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Quantas espécies de térmitas temos nos Açores?
Três espécies de térmitas são conhecidas actualmente nos Açores: Kalotermes flavicollis
(térmita de madeira húmida europeia), Cryptotermes brevis (térmita de madeira seca das Índias
Ocidentais), Reticulitermes grassei (térmita subterrânea europeia) (Figura 4; Capítulo 1). Destas, duas, a Cryptotermes brevis e a Reticulitermes grassei estão a provocar grandes prejuízos nas
cidades principais dos Açores (Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta) e prevê-se que nas
próximas décadas possam igualmente ocorrer noutras partes do arquipélago (ver Capítulo 1).
O que são térmitas e como podemos identificá-las?
As térmitas constituem uma das cerca de 30 ordens dos insectos. Embora se assemelhem a formigas, são mais aparentadas com as baratas, uma vez que evoluíram, há 100 milhões
de anos, de um tipo primitivo de barata comedora de madeira actualmente extinta. A identificação das térmitas é relativamente difícil, sendo possível no entanto detectar a sua presença
através das asas que se acumulam nas janelas e clarabóias durante os períodos de voo dos
reprodutores (Maio a Agosto, no caso da térmita de madeira seca) e dos montículos de
dejectos que se acumulam nos soalhos, debaixo dos móveis, por exemplo (ver Capítulo 1).

1

Com base numa discussão no âmbito do Projecto TERMIPAR (Direcção Regional da Ciência e
Tecnologia; M2.1.2/I/026/2006).
2
Universidade dos Açores, Departamento de Ciências Agrárias, CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do
Heroísmo, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.
3
Universidade dos Açores, Departamento de Educação, CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo,
Portugal; e-mail: ama@notes.angra.uac.pt.
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Como podemos ter a certeza de que existem térmitas nas nossas habitações e como
devemos proceder para o confirmar?
Existe uma elevada probabilidade de existência de térmitas em qualquer habitação de
Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta, nem que seja apenas num móvel, janela ou
rodapé. Dever-se-á contactar a câmara municipal da área de residência, para que um técnico
possa efectuar uma vistoria à habitação, de modo a informar sobre o estado de infestação.
A identificação da espécie de térmita em causa é mais difícil (ver Capítulo 1) e poderá implicar
o envio, por técnicos da câmara municipal da área de residência, de amostras de partículas
fecais ou asas para a Universidade dos Açores (Departamento de Ciências Agrárias, Angra do
Heroísmo) ao cuidado do Prof. Paulo A. V. Borges (e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt).
Confirmando-se a presença de térmitas, o que devemos fazer?
As medidas a tomar são muito diferentes, em função da gravidade da infestação (ver
detalhes no Capítulo 9). No entanto, em caso de uma infestação generalizada e muito severa
a única alternativa é a completa substituição das estruturas por outras de madeira pré-tratada
ou metal.
Que madeiras são mais afectadas?
Todos os tipos de madeira são comidos (ver Capítulo 3), mas as madeiras menos atraentes
para as térmitas são as madeiras exóticas mais duras. Idealmente, dever-se-ia passar a usar madeira
pré-tratada em autoclave com técnicas adequadas, ou pelo menos com um banho de insecticida.
Em qualquer obra ou aquisição de equipamento em madeira, deveremos certificar-nos do tipo de
produto, do seu estado de conservação e tratamento prévio e das garantias que nos são oferecidas.
No caso de pequenas infestações, quais são o grau de sucesso e a margem de segurança da aplicação de insecticidas nas madeiras?
Se forem verificadas todas as medidas de segurança, é seguro aplicar insecticidas
como o WOCOSEN ou o XILOFENE. Todos os insecticidas testados em laboratório (ver capítulos 4 e 5) são eficazes, mas não garantem a exterminação total. Será sempre necessário
realizar tratamentos adicionais nos locais onde se continuem a observar montículos de dejectos. Neste sentido, deverá acordar-se com a empresa de desinfestação o programa de tratamentos e as modalidades de acompanhamento a efectuar.
