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RESUMO

Fez-se uma avaliação nos reflorestamentos com árvores nativas e floresta primária da
Mineração Rio do Norte S/A (MRN), para determinar a diversidade e a distribuição de
espécies de cupins em reflorestamentos com diferentes idades. As áreas selecionadas foram
cinco reflorestamentos da década de 1980 (1983/84/85/86/87), cinco reflorestamentos da
década de 1990 (1993/94/95/96/97) e uma floresta primária adjacente. Os reflorestamentos da
Mineração, estão localizados em Porto Trombetas (1^40'S, 56^27'W), no mumcípio de
Oriximiná, Pará. O delineamento experimental consistiu na demarcação de três parcelas de 10
X 50m, em cada área selecionada. Foi obtido um total de 56 espécies de cupins, distribuídas
em três famílias: Termitidae, Rhinotermitidae e Kalotermitidae. Termitidae contém 91% do
total das espécies, sendo a sub-família Nasutitermitmae a mais abundante e encontrada em
todas as áreas estudadas. Quanto a distribuição das espécies nas áreas de estudo, 36 e 33
espécies foram encontradas nos reflorestamentos da década de 1980 e 1990, respectivamente.
Na floresta primária, registrou-se um total de 25 espécies; enquanto nos reflorestamentos o
maior número de espécies foi encontrado nos reflorestamentos de 1993 (22) e 1994 (21). O
gênero Nãsutitcnnes parece ser um dos primeiros a colonizar as áreas reflorestadas,
juntamente com Hetcrotermes tenuisi Syntennes, possivelmente, coloniza os reflorestamentos
depois de um determinado período, quando estes já apresentam condições ecológicas. Das seis
sub-famílias encontradas nos reflorestamentos e floresta primária, Nasutitermitinae dominou,
exceto nos reflorestamentos de 1983 e 1995, onde dominou Termitmae. Em Porto Trombetas,
os cupins foram encontrados em sete sítios de ocorrência, dos quais a interface madeira/solo
(MS) dominou com 39,29% das espécies. A maioria das espécies são xilófagas (31). Mas,
também, ocorrem espécies humívoras (15), intermediária (08) e comedoras de folhas (02).
Xilófago é o principal e o mais abundante grupo alimentar encontrado na floresta Amazônica
e, neste estudo, está representado principalmente por espécies do gênero Nasutitermes. A
análise da termitofauna através do índice de Sorensen, permiti dividir as espécies de cupins
em três grupos, deixando claro a existência da sucessão de grupos nos reflorestamentos. O
empreendimento da MRN, em reflorestar as areas degradadas, com arvores nativas, esta
conduzindo as áreas a um processo de reabilitação rapida do impacto no solo, o que favorece a
colonização das novas áreas pelos cupins.
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ABSTRACT

The diversity and distribution of termite species were investigated in experiment areas
that were reforested with native trees by the company Mineração Norte River at different
periods, and compared with the pattems in native forest. The selected areas were the
following: Five areas reforested in the 1980ties (1983/84/85/86/87), five areas reforested in
the 1990ties (1993/94/95/96/97) and one area of adjacent, native primary forest, ali of which
are localized in Porto Trombetas (1°40'S, 56^27'W) in the municipality of Oriximiná. In each
area, three plots of 10x50m were sampled. A total of 56 species was coUected beloging three
families: the Termitidae, Rhinotermitidae and Kalotermitidae. 91% of the species belonged to
the Termitidae, and the subfamily of the Nasutitermitinae wasthe most abundant, and its
species were found in ali the areas. As regards the general distribution, 36 and 33 species were
collected in the 1980 and 1990 plots respectively, while only 25 species were found in the
primay forest. The plots with the most species were the reforestments of 1993 (22 species) and
of 1994 (21 species). The genus Nasutitermes appears to be one of the first colonizers of
reforested areas, together with Heterotermes temis, while Syntermes appears later, when
ecological conditions seem to be more suitable. Of the total of six subfamilies recovered, the
Nasutitermitinae dominated in ali areas except in those of the 1983 and 1995 reforestments,
where the Termitinae dominated. As regards the substrates of exploration, 39,3% dwelt in the
interface of soil an wood, and most species (31) are xylophagous. Humus-exploring species
amounted to 15, while 8 species explored both substrates, and two species depended on leaves.
Xyiophagy is the principal mode of alimntation in Amazonian termites, and in this study, was
represented primarily by Nasutitermes. Soerensen's index allowed to separate three categories
of species, in relation to sequential colonization of the reforested areas. Thus, by reforesting
the formerly degraded areas by native species, the company of MRN aUowas for a fast
rehabilitation process of the soil, which favours colonization of these areas by termites.
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1 - INTRODUÇÃO

Entre os insetos sociais, os cupins, conhecidos também como térmitas,

constituem um grupo complexo, com uma biologia peculiar (Torales, 1998). Os cupins

são insetos pertencentes à Ordem Isoptera, encontrados principalmente nas regiões

tropicais e sub-tropicais. Porém, algumas espécies podem ser encontradas em regiões

temperadas (Hickin, 1971), entre os paralelos 52^ e 45°S (Torales, 1998).

A região Neotropical é a segunda em riqueza de espécies de cupins, superada

apenas pela região Etiópica (Constantino, 1998). Entretanto, os dados disponíveis

referentes aos estudos de cupins realizados na região Neotropical ainda são limitados,

quando comparados com os estudos existentes na região Etiópica.

A floresta Amazônica é a maior floresta tropical em extensão do mundo,

abrangendo uma área total de aproximadamente 6 milhões de km^ (Coelho, 1990;

Constantino, 1992). Este imenso ecossistema há algum tempo vem sofrendo forte

pressão antrópica, sendo que nas décadas de 1970 e 1980 os incentivos oferecidos pela

Sudam para a implantação de projetos agropecuários, foram os maiores responsáveis

pela substituição de milhões de hectares de florestas naturais por pastagens. Mais

recentemente, a corrida desordenada pela exploração vegetal e mineral vem causando

prejuízos incalculáveis para a biodiversidade desta região.

Muitos garimpos e mineradoras clandestinas existentes na Amazônia, não têm

nenhum compromisso com sua manutenção e preservação. Entretanto, recentemente as

empresas mineradoras inqjlantadas devem obedecer a legislação vigente e adaptar-se aos

conceitos atuais da legislação ambiental. Neste contexto, a Mineração Rio do Norte S/A

- MRN, instalada na década de 1970, em Porto Trombetas, no município de Oriximiná -

PA serve de referência para a demais empresas da área de exploração mineral.
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A exploração de bauxita é uma atividade que consiste na remoção das camadas

superficiais do solo e sub-solo. A Constituição Brasileira de 1988 exige das empresas

mineradoras, a recuperação do ambiente degradado pela exploração de recursos minerais

na tentativa de diminuir essas perdas ocorridas durante a exploração.

A MRN já teve sérios problemas na área ambiental, como o assoreamento do

Lago do Batata pelos rejeitos da lavagem da bauxita (Silva, 1994). Entretanto, o

investimento em máquinas modernas, que fazem o processo de retiragem e lavagem da

bauxita de forma mais racional, permitem um melhor manejo destas áreas. O enqjrego de

novas tecnologias somado ao esforço do investimento em pesquisas básicas em várias

áreas do conhecimento, tomaram a política ambiental da MRN destacada e como um

bom exemplo de gestão ambiental.

O monitoramento da fauna do solo nos reflorestamentos da MRN vem sendo

feito desde 1996, e os grupos taxonômicos são identificados em níveis de Classe e

Ordem. Exceto à Ordem Collembola, que é identificada em níveis taxonômicos menores

pela Dra. Elisiana Pereira de Oliveira, especialista no gmpo.

Os cupins, estão entre os gmpos de insetos mais abundantes e importantes da

fauna de solo (Fittkau & Klinge, 1973; Bachelier, 1978, Luizão, 1982). Nos

reflorestamentos da MRN, os resultados para fauna de solo obtidos por Oliveira (1998,

1999, 2000) e as observações de campo (Ohveira, com. pessoal) mostram a abundância

de cupins e, principalmente, a atividade do gênero Syntermes.

Na Amazônia Oriental, são raros ou inexistentes os trabalhos com a termitofauna

em ambientes reflorestados após a exploração mineral. Em sua grande maioria, os

estudos com cupins envolvem levantamento de espécies em ambientes naturais,

realizados principalmente por autores como Bandeira (1979, 1983), Mill (1982),

Bandeira & Macambira (1988), Constantino (1992), Apolinário (1993), Macambira



(1997). Estudos abordando o papel ecológico de algum grupo ou espécie de cupins,

como os realizados por Macambira (1990), Martins (1992, 1994, 1998), Martins &

Ribeiro (1996), Barbosa (1993), Apolinário (2000).

A carência de dados sobre a termitofauna em áreas reflorestadas com árvores

nativas na Amazônia é indiscutível. Daí a necessidade de realizar este estudo, que visa

fornecer os primeiros dados sobre a termitofauna em ambientes reflorestados após a

lavra da bauxita na Amazônia Oriental.



2-OBJETIVOS

2.1 - Objetivo Geral:

Efetuar um levantamento da termitofauna nos reflorestamentos de diferentes

idades, com árvores nativas ou exóticas, instalados pela MRN/S.A,, em áreas degradadas

pela extração da bauxita, comparando os resultados com uma floresta primária adjacente.

2.2 - Objetivos Específicos:

1 - Determinar a riqueza e composição de espécies em cada ambiente estudado;

2 - Avaliar a constância das espécies;

3 - Verificar se o preparo da área sem e com solo superficial influenciam na

distribuição das espécies;

4 - Averiguar o regime alimentar dos cupins;

5 - Determinar os sítios de ocorrência;

6 - Analisar a similaridade faunística entre as áreas;

7 - Determinar os processos de colonização nas áreas.



3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - Área de estudo

Este estudo foi conduzido nos reflorestamentos da Mineração Rio do Norte S/A

(MRN) em Porto Trombetas, localizado no município de Oriximiná, a Oeste do Estado

do Pará (Figura 1), cujas coordenadas geográficas são: 1°40'S e 56®27W, e altitude

média de 180m.

Figura 1 - Localização geográfica de Porto Trombetas na Região Norte do Brasil.

3.1.1 - Informações gerais

Os primeiros reflorestamentos em Porto Trombetas foram implantados em 1981

e 1982, cujo preparo do solo consistia apenas em escarificar e nivelar a área a ser

reflorestada. No preparo da área para os reflorestamentos dos anos 1983 e 1984, a terra

preta foi adicionada e misturada ao solo através de "motoscraper". A partir de 1985 a



área era escarifícada, coberta com uma camada de solo superficial de até 30cm e

nivelada. O solo superficial adicionado, oriundo da floresta primária derrubada para

extração da bauxita, é rico em material orgânico (Figura 2).

i
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Figura 2 - Floresta primária derrubada para a extração da bauxita e material a ser usado

como solo superficial, nas áreas a serem reflorestas.



As áreas preparadas era 1981 receberam mudas de plantas nativas, enquanto as

áreas preparadas em 1982 e 1983 foram reflorestadas com plantas exóticas, Eucalyptus

spp. (Myrtaceae). Na área preparada para o reflorestamento de 1984 plantou-se árvores

nativas da Amazônia. Enquanto os reflorestamentos de 1985 e 1986 são constituídos por

plantios mistos, entre Eucalyptus spp. e árvores nativas. E, no ano de 1987 foram

plantadas espécies do gênero Sclerobium (Caesalpiniaceae).

Nos reflorestamentos implantados durante a década de 90, foram plantadas

árvores do gênero Acacia (Legummosae). Esta especie é utilizada como uma planta

pioneira, pois além da boa adaptação caracteriza-se pelo seu rápido crescimento e

elevada produção de folhas. Mas, predominantemente, os reflorestamentos desta década

são compostos por plantas nativas.

3.2 - Clima

O clima na região segundo a classificação de Koppen é do tipo Am,

caracterizando-se por ser quente, com um período menos chuvoso, temperaturas

elevadas o ano todo, com médias térmicas anuais elevadas (25° a 27°C), baixa

amplitude térmica e elevada pluviosidade com 1.500 a 3.000 mm/anual (Coelho, 1990).

Os dados de precipitação pluviométrica da estação meteorológica da Mina

Saracá mostram dois períodos distintos de distribuição de chuva: um período chuvoso

que tem início em dezembro e termina em maio e um período menos chuvoso que

começa em junho e termina em novembro (Figura 3).
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Figura 3 - Média (mm) mensal da pluviosidade em 16 anos (1982 - 1997) na área de

extração da bauxita, em Porto Trombetas, Oriximiná - PA,

3.3 - Solo e Geomorfologla

3.3.1 - Descrição geral

Porto Trombetas localiza-se na região do médio Amazonas, região formada por

sedimentos do Terciário que constituem a formação Barreiras, de origem continental,

contendo arenitos, siltitos e conglomerados que se dispõem ora sobre o Paleozóico ora

sobre o cristalino (Moreira, 1977). Nesta região predominam o Latossolo Amarelo

distrófico, textura muito argilosa e o Latossolo Amarelo distrófico textura argilosa

(Vieira, 1975).

Geomorfologicamente, a região encontra-se na unidade morfoestrutural do

Planalto Dissecado Rio Trombetas - Rio Negro. Na proximidade da margem direita do

rio Trombetas há relevos tabulares onde ocorre a exploração da bauxita (Moreira, 1977;

Salomão, 1996).



3.4 - Vegetação natural

A área de estudo possui vegetação natural típica de floresta tropical úmida de

terra firme. Segundo Higuchi et ai. (1982), que realizaram um inventário florestal na

região do rio Trombetas, a floresta caracteriza-se por ser relativamente homogênea, com

valores estimados de número de espécies, áreas basal e volume similares aos de outras

floresta de terra firme.

Referente a riqueza de espécies, Revilla & Silva apud Costa (1996), destacam

que as famílias com maior número de espécies são: Caesalpiniaceae (12 espécies);

Sapotaceae (11 espécies); Olacaceae, Lecythidaceae, Moraceae e Chrysobalanaceae (6

espécies); Mimosaceae, Apocinaceae, Anonaceae, Euphorbiaceae (5 espécies) e

Papilionaceae (4 espécies). Segundo Salomão (1996), as principais espécies que

caracterizam o estrato vegetal emergente nestas florestas são: Dionízia excelsa (angelim

pedra), Bertolletia excelsa (castanheira), Cedrelinga cataenformis (cedrorana)

Manilkara spp (maçaranduba), Protium spp (breus) e Pouteria (abiu). O subosque é

aberto, com muitas espécies de palmeiras dominando o estrato mais mferior da mata

(Figura 4).



\

m

Figura 4 - Aspecto fisionômico da floresta primária em Porto Trombetas, Oriximiná
PA.
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3.5 - Sítios de coleta

3.5.1 - Áreas de amostragem

Para este estudo foram selecionados cinco reflorestamentos da década de 80

(1983/84/85/86/87) e cinco reflorestamentos da década de 90 (1993/94/95/96/97) e uma

floresta primária como parâmetro de comparação (Figura 4).

A Tabela 1, mostra um resumo dos aspectos ecológicos e nutrientes do solo

encontrados nos reflorestamentos e em uma floresta primária localizada em Porto

Trombetas. Os reflorestamentos da década de 80 apresentaram características distintas

quanto a fisionomia vegetal. Desta forma, classificou-se estes reflorestamentos em três

sub-tipos: 1) Representado pelo ano de 1983, composto principalmente por vegetação

do tipo gramínea, com árvores de 11 — 15 m de altura, espaçadas entre si, dossel aberto e

fina camada de serapilheira (Figura 5); 2). Os plantios de 1984/85/86 são conqjostos de

várias espécies nativas e não nativas (Mirtaceae: Eucalyptus spp.) com altura supCTior a

20 m, dossel medianamente aberto (1984) a fechado (1985/86), mas ainda assun, em

ambos os casos, permitindo que a luz solar chegue até a superfície do solo (Figura 6); 3)

O plantio de 1987 é conçosto por espécies do gênero Sclerobium (Caesalpiniaceae) e

apesar do dossel ser fechado, a luz solar chega até a espessa camada de serapilheira

(Figura 7).
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Figura 5 - Aspecto fisionômico de uma das parcelas reflorestadas em 1983.
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Figura 6 Aspecto fisionômico de uma das parcelas reflorestadas em FJS5.
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Figura 7 - Aspecto fisionômico de uma das parcelas reflorestadas em 1987.
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Nos plantios da década de 90, ocorre um gradiente decrescente na altura dos

reflorestamentos mais velhos para os mais recentes, ou seja, dos implantados em 1993

para os de 1997 (Figuras 8, 9 e 10). De modo geral, isto também acontece para os

fatores mostrados na Tabela 1.

m

È

Figura 8 - Aspecto fisionômico de uma das parcelas refiorestadas em 1993.

■f
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Figura 9 - Aspecto físionômico de uma das parcelas reflorestadas em 1996.
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Figura 10 - Aspecto fisionômico de uma das parcelas refloresladas em 1007.
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Tabela 1 - Aspectos ecológicos e nutrientes do solo nos reflorestamentos das décadas de 80, 90 e floresta primária. Onde: A = alta (< 20M); Ab =

aberto; B = baixo (> lOM); E = espesso; F = fina; Fe = fechado; M = média (±15M); MA = muito aberto; M/Ab = medianamente

aberto; NT = não tem; R = rasteira; Rz = razoável; * = g/kg; ** = mg/dm^. **♦ = cmoFdm^.
Aspecto/Nutrientes do solo Reflorestamentos Floresta

primária1983 1984 1985 1986 1987 1993 1994 1995 1996 1997

Vegetação R/M A A A A A A A B B A

Subosque MA MA MA MA NT MA MA Fe NT NT Ab

Dossel Ab M/Ab Fe Fe Fe Fe Fe M/Ab Ab Ab Fe

Serapilheira F F Rz E E E E E F F E

Diverdidade vegetal 29 51 26 46 26 21 29 32 25

Diversidade da niesofauna 17 12 15 12 08 13 10 10 9

pH (HzO/KCl) 4,96/4,19 4,99/4,38 4,8/3,99 4,67/3,98 4,55/3,21 4,41/3,89 4,82/4,38 4,82/4,87 4,72/4,11 4,61/4,12 4,37/3,80

Teor méd. Matéria Orgânica* 45,99 52,19 53,03 63,14 59,14 57,79 41,50 26,08 37,87 35,65 51,25

Teores médio C* 26,68 30,28 30,76 36,63 34,31 33,52 24,07 15,13 21,97 20,68 29,73

Teores médio N* 1,51 1,90 1,67 1,98 2,24 1,87 1,30 0,77 1,28 1,23 1,43

Teores médio P** 1,59 2,14 1,96 1,65 2,25 1,61 1,30 0,87 1,33 0,91 2,59

Teores médio K** 34,0 61,50 44,50 36,50 45,50 25,00 17,33 8,00 13,13 10,00 30,00

Teores médio Ca*** 0,74 1,43 1,19 1,08 0,94 0,65 0,42 0,18 0,31 0,11 0,05

Teores médio Mg*** 0,36 0,48 0,48 0,38 0,47 0,32 0,20 0,10 0,13 0,04 0,12

Teores médio Na** 6,75 7,50 7,25 6,50 7,00 6,25 4,00 2,25 2,50 2,50 10,00

Informações retiradas do relatório sobre o Monitoramento dos reflorestamentos da Mineração Rio do Norte S/A (Barbosa & Miranda, 2000; Ferraz, 2000; Oliveira, 1999).
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3.5.2 - Coleta do material

O método utilizado para coletar o material foi de caráter completamente

qualitativo, e consistiu na demarcação de três parcelas medindo 10 x 50m, totalizando

1.500m^ em cada plantio selecionado e na floresta primária (Figura 11). Segundo

Bandeira et al. (1998) o espaçamento ideal entre parcelas é de lOOm, para proporcionar

uma maior variedade ambiental. Entretanto, em observações preliminares feitas nos

locais de estudo, observou-se que nao há um padrao no tamanho das areas reflorestadas.

Assim, determinou-se que o espaçamento máximo permitido entre as parcelas seria de 15

m (Figura 11).

SOOm500mSOOm

Figura 11 - Desenho esquemático da área de coleta nos reflorestamentos selecionados e
floresta primária, em Porto Trombetas, Oriximiná - PA.
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Em cada parcela fez-se a coleta manual da termitofauna em ninhos arborícolas,

epigêicos, na serapilheira, em galerias dentro de arbustos, em galhos secos, em sementes,

em troncos e pedras sobre o solo. Através deste tipo de coleta obteve-se em cada plantio

e floresta primária u^n número diferente de amostras que varia principalmente em íimção

da conq)lexidade do ambiente estudado.

Na captura dos cupins utilizou-se bandejas, pincel molhado e pinças, Para facilitar

a identiflcação, procurou-se, dentro de uma mesma colônia, capturar representantes de

todas as castas. Cada amostra foi colocada em recipientes de vidro, com capacidade para

50ml, contendo álcool 75%, e devidamente rotulados.

Algumas coletas noturnas foram realizadas para coleta de Syntermes. As

amostragens foram efetuadas nos reflorestamentos de 1984, 1985 e 1986, coletando-se

os exemplares compiuças e colocando-os em vidros contendo álcool 75%.

3.6 - Identificação

A identificação dos cupins foi feita entre junho/2000 a março/2001 com o auxflio

de microscópio estereoscópico com ocular milimetrada. Procurou-se fazer a

identificação, sempre que possível, em nível de espécie, e quando não, os gêneros foram

separados em morfoespécies. No entanto, em alguns casos, só foi possível identificar os

espécimes em nível de família. A identificação foi feita através de chaves sistemáticas

e/ou descrições das espécies, como: Araújo (1977), Bandeira & Fontes (1979), Cancello

(1989), Constantino (1990, 1991a, 1991b, 1995, 1998, 1999, 2000), Constantino &

Cancello (1999), Constantino & Souza (1997), Emerson (1925), Emerson & Banks

(1957, 1965), Fontes (1982, 1986), Fon es & Bandeira (1979), Krishna & Araújo

(1968), Mathews (1977), Nickle & CoUins (s/d), Snyder (1922a, 1922b, 1924a, 1924b,
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1959), Thome et ai. (1994). Além do uso destas literaturas, conçarou-se os espécimes

com aqueles depositados na coleção da Universidade de Brasília, onde, também, as

identificações foram confirmadas pelo especialista do grupo Dr. Reginaldo Constantino.

3.7 - Classificação dos grupos funcionais

Para este estudo, utilizou-se as informações obtidas durante as coletas de canço.

Também apoiou-se em estudos realizados por Mathews (1977), Bandeira (1983),

Bandeira & Macambira (1988), Fontes (1986), Apolinário (1993), Martins (1994),

Macambira (1997). Além dos trabalhos disponíveis na literatura sobre os grupos e/ou

espécies encontradas neste estudo.

3.8 - Análise dos dados

3.8.1 - Coeficiente de similaridade - Sorensen (1948)

Indica a semelhança entre duas comunidades em termos de composição de

espécies (Silveira Neto et ai.., 1976). Neste caso foi utilizado o índice de Similaridade

proposto por Sorensen (1948), cuja fórmula é: K = 2j/a+b, onde: K= índice de

similaridade; j= número de espécies comuns nas duas áreas em questão; a e b são os

números de espécies em cada área.

3.8.2 - Constância das espécies

Outro cálculo baseado em resultados de levantamentos qualitativos é o da

constância, que é a porcentagem de espécies presentes nos levantamentos efetuados. É
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calculado através da fórmula: C = p X 100/N, onde: p = número de coletas contendo a

espécie estudada; N = número total de coletas efetuadas.
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4-RESULTADOS

4.1 - Composição qualitativa

A Tabela 2 mostra os resultados da análise de espécies obtidos nos dez

reflorestamentos e em uma floresta primária da Mineração Rio do Norte. Foi encontrado

um total de 56 espécies de cupins, distribuídas em 29 gêneros e três famílias. Das três

famílias, Termitidae é a que engloba o maior número de espécies com 51,

correspondendo a 91% do total, seguida de Rhinotermitidae com quatro espécies (7%) e

Kalotermitidae com apenas uma espécie (2%) (Figura 12).

Das 56 espécies aqui registradas, 39 (69,54%) foram identificadas em nível de

espécie, enquanto 17 (30,46%) como morfo-espécies. Das 17 espécies não identificadas,

está confirmado o registro de um gênero novo e pelo menos cinco espécies novas para a

Ciência (Constantino, com. pessoal).

As espécies da sub-família Apicotermitinae, estão representadas pelo gênero

AnoplotermeSf que tem o maior número de espécies e, atualmente, necessita de uma

revisão (Fontes, 1986).

Tabela 2 - Relação das espécies de cupins, encontradas neste estudo.

FAMÍLIA KALOTERMITIDAE

Neotermes Hòiiag^Ti, 1911

Neotermes sp.l

FAMÍLIA RHINOTERMITIDAE

Sub-famflía Coptotermitínae

Coptotermes Wasmann, 1896
CoptotermestestaceuslÁrmàQMS, 1758

-família Heterotermitinae

Heterotermes Froggatt, 1896
Continua....
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Tabela 2 - Contiimação....

HeterotermestenuisUagQTí, 1858

Sub-famílía Rhínotermitinae

Dolichorhinotermes Emerson, 1949

Dolichorhinotermes longilabius Emerson, 1949

Rhinctermes\isi%en, 1858

Rhinotermes nmrgmaUslÀDsràoas, 1758

FAMÍLIA TERMTTIDAE

Sub-família Termítidae

Cavitermes Emerson, 1925

Cavitermestuberosus Emerson, 1925

CylindrotermesYíoXmffen, 1906

CyUndrotermes parvignathus Emerson, 1949

Gênero A

A$p.1

Microcerotermes Silvestri, 1901

Microcerotermes indistinctus Matheus, 1977

Microcerotermes strunclâi Sorensen, 1884

Neocapritermes YíoXm^en, 1912

Neocapritermes angusticeps Emerson, 1925

Neocaprítermes brazUiensis Snyder, 1926

Neocaprüermes pum^ CnnsXztíáno, 1991

Neocíqtritermes taracua Krishna & Araújo, 1968

Oríhognathotermes HoXm^en, 1910

Orthognathotermes brevipüosus Snyder, 1926

Planwapritermes Emerson, 1949

Phmicapritermes planiceps Emerson, 1949

Spinítermes Wasmann, 1897

Spinitermes nigrostomus HoVm^en, 1906

Termes Linnaeus, 1758

Termesfatalhhrrmnens, 1758

Termes medioculatus Emerson, 1949

Sub-família Apicotennítinae

Anoplotermes Muúer, 1873

Anoplotermes spp.

Sub-família Nasutitermitinae

Agnathotermes Snyder, 1926
Agnathotermes glaber Snyder, 1926

Araujotermes Fontes, 1982
Araujotermesparveilus Silvestri, 1923

Amtítermes Wasmann, 1897

Armitermes holmgreni Snyder, 1926

Armitermes sp.l

Atlantítermes Eonies, 1979

Atlantitermes sp.l
Continua....
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Tabela 2 - Cantínuação.

Atlantiíermes 8p.2

Coatitermes Fontes, 1982

Coatítermes cf. kartaboensis Emerson, 1925

Coatitermes sp.l

CornitermesW^saxàon, 1897

Comitermes ovatus Emerson, 1952

Comitermes pugnaxFmeíSon, 1925

Cwrvôieriffcs Holmgren, 1912

Curvitermes odontognathus SUvestri, 1901

Embiratennes Fontes, 1985

Embiratermes benjamim Snyder, 1926

Embiratermes latidens Emerson & Banks, 1957

Embiratermes sp.l

Labiotermes Wotm^en, 1912

Labiotermes labralis Holmgren, 1906

Labiotermes pelliceus Emerson & Banks, 1965

NasutitermesDüdley, 1890

Nasutitermes acaJutlaeHohngten, 1910

Nasutitermes acangussu Bandeira & Fontes, 1979

Nasutitames macrocephalus Súvestií, 1903

Nasutitermes simUis Emerson, 1935

Nasutitermes surinamensis Hohngten, 1910

Nasutitermes wheeleri Emer^n, 1925

Nasutitermes sp.l

Nasutitermes sp.2

Nasutitermes sp.3

Nasutitermes sp.4

Nasutitermes sp.S

Nasutitermes sp.6

Nasutitermes sp.7

Nasutitermes sp.S

Rotun^ermesHolm^en, 1910

Rotunditermes bragantinus Roonwal & Rathore, 1976

Subulitermes Hohngt^n, 1910
Subulitermes baileyi Emerson, 1925

Subulitermes constricticeps Constantino, 1991

Syntermes Holmgren, 1910
Syntermes molestus Burmeister, 1839

Syntermes spinosus Latreille, 1804

Velocitermes Holmgt^n, 1912

Velocitermes sp.l
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Figura 12 - Distribuição relativa das espécies de cupins encontradas, de acordo com as

famílias, nos reflorestamentos e floresta primária em Porto Trombetas,

Oriximiná - FA.
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4.2 - Distribuição das espécies

Quanto à distribuição das espécies nas áreas estudadas (Tabela 3), vCTÍfica-se

que Heterotermes tenuis, da família Rhinotermitidae, esteve presente em todas as áreas.

Outras espécies como Termes medioculatus, Microcerotermes indistinctus e Armitermes

holmgreni foram encontradas em pelo menos oito áreas de estudo. Por outro lado,

verifica-se, que várias espécies foram registradas somente em uma área de estudo,

como: Neotermes sp.l (Kalotermitidae), Cylindrotermes parvignathus. Gênero A,

Neocapritermes pumilis, Planicaprítermes planiceps, Coatitermes sp.l, Nasutitermes

wheeleri, da família Termitidae, estiveram presentes na floresta primária; M. stmnckii,

Armitermes sp.l, Atlantitermes sp.l, Atlantitermes sp.2, Comitermes ovatus,

Curvitermes odontognathus, Embiratermes sp.l, iV. macrocephalus, Nasutitermes sp.3,

Nasutitermes sp.4, Nasutitermes sp.5, Nasutitermes sp.6, Nasutitermes sp.7,

Subulitermes constricticeps e Velocitermes sp. 1 foram assinalados apenas uma vez em

um dos reflorestamentos.

Tabela 3 — Distribuição das espécies de Isoptera nas áreas estudadas. As espécies estão

ordenadas em famílias, sub-famOias (exceto Kalotermitidae), gêneros e

espécies. A distribuição das espécies nos plantios e floresta está

representado pelos sinais de (+) que indica presença e o sinal de (-) que

indica ausência.

Rhinotermitidae

Espécies
Distribuição

1983 1984 1985 1986 1987 1993 1994 1995 1996 1997 F. primária

Kalotermitidae
01 - Neotermes sp.l . . ... . . . . . . 1 +

02 - Coptotermes testaceus - - + - + + + - - - +

Heterotermitinae

03 - Heterotermes tenuis + + + + + + + + + + +

Rhinotermitínae

04 - Dolichorhinotermes longilabius
05 - Rhinotermes marginalis

- - - + - - - - - - +

- + + - + - - - - - -

Continua....
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Tabela 3 - Continuação....

Termítidae

Termitinae

06 - Cavitermes tuberosus

07 - Cylindrotermes parvignathus
08 - Gênero A

09 - Microcerotermes indistínctus

10 - M strunckii

11 - Neocapritermes angusticeps
\2-N. braziliemis

\3-N. pumilis
\A-N. taracua

15 - Orthognathotermes brevipilosus
16 - Planicapritemies planiceps
17 - Spiniíermes nigrosíomus
18 - Termes fatalis
\9 -T. medioculatus

Apicotermitínae

20 - Anoplotermes spp.
Nasutítermitinae

21 - Agnathotermes glaber
22 - Araujotermes parvellus
23 - Armitermes holmgreni
24 -Armitermes sp.l
25 - Atlantitermes sp.l
26 -Atlantitermes sp.l
27 - Coatitermes cf, kartaboensis

28 - Coatitermes sp.l
29 - Comitermes ovatus

30 - C. pugnax

31 - Curvitermes odontognathus
32 - Embiratermes benjamim
33 - E. latidens

34 - Embiratermes sp.l
35 - Labiotermes labralis

36 - L. pelliceus
37 - Nasutitermes acajutlae
38 - N. acangussu

39 - N. macrochephalus
40 - N. similis

A\ -N. surinamensis

42 - N. wheeleri

43 - Nasutitermes sp.l
44 - Nasutitermes sp.2
45 - Nasutitermes sp.3
46 - Nasutitermes sp.4
47 - Nasutitermes sp.5
48 - Nasutitermes sp.6
49 - Nasutitermes sp.7
50 - Nasutitermes sp.8
51 - Rotunditermes bragantinus
52 - Subulitermes baileyi
53 - S. constricticeps
54 - Syntermes molestus
55 - S. spinosus
56 - Veiocitermes sp.l
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A floresta primária apresentou o maior número de espécies, conforme a Figura

13. As espécies Syntermes molestus e S. spinosus não foram capturadas na floresta

primária, não sendo conçutadas para este ambiente. Entretanto, encontrou-se vestígios

de ambas as espécies, deixadas em cortes feitos nas folhas sobre o chão.

No cômputo do total de espécies, quando comparadas as duas décadas, o número

de espécies é muito semelhante, com um total de 36 espécies nos reflorestamentos da

década de 80 e 33 espécies nos reflorestamentos da década de 90.

Mas a anáhse da riqueza de espécies feita em cada reflorestamento, mostra que

os plantios de 1993 e 1994 foram os que apresentaram o maior número de espécies com

22 e 21, respectivamente. Enquanto o menor número de espécies foi registrado para o

reflorestamento de 1997 (Figura 13).

Observa-se, ainda na Figura 13, um panorama geral da distribuição do número

de espécies nos reflorestamentos e na floresta primária. Neste, verifica-se, que os

reflorestamentos da década de 80 não apresentam uma seqüência uniforme. Enquanto,

nos reflorestamentos da década de 90, o número de espécies encontrada é maior nos

reflorestamentos mais antigos, diminuindo sensivelmente nos reflorestamentos mais

recentes.
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Figura 13 - Número de espécies de Isoptera encontradas na floresta primária e nos
reflorestamentos no período de junho a dezembro de 2.000, em Porto
Trombetas, Oriximiná - PA. Onde: F. primária = Floresta primária; P =

plantio.
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4.3 - Colonização nas áreas estudadas

Os gêneros, sub-famílias e famílias de cupins na floresta primária e nos

reflorestamentos estudados estão representados nas Figuras 14 e 15.

Verifica-se, na Figura 14, a distribuição de oito gêneros com maior número de

espécies. Na floresta primária, ocorreu uma distribuição uniforme dos gêneros.

Comparando-se à floresta primária, constata-se que os reflorestamentos de 1985 e 1994

apresentam os mesmos gêneros. Porém, a freqüência é diferente, principalmente, para

os grupos Microcerotermes (ano 1985), Neocapritermes e Embiratermes (ano 1994) e

Nasutitermes, para ambos os reflorestamentos. Enquanto nos reflorestamentos de 1986,

1987, 1996 e 1997 registrou-se como grupo dominante, com freqüência entre 45 e 70%,

o gênero Nasutitermes. Para os reflorestamentos de 1983,1995 e 1996 o gênero Termes

apresentou freqüência de 40%, não sendo dominante apenas no reflorestamento de

1996, onde dominou Nasutitermes.
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Figura 14 - Distribuição dos gêneros de cupins (%) nos reflorestamentos e na floresta
primária em Porto Trombetas, Oriximiná -PA.
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As espécies de cupins neste trabalho, compõem seis sub-famílias e três famílias,

conforme a Tabela 2. Assim, a Figura 15, mostra a riqueza de espécies nas sub-famílias

e da família Kalotermitidae nos ambientes estudados.

Desta forma, constata-se que na floresta primária foram encontradas todas as

sub-famílias e famílias de cupins (Figura 15), onde as sub-famílias Nasutitermitinae e

Termitinae foram as dominantes com aproximadamente 42% e 38% das espécies,

respectivamente.

Para os reflorestamentos, verificou-se a mesma tendência, com as sub-famüias

Nasutitermitinae e Termitinae dominando em todos os plantios. Entretanto, não foi

registrados nos reflorestamentos a presença da família Kalotermitidae e a distribuição

das sub-famílias nos reflorestamentos mostrou-se variável. Somente nos

reflorestamentos de 1985 e 1987 foi registrada a presença de seis sub-famílias. Já a

menor diversidade de sub-famüias foi encontrada nos reflorestamentos de 1986 e 1997.

De modo geral, observa-se na Figura 15, que os reflorestamentos da década de

80 apresentaram maior diversidade de sub-famílias quando comparados com os da

década de 90.
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Figura 15 - Distribuição da riqueza de espécies (%) nas sub-famílias e família de cupins

na floresta primária e reflorestamentos de 1983/87 a 1993/97 da Mineração

Rio do Norte S/A, em Porto Trombetas, Oriximiná - PA.

4.4 - Sítio de ocorrência e Grupos alimentares

4.4.1 - Sítios de ocorrência

As espécies de cupins estudadas em Porto Trombetas foram encontradas em

vários habitats, desde galerias em árvores vivas até mortas, em galerias dentro de

madeira dura, madeira em elevado estado de deconçosição, na interface madeira/solo,

na serapilheira, sob pedra no solo e em ninhos subterrâneos.

Na Tabela 4, que mostra os vários sítios de ocorrência das espécies de cupins,

também é possível verificar que determinadas espécies podem ser encontradas em mais

de um local. Entretanto, 32 espécies (57,14%) foram encontradas em apenas um sítio de
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ocorrência. Destas, 22 espécies ocorreram somente na interface madeira/solo (MS),

enquanto, o número de espécies encontradas em dois e três sítios de ocorrência

diferentes foi de 22 (39,29%) e 2 (3,57%) espécies, respectivamente.

Dos sete sítios de ocorrência, constatou-se que a interface madeira/solo (MS) é o

local onde foi encontrado o maior número de espécies (38 espécies do total). Seguido

por madeira, para o qual foram registradas 24 espécies, incluindo os ninhos arborícolas.

Também, registrou-se a ocorrência de espécies que constróem ninhos arborícolas

epígeos (11 espécies); a presença de ninhos epígeos sobre o solo (3 espécies); ninhos

epígeos ocupados por espécies não-construtoras (2 espécies); ninhos subterrâneos (2

espécies) e ninhos na serapilheira (4 espécies) (Tabela 4).

4.4,2 - Grupos alimentares

As espécies de cupins foram classificadas em quatro tipos de grupos alimentares:

as que se alimentam somente de madeira (xilófagas); as que comem húmus e madeira

em elevado estado de decomposição (intermediárias); as que se alimentam apenas de

húmus (humívoras); e as que cortam folhas da serapilheira e carregam para seus ninhos

subterrâneos (comedoras de folhas), conforme Tabela 4.

O grupo alimentar classificado como xilófago foi o mais numeroso, com 31

(55,36%) espécies do total e está representado nas três famílias (Kalotermitidae,

Rhinotermitidae e Termitidae) e em cinco sub-famílias (Coptotermitinae,

Heterotermitinae, Rhinotermitinae, Termitinae e Nasutitermitinae), não sendo registrado

apenas para a sub-família Apicotermitinae (Termitidae). Enquanto os humívoros

con^õem um total de 15 (26,79%) espéçjçg^ [gi

suas três sub-famílias



ocorrência. Destas, 22 espécies ocorreram somente na interface madeira/solo (MS),

enquanto, o número de espécies encontradas em dois e três sítios de ocorrência

diferentes foi de 22 (39,29%) e 2 (3,57%) espécies, respectivamente.

Dos sete sítios de ocorrência, constatou-se que a interface madeira/solo (MS) é o

local onde foi encontrado o maior número de espécies (38 espécies do total). Seguido

por madeira, para o qual foram registradas 24 espécies, incluindo os ninhos arborícolas.

Também, registrou-se a ocorrência de espécies que constróem ninhos arborícolas

epígeos (11 espécies); a presença de ninhos epígeos sobre o solo (3 espécies); ninhos

epígeos ocupados por espécies não-construtoras (2 espécies); ninhos subterrâneos (2

espécies) e ninhos na serapilheira (4 espécies) (Tabela 4).

4.4.2 - Grupos alimentares

As espécies de cupins foram classificadas em quatro tipos de grupos alimentares:

as que se aümentam somente de madeira (xilófagas); as que comem húmus e madeira

em elevado estado de decomposição (intermediárias); as que se alimentam apenas de

húmus (humívoras); e as que cortam folhas da serapilheira e carregam para seus ninhos

subterrâneos (comedoras de folhas), conforme Tabela 4.

O grupo ahmentar classificado como xilófago foi o mais numeroso, com 31

(55,36%) espécies do total e está representado nas três famílias (Kalotermitidae,

Rhinotermitidae e Termitidae) e em cinco sub-famílias (Coptotermitinae,

Heterotermitinae, Rhinotermitinae, Termitinae e Nasutitermitinae), não sendo registrado

apenas para a sub-família Apicotermitinae (Termitidae). Enquanto os humívoros

conq)õem um total de 15 (26,79%) espécies, todos pertencentes à família Termitidae e

suas três sub-famílias (Termitidae, Nasutitermitinae e Apicotermitinae). Já as espécies
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intermediárias somam oito (14,29%) e estão representadas apenas pela família

Termitidae (Termitinae e Nasutitermitinae). As espécies comedoras de folhas, neste

trabalho, contabilizam apenas duas espécies (3,57%) do gênero Syntermes, família

Termitidae, sub-família Nasutitermitinae, e apenas o gênero Syntermes (Tabela 4).

Tabela 4 - Sítio de ocorrência, regime e grupo alimentar das espécies de cupins

encontrados em Porto Trombetas, Oriximiná - PA.

Espécies
Sítio de

ocorrência

Regime
alimentar

Grupos alimentares

Xilófagas Intennediárías Humívoras
(Tomedoras

de folhas

Kalotennitidae

Neotermes sp. 1 M  M X

Rhinotermitidae

Coptotermitinae
Coptotermes testaceus

Heterotermitinae

Heterotermes tenuis

Rbinotermítinae

Dolichorhinotermes longilabius
Rhinotermes marginalis

M (MS) M X

M(MS,n) M  X

M(MS) M X

M(MS) M X

Termitidae

Termitinae

Cavitermes tuberosus

Cylindrotermes parvignathus
Gênero A

Microcerotermes indistinctus

M. strunckii

Neocapritermes angusticeps
N. braziliensis

N. pumilis
N. taracua

Orthognathotermes brevipilosus
Planicapritermes planiceps
Spinitermes nigrostomus
Termes fatalis
T. medioculatus

Apicotermitinae
Anoplotermes spp.

Nasutitermitinae

Agnaíhotermes glaber
Araujotermes parvellus
Armitermes holmgreni
Armitermes sp. 1
Atlantitermes sp. 1
Atlantitermes sp.2
Coatitermes cf. kartaboensis

NIEI H X

M(MS) M X

M(MS) M X

A |E|, M M X

A|E| M X

M/MS M/H X

MS (n, |E|) M X

MS M/H X

MS M/H X

MS H X

MS M X

MS H X

MS M X

MS M X

AlEUSr X

MS/n H X

MS H X

MS M/H X

MS M/H X

MS H X

MS H X

MS H X

Continua.
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Tabela 4 - Continuação.

Coatitermes sp.l

Comitermes ovatus

C. pugnax

Curvitermes odontognathus
Embiratermes benjamim
E. latídens

Embiratermes sp.l
Labiotermes labralis

L. pelliceus

Nasutitermes acajutlae
N. acangussu
N. macrochephalus
N. similis

N. surinamensis

N. wheeleri

Nasutitermes sp.l
Nasutitermes sp.2
Nasutitermes sp.3
Nasutitermes sp.4
Nasutitermes sp.5

Nasutitermes sp.6
Nasutitermes sp.7

Nasutitermes sp.8
Rotunditermes bragantinus
Subulitermes baileyi
S. constricticeps
Syntermes molestus
S. spinosus
Velocitermes sp. 1

MS

MS

MS

MS

MS(N |E|)

MS(N |E|)

MS

M/MS |E|

M/MS

M/AIEI

M|E|

M/AIEI

M/A|E|

MS/M/A |E|

MS

MS

MS/A |E|

MS/A |E|

Sr |E|

M/AIEI

MS

M

AIEI

M/SrlEI

MS

n|E|

Sb

Sb

M/Sr

M

M

M/H

M/H

M/H

H

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

X

X

X

Total/Grupo funcional 31 15 02

A= ninho arborícola, |E|= epigêico, H= húmus, M= madeira, MS= interface

madeira/solo, N= espécie construtora, n= espécie não construtora, Sb= ninho

subterrâneo, Sr= serapilheira, X= presença.

Nota referente a simbologia usada na Tabela 4: Os símbolos entre parênteses
indicam, na ordem, os locais secundários e terciários; enquanto os separados por barra
indicam que foram encontrados em proporções semelhantes.

Ainda analisando a Tabela 4, verifica-se que a sub-família Nasutitermitinae é a

única que tem representantes nos quatro grupos alimentares. Além disso, para todos

os grupos, é a que tem maior número de espécies.

Quanto a distribuição dos grupos alimentares em cada ambiente estudado,

observa-se na Figura 16, que na floresta primária o grupo xilófago é o dominante com
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aproximadamente 50% do total, seguido de humívoro, intermediário e comedores de

folhas.

Na da década de 80, constata-se que os reflorestamentos de 1983, 1984 e 1985

mantêm um padrão de grupos alimentares e distribuição semelhantes ao da floresta

primária. Enquanto os reflorestamento de 1986 e 1987 apresentam dois e três grupos

alimentares, respectivamente, onde xilófago é dominante para ambos.

100%

80% -

^  ̂

■ Com de folhas

mhinnvoros

Q InteimediáTios

SXilófagos

^  Ambientes estudados

Figura 16 - Distribuição (%) dos grupos alimentares encontrados nos ambientes

estudados em Porto Trombetas, Oriximiná - PA.

Para os reflorestamentos da década de 90, a presença dos quatro grupos

alimentares foi registrada apenas nos reflorestamentos de 1993 e 1994, conforme

mostra a Figura 16. Humívoro e xilófago são os grupos dominantes nos

reflorestamento de 1993, com aproximadamente 40% do total de espécies. A partir do

reflorestamento de 1994 até 1997 verifica-se que xilófago é o grupo dominante.

Observa-se também, na Figura 16, um acréscimo do domínio das espécies xilófagas e
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uma redução na proporção das espécies humívoras nos reflorestamentos de 1995 até

1997.

4.5 - Relação com a fauna

Os dados apresentados para outros invertebrados são apenas de cunho

qualitativo e, por esse motivo, são somente assinalados os grupos encontrados junto

com os cupins. Dentre outros animais terrestres coletados junto com a termitofauna,

destacaram-se alguns grupos como Oligochaeta, Isopoda, Chilopoda, Diplopoda

(Polyxenida), Acari, Araneae, Pseudoescorpião e Insecta.

A classe Insecta foi a mais abundante e esteve representada por várias ordens,

destacando-se: Coleoptera (ex. Pselaphidae, Staphilymdae) e Hymenoptera

(principalmente Formicidae - Camponotus rufipes, Pseudomirmex termitarius, etc.).

Também encontrou-se representantes da ordem CoUembola (Emtomobiyidae),

Diplura, Diptera, Homoptera (Cicadidae e outras famílias) e Psocoptera.

4.6 - Análise dos dados

4.6.1 - Coeficiente de similaridade - índice de Sorensen

A análise para verificar a similaridade da composição de espécies de cupins

encontrada nos reflorestamentos e floresta pnmária é mostrada na Figura 17. Através
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desta análise foi possível dividir as espécies de cupins em três grupos. Baseado no

dendograma determinou-se que o primeiro grupo de cupins é formado pelos

reílorestamentos de 1983, 1993, 1994, 1995 e floresta primária. Enquanto o segundo é

composto pelos reflorestamentos de 1984, 1985, 1986 e 1987. E, finalmente, o terceiro

grupo de cupins é formado pelos dois reflorestamentos mais recentes, 1996 e 1997.

1897

i9se

1987

1986

1985

1984

F. primária

1894

1898

1999

1983

0.28 OA 0JS2 0.64 0.76

Coeficiente de Sorensen

0.88

Figura 17 — Delimitação dos grupos de cupins, através do índice de Sorensen,

encontradas nos reflorestamentos e floresta primária em Porto Trombetas,

Qriximiná - PA.

Na Tabela 5, encontram-se os índices para cada par de ambiente analisado,

constatando-se que somente 11 pares tiveram índices de similaridade iguais ou maiores

que 0,50. Destes pares um ocorre entre os reflorestamentos da década de 80; três pares

são registrados entre os reflorestamentos da década de 80 e 90; três pares foram

encontrados nos reflorestamentos da década de 90 e, dois pares ocorreram entre a

floresta primária e os reflorestamentos da década de 90. Constata-se que os maiores

índices foram registrados para as duplas de reflorestamentos 1983/1995 e 1984/1985,
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com similaridades iguais a 0,76 e 0,72, respectivamente. Enquanto as dissimilaridades

mais elevadas são registradas entre os reflorestamentos de 1985/1997 com similaridade

igual a 0,14; seguido da dupla floresta primária/reflorestamento 1997 (o mais recente),

cujo grau de similaridade é de apenas 0,16. Outra diferença marcante na composição de

espécies ocorreu entre os reflorestamentos de 1986/1993, onde constatou-se similaridade

igual a 0,18, conforme a Tabela 5.

Tabela 5 - Similaridade, através do índice de Sorensen, da conçosição de espécies de

cupins entre os reflorestamentos e floresta primária em Porto Trombetas,

Oriximiná - PA.

1983 1984 1985 1986 1987 1993 1994 1995 1996 1997 Flor. primária

1983 1

1984 0,46 1

1985 0,38 0,72 1

1986 0,40 03 0,47 1

1987 0,31 0,41 03 0,43 1

1993 0,50 0,35 0,33 0,18 0,35 1

1994 0,60 0,42 0,45 0,44 0,47 0,68 1

1995 0,76 0,48 0,39 0,35 0,28 0,57 0,61 1

1996 0,44 0,39 0,29 0,40 0,39 0,38 0,47 0,48 1

1997 0,33 0,23 0,14 0,40 0,31 0,25 0,47 0,38 0,44 1

Flor. primária 0,43 0,40 0,47 0,31 0,40 03 0,65 0,40 0,27 0,16 1
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4.6.2 - Constância das espécies

A Tabela 6 mostra a constância das espécies, calculadas para cada ambiente

estudado. Na Floresta primária ocorre a melhor distribuição das espécies por ambiente,

pois, o maior valor porcentual para uma espécie é de 14,27%, enquanto nos

reflorestamentos registram-se valores bem maiores (45,26%).

Algumas espécies ocorrem em praticamente todos os ambientes (por exemplo H.

tenuis, T. medioculatus, M. indistinctus) e outras, com menor constância (por exençlo

Neotermes sp. 1, C. parvignathus). Das espécies que ocorreram com alta constância H.

tenuis apresenta valores bastante variáveis (6,25% - 45,26%) mas, de um modo geral

elevado, quando contatado com as demais espécies. Esta espécie foi a mais constante

(presente em 16,82% do total amostrado) quando analisadas todas as áreas de estudo. T.

medioculatus, M. indistinctus e Anoplotermes spp. também ocorreram em praticamente

todos os ambientes, com constância mais elevada no plantio de 1983.

Várias espécies (por exemplo: Neotermes sp.l, D. longilabius, C. parvignathus,

M. strunckii, Armitermes sp.l, C. odontognathus) ocorreram com constância muito

baixa e quase senq)re restrita a determinados ambientes. Entretanto, podem estar bem

representadas neste único ambiente, como acontece com D. longilabius^ C. parvignathus

e C. ovatus.
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Tabela 6 - Constância (%) das espécies nas amostras coletadas nos ambientes de estudo

em Porto Trombetas, Oriximiná - PA.

Espédes

Ambientes estudados

Total

1983 1984 1985 1986 1987 1993 1994 1995 1996 1997 F. primária

01 -Neotermes sp.l - -
-

1,79 0,19

02 - Coptotermes testaceus -
-

7,85
-

1,93 1,89 1,43
- - -

1,79 1,51

03 - Heterotermes íemiis 44,74 15,63 11,76 6,25 9,62 13,21 11,23 14,56 20,51 45^6 7,14 16,82

04 - Dolichorhinotemtes longilabius - -
- - - -

" - " -
5,36 0,57

05 - Rhinotermes marginalis -
1240 3,92

-
1,93

- - ■ - " -
1,34

06 - Cavitermes tuberosus - - - -
-

1,89
-

2,08
* - -

0,38

07 - Cylindrotermes parvignathus - - - -
- - - • "

"

3,57 0,38

08 - Gôiero A -
- - - - - - • " •

1,79 0,19

09 - Microcerotermes indistinctus 34,21 28,13 9,81 25,00 17,31
-

7,14 4,17
"

2^8 12,5 11,91

ÍO-M. strunckii - -

1,96
- -

- - " " ■ "
0,19

11 - Neocapritermes angusticeps -

6,25 1,96
- - - -

14,56
"

" ■
0,57

12 - N. braziUemis - - - - -

1,89 4,29
- - -

5,36 2,65

\'i-N. pumilis - - - - - - -
- - -

1,79 0,19

14-N. taracua - - - - -
7,55 2,86

- -
-

5,36 1,70

15 - Orthognathotermes brevipilosus -
3,13 1,96

- - - - -
- - -

0,38

16 - Planicapritermes planiceps - - - - - - - - - -
1,79 0,19

17 - Spinitermes nigrostomus 2,63
- - - -

5,66 1,43 2,08
-

- ■

1,13

18 - Termes fatalis 2,63
- - - -

15,05 10,00 6,25 5,13
-

1,79 4,16

19-7*. medioculatus 13,16 9,38 1,96 6,25 3,85 3,78 5,71 12,50 12,82
-

8,93 6,81

20 - Anoplotermes 23,68 3,13 1,96
-

7,69 9,44 2,86 8,33 2,56
"

7,14 5,86

21 - Agnathotermes glaber - - - - -

1,89
-

- -
'

1,79 0,38

22 - Araujotermes parvellus -

9,38
- -

-
1,89 1,43 4,17 2,56 9^3

"
2,27

23 -Armitermes holmgreni 5,26 3,13 5,88 2,08
-

20,75 15,71 20,83 " "
5,36 7,94

24 -Armitermes sp. 1 -
- - - ■ ■ "

2,56
" ~

0,19

25 -Atlantitermes ̂ .1 -

3,13
- - - - -

' - -
0,19

26 - Atlantitermes sp.l -
-

-
-

-
1,89

- - - - -

0,19

27 - Coatitermes cf. kartaboensis -

3,13 1,96
■ - -

10,00
-

- -
1,79 1,89

28 - Coatitermes sp.l
-

-
-

- - - - - -
-

1,79 0,19

29 - Cornitermes ovatus
-

-

5,88
- - - - - -

-
-

047

30 - C. pugnax
-

12,5 -

4,17 14>3
- - - -

-
"

1,32

31 - Curvitermes odontognathus
-

-

1,96
- -

- - - -
-

0,19

32 - Embiratermes benjamim
- -

11,76
-

-

1,89 1,43
- -

"

3.57 2,46

33 - E. latidens 10,53
-

-
-

1,93 9,44 10,00
-

"

11,90
■

3,40

34 - Embiratermes q). 1
- -

-
-

14>3
- -

-
" ■ "

0,19

35 - .Labiotermes labralis
- -

-
- -

3,78 5,71 -

' "

3,57 1,51

36 - L pellicens
-

3,13 1,96 1,93 18,87
-

2,08
"

1,79 2,84
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Tabela 6 — Continuação..

37 - Nasutitermes acajutlae
- - -

10,42
- -

2,86
-

7,69 21,43
-

3,59

38 - N. acangussu - - - -
7,69 3,78 10,00

- -
2,38

-
2,65

39 - N. macrochephalus - - - - -
11,32

- - - - - 1,13

4Q-N. similis
- -

1,96 35,42 21,15
-

1,43
- - - 14,27 7,18

41 - M stirinamensis
- - -

2,08 1,93
-

7,14
-

33,33
- - 3,97

42 - N. wheeleri
- - - - - - -

- -
-

1,79 0,19

43 - Nasutitermes 1
- - - - - - -

- -
-

2,38 0,19

44 - Nasutitermes ̂ .2
-

15,63 1,96 6,25
- - - -

- - -
1,70

45 - Nasutitermes sp.3
-

6,25 25,49 2,08
- - - - - - -

3,03

46 - Nasutitermes ̂ .4 - - - -
1,93

- - - -
- -

0,19

47 - Nasutitermes sp.5
- - -

-
3,85

- - - - - -
0,38

48 - Nasutitermes sp.6 - -
- -

1,93
- - - - - -

0,19

49 -Nasutitermes sp.l - - - - - - - -
5,13

- - 038

50 - Nasutitermes q).8 - - - - -
1,89

- - -
- -

0,19

51 - Rotunditermes bragantinus - - - -
1,93

- - - - -
1,79 038

52 • Subulitermes baileyi - - - - - -
2,86

- - -
1,79 037

53 - S. constricticeps - - - - -
1,89

- - - - -
0,19

54 - Syntermes molestus 5^6 3,13
- - -

13,21 12,86
- - - -

3.78

55 - Velocitermessp.l
- - - -

3,85
- - - - - -

038

N" de amostras coletas/ambiente 38 32 51 48 52 53 70 48 39 42 56 529

F. primária = Floresta primária
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5-DISCUSSÃO

5.1 - Análise do método de coleta

No solo, muitos invertebrados terrestres estão distribuídos de forma agregada, ao

acaso e uniforme e, normalmente com elevada população de indivíduos. Segundo

Apolinário (2000), os cupins podem ser encontrados no solo nas três formas adma

citadas. Apesar da abundância no solo, as amostragens para estudos da estimativa de

população e diversidade de espécies de cupins não apresentam um padrão definido. Esta

dificuldade em homogeneizar metodologias para os estudos dos cupins é, também,

constatada por Lee & Wood (1971) e por Bandeira & Torres (1985). Segundo os dois

últimos autores, há necessidade de um grande número de amostragens para obtenção de

espécies representativa de uma determinada área, o que toma o processo dispendioso.

Considerando a distribuição dos cupins que ocorrem em sua maioria de forma

agregada e, para que a metodologia mostre realmente o recenseamento da termitofauna

de um determinado local, Bachelüer (1978) faz comparação de metodologias com

diferentes volumes de solo e, baseados nestes resultados, propõem que, quando os

cupins são abundantes as amostragens devem ser de lOOcm^ por 10 à 15cm de

profundidade; e, quando os cupins não são abundantes, as amostragens devem ser de

625cm^ com profundidade de 15cm. A extração dos cupins pode ser através de flotação

ou nos aparelhos de Berlese-TuUgren (Bachellier, 1978). Entretanto, esta metodologia é

limitada por ser muito direcionada para os cupins que vivem sobre a serapilheira e no

solo e, talvez, não represente uma diversidade mais próxima da verdadeira (Silva, 1996).

A metodologia empregada neste trabalho é baseada em amostragens simples de

cupins em parcelas, muito semelhante às utilizadas por Mathews, 1977; Mill, 1982;

Bandeira & Macambira, 1988; Bandeira et ai., 1998; Constantino, 1992; Apolinário,
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1993, Macambira, 1998. Esta metodologia tem como princípio básico a catação manual

dos cupins em todas as parcelas selecionadas.

Na literatura existente, constata-se que ainda não há um padrão quanto ao

tamanho das parcelas para a realização da coleta sin[q)les e suas dimensões normalmente

variam de 500m^ a lO.OOOm^. Outro fato normalmente questionado é a distância entre as

parcelas, e segundo Bandeira et ai., (1998), o espaçamento ideal parcelas é de lOOm,

para proporcionar uma maior variedade ambiental, o que ocasionaria, teoricamente,

numa maior diversidade de espécies. Em Porto Trombetas os reflorestamentos não

formam uma vegetação continua, pelo contrário, são ilhas de vegetação com diferentes

idades, não sendo possível aplicar essa distância.

5.2 - Composição qualitativa

No Brasil, são assinaladas quatro famílias de cupins: Kalotermitidae,

Rhinotermitidae, Serritermitidae e Termitidae e cerca de 290 espécies (Constantino,

1999). Na Amazônia ocorrem as quatro famílias e cerca de 230 espécies descritas de

cupins (Constantino, 1999) e freqüentemente, nesta região, são encontradas novas

espécies para a Ordem Isoptera. As três famílias (Kalotermitidae, Rhinotermitidae e

Termitidae) registrada em Porto Trombetas são normalmente as encontradas em estudos

realizados na região Amazônica, por exençlo: Souza (1989), Constantino (1992) e

Apolinário (1993).

O número de espécies encontrado nos reflorestamentos e floresta primária em

Porto Trombetas é considerado baixo, quando con^arados com os estudos realizados

por Souza (1989), na Amazônia Central, que registrou 96 espécies de cupins para

fragmentos florestais de 1, 10 e lOOha isolados e não isolados. Entretanto, vale ressaltar
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que em Porto Trombetas os impactos causados pela remoção do solo superficial e

abertura de buracos com 10 m de profimdidade são bem maiores que o isolamento de

fragmentos florestais ou a delimitação de parcelas em floresta contínua. Enquanto

Apolinário (1993), realizando estudos sobre cupins em lha de floresta de terra firme na

Amazônia Central, encontrou 90 espécies de cupins. Entretanto, o número de espécies

registrado para Porto Trombetas é superior ao registrado por Mill (1982), que estudando

a população de cupins em diferentes habitats na Amazônia Central, encontrou um total

de 43 espécies.

A distribuição das espécies nas três famílias neste estudo, diferencia-se pouco dos

trabalhos realizados na região Amazônica. Valores semelhantes foram encontrados por

Bandeira & Macambira (1988), analisando a comunidade de cupins através dos métodos

direto de procura e de amostragem do solo e concluíram que 95,5% das espécies

pertenciam a família Termitidae e, apenas, 4,5% à família Rhinotermitidae, na razão de

21/1 entre as espécies das duas famílias, num total de 88 espécies encontradas em

ecossistemas de campo rupestre e três localidades de mata primária. No trabalho acima,

às proporções para Termitidae e Rhinotermitinae são superior e inferior,

respectivamente, às encontradas em Porto Trombetas. Enquanto os estudos realizados

por Mill (1982), revelam um aumento na proporção da família Rhinotemitidae (13,95%)

e uma diminuição em Termitidae (83,72%) em relação a proporção encontra em Porto

Trombetas, onde Rhinotermitidae é composta por 7% das espécies e Termitidae por

91%. Enquanto, em ambos os estudos, foram registrados apenas um exemplar da família

Kalotermitidae, que representa para Mill 2,36% das espécies e, neste estudo, apenas 2%

das espécies.

As seis sub-famílias encontradas nos reflorestamentos e floresta primária em

Porto Trombetas são as mesmas encontradas por Mill (1982), Bandeira & Macambira

46



(1988), Souza (1989), Constantino (1992) e Macambira (1997). Os autores citados a

cima, utilizaram áreas de coleta com tamanhos diferentes e em alguns casos usaram mais

de um método de coleta (Bandeira & Macambira, 1988). Mas, mesmo assim, fica

demonstrado que na Amazônia brasileira, são encontradas com muita fi'eqüência as seis

sub-famílias registradas em Porto Trombetas. Entretanto, Apolinário (1993), registrou na

Amazônia Central, além das seis sub-famílias encontradas em neste estudo, a presença da

siib-famflia Psammotermitinae (Rhinotermitidae).

Na região Neotropical, Nasutitermitinae é a sub-família que tem o maior número

de espécies (Constantino, 1999). E, para a região Amazônica, os trabalhos realizados por

Mill (1982), Bandeira (1983), Bandeira & Macambira (1988), Souza (1989),

Constantino (1992), Apolinário (1993), Macambira (1993) têm confirmado este fato. Em

Porto Trombetas, o maior número de espécies também foi registrado para

Nasutitermitinae, com 64,29%. Segundo Martins (1994) o "sucesso" deste grupo ocorre,

devido a capacidade de suas espécies terem maior diversidade alimentar e de nidificação,

em comparação com espécies de outros grupos.

5.3 - Distribuição das espécies

Levantamentos da termitofauna em diferentes fisionomias vegetais realizados no

Brasil (Dietrich, 1989; Brandão & Souza, 1998) e na Amazônia (Mill, 1982; Bandeira,

1983; Bandeira & Macambira, 1988; Souza, 1989; Constantino, 1992;) mostram que o

número de espécies varia, bem como, a estrutura da comunidade de cada ambiente

estudado.

Em Porto Trombetas, (Tabela 3 e Figura 13), fica evidente essa diferença do

número de espécies em uma floresta primária, quando comparada com os dez
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reflorestamentos de diferentes idades. Na floresta primária, encontrou-se o maior número

de espécies (25), três a mais que o reflorestamento de 1993, o mais rico, em número de

espécies, dentre os reflorestamentos estudados. Essa diferença se eleva para 17 espécies,

quando conq)arada com o reflorestamento de 1997, onde foi encontrada o menor

número de espécies. Estes resultados, concordam com os de Brandão & Souza (1998),

que investigando o efeito da deflorestação na região Central do Brasil sobre a fauna de

cupins em quatro áreas diferentes, através de um método semelhante ao utilizado neste

estudo, encontrou maior diversidade de espécies nas duas áreas naturais quando

conoparadas com as duas áreas modificadas.

Para a Amazônia, este resultado está de acordo com os encontrados por Mill

(1982), que estudando a população de cupins em quatro habitats no baixo rio Negro,

através de levantamentos sinples em lha para cada área, registrou 43 espécies para a

floresta primária, 34 para a capoeira, 19 para uma ilha e somente 12 numa área

inundável. Concorda, também, com os resultados obtidos por Souza (1989), que

analisando fi'agmentos florestais de lha em mata continua e reserva isolada, na região da

Amazônia Central, encontrou 40 e 13 espécies, respectivamente. Quando o espaço

amostrai foi igual a lOha, tanto para mata contínua como para reserva isolada, o número

de espécies encontradas aumentou para 75 e 50 espécies, respectivamente.

As comparações acima mostram que os ambientes que não sofi"em modificações

mantêm um maior número de espécies que os modificados. Em Porto Trombetas,

observa-se esta mesma tendência, sendo o maior número de espécies encontrada em

floresta primária. Entre os reflorestamentos, esperava-se encontrar maior número de

espécies nos reflorestamentos mais antigos. Entretanto, o reflorestamento mais antigo

(1983), analisado neste estudo, apresentou número de espécies semelhante ao

encontrado nos reflorestamentos de 1996 e 1997, os dois mais jovens. Isto ocorre devido
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às características ecológicas desses três reflorestamentos. O reflorestamento de 1983,

por ter uma vegetação espaçada entre si, com vegetação rasteira predominante (capim

gordura - Melinis minutiflora, Poaceae) encontra-se muito sujeito às modificações dos

fatores climáticos, bem como os reflorestamentos de 1996 e 1997, cuja vegetação jovem

não proporciona cobertura total da área. Além do mais, outros fatores como fina camada

de serapilheira, baixa diversidade vegetal, menor teor de matéria orgânica no solo e as

mais baixas concentrações de macronutrientes no solo (Tabela 1) parecem contribuir

para esse reduzido número de espécies de cupins. Mas, sem dúvida, a redução do

número de espécies de cupins nos reflorestamentos de 1996 e 1997, ocorre,

principalmente, pelo pouco tenço de implantação do reflorestamento, pois ainda são

poucos os ambientes favoráveis à sua colonização.

As modificações dos fatores climáticos ainda são visíveis nos reflorestamentos de

1984, 1985, 1986, 1987 e 1995. Mas, com menor intensidade que nos reflorestamentos

de 1983, 1996 e 1997. E infere-se, que o aumento do número de espécies da fauna de

cupins nestes reflorestamentos esteja diretamente relacionado com a menor variação

ambiental. Esta hipótese é reforçada quando verifica-se que o maior número de espécies

foi encontrado nos reflorestamentos de 1993 e 1994, cuja vegetação apresenta

crescimento uniforme, com dossel fechado, permitindo assim, menor variação ambiental,

o que proporciona uma melhor adaptação da fauna de cupins nestes ambientes.

5.4 - Colonização nas áreas reflorestadas

A comparação da abundância dos gêneros que ocorrem na floresta primária e nos

reflorestamentos, evidencia que na floresta primária a fauna de cupins não tem grupos,

ao nível de espécies e gêneros, que se sobressaem. Desta forma, este fato, pode ser um
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indicador do equilíbrio ecológico existente nos ambientes naturais. Já o domínio das sub-

famílias Nasutitermitinae e Termitinae na floresta primária, é um resultado óbvio, uma

vez que, são as duas sub-famílias que, segundo Constantino (1999), apresentam o maior

número de espécies descritas para a região Neotropical. Para a Amazônia, em ambientes

naturais, Constantino (1992), Apolinário (1993), Macambira (1997) encontraram maior

diversidade de espécies para as duas sub-famílias.

Em Porto Trombetas, a análise do número de espécies e grupos da fauna de

cupins encontrada em cada reflorestamento estudado, distribuem-se de acordo com a

capacidade de adaptação em função da disponibilidade de recursos existentes e dos

fatores abióticos. Segundo Bandeira (1983), a vegetação exerce três papéis fundamental

e de influência direta e sobre a fauna de cupim: a) a madeira e as folhas produzidas são o

alimento básico para os Isoptera; b) muitas espécies necessitam das árvores para a

construção de seus ninhos, sem o que não podem viver e c) as alterações microclimáticas

podem modiflcar a composição faunística, pois certas espécies de cupins não suportam

ressecamento, grandes flutuações de temperatura e possivelmente a insolação pode

exercer algum efeito sobre estes insetos.

A vegetação de cada reflorestamento tem características muito peculiar, devido

as mudanças no preparo da área, na seleção das mudas à serem plantadas, no tratamento

dado no canq)o e no crescimento da vegetação. Todas essas modificações en5)regadas

durante o processo de implantação dos reflorestamentos parecem, também, influenciar na

forma e na velocidade de colonização pela fauna de cupim.

Inicialmente, as espécies mais fi*eqüentes pertencem ao gênero Nasutitermes, que

dominam nos reflorestamentos mais recentes, 1996 e 1997, com pelo menos 60% das

espécies. Outros grupos xilófagos como Microcerotermes e Embiratermes^ também,

encontram-se presente no reflorestamento de 1997. Segundo Bandeira (1983), os
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xilófagos, principalmente Nasutitermes, estão entre os primeiros cupins a colonizar

novas áreas. A adaptação e colonização da sub-família Nasutitermitinae está relacionada

à capacidade deste grupo em suportar amplas variações de tenç)eratura, umidade e

insolação, além, de apresentarem diversificada fonte de alimentação e nidificação

(Bandeira, 1983). O aumento da massa vegetal, possibilita menor variação dos fatores

abióticos, bem como o aumento da camada de serapilheira e de matéria orgânica no solo

(Tabela 1). Essas mudanças no ambiente influenciam diretamente a fauna de cupim,

mesmo se constatando, o domínio da fi'eqüência da sub-família Nasutitermitinae nos

reflorestamentos de 1993 e 1994, já é possível observar uma redução em relação ao

reflorestamento de 1997. Schwertner & Oliveira (1998), em estudos realizados em 1997

sobre Syntermes, registraram a presença deste grupo somente nos reflorestamentos da

década de 80. Na época, os reflorestamentos de 1993 e 1994, tinham quatro e três anos,

respectivamente. Neste estudo, os mesmos reflorestamentos têm entre sete e seis anos, e

já verifica-se a presença de Syntermes. O aumento do número de espécies, gêneros e

grupos alimentares encontrado nos reflorestamentos de 1993 e 1994, confirma o papel

da vegetação sobre a fauna de cupins, concordando desta forma com as três suposições

de Bandeira (1983), citado acima.

Nos reflorestamentos da década de 80, o processo de colonização parece

acontecer de forma mais lenta, pois os reflorestamentos já apresentam um certo

equilíbrio das condições bióticas e abióticas. Nasutitermitinae é a sub-família mais

fi'eqüente (exceção para o reflorestamento de 1983, onde predominou Termitinae), mas a

presença de espécies, gêneros e grupos alimentares que desenvolvem papéis diferentes

no ecossistema é mais facilmente encontrado neste reflorestamento que nos

reflorestamentos da década de 90. Neste trabalho, foram registrados a presença de

quatro grupos alimentares (xilófago, intermediário, humívoro e comedores de folhas) nos
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reflorestamentos de 1983/84/85 e, três grupos nos reflorestamentos de 1986 e 1987

(Figura 13). Para os dois últimos reflorestamentos não foi registrada a presença do grupo

alimentar comedores de folhas, que estão representados pelas espécies do gênero

Syntermes. Entretanto, em estudos realizados por Oliveira & Paz (1997) e Schwertner &

Oliveira (1998) registram a presença deste gênero em todos os reflorestamentos da

década de 80.

Em Porto Trombetas, pedaços de madeiras, troncos e galhos são muito

abundantes nos reflorestamentos. Na década de 80, são normalmente restos de árvores

mortas. Enquanto na década de 90, são depositados durante o preparo da área através da

adição de solo superficiaL Segundo Bandeira (1983), a medida que a madeira atinge

estágios mais avançados de decomposição, mais espécies de cupins se instalam. E,

realmente, esta sucessão de espécies e grupos de cupins parece ocorrer nos

reflorestamentos de Porto Trombetas, não somente em função do estágio de

decomposição da madeira, mas também, por causa de possíveis fatores como:

crescimento da vegetação, maior camada de serapilheira, descompactação do solo

através da penetração das raízes, menor anqjlitude dos fatores abióticos. De fato, este

primeiros resultados encontrados nos reflorestamentos de Porto Trombetas, caminham

em direção aos resultados de Mill (1982), que em estudos realizados em quatro

ambientes na Amazônia, encontrou o mesmo número de espécies (nove) para nma

capoeira com 11 anos de idade e uma floresta primária. Demonstrando, dessa forma, que

em reflorestamentos bem manejados, como os de 1993 e 1994, a colonização e sucessão

da fauna de cupins pode ser mais rápida que em ambientes naturais. Mesmo, em um caso

de exploração mineral, como em Porto Trombertas.
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5.5 - Sítio de ocorrência e Grupos alimentares

5.5.1 Sítios de ocorrência

A plasticidade que os cupins têm para fundar seus ninhos em determinados sítios

ou substratos, mostra o quanto algumas espécies são capazes de se adaptarem às novas

condições do ambiente. Entretanto, os resultados indicam a necessidade que estes insetos

têm em construir seus ninhos próximos ou na fonte de alimento que, quase sempre é a

madeira ou outros derivados vegetais e algumas vezes no solo (Tabela 4).

A fauna de cupim encontrada em Porto Trombetas, tem como principal substrato

de nidificação a madeira. Somente Syntermes molestus, S. spinosus, Subulitermes

constricticeps, Nasutitermes sp.4 e alguns espécies de Anoplotermes não foram

registrada em contato direto com madeira. De fato, segundo Bandeira & Torres (1985) a

nidificação em madeira é o sítio de ocorrência encontrado com mais abimdância em

floresta de terra firme da Amazônia. Considerando a ocorrência de todas as espécies em

contato com madeira (ninhos arborícolas, interface madeira/solo, em madeira, etc.), foi

obtido um total de 91,07% das espécies. Este resultado é superior ao encontrado por

Constantino (1992), em estudos realizados em cinco florestas de terra firme e uma

floresta de várzea na região Amazônica, que encontrou maior ocorrência de espécies de

cupins em contato com madeira na locahdade próxima a Belém, com 78,95% das

espécies. O aumento do número de espécies encontrado em contato com madeira em

Porto Trombetas, principalmente nos reflorestamentos, pode estar relacionado a grande

quantidade de pedaços de madeiras incorporado com o solo superficial nas áreas,

durante o preparo das mesmas para o reflorestamento.

Em Porto Trombetas, a grande ocorrência de espécies de cupins (57,14% do

total da fauna) em apenas um sítio, foi encontrada, principalmente, na interface
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madeira/solo (23 espécies). Estes resultados, em parte, concordam com os obtidos por

Apolinário (1993), em estudos realizados em floresta de terra firme da Amazônia

Central, que registrou 61,11% das espécies em um sítio de ocorrência, a maioria em

madeira (26 espécies). O baixo número de espécies encontrado somente em madeira (2

espécies), em Porto Trombetas, é devido a metodologia empregada que, considera a

interface madeira/solo, um sítio de ocorrência. Já Apolinário (1993), não adota em sua

metodologia a interface madeira/solo, como um possível sítio de ocorrência.

Somente 24 espécies de cupins foram registradas em mais de um sítio de

ocorrência. Em termos porcentuais, este número de espécies registrados em Porto

Trombetas (42,86% do total) é superior ao encontrado por Apolinário (1993), que

constatou 38,89% do total das espécies encontradas. No trabalho citado acima, foi

assinalado até cinco sítios por espécies, enquanto, neste estudo, obteve-se até quatro

sítios por espécie.

Os resultados obtidos neste estudo podem ser classificados de acordo com

Martius (1994) em grupos inferiores (Kalotermitidae e Rbinotermitidae) e superiores

(Termitidae). Segundo Martius (1994), espécies inferiores constróem ninhos em madeira,

o que realmente foi constatado. Entretanto, verifica-se que Heterotermes tenuis,

também, foi encontrada em ninhos ou galerias de Syntermes molestus. Fato este já citado

na Revisão sobre o gênero Syntermes feita por Constantino (1995). A família Termitidae

tem os mais diversos sítios de ocorrência encontrados neste estudo. Para Martius

(1994a), Nasutitermitinae pode construir ninhos arbóreos e no solo; Termitinae constrói

ninhos no solo e Apicotermitinae pode ocorrer em ninhos arbóreos, no solo e em ninhos

inquilinos. De fato, esta classificação é váhda, entretanto, é muito resumida, não

mostrando com detalhe a riqueza dos sítios de ocorrência das espécies de Termitidae.

Em Porto Trombetas, Termitinae foi encontrado na interface madeira/solo, em madeira,
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em ninhos epígeos e até mesmo em ninhos construído por outra espécie (por exemplo:

Neocapritermes brazilienses), concordando com a riqueza de sítios de ocorrência

encontrada por Mill (1982) e Constantino (1992). Nasutitermitinae, além de ser a sub-

famhia com o maior número de espécies, também, apresenta as espécies com os mais

variados hábitos de nidificação. Este fato é observado principalmente no gênero

NasutitermeSf onde existem espécies que foram encontradas em apenas um sítio de

ocorrência, assim como têm espécies que ocorrem em até quatro sítios. Esta diversidade

no hábito de nidificação, sobretudo para Nasutitermes, não foi constatada nos estudos de

Apolinário (1993). O que segundo Bandeira (1983), evidencia toda a plasticidade

genética que as espécies de Nasutitermes tem de se adaptarem a ambientes perturbados.

Já a sub-família Apicotermitinae, tem dois hábitos básicos de nidificação em Porto

Trombetas, que são os ninhos arborícolas epigêicos e os ninhos difusos na serapilheira.

Mill (1982), encontrou, para Apicotermitinae, também, ninhos subterrâneos. Enquanto

Constantino (1992), encontrou várias espécies desta sub-família em ninhos em madeira

podre e em ninhos associados a outras espécies.

5.5.2 - Grupos alimentares

Os grupos funcionais de térmitas podem ser classificados em xilófagos

verdadeiros (que se alimentam de madeira); intermediários (que se alimentam de madeira

em elevado grau de decomposição, húmus e minerais) e humívoros ou geófagos (que se

alimentam de húmus ou partículas minerais). Esta classificação feita por Bandeira (1983)

a partir de observações de campo, análise da morfologia mandibular e conteúdo intestinal

em laboratório. Entretanto para Martins (1994) a categoria intermediário não existe,

considerando apenas as categorias xilófagos e humívoros ou geófagos. Mas este mesmo
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autor classifica os gêneros Syntermes, Ruptitermes e algumas espécies de Nasutitermes

como coletores de serapilheira.

Neste trabalho, as espécies encontradas em Porto Trombetas foram classificadas

em quatro grupos alimentares distintos: xilófagos, intermediários, hiunívoros e

comedores de folha. As espécies pertencentes ao grupo xilófago foram as mais

abundantes e dominaram em todos os reflorestamentos e floresta primária. Estes

resultados, concordam com Mill (1982), que também, registra em seu trabalho a madeira

como a fonte de alimento mais comum entre os cupins. Os xilófagos são os primeiros

cupins a colonizarem uma nova área em Porto Trombetas e estão representados

principalmente pelas espécies Heterotermes tenuis, Microcerotermes indistinctus e pelo

gênero Nasutitermes. Segundo Bandeira (1983), o gênero Nasutitermes é um dos

primeiros colonizadores xilófagos de uma área perturbada. Entretanto, em Porto

Trombetas, H. tenuis é a espécie mais abundante em todos os reflorestamentos e este

fato ocorre devido a grande quantidade de madeira existente nos reflorestamentos.

Os humívoros, segundo grupo mais abundante nos reflorestamentos de Porto

Trombetas, atrás somente dos xilófagos. Constantino (1992), estudando seis áreas

distintas na região Amazônica, também encontrou o grupo humívoro como sendo o

segundo mais abundante. Para Apolinário (1993), os humívoros são o terceiro grupo

alimentar mais abundante na Amazônia, entretanto, este autor, classificou os cupins em

xilófagos, humívoros, dietas mistas (humívoro/intermediário) e outras dietas. Em Porto

Trombetas, nos reflorestamentos mais recentes, a camada de serapilheira e o húmus

existente ainda se encontram muita expostas aos fatores climáticos. Isto dificulta a

colonização das espécies humívoras, que parecem ser bastante exigentes em relação ao

equüíbrio dos fatores abióticos. Dentre os humívoros, destaca-se a sub-família

Apicotermitinae, certamente um dos grupos de cupins mais problemáticos com respeito a
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taxonomia (Fontes, 1986) e precisa urgentemente de uma revisão (Mathews, 1977,

Constantino, com. pessoal). Neste trabalho esta sub-família está representada por

Anoplotermes spp. Este gênero é composto por espécies que são em sua maioria

humívoras e, normalmente, encontradas na camada de serapilheira, existindo espécies

que constróem ninhos arborícola (por exen:q)lo A, banksi). Segundo Apolinário (2000),

A. banksi é uma das espécies mais abundantes em florestas tropicais de terra firme da

Amazônia e sua identificação pode ser facilmente feita através do ninho, uma vez que a

espécie e o ninho são específicos. Em Porto Trombetas todos os indivídous deste gênero

estão representados por espécies encontradas somente na serapilheira. Estudos

realizados por Silva (1996) com cupim de solo, na mata Atlântica de João Pessoa - PB,

mostra o quanto é diversificada e desconhecida esta sub-família, pois das 11 espécies de

Apicotermitinae encontrada seis foram identificadas em morfo-espécies. A ausência de

espécies de Anoplotermes com hábito de construir ninhos arborícolas pode ser uma

indicação da sensibilidade destas espécies à ambientes modificados.

As espécies pertencentes ao grupo alimentar intermediário encontram-se em

todos os ambientes estudados de Porto Trombetas, e não apresentam grande variação de

abundância entre as áreas. Enquanto os comedores de folhas, representados por

Syntermes molestus e S. spinosus, apresentam uma distribuição restrita a floresta

primária e aos refiorestamentos mais antigos das duas décadas. Um levantamento feito

por Sch^vertner & Oliveira (1998), para verificar a distribuição das espécies de

Syntermes nos refiorestamentos das décadas de 1980 e 1990, em Porto Trombetas,

detectou a presença deste gênero somente nos refiorestamentos da década de 1980. A

ausência de Syntermes nos refiorestamentos da década de 1990, possivelmente, esteja

relacionada com as características físicas do solo, principalmente con^actação. Nos

refiorestamentos a penetração de raízes no solo parece ser o principal mecanismo
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responsável pela desconçactação do solo, observando-se nos reflorestamentos tnaíR

antigos que a colonização pelos artrópodos e fundação de ninhos subterrâneos é maíR

eficiente do que nos reflorestamentos mais recentes. De fato, a conq)actação do solo,

possivelmente seja o principal obstáculo da fundação de ninhos de Syntermes pois,

segundo Constantino (1995), as espécies deste gênero constróem ninhos subterrâneos e

alimentam-se de folhas e serapilheira. Nos reflorestamentos de 1983, o material vegetal

encontrado nas "panelas" de S. molestus era composto principalmente por pedaços de

capim gordura (Melinis minutiflora, Poacea), pois parte desta área é dominada por esta

vegetação. Assim, acredita-se que a alimentação não seja o fator mais importante na

distribuição deste gênero, pelo menos para S. molestus e sim, outros fatores, como,

compactação da área e a variação climática nos reflorestamentos.

5.6- Relação com a fauna

Os cupins são insetos sociais que normalmente elaboram ninhos onde fatores

ambientais como ten^eratura e umidade podem ser facilmente controlados por sua

população. Estes ninhos também são uma inq)ortante forma de defesa contra seus

predadores ou animais oportunistas. Entretanto, são vários os relatos de animais que

vivem associados a sociedades de cupins (termitófilos) ou a seus ninhos (termitariófilos).

O objetivo deste trabalho não foi estudar estas relações entre a termitofauna e os

outros animais, mas alguns anotações m^ortantes de campo foram feitas a respeito deste

assunto.

A presença de vários invertebrados terrestres coletados e observados em estudos

de cupins fî eqüentemente é discutido na literatura (por exemplo Apolinário, 1993;

Bandeira, 1983; Constantino, 1995; Souza, 1989). A diversidade biológica encontrada
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nas coletas indica o quanto é inçortante os estudos das relações deste grupo com a

fauna e mesmo com a flora, pois sabe-se que os cupins ou seus ninhos são fontes de

alimento e abrigo para vários artrópodes. Segundo Bandeira (1983), os Oligochaeta se

alimentam de ninhos de cupins abandonados. Em Porto Trombetas, não raro, foram

encontrados Diplopoda, Chilopoda, Isopoda, Araneae e Pseudoescorpião em cupinzeiros

abandonados pela espécie construtura. Possivelmente estes animais utilizem estes locais

para se abrigarem e para se alimentarem

A Classe Insecta foi a mais comumente encontrada neste estudo, ressaltando-se a

grande diversidade de espécies ou indivíduos das Ordens Coleoptera e Hymenoptera.

Dentre as famílias de Coleoptera os Staphylinidae foram os mais freqüentes,

concordando com Bandeira (1983). Para Hymenoptera registra-se a presença de

Pseudomirmex termitarius (Hymenoptera, Formicidae), espécie de formiga que co-

evoluíu com os cupins (José Maria Vilhena, comunicação pessoal).

5.7 - Coeficiente de Similarídade

5.7.1 - índice de Sorensen

Segundo Magurran (1989) de todas as técnicas testadas para medir a similaridade

utilizando dados qualitativos (presença/ausência) o mdice que dá melhores resultados é o

de Sorensen, muitas vezes similar aos dados quantitativos. Assim, o dendograma obtido

através do índice Sorensen, a partir de dados qualitativos, permite separar a fauna de

cupins de Porto Trombetas em três grupos distintos. Esta delimitação ocorreu,

possivelmente, em função da diversidade dos ambientes estudados, considerando que dez

reflorestamentos têm idades que variam de 17 a três anos de idade e uma floresta

primária.
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o índice de similaridade entre as espécies foi baixo, talvez pela variabilidade dos

biótopos estudados. Ainda assim, esperava-se que os reflorestamentos mais antigos

apresentassem maior grau de semelhança com a floresta primária, entretanto, isto não foi

observado, reforçando a hipótese de que o preparo da área com solo superficial, tenha

sido um dos principais responsáveis pela aceleração da colonização nos reflorestamentos

mais recentes.

A análise das espécies indicou maior porcentagem de xilófago, mas esta

separação das comunidades nos ambientes de estudo indica um maior equilíbrio entre o

número de espécies por grupo flmcional. Os mesmos resultados foram obtidos por

Bandeira (1983) e Apolinário (1993), confirmando que, a maioria das espécies por grupo

funcional são xilófagas, exatamente em função da disponibilidade de material vegetal nas

florestas Amazônicas. Enquanto, em áreas abertas, citando-se regiões da África e

Austrália, predominam as espécies humívoras e fungívoras porque há menor

disponibilidade de material vegetal (Lee & Wood, 1971).

5.7.2 Constância das espécies

Considerando-se que neste estudo os métodos estatísticos empregados foram de

caráter qualitativo, optou-se pelo termo Constância. Pois este diferencia-se da

Freqüência quanto a não utilização do número de indivíduos encontrado em cada

amostra (Silveira Neto, 1976). Sem dúvida, segundo o Glossário de Ecologia (1997),

poder-se-ia usar o termo Freqüência, desde de que o adaptasse. Portanto, para este caso

particular, o termo Constância parece ser mais adequado, nma vez que o número de

indivíduos por amostra não foi contabilizado.
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Neste estudo, a presença de Heterotermes tenuis em todos os ambientes

estudados, é acompanhada de elevada constância nos reflorestamentos e floresta

primária. Sua constância, inclusive, com exceção do valor encontrado para o ano de

1983, está entre os três maiores valores de registrados para os reflorestamentos mais

recentes. Isso demonstra que nos reflorestamentos em Porto Trombetas, esta espécie

xilófaga, realmente, está entre as primeiras colonizadoras de novos ambientes.

Entretanto, estas informações diferem dos estudos realizados por Souza (1989), que

encontrou baixa freqüência desta espécie e, atribuiu seu resultado a correntes de vento e

a baixa umidade dos troncos, principal sítio de H. tenuis. Mas, estes fatores parecem não

limitar a colonização dos reflorestamentos em Porto Trombetas. Outras espécies, como:

Termes medioculatus, Microcerotermes indistinctus, Anoplotermes spp. Armitermes

homlgreni, também, aparecem com muita freqüência nos ambientes estudados, sendo,

normalmente, a maior constância registrada para os reflorestamentos mais antigos, com

exceção de A. holmgreni.

Por outro lado, espécies como Neotermes sp.l, Dolichorhinotermes longilabius,

Cylindrotermes parvignathus, Neocapritermes pumilis, Planícapritermes planiceps,

Coatitermes sp.l, Nasutitermes wheeleri, Nasutitermes sp.l foram registrada apenas na

floresta primária. Algumas delas, como Neotermes sp.l, foi coletada somente uma vez,

apresentado constância muito baixa. Enquanto D. longilabius, estava bem representada

na floresta primária. Ocorreu, também, de determinadas espécies serem encontradas

somente nos reflorestamentos, tais como: Comitermes ovatus, Curvitermes

odontognathus, Nasutitermes macrochephalus, entre outras. Esta preferência de algumas

espécies por determinados tipos de vegetação evidencia o grau de adaptatividade que a

Ordem Isoptera tem em colonizar ambientes diferentes.
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6-CONCLUSÃO

Dos resultados obtidos nos reflorestamentos e floresta primária da Mineração Rio

do Norte S/A, em Porto Trombetas, pode-se concluir que:

- Das famílias de Isoptera encontradas nos reflorestamentos e floresta primária

Termitidae é a mais rica e abundante, com a sub-família Nasutitermitinae dominante,

seguida de Termitinae.

- Quanto ao grupo alimentar a maioria das espécies são xilófagas pois, grande

parte das espécies têm como principal fonte de alimento e nidificação a madeira.

- O grupo xilófago dominou na floresta primária e nos reflorestamentos.

- Dentre os artrópodos terrestres a Classe Insecta são os principais animais que,

de alguma forma, estão envolvidos com os térmitas.

- A diversidade dos ambientes estudados propícia a formação de comunidades

diferentes, as quais ocorrem em ftmção dos fatores ambientais preponderantes em cada

ambiente.

- Os espécimes Heterotermes tenuis, Termes spp., Microcerotermes indistinctus

e Nasutitermes spp. são as mais freqüentes nos ambientes estudados.

- Neotermes sp., Neocapritermes pumilis, Planicapritermes planiceps,

Coatitermes sp. Nasutitermes wheeleri, foram espécies encontradas somente na floresta

primária, podendo ser indicadoras de espécies de ambientes naturais.

- De um modo geral, os reflorestamentos que receberam solo superficial

apresentaram um maior número de espécies. Também foi nos reflorestamentos de 1994 e

1993, respectivamente, com solo superficial, que se detectou a maior similaridade de

espécies térmitas com a floresta primária.
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