2 que da ponta da PrM; DM apenas 

com metade da margem visível e o restante encoberta pela PrM, que é elevada, grande, 

cume inclinado, com região anterior mais elevada que posterior; longitudinalmente a 

ponta do M1+2 forma uma linha com a ponta da PrM, logo abaixo a ponta do A forma 

outra linha com a ponta do M3; proporção longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) 

= 4,55. Mandíbula direita: índice DAP/DPS = 0,59; A com margem posterior levemente 

curvada e aproximadamente do mesmo tamanho que a margem anterior do M1; ângulo 

menor que 450 formado entre o A e M1; margem posterior do M1 retilínea, quase duas 

vezes maior que a margem anterior; M2 desenvolvido, com ponta mais próxima da PM 

do que da ponta do M1;  PM levemente côncava com três cristas; longitudinalmente a 

linha formada entre o A e a parte mais alta da PM está um pouco abaixo da ponta do 

M1,  enquanto  o  M2 está  abaixo  desta  linha;  proporção  longitudinal  da  mandíbula 

(DAP/DPSxDSM) = 7,00.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,43 e (48) = 

0,66.  Pronoto  e  mesonoto  com  poucas  cerdas  longas  e  finas  distribuídas  em  suas 

margens  (fig.  21  C,  D,  E).  Pernas  relativamente  compridas,  esbranquiçadas.  Coxas 

protorácicas  com cerca  de  nove  espinhos;  trocânteres  com  poucas  cerdas  longas  e 

curtas; fêmures com maior concentração de cerdas na margem interna proximal; tíbias 
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de comprimento médio a curto, finas à relativamente infladas e os espinhos distribuídos 

irregularmente na margem interna (fig. 21 F); índice (53) = 0,15.

Abdômen com tergitos e esternitos esclerotinizados, da mesma coloração que o 

tórax, dificultando a visualização do tubo digestivo; com muitos pêlos e cerdas longas e 

finas  distribuídas  principalmente  ao  longo  da  margem  posterior  e  alinhadas 

transversalmente na região central (fig. 21 G).

Glândulas  deiscentes  podendo  chegar  até  o  início  do  segundo  segmento 

abdominal;  válvula  estomodeal  comprida  e  uniforme;  junção  entre  mesêntero  e 

proctodeo curta e pouco sinuosa; P1 unindo-se ao P2 através de um divertículo curto, 

circundado  por  três  lobos  conados,  localizados  na  região  central  de  P3;  P3  com 

invaginação abaixo da linha inferior do divertículo.

Comparações

Os operários de Ruptitermes sp. M têm fontanela muito destacada e de formato 

elíptico, pós-clípeo muito grande e possuem os tergitos torácicos e abdominais marrom, 

quase da mesma cor que a cápsula cefálica.

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 32)

Espécie conhecida somente para as localidades Fazenda Paraná e Monte Alto, 

ambas no Estado de Goiás (fig. 32).

Material examinado

BRASIL.  Goiás.  Fazenda  Paraná,  27.VIII.2003,  D.L.  Bernardo  col.,  operários 

(UnB-4114). Monte Alto: 06.IX.2003, D.L. Bernardo col., operários (UnB-4367, 4371); 

07.IX.2003, D.L. Bernardo col., operários (UnB-4378, 4439, 4440); 06.IX.2003, D.L. 
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Bernardo  col.,  operários  (UnB-4419);  03.IX.2003,  D.L.  Bernardo  col.,  operários 

(UnB-4427); 08.IX.2003, D.L. Bernardo col., operários (UnB-4405, 4474).

Ruptitermes sp. N

Alado

Desconhecido.

Operários (Figuras 3 P, 22 A-H; Tabela 2)

Cápsula cefálica arredondada, esclerotinizada, amarelo-escura a clara, cobertas 

por muitas cerdas finas e eretas (fig. 22 A, B); índice (1) = 1,25. Pós-clípeo mais claro 

que  a  cápsula  cefálica,  inflado  com largura  duas  vezes  maior  que  o  comprimento, 

poucas cerdas sobre os lobos; linha mediana completa, bem definida e visível (fig. 22 A, 

B);  índices:  (20) = 0,48, Cp/L = 0,23 e Cp/DPS = 1,69.  Antenas com 14 artículos; 

índices  (16)  =  1,99  e  (17)  =  1,60.  Fontanela  inconspícua  ou  muito  pequena  e 

arredondada, sobre uma mancha mais clara que a cápsula cefálica. Mandíbula esquerda 

(fig. 3 P): índice EAP/EPT = 0,38;  A com margem posterior retilínea e menor que a 

margem anterior do M1+2; ângulo maior que 900 formado entre A e o M1+2; margem 

posterior do M1+2 côncava e quase três vezes maior que a margem anterior e separada 

do M3 por uma falha em forma de U;  M3 muito desenvolvido e pontiagudo, podendo 

ter a margem anterior reta (quando gasta) ou com um subdente (quando não-gasta, fig. 3 

P), ponta eqüidistante entre a margem posterior do M1+2 e a parte mais alta da PrM; 

DM totalmente  encoberta  pela  PrM,  que  é  elevada,  relativamente  grande,  cume 

inclinado, com região anterior mais elevada que posterior; longitudinalmente a ponta do 

M1+2 forma uma linha com a ponta da  PrM, enquanto a ponta do  A e  M3 formam 

outra linha logo abaixo; proporção longitudinal da mandíbula (EAP/EPTxETM) = 5,46. 
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Mandíbula direita (fig. 3 P): índice DAP/DPS = 0,61;  A com a margem posterior um 

pouco maior ou do mesmo tamanho que a margem anterior de M1; ângulo agudo maior 

que 450 formado entre o  A e  o  M1;  margem posterior do  M1 levemente côncava e 

maior  cerca  de  duas  vezes  a  margem  anterior;  M2 desenvolvido,  com  ponta  mais 

próxima da  PM do que da ponta  do  M1;  PM levemente  côncava  com três  cristas; 

longitudinalmente a ponta do A, do M1 e a parte mais alta da PM estão praticamente 

mesma  linha,  enquanto  a  ponta  do  M2 encontra-se  abaixo  dessa  linha;  proporção 

longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 6,74.

Tórax mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,52 e (48) = 0,60. Todas 

as  pernas  relativamente  curtas.  Coxas  protorácicas  com  cerca  de  quatro  espinhos; 

trocânteres com poucas cerdas curtas; fêmures com cerdas longas na margem interna e 

pêlos na margem externa; tíbias curtas e infladas, cobertas por muitas cerdas e espinhos 

de tamanhos diferentes presentes, maior concentração na margem interna (fig. 22 C); 

índice (53) = 0,23.

Glândulas  deiscentes  podendo  ocupar  até  o  primeiro  segmento  abdominal; 

válvula  estomodeal  curta  e  um pouco sinuosa,  com diâmetro  uniforme (fig.  22 D); 

junção entre mesêntero e proctodeo curta e pouco sinuosa (fig. 22 E); P1 sinuoso, com 

diâmetro  um  pouco  menor  que  do  mesêntero  e  unindo-se  ao  P2  através  de  um 

divertículo curto, circundado por dois lobos pouco desenvolvidos, frágeis e separados 

(fig.  22  H),  localizado  na  região  central  de  P3  (fig.  22  F,  G);  P3  volumoso  e 

relativamente uniforme.

Comparações

Os  operários  de  Ruptitermes sp.  N  se  diferenciam  de  Ruptitermes sp.  P 

principalmente  pela  morfologia  do  tubo  digestivo.  Na  primeira  espécie  a  válvula 
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estomodeal é curta, a junção entre o mesêntero e o proctodeo é curta e a P2 é muito 

pequena e frágil, circundada por um divertículo curto com dois lobos. Em Ruptitermes 

sp. P a válvula estomodeal é longa e uniforme, a junção entre mesêntero e proctodeo em 

diagonal, P1 com várias dobras, P2 está inserida em um divertículo longo, localizado 

acima de P3 e está circundado por uma borda contínua.

Distribuição e Variação Geográfica (Figura 33)

Esta espécie é registrada para três localidades, de três regiões diferentes, mas 

próximas (fig. 33). Os espécimes provenientes de Maringá – PR são mais claros e têm 

os abdomens totalmente transparentes. Os espécimes de Corumbá – MS e Leme – SP 

têm os abdomens amarelados.

Material examinado

BRASIL:  Mato  Grosso  do  Sul.  Corumbá,  31.X.1953,  R.L.  Araujo  col.,  operários 

(MZSP-3979).  Paraná.  Maringá,  08.VIII.2002,  M.C.  Takasusuki  col.,  operários 

(UnB-4524).  São  Paulo.  Leme:  Taquary,  14.IX.1944,  R.L.  Araujo  &  Bras  col., 

operários (MZSP-2437).

Ruptitermes sp. O

Alado

Desconhecido.

Operário (Figuras 3 Q, 23 A-J; Tabela 2)

Cápsula cefálica arredondada, esclerotinizada, coloração alaranjada, com cerdas 

finas distribuídas espaçadamente (fig. 23 A, B); índice (1) = 1,13. Pós-clípeo fortemente 
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inflado e grande, largura cerca de uma vez e meia maior que o comprimento; com cerca 

de cinco cerdas finas sobre cada lobo; linha mediana completa e visível (fig. 23 A, B); 

índices: (20) = 0.58, Cp/L = 0,28 e Cp/DPS = 1,66. Antenas com 14 artículos; índices: 

(16) = 1,96 e (17) = 1,75. Fontanela é uma mancha grande arredondada, mais clara que 

a cápsula cefálica (fig. 23 A). Mandíbula esquerda (fig. 3 Q): índice EAP/EPT = 0,35; A 

com margem posterior retilínea e menor que a margem anterior do  M1+2; ângulo de 

aproximadamente  900 formado  entre  o  A e  o  M1+2;  margem  posterior  do  M1+2 

levemente côncava, quatro vezes maior que a margem anterior e separa do M3 por uma 

incisão pequena em forma de V; M3 pequeno, proeminente, margem anterior levemente 

sinuosa e a ponta mais próxima da margem posterior do M1+2 que da parte mais alta da 

PrM; DM apenas com metade da margem visível e o restante encoberta pela PrM, que 

é  elevada,  grande,  cume inclinado,  com região  anterior  mais  elevada  que posterior; 

longitudinalmente a ponta do M1+2 forma uma linha com a ponta da PrM, enquanto a 

ponta do A e a ponta do M3 formam outra linha logo abaixo; proporção longitudinal da 

mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 2,49. Mandíbula direita (fig. 3 Q): índice DAP/DPS = 

0,46; A com a margem posterior maior ou do mesmo tamanho que a margem anterior de 

M1;  ângulo  menor  que  900 formado  entre  o  A e  o  M1;  margem posterior  do  M1 

levemente  côncava,  duas  vezes  e  meia  maior  que  a  margem  anterior;  M2 pouco 

desenvolvido, com ponta mais próxima da  PM que da ponta do  M1;  PM levemente 

côncava com três ranhuras; longitudinalmente a ponta do M1 forma uma linha com a 

parte mais alta da PM, enquanto a ponta da A e  M2 formam outra linha logo abaixo; 

proporção longitudinal da mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 3,08.

Tórax levemente mais claro que a cápsula cefálica, índices: (46) = 0,50 e (48) = 

0,66. Pronoto com muitas cerdas longas e finas localizadas ao longo das margens e 

algumas na região central (fig. 23 C, D). Pernas compridas. Coxas protorácicas com 
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cerca de oito a dez espinhos longos,  finos e eretos.  Tíbias  compridas,  relativamente 

infladas,  margem  interna  com  duas  fileiras  regulares  de  espinhos  muito  próximas, 

separadas por um sulco estreito (fig. 23 E); índice (53) = 0,17.

Abdômen muito grande, normalmente bem mais claro que a cápsula cefálica e 

tórax, com aspecto amarelado, sendo possível visualizar por transparência todo o tubo 

digestivo.

Glândulas  deiscentes  pequenas,  raramente  ultrapassando o metatórax;  válvula 

estomodeal muito comprida, com diâmetro relativamente uniforme e sinuoso (fig. 23 F); 

mesêntero é um tubo grosso, cujo diâmetro aumenta na extremidade com o proctodeo; 

junção entre mesêntero e proctodeo longa e sinuosa; quatro nódulos localizados na parte 

anterior da junção, em cada nódulo há um túbulo de Malpighi preso (fig. 23 G); P1 com 

diâmetro um pouco menor que o mesêntero e unindo-se ao P2 através de um divertículo 

curto, circundado por dois lobos de tamanhos diferentes (fig. 23 H, I, J), localizados um 

pouco abaixo da região central de P3 (fig. 23 H, I); P2 com armadura quitinosa, região 

com  cristas  duras;  P3  relativamente  pequena,  um  pouco  maior  que  o  papo,  com 

profunda invaginação na altura da parte central do divertículo.

Comparações

Os operários  desta  espécie  são  os  maiores  Apicotermitinae  registrado  para  a 

região  Neotropical.  Se  parecem  um  pouco  com  outras  espécies  maiores,  como  R. 

xanthochiton e  Ruptitermes sp.  H. Externamente  podem ser separados  com base no 

tamanho grande e no pós-clípeo que é dilatado e grande. Internamente é a única espécie 

do gênero que tem a válvula estomodeal extremamente comprida e sinuosa; P2 possui 

armadura quitinosa.
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Distribuição Geográfica (Figura 33)

Ruptitermes sp. O é conhecida somente da localidade-tipo (fig. 33).

Material examinado

BRASIL:  Pará.  Serra  dos  Carajás,  18.V.1984,  A.G.  Bandeira  col.,  operários 

(MPEG-2178; parte UFPB-1329).

Ruptitermes sp. P

Alado

Desconhecido.

Operário (Figuras 3 R, 24 A-H; Tabela 2)

Cápsula  cefálica  arredondada,  esclerotinizada,  amarelada,  coberta  por pêlos e 

cerdas curtas e finas (fig. 24 A, B); índice (1) = 1,27. Pós-clípeo levemente mais claro 

que  a  cápsula  cefálica;  fortemente  inflado,  largura  quase  duas  vezes  maior  que  o 

comprimento;  com várias  cerdas  finas  de diferentes  tamanhos sobre os  lobos;  linha 

mediana completa, definida e visível (fig. 24 A, B); índices: (20) = 0,54, Cp/L = 0,29 e 

Cp/DPS = 2,33. Antenas com 14 artículos; índices: (16) = 2,95 e (17) = 1,54. Fontanela 

inconspícua. Mandíbula esquerda (fig. 3 R): índice EAP/EPT = 0,43;  A com margem 

posterior  levemente  côncava e aproximadamente do mesmo tamanho que a margem 

anterior do M1+2; ângulo com cerca de 450 formado entre A e M1+2; margem posterior 

do M1+2 côncava, cerca de duas vezes maior que a margem anterior e separada do M3 

por uma profunda incisão em forma de  V;  M3 grande, margem anterior retilínea e a 

ponta mais próxima da margem posterior de M1+2 que da parte mais alta da PrM; DM 

grande, metade anterior visível e metade posterior encoberta pela  PrM, que é muito 
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elevada,  grande, cume arredondado; longitudinalmente a ponta do  M1+2 forma uma 

linha com a ponta da PrM e, logo abaixo, a ponta do A forma outra linha com a ponta 

do  M3;  proporção  longitudinal  da  mandíbula  (EAP/EPTxETM)  =  7,14.  Mandíbula 

direita: índice DAP/DPS = 0,70; A com margem posterior maior que a margem anterior 

de M1; ângulo com cerca de 450 formado entre o A e o M1; margem posterior do M1 

retilínea, um pouco maior que a margem anterior;  M2 desenvolvido, com ponta mais 

próxima da  PM do que da ponta do  M1;  PM levemente côncava com três ranhuras 

distintas; longitudinalmente a ponta do A forma uma linha com a parte mais alta da PM, 

enquanto a ponta de M1 e M2 forma outra linha logo abaixo; proporção longitudinal da 

mandíbula (DAP/DPSxDSM) = 14,00.

Tórax  esbranquiçado;  índices:  (46)  =  0,44  e  (48)  =  0,63.  Pernas  curtas, 

esbranquiçadas  e  normalmente  próximas  do  corpo.  Coxas  protorácicas  com pêlos  e 

cerca de sete espinhos; tíbias curtas e infladas,  cobertas de pêlos,  cerdas e espinhos 

curtos;  margem interna com duas  fileiras  irregulares  de espinhos,  separadas por um 

estreito sulco, que se estende além da metade proximal (fig. 24 C); índice (53) = 0,29.

Glândulas  deiscentes  podendo  chegar  até  o  segundo  segmento  abdominal; 

válvula  estomodeal  de  comprimento  médio  e  uniforme  (fig.  24  D);  junção  entre 

mesêntero e proctodeo longa e sinuosa (fig. 24 E); P1 irregular, com várias dobras (fig. 

24 E) unidas ao P2 através de um divertículo longo (fig. 24 E, F), com bordas contínuas 

(fig. 24 H), localizado na região central de P3.

Comparações

Ver comparação em Ruptitermes sp. N.

Distribuição Geográfica (Figura 33)
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Espécie registrada até o momento somente para a localidade-tipo (fig. 33).

Material examinado

BRASIL:  Rio  Grande  do  Sul.  Chuí,  data  e  coletor  desconhecido,  operários 

(MZSP-2151).
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Tabela 1 – Morfometria de imagos de Ruptitermes. Para cada espécie, N corresponde ao número de indivíduos medidos, a primeira linha contém a amplitude e a segunda a média (X). A 
descrição das medidas está na seção Material e Métodos.

N CCM CCBM LMC LC DMO DmO DO DOA CPC LPC CA LMs LMt CTA LTA EAP EPT
R. arboreus

(X)
3

1,33-1,67

(1,5)

1,18

(1,18)

1,64-1,67

(1,66)

1,21-1,24

(1,23)

0,36-0,46

(0,41)

0,33-0,39

(0,36)

1,24-1,27

(1,26)

0,09-0,15

(0,113)

0,29-0,30

(0,295)

0,70-0,79

(0,745)

-

-

1,21-1,30

(1,26)

1,12-1,21

(1,17)

1,33-1,36

(1,35)

0,12-0,15

(0,135)

0,06-0,07

(0,065)

0,17-0,18

(0,175)
R. franciscoi

(X)
3

1,82-1,91

(1,88)

1,12-1,15

(1,13)

1,55-1,61

(1,59)

1,30-1,37

(1,35)

0,30-0,38

(0,34)

0,30-0,36

(0,32)

1,21-1,24

(1,22)

0,12-0,14

(0,13)

0,30

0,30

0,76-0,79

(0,77)

2,88-2,97

(2,91)

1,64-1,67

(1,66)

1,52-1,67

(1,59)

1,21-1,24

(1,22)

0,15-0,17

(0,16)

0,14-0,15

(0,147)

0,30-0,32

(0,31)
R. reconditus

(X)
9

1,55-1,88

(1,68)

0,94-1,15

(1,03)

1,39-1,61

(1,46)

1,06-1,30

(1,17)

0,33-0,39

(0,36)

0,30-0,39

(0,34)

1,03-1,18

(1,09)

0,09-0,12

(0,10)

0,21-0,30

(0,27)

0,55-0,67

(0,59)

2,18-2,58

(2,40)

0,91-1,36

(1,18)

1,00-1,21

(1,15)

0,94-1,12

(1,05)

0,12-0,15

(0,14)

0,09-0,12

(0,11)

0,26-0,30

(0,28)
R. silvestrii

(X)
6

1,61-1,97

(1,75)

1,00-1,15

(1,10)

1,42-1,55

(1,51)

1,18-1,33

(1,26)

0,33-0,36

(0,35)

0,32-0,33

(0,325)

1,12-1,24

(1,19)

0,09-0,12

(0,11)

0,30-0,33

(0,32)

0,61-0,76

(0,68)

2,42-2,73

(2,62)

1,36-1,55

(1,46)

1,30-1,52

(1,42)

1,12-1,24

(1,12)

0,12-0,15

(0,135)

0,09-0,11

(0,105)

0,21-0,24

(0,21)
R. xanthochiton

(X)
3

2,04-2,22

(2,13)

1,20-1,28

(1,23)

1,66-1,68

(1,67)

1,46-1,48

(1,47)

0,38-0,40

(0,39)

0,32-0,36

(0,33)

1,33

(1,33)

0,12-0,15

(0,14)

0,28-0,30

(0,29)

0,68

(0,68)

2,60-3,00

(2,80)

1,20

(1,20)

1,20

(1,20)

1,20

(1,20)

0,16-0,17

(0,163)

0,13-0,14

(0,137)

0,32-0,34

(0,33)
Ruptitermes sp. A

(X)
3

1,67-1,82

(1,73)

1,00-1,12

(1,04)

1,36-1,58

(1,45)

1,18-1,21

(1,20)

1,67-1,82

(1,73)

0,30-0,36

(0,34)

0,30-0,33

(0,31)

0,27-0,30

(0,28)

0,58-0,70

(0,62)

2,42

(2,42)

1,67-2,06

(1,80)

1,52-1,82

(1,62)

1,06-1,21

(1,14)

0,12-0,15

(0,13)

-

-

-

-
Ruptitermes sp. B

(X)
2

2,49-2,70

(2,60)

1,52-1,64

(1,58)

1,97-2,18

(2,08)

1,70-1,94

(1,82)

0,42-0,49

(0,46)

0,41-0,46

(0,44)

1,55-1,73

(1,64)

0,12-0,18

(0,15)

0,42-0,46

(0,44)

0,91-1,00

(0,96)

3,64-3,95

(3,79)

2,27-2,52

(2,40)

1,94-2,03

(1,99)

1,61

(1,61)

0,21

(0,21)

-

-

-

-
Ruptitermes sp. C

(X)
3

1,60-1,74

(1,68)

0,92-1,04

(0,98)

1,30-1,40

(1,36)

1,05-1,20

(1,12)

0,30-0,34

(0,32)

0,28-0,30

(0,29)

1,00-1,10

(1,05)

0,10

(0,10)

0,30-0,34

(0,31)

0,58-0,62

(0,60)

2,30-2,40

(2,37)

0,76-0,90

(0,82)

0,80-0,90

(0,83)

1,04-1,20

(1,12)

0,12-0,16

(0,15)

0,10-0,12

(0,107)

0,24-0,28

(0,26)
Ruptitermes sp. D

(X)
3

2,15-2,49

(2,35)

1,24-1,42

(1,35)

1,79-1,91

(1,87)

1,49-1,73

(1,64)

0,41-0,42

(0,417)

0,39

(0,39)

1,36-1,52

(1,44)

0,11-0,12

(0,117)

0,30-0,33

(0,32)

0,82-0,91

(0,88)

3,18-3,49

(3,33)

1,67-1,91

(1,80)

1,67-1,97

(1,83)

1,21-1,36

(1,26)

0,15-0,17

(0,157)

0,17-0,18

(0,173)

0,36-0,39

(0,38)

Tabela 1 – continuação.

ETM DAP DPS DSM
R. arboreus

(X)

0,05-0,08

(0,065)

0,08-0,08

(0,085)

0,14-0,16

(0,15)

0,06-0,08

(0,07)
R. franciscoi

(X)

0,15

(0,15)

0,15

(0,15)

0,21-0,24

(0,23)

0,12

(0,12)
R. reconditus

(X)

0,08-0,12

(0,10)

0,12-0,15

(0,14)

0,18-0,21

(0,20)

0,11-0,12

(0,114)
R. silvestrii

(X)

0,09-0,11

(0,095)

0,09-0,11

(0,105)

0,15-0,17

(0,16)

0,11-0,12

(0,115)
R. xanthochiton

(X)

0,13-0,14

(0,137)

0,15-0,17

(0,16)

0,24-0,26

(0,25)

0,14-0,15

(0,15)
Ruptitermes sp. A

(X)

-

-

-

-

-

-

-

-
Ruptitermes sp. B

(X)

-

-

-

-

-

-

-

-
Ruptitermes sp. C

(X)

0,10-0,12

(0,113)

0,12

(0,12)

0,18-0,20

(0,193)

0,12

(0,12)
Ruptitermes sp. D

(X)

0,12-0,15

(0,13)

0,18-0,20

(0,19)

0,26-0,29

(0,27)

0,12-0,14

(0,13)



Tabela 2 – Morfometria de operários de Ruptitermes. Para cada espécie, N corresponde ao número de indivíduos medidos, primeira 
linha contém a amplitude e a segunda a média (X). A descrição das medidas está na seção Material e Métodos.

N CCBM LMC CPC LPC CA LMs LMt CTA LTA EAP EPT ETM DAP DPS DSM
R. arboreus

(X)
15

0,82-0,91

(0,87)

0,91-1,06

(0,98)

0,18-0,27

(0,23)

0,49-0,58

(0,52)

2,27-2,58

(2,42)

0,49-0,64

(0,57)

0,70-0,91

(0,80)

0,94-1,18

(1,08)

0,09-0,11

(0,10)

0,03-0,05

(0,046)

0,15-0,18

(0,17)

0,05-0,06

(0,057)

0,05-0,06

(0,059)

0,12-0,15

(0,134)

0,05-0,08

(0,059)
R. franciscoi

(X)
6

0,94-1,10

(1,01)

1,14-1,30

(1,22)

0,20-0,24

(0,22)

0,52-0,60

(0,56)

2,00-2,40

(2,22)

0,50-0,54

(0,52)

0,76-0,82

(0,79)

0,80-0,90

(0,85)

0,11-0,15

(0,14)

0,08

(0,08)

0,24-0,26

(0,25)

0,08

(0,08)

0,10

(0,10)

0,14-0,20

(0,18)

0,09-0,10

(0,098)
R. reconditus

(X)
21

0,80-0,103

(0,96)

1,00-1,24

(1,12)

0,18-0,27

(0,22)

0,44-0,58

(0,49)

1,80-2,27

(1,98)

0,44-0,55

(0,49)

0,68-0,85

(0,76)

0,76-0,91

(0,82)

0,09-0,14

(0,12)

0,06-0,09

(0,078)

0,20-0,24

(0,224)

0,05-0,06

(0,059)

0,08-0,11

(0,089)

0,12-0,17

(0,15)

0,06-0,11

(0,084)
R. silvestrii

(X)
42

0,91–1,22

(1,03)

1,06-1,53

(1,26)

0,21-0,40

(0,30)

0,46-0,73

(0,58)

1,80-2,72

(2,25)

0,52-0,82

(0,65)

0,73-1,15

(0,96)

0,78–1,03

(0,89)

0,11-0,17

(0,14)

0,06-0,12

(0,085)

0,19-0,30

(0,23)

0,08-0,11

(0,086)

0,08-0,12

(0,091)

0,13-0,24

(0,17)

0,07-0,12

(0,09)
R. xantochiton

(X)
21

1,15-1,64

(1,38)

1,33-1,76

(1,54)

0,27-0,34

(0,30)

0,61-0,82

(0,72)

2,12-3,73

(2,46)

0,49-0,73

(0,61)

0,88-1,12

(0,99)

0,97-1,27

(1,06)

0,12-0,17

(0,14)

0,08-0,12

(0,10)

0,29-0,33

(0,31)

0,08-0,11

(0,08)

0,09-0,15

(0,12)

0,17-0,24

(0,21)

0,09-0,14

(0,11)
Ruptitermes sp. A

(X)
6

0,82-1,03

(0,94)

1,00-1,18

(1,07)

0,21-0,27

(0,23)

0,49-0,52

(0,51)

1,70-2,00

(1,85)

0,42-0,52

(0,46)

0,64-0,76

(0,70)

0,73-0,89

(0,80)

0,09-0,12

(0,11)

0,08-0,09

(0,082)

0,21-0,23

(0,22)

0,05-0,06

(0,058)

0,08-0,09

(0,085)

0,15

(0,15)

0,08-0,11

(0,088)
Ruptitermes sp. B

(X)
18

1,33-1,49

(1,41)

1,42-1,64

(1,54)

0,21-0,30

(0,26)

0,61-0,76

(0,69)

2,67-3,03

(2,82)

0,55-0,67

(0,62)

0,77-1,00

(0,89)

1,03-1,21

(1,13)

0,11-0,15

(0,12)

0,09-0,11

(0,10)

0,30-0,35

(0,32)

0,06-0,09

(0,07)

0,11-0,14

(0,12)

0,18-0,23

(0,21)

0,09-0,14

(0,12)
Ruptitermes sp. C

(X)
3

0,94-1,08

(1,03)

1,18-1,32

(1,27)

0,28-0,30

(0,29)

0,50-0,56

(0,53)

1,90-2,00

(1,95)

0,60-0,62

(0,61)

0,84-0,94

(0,87)

0,84-0,90

(0,87)

0,12-0,14

(0,13)

0,08

(0,08)

0,22

(0,22)

0,08

(0,08)

0,09-0,10

(0,095)

0,16-0,18

(0,17)

0,08-0,10

(0,09)
Ruptitermes sp. D

(X)
9

1,09-1,24

(1,18)

1,33-1,44

(1,38)

0,27-0,36

(0,29)

0,64-0,71

(0,67)

2,42-2,58

(2,56)

0,58-0,64

(0,61)

0,91-1,00

0,94

0,94-1,06

(1,01)

0,12-0,15

(0,13)

0,09-0,11

(0,095)

0,27-0,30

(0,28)

0,06-0,08

(0,078)

0,11-0,12

(0,118)

0,18-0,21

(0,186)

0,09-012

(0,11)
Ruptitermes sp. E

(X)
3

0,70-0,76

(0,73)

0,85-0,88

(0,86)

0,15-0,18

(0,16)

0,42-0,46

(0,45)

1,52

(1,52)

0,36-0,39

(0,38)

0,58-0,61

(0,59)

0,61

(0,61)

0,11-0,12

(0,113)

0,05

(0,05)

0,12-0,15

(0,14)

0,06

(0,06)

0,05-0,06

(0,057)

0,12

(0,12)

0,05-0,06

(0,053)
Ruptitermes sp. F

(X)
6

0,76-0,91

(0,84)

0,92-1,09

(1,03)

0,17-0,21

(0,18)

0,47-0,52

(0,51)

1,82-2,12

(1,94)

0,42-0,46

(0,43)

0,61-0,70

(0,65)

0,64-0,85

(0,74)

0,09-0,12

(0,10)

0,06-0,08

(0,07)

0,18-0,21

(0,20)

0,06-0,09

(0,07)

0,08-0,09

(0,088)

0,15

(0,15)

0,06-0,09

(0,08)
Ruptitermes sp. G

(X)
3

0,76-0,79

(0,77)

0,85-0,91

(0,88)

0,26

(0,26)

0,46-0,49

(0,47)

1,52-1,67

(1,62)

0,39-0,42

(0,41)

0,64-,073

(0,67)

0,58-0,64

(0,61)

0,11-0,12

(0,113)

0,06

(0,06)

0,15

(0,15)

0,06-0,08

(0,067)

0,06-0,08

(0,067)

0,11-0,12

(0,117)

0,06-0,08

(0,067)
Ruptitermes sp. H

(X)
3

1,36-1,42

(1,40)

1,71

(1,71)

0,27

(0,27)

0,64-0,82

(0,75)

2,49-2,58

(2,55)

0,67-0,70

(0,69)

1,09-1,12

(1,10)

1,15

(1,15)

0,15

(0,15)

0,11

(0,11)

0,32-0,33

(0,327)

0,08-0,09

(0,087)

0,12

(0,12)

0,21-0,23

(0,22)

0,12-0,14

(0,127)
Ruptitermes sp. I

(X)
9

0,73-0,97

(0,88)

0,85-1,18

(1,05)

0,20-0,30

(0,25)

0,42-0,55

(0,50)

1,52-2,12

(1,84)

0,39-0,49

(0,44)

0,55-0,73

(0,65)

0,58-0,91

(0,74)

0,09-0,15

(0,11)

0,06-0,09

(0,08)

0,18-0,23

(0,21)

0,06-0,08

(0,07)

0,06-0,11

(0,09)

0,12-0,15

(0,15)

0,06-0,11

(0,07)
Ruptitermes sp. J

(X)
9

0,82-1,03

(0,93)

0,94-1,18

(1,08)

0,23-0,29

(0,25)

0,49-0,55

(0,52)

1,61-2,12

(1,81)

0,39-0,49

(0,43)

0,58-0,73

(0,66)

0,63-0,83

(0,76)

0,09-0,14

(0,11)

0,08-0,09

(0,082)

0,18-0,23

(0,21)

0,06-0,08

(0,064)

0,09-0,11

(0,092)

0,14-0,15

(0,149)

0,06-0,09

(0,084)
Ruptitermes sp. L

(X)
6

1,34-1,62

(1,45)

1,60-1,88

(1,70)

0,28-0,34

(0,31)

0,64-0,76

(0,69)

2,80-3,20

(2,94)

0,64-0,84

(0,72)

0,92-1,14

(1,01)

1,24-1,40

(1,32)

0,12-0,16

(0,14)

0,11-0,12

(0,118)

0,32-0,36

(0,35)

0,10-0,12

(0,11)

0,12-0,16

(0,14)

0,22-0,26

(0,24)

0,12-0,14

(0,137)
Ruptitermes sp. M

(X)
8

0,82-1,04

(0,95)

1,00-1,20

(1,13)

0.30-0,34

(0,33)

0,48-0,56

(0,52)

1,80-2,24

(2,08)

0,46-0,52

(0,49)

0,70-0,80

(0,75)

0,70-0,84

(0,78)

0,10-0,14

(0,12)

0,06-0,08

(0,075)

0,20-0,24

(0,22)

0,06-0,08

(0,075)

0,08-0,10

(0,095)

0,14-0,18

(0,16)

0,08-0,10

(0,09)
Ruptitermes sp. N

(X)
9

0,85-1,00

(0,93)

0,99-1,30

(1,16)

0,21-0,33

(0,27)

0,49-0,61

(0,56)

1,76-1,97

(1,85)

0,46-0,85

(0,60)

0,55-0,76

(0,69)

0,70-0,91

0,79

0,17-0,18

(0,176)

0,06-0,09

(0,084)

0,20-0,24

(0,22)

0,06-0,09

(0,07)

0,09-0,11

(0,097)

0,14-0,18

(0,16)

0,08-0,11

(0,09)
Ruptitermes sp. O

N (X)
6

1,64-1,82

(1,74)

1,91-1,97

(1,96)

0,47-0,64

(0,54)

0,91-0,94

(0,93)

3,33-3,55

(3,42)

0,85-1,06

(0,97)

1,09-1,36

(1,29)

1,42-1,45

(1,44)

0,21-0,27

(0,24)

0,14-0,15

(0,143)

0,39-0,42

(0,41)

0,12-0,15

(0,14)

0,15

(0,15)

0,32-0,33

(0,328)

0,14-0,17

(0,15)
Ruptitermes sp. P

(X)
3

0,61-0,64

(0,63)

0,79-0,83

(0,80)

0,23-0,24

(0,233)

0,42-0,44

(0,43)

1,21-1,27

(1,23)

0,33-0,36

(0,35)

0,49-0,52

(0,50)

0,49-0,52

(0,51)

0,14-0,15

(0,147)

0,06

(0,06)

0,14

(0,14)

0,06

(0,06)

0,06-0,08

(0,07)

0,09-0,11

(0,10)

0,05

(0,05)
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Figura 1 - Ruptitermes. Alados. Mandíbulas. A – R. arboreus; B – R. franciscoi; C – R. Silvestrii. 
A = dente apical; DM = dente molar; M1+2 = primeiro + segundo dente marginal; M2 = segundo 
dente marginal; M3 = terceiro dente marginal; PM = placa molar; PrM = proeminência molar. 
Escala = 0,5 mm.
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A

C
D

F

R. arboreus

R. reconditus

R. silvestrii

R. sp. n. A

R. sp. n. B G

R. sp. n. E
I

R. sp. n. F J

Figura 2 - Ruptitermes. Operários. Mandíbulas. A, R. arboreus; B, R. franciscoi; C, R. reconditus; 
D, R. silvestrii; E, R. xanthochiton; F, Ruptitermes  sp. n. A; G, Ruptitermes  sp. n. B; H, 
Ruptitermes sp. n. D; I, Ruptitermes sp. n. E; J, Ruptitermes sp. n. F. Escala = 0,5 mm.

R. sp. n. D
H

R. franciscoi
B

R. xanthochiton E



P

R

R. sp. n. G

R. sp. n. I

R. sp. n. N

R. sp. n. P

L
R. sp. n. H M

N R. sp. n. J O

Figura 3 - Ruptitermes. Operários. Mandíbulas. L, Ruptitermes sp. n. G; M, Ruptitermes sp. n. H; 
N, Ruptitermes sp. n. I; O, Ruptitermes sp. n. J; P, Ruptitermes sp. n. N; Q, Ruptitermes sp. n. O; 
R, Ruptitermes sp. n. P. Escala = 0,5 mm.

111

R. sp. n. O
Q



Esôfago
Papo

Válvula
 estomodeal

Mesêntero

P1

P1

P2

P3

Borda

A
B

C

D

E

F

G
H

I

J

P2

Olhos vestigiais

Coxa

Trocânter

Tarsos
Fontanela

Pós-clípeo

Figura 4 - R. arboreus. Operário: cabeça em vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto em vista dorsal 
(C) e posterior (D; perna protorácica (E); inserção da válvula entérica no mesêntero (F); junção do 
mesêntero e proctodeo (G); vistas da inserção do P1 em P3 e indicação do P2 (H e I); divertículo, 
formato da borda em vista superior (J). P1 = primeira parte do proctodeo; P2 = válvula entérica; 
P3 = pança; setas: cheia, indica os nódulos e túbulos de malpighians e tracejada, a junção entre 
mesêntero e proctodeo.  Escala: 0,5 mm.

Fêmur

Tíbia
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♀
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Olhos

Ocelo

Figura 5 - R. franciscoi. Alado: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista dorsal (C); 
perna protorácica (D). Operário: cabeça, vista dorsal (E) e lateral (F); pronoto, vista dorsal (G) e 
lateral (H); metanoto, vista dorsal (I); perna protorácica (J); tergito abdominal (L); inserção da 
válvula estomodeal no mesêntero (M); junção do mesêntero e proctodeo (N); vistas de P1, P2 e 
P3(O e P); divertículo, formato da borda em vista superior (Q). Escala = 0,5 mm.
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Figura 6 - R. reconditus. Alados: cabeça, vista dorsal (A, F, J, L, Q e R) e lateral (B e M); pronoto 
vista dorsal (C, G e N); mesonoto vista dorsal (D, H e O);  metanoto vista dorsal (E, I e P). 
Argentina (A-E). Brasil: São Paulo (F-P); Mato Grosso (Q e R). Escala = 0,5 mm.
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Figura 7 - R. reconditus.  Operário: cabeça, vista dorsal (A, B, D e E) e lateral (C e F); perna 
protorácica (G); detalhes da coxa mostrando os espinhos (H e I); tíbia protorácica (J); inserção da 
válvula estomodeal no mesêntero (L); junção do mesêntero e proctodeo (M); vistas de P1, P2 e P3 
(N e O); divertículo, formato da borda em vista superior (P); tergito abdominal (Q). Argentina (A 
e H). Bolívia: Mojos (B, C e I). Brasil: São Paulo (D, E e F). Escala = 0,5 mm.
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Figura 8 - R. silvestrii. Alado: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista dorsal (C); vista 
da margem posterior do mesonoto (D) e metanoto (E). Operário: cabeça, vista dorsal (F) e lateral 
(G); pronoto, vista dorsal (H) e lateral (I); perna protorácica(J); tíbia protorácica (L); inserção da 
válvula estomodeal no mesêntero (M); junção do mesêntero e proctodeo (N e O); vistas de P1, P2 
e P3 (P e Q); divertículo, formato da borda em vista superior (S). Escala = 0,5 mm.
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Figura 9 - R. xanthochiton. Alado: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista dorsal (C); 
vista dorsal, margem posterior do mesonoto (D) e metanoto (E). Operário: cabeça, vista dorsal (F) 
e lateral (G); pronoto, vista dorsal (H) e posterior (I); perna protorácica (J); tergito abdominal (L); 
inserção da válvula estomodeal no mesêntero (M); junção do mesêntero e proctodeo (N); vistas de 
P1, P2 e P3 (o e P); divertículo, formato da borda em vista superior (Q). Escala = 0,5 mm. 



♀
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E F

G

A

Figura 10 - Ruptitermes sp. n. A. Alado: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto em vista 
dorsal (C); perna protorácica (D). Operário: cabeça, vista dorsal (E) e lateral (F); perna protorácica 
(G). Escala = 0,5 mm
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Figura 11 - Ruptitermes sp. n. B. Alado: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto em vista 
dorsal (C); perna protorácica (D). Operário: cabeça, vista dorsal (E) e lateral (F); metatórax em 
vista dorsal (G); perna protorácica (H); tergito abdominal (I). Escala = 0,5mm.
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Figura 12 - Ruptitermes sp. n. C. Alado. cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista 
dorsal (C); margem posterior do mesonoto (D) e metanoto (E). Operário. cabeça, vista dorsal (F) e 
lateral (G); pronoto, vista dorsal  (H) e posterior (I). Escala = 0,5 mm.



♀

B

C

D E

G

A

F

Figura 13 - Ruptitermes sp. n. D. Alado: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista 
dorsal (C). Operário: cabeça, vista dorsal (D) e lateral (E); perna protorácica (F); tergito 
abdominal (G). Escala = 0,5 mm.



Figura 14 - Ruptitermes sp. n. E. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); perna protorácica (C);
tergito abdominal (D). Escala = 0,5 mm.
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Figura 15 - Ruptitermes sp. n. F. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista 
dorsal  (C) e posterior (D); tergito abdominal (F). Escala = 0,5 mm.



D

C

Figura 16 - Ruptitermes sp. n. G. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); perna protorácica 
(C); tergito abdominal (D). Escala = 0,5 mm.

A B



Figura 18 - Ruptitermes sp. I. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vistas 
dorsal (C) e posterior (D); perna protorácica (D); tergito abdominal (F). Escala = 0,5 mm.
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Figura 19 - Ruptitermes sp. J. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); perna protorácica 
(C); tergito abdominal (D). Escala = 0,5 mm.
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Figura 20 - Ruptitermes sp. n. L. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista 
dorsal (C) e lateral (D; metatórax, vista dorsal (E); perna protorácica (F); tergito abdominal (G); 
válvula estomodeal (H). Escala = 0,5 mm. 
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Figura 21 - Ruptitermes sp. n. M. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista 
dorsal (C) e lateral D); metanoto, vista dorsal (E); perna protorácica (F); tergito abdominal (G). 
Escala = 0,5 mm.



Figura 22 - Ruptitermes sp. n. N.  Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); perna 
protorácica(C); inserção da válvula estomodeal no mesêntero (D); junção do mesêntero e 
proctodeo (E); vistas de P1, P2 e P3 (F e G); divertículo, formato da borda em vista superior (J). 
Escala = 0,5 mm.
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Figura 23 - Ruptitermes sp. n. O. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); pronoto, vista 
dorsal (C) e posterior (D); perna protorácica (E); inserção da válvula estomodeal no mesêntero 
(F); junção do mesêntero e proctodeo (G); vistas de P1, P2 e P3 (H e I); divertículo, formato da 
borda em vista superior (J). Escala = 0,5 mm.
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Figura 24 - Ruptitermes sp. n. P. Operário: cabeça, vista dorsal (A) e lateral (B); perna protorácica 
(C); inserção da válvula estomodeal no mesêntero (D); junção do mesêntero e proctodeo (E); vistas 
de  P1, P2 e P3 (F e G); divertículo, formato da borda em vista superior (H). Escala = 0,5 mm.

A B

C

D
E

F G

H



Figura 25 – Distribuição geográfica de R. arboreus e Ruptitermes sp. n. B.



Figura 26 – Distribuição geográfica de R. franciscoi n. comb. e R. xanthochiton.



Figura 27 – Distribuição geográfica de R. reconditus.



Figura 28 – Distribuição geográfica de R. silvestrii.



Figura 29 – Distribuição geográfica de Ruptitermes sp. n. A, C e E.
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Figura 30 – Distribuição geográfica de Ruptitermes sp. n. D e G.



Figura 31 – Distribuição geográfica de Ruptitermes sp. n. F, H e I.



Figura 32 – Distribuição geográfica de Ruptitermes sp. n. J, L e M.



Figura 33 – Distribuição geográfica de Ruptitermes sp. n. N, O e P.



Análise Filogenética

Análise Cladística 1 – Relações filogenéticas entre os gêneros de Apicotermitinae

Para  gerar  a  única  árvore  filogenética  mais  parcimoniosa  (fig.  32),  com  as 

relações internas da subfamília Apicoterminitinae, utilizei uma matriz de 19 táxons e 92 

caracteres  (tab.  3).  Nesta  análise,  a  subfamília  Apicotermitinae  não  é  um  grupo 

monofilético.  Grassé  &  Noirot  (1954)  propuseram  a  subfamília  Apicoterminitinae, 

gênero  tipo  Apicotermes (Região  Etiópica),  com  base  na  combinação  de  vários 

caracteres,  entre  os  quais:  esporões  tibiais  3:2:2  ou  2:2:2;  dois  (somente  para 

Labidotermes) ou quatro tubos de Malpighi, presos separadamente sobre o epitélio do 

mesêntero, alguns distante da junção entre o mesêntero e proctodeo; P1 tubular, pode 

ser  levemente  inflado,  mas  nunca  em forma  de  saco;  P2  armada  ou  desarmada.  A 

presença  do  gênero  Termes (Termitinae),  entre  os  Apicotermitinae,  é  devido 

exclusivamente ao compartilhamento do carácter (58): tubos de Malpighi presos sobre o 

mesêntero. Em Donovan et al. (1999), a subfamília Termitinae é polifilética, sendo que 

Apicotermitinae forma um grupo monofilético entre os dois ramos de Termitinae. Sands 

(1972)  dividiu  os  Apicotermitinae  em  dos  grandes  grupos:  o  ramo  Apicotermes, 

formado somente por gêneros da região Etiópica e o ramo Anoplotermes, formado por 

gêneros das regiões Etiópica, Neotropical e Oriental. Sands (1972) ao formar o ramo 

Anoplotermes alerta  que  o  relacionamento  entre  as  diversas  linhagens  deste  ramo 

precisam ser esclarecidas.  Meus resultados agruparam em um grupo monofilético os 

gêneros representantes do ramo  Apicotermes e mostram que o ramo  Anoplotermes é 

polifilético. Em Donovan et al. (1999) ambos os grupos não são monofiléticos. Mesmo 

o  ramo  Apicotermes,  que  teve  seu  agrupamento  baseado  em  um  exaustivo  estudo 

realizado por Sands (1972), parece ainda não estar resolvido.
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Dentro  do  ramo  Anoplotermes,  os  gêneros  neotropicais  Anoplotermes, 

Aparatermes,  Ruptitermes e  Tetimatermes formam  um  clado  com  o  gênero 

Speculitermes,  restrito  a região Oriental.  Ahmad (1950),  com base na mandíbula  de 

alados e operários, propõem uma filogenia para os gêneros de cupins, na qual se observa 

a  estreita  semelhança  entre  as  mandíbulas  de  alado  e  operário  de  Speculitermes e 

Anoplotermes,  agrupados  em um mesmo  clado,  junto  com outros  cupins  da  região 

Oriental. Segundo Ahmad (1950), Anoplotermes, sensu stricto, tem o M2 da mandíbula 

direita  menos  conspícuo,  indicando  seu  elevado  estado  evolutivo  em  relação  a 

Speculitermes.

No clado dos Apicotermitinae da região Neotropical a ausência de soldados é 

uma apomorfia em relação a  Speculitermes,  que tem baixa relação soldado/operário. 

Este clado, cujo gênero basal é Ruptitermes, é sustentado pela sinapormofia do carácter 

(57): volta final do segmento misto a esquerda ou alcançando o cordão nervoso. Um 

clado mais interno composto pelos gêneros Anoplotermes, Tetimatermes e Aparatermes 

é  sustentado  pela  sinapomofia  do  carácter  (39):  mandíbula  direita  com  a  margem 

anterior  do  M1 igual  a  margem  anterior  do  M2.  As  mandíbulas  de  Ruptitermes e 

Speculitermes ainda parecem compartilhar do mesmo estado, em ambas as espécies o A 

é menor que o M1+2 e o M3 é conspícuo. Por outro lado, o segmento misto ausente ou 

muito curto em Ruptitermes difere bastante do segmento misto longo em Speculitermes. 

Segundo Fontes (1998), a tendência evolutiva é o alongamento do segmento misto e do 

P1,  que ocorre  em função do encurtamento  do mesêntero.  Em gêneros  neotropicais 

como Ruptitermes, Aparatermes e Tetimatermes o P1 é muito longo e o segmento misto 

curto  ou  ausente.  Em  Anoplotermes  pacificus,  o  segmento  misto  é  mais  longo  e  o 

mesêntero mais curto, reforçando sua posição mais apical em relação a Ruptitermes. O 

gênero  Grigiotermes não  está  relacionado  a  outro  Apicotermitinae  da  região 
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Neotropical,  formando  um  clado  monofilético  com  os  gêneros  Amalotermes e 

Ateuchotermes,  ambos  representantes  do  ramo  Anoplotermes da  região  Etiópica. 

Donovan et al. (1999) também encontrou a mesma relação para os três gêneros, sendo 

Speculitermes o gênero basal.

Análise Cladística 2 – Relações filogenéticas entre espécies de Ruptitermes

Para gerar a árvore filogenética mais parcimoniosa L=95, CI=0,62, RI=0,72 e 

RC=0,45, com as relações internas do gênero Ruptitermes (fig. 33), utilizei uma matriz 

de 25 táxons e 43 caracteres (tab. 4). O gênero Ruptitermes é monofilético, suportado 

por  cinco  caracteres  sinapomórficos:  (11)  A mais  curto  que o  M1+2;  (13)  margem 

anterior  M3 menor  que  a  margem  anterior  do  M1;  (30)  P2  entrando  em  curto 

divertículo no P3; (31) conexão do P2 com o P3 formando uma estrutura com três lobos 

salientes; (43) presença de glândulas deiscentes. Mathews (1972), ao descrever o gênero 

Ruptitermes,  destacou  na  espécie  tipo,  R.  xanthochiton,  estes  caracteres.  Mathews 

(1972) transferiu para Ruptitermes a espécie Anoplotermes reconditus, e por tentativa as 

espécies  Anoplotermes  arboreus e  Anoplotermes  proratus.  Araujo  (1977)  transferiu 

para Ruptitermes a espécie Anoplotermes silvestrii.

A  espécie  R.  arboreus forma  um  clado  separado  dentro  do  gênero,  bem 

suportado  por  três  autapomorfias:  (6)  olhos  compostos  vestigiais;  (22)  junção  entre 

mesêntero  e  proctodeo  simples  e  transversal;  (41)  ninho  do  tipo  arborícola. 

Comparativamente com outras espécies do gênero  Ruptitermes, os imagos e operários 

de  R. arboreus são os que têm o  A mais curto, a margem posterior do  M1+2 muito 

curvada e uma elevada  PrM. Além dessas autapomorfias morfológicas e biológicas é 

uma espécie  que  apresenta  comportamento  agressivo  quando  importunada,  além de 

estourar as glândulas deiscente, morde doloridamente.
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Um grupo mais interno está dividido em dois clados. O primeiro, formado pelas 

espécies Ruptitermes sp. G e P, suportadas pelo carácter (5): ausência de fontanela. A 

mandíbula esquerda dos operários destas duas espécies também são muito semelhantes 

entre si; enquanto que a mandíbula direita de Ruptitermes sp. G e o A são mais curtos 

que  o  M1+2;  em  Ruptitermes sp.  P  o  A é  maior  que  o  M1+2.  Mesmo estas  duas 

espécies sendo próximas, ambas são facilmente separadas com base na morfologia e 

distribuição geográfica apresentada na revisão.

No segundo grupo monofilético, contendo 17 espécies, as relações filogenéticas 

não foram resolvidas.  Mas,  um clado formado por  R. xanthochiton,  R. reconditus e 

Ruptitermes sp. D demonstra a aproximação destas espécies que tem como grupo basal 

a espécie  R. xanthochiton, suportado por um carácter autapomórfico: (25) junção do 

mesêntero com o proctodeo iniciando a  direita  do cordão nervoso em vista  ventral. 

Como clado mais interno as espécies R. reconditus e Ruptitermes sp. D, a última espécie 

suportada  por  dois  caracteres  autapomórficos:  (9)  cerdas  grandes,  semelhantes  a 

espinhos,  espalhadas  não  regularmente  sobre  o  fêmur  e  trocanter  anterior;  (13) 

comprimento da margem anterior do M3 igual ao comprimento da margem anterior do 

M1. Um clado distinto, suportado pelo carácter sinapomórfico (3): cerdas da cápsula 

cefálica  distribuídas  randomicamente,  é  formado  pelas  espécies  R.  silvestrii e 

Ruptitermes sp. C.
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Figura 34: Árvore única resultante da análise cladística 1 mostrando as relações entre entre 
gêneros de Apicotermitinae e representantes de outras subfamílias de Termitidae.
 Comprimento= 314, CI= 0,58, HI= 0,42, RI= 0,50, RC= 0,29.
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Figura 35: Árvore de consenso estrito de um total de três árvores obtidas na análise cladística 2
mostrando as relações entre espécies \emph{Ruptitermes}.  Comprimento= 95, CI= 0,62, HI=
 0,38, RI= 0,72, RC= 0,45.
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Conclusão

O gênero Ruptitermes agora conta com 20 espécies: confirmo as espécies R. arboreus, R.  

reconditus, R. silvestrii e R. xanthochiton; uma sinonímia, R. proratus, sinônimo júnior de R.  

reconditus; transfiro Anoplotermes franciscoi para R. franciscoi n. comb.; e descrevo 15 novas espécies 

para o gênero.

Com base em descrição e desenhos forneço duas chaves de  identificação para as espécies de 

Ruptitermes: uma com base na morfologia dos alados e outra com base nos operários.

É confirmado o monofiletismo do gênero Ruptitermes, encontrado somente na região Neotropical, 

com base em uma análise cladística formal.

A subfamília Apicotermitinae não forma um clado monofilético. Os Apicotermitinae da região 

Neotropical formam dois grupos distintos. O primeiro clado é composto por Anoplotermes, Aparatermes, 

Ruptitermes, Tetimatermes e Speculitermes, que é um gênero da região Oriental. O outro lado é composto por 

Grigiotermes, Apicotermitinae da região Neotropical, e os gêneros Amalotermes e  Ateuchotermes, ambos 

da região Etiópica.
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