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Além dos insecticidas mais comuns, que alternativas existem?
A medida internacionalmente considerada mais eficaz é a FUMIGAÇÃO (ver Capítulo 7).
No entanto, as regras actualmente em vigor na União Europeia tornam praticamente inviável a sua aplicação nos Açores, dado que o intervalo de segurança estabelecido entre habitações é de 10 m. A grande proximidade entre edifícios nos centros das cidades açorianas
inviabiliza a sua aplicação por agora. Em colaboração com investigadores americanos, a
Universidade dos Açores encontra-se presentemente a testar a viabilidade da alteração do
perímetro de segurança de 10 m ou a eventual utilização de uma outra técnica de extermínio
por TEMPERATURA (ver Capítulo 9).
O que devemos fazer se tivermos térmitas subterrâneas?
Por agora, só quem viva na cidade da Horta poderá ter este tipo de térmitas em casa
(ver capítulos 1, 8 e 9). Felizmente existe tecnologia em Portugal para lidar com esta térmita
(ver Capítulo 8) e esperamos que em breve ela possa estar disponível para aplicação na cidade
da Horta. Em colaboração com o LNEC, a Universidade dos Açores está em vias de desenvolver
um projecto para controlar e tentar erradicar esta praga na cidade da Horta. Nesta situação, o
insecticida mais adequado é o TERMIDOR, que deverá ser injectado no solo.
O que devemos fazer se tivermos móveis com térmitas?
A técnica da BOLHA, descrita na Figura 6 do Capítulo 6, revela-se actualmente a
medida de extermínio mais promissora. No entanto, dado que esta tecnologia ainda não se
encontra disponível nos Açores, poderá (ver Capítulo 6): CONGELAR pequenas peças em
arcas congeladoras, durante dois a três dias, ou EXPOR AO SOL, durante vários dias, peças
maiores envolvidas em sacos de plástico preto. Estas medidas têm a vantagem de envolver tão
baixos custos que as colocam ao dispor de qualquer cidadão.
Se houver térmitas, como devemos controlar a sua expansão em casa?
Existem várias técnicas eficazes para o controlo da propagação desta praga (ver
Capítulo 2). A técnica mais eficaz é a utilização de armadilhas de luz que devem ser colocadas a funcionar nos sótãos nos meses de Maio a Agosto. Estima-se que matando os reprodutores se eliminem 25% dos efectivos populacionais já existentes e impeça a criação de
novas colónias.
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O que devemos fazer com as madeiras infestadas depois de as remover da habitação?
O Governo Regional dos Açores ainda não criou legislação para lidar com este problema. Consequentemente, quem esteja nas ilhas Terceira, São Miguel ou Santa Maria deverá
depositar as madeiras infestadas no aterro sanitário mais próximo e indicar que elas deverão ser
enterradas. Quem estiver na ilha do Faial, onde existem térmitas subterrâneas, deverá queimar
toda a madeira infestada (ver capítulos 8 e 9),
Existem apoios financeiros para combater esta praga?
O Governo Regional dos Açores criou legislação específica para apoiar a substituição de
estruturas e acabamentos em madeira nas habitações das famílias mais carenciadas. A eficácia do
programa aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2005/A, de 22 de Julho, ainda não
foi avaliada; teme-se, no entanto, que, a manter-se o seu actual formato, este programa dificilmente dê resposta às necessidades concretas da maioria dos agregados familiares afectados.
Quais os principais avanços no controlo e na gestão das térmitas nos Açores?
A publicação deste livro prova que foram dados passos significativos na avaliação do
risco desta praga nos Açores. Destacam-se, entre eles (ver ainda o Capítulo 9):
1) A identificação das espécies que ocorrem nos Açores e a análise das suas biologia
e ecologia (ver ainda o Capítulo 1);
2) Um melhor conhecimento das estratégias de dispersão dos adultos reprodutores,
assim como das formas de os controlar usando diversos tipos de armadilhas (ver
ainda Capítulo 2);
3) Uma melhor noção dos tipos de madeira mais apetecível para a C. brevis (ver ainda
Capítulo 3);
4) A disponibilização no mercado de novas alternativas à madeira para a construção
(i.e., estruturas metálicas) e de madeira pré-tratada (ver ainda Capítulo 3);
5) A identificação de estratégias de extermínio e de controlo da propagação das térmitas,
em função das zonas afectadas e das espécies presentes (ver ainda capítulos 1 e 9);
6) A divulgação e o desenvolvimento local de tecnologia para combater pequenas e
médias infestações nos Açores, nomeadamente através da aplicação de insecticidas
(i.e., WOCOSEN, XILOFENE) (ver ainda capítulos 4 e 5);
7) O conhecimento actual de formas práticas de eliminar as térmitas de peças de
mobiliário (ver ainda Capítulo 6);
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8) A existência actual de uma estratégia para implementar a técnica da FUMIGAÇÃO
nos Açores (ver Capítulo 7), embora haja que investir em pré-testes e legislação
adequada;
9) A introdução de tecnologia para combater a térmita subterrânea na Horta (uso do
TERMIDOR) (ver Capítulo 8).
O que está ainda por fazer?
Há, de facto, muito por fazer (ver ainda o Capítulo 9). Podem destacar-se diversos
objectivos relativos a vários domínios de acção:
1) Avaliação e caracterização do problema:
a) Identificar a extensão da praga no arquipélago, de forma a propor estratégias
de controlo a curto, médio e longo prazo;
b) Conhecer os padrões de invasão da térmita subterrânea Reticulitermes grassei
na ilha do Faial;
c) Determinar com maior precisão a incidência e a propagação da praga em
cada zona geográfica das ilhas afectadas, de modo a propor medidas de
prevenção eficazes;
d) Conhecer o impacto potencial em termos agrícolas e urbanos da espécie
Kalotermes flavicollis;
e) Avaliar a eficácia das técnicas de TEMPERATURA no extermínio das térmitas,
bem como da FUMIGAÇÃO com tendas, dado que a eficácia desta última se
depara actualmente com muitos obstáculos logísticos e legais que impedem a
sua implementação, ao passo que a primeira parece assegurar muito menores
impactos ambientais.
2) Avaliação da vulnerabilidade dos sistemas ao risco:
a) Mobilizar informação acerca do modo como os sistemas habitacional, patrimonial e económico podem estar susceptíveis ao risco de infestação;
b) Facultar informação acerca de estratégias de controlo da propagação da praga a outras ilhas, para que a população compreenda a vulnerabilidade dos
sistemas ao risco da praga, e adopte medidas de prevenção.
3) Medidas de gestão e de auto-regulação:
a) Monitorizar e gerir os impactos das medidas e dos tratamentos adoptados pelos
serviços públicos e privados, de modo a assegurar um controlo eficaz das
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b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)

térmitas. A implementação de dispositivos desta natureza exige a cooperação
das populações na autorização da instalação de um programa alargado de
monitorização nas suas habitações que possa ir informando as decisões e melhorando continuamente a eficácia do controlo das térmitas;
Estabelecer parcerias e aprofundar a cooperação entre investigadores, instâncias políticas de tomada de decisão, tecido empresarial e proprietários das
habitações afectadas;
Desenvolver estratégias para informar e envolver o público em geral no processo de tomada de decisão, implementação e avaliação das medidas de gestão
da praga;
Prestar formação a diversos técnicos dos sectores público e privado, no âmbito da
peritagem, da fiscalização e da implementação de nova tecnologia de extermínio;
Favorecer a qualidade da informação pública, desenvolvendo acções dirigidas
aos media e criando e gerindo um site específico na Internet;
Produção de materiais pedagógicos vocacionados para auxiliar a acção educativa dos professores de Biologia neste domínio;
Promover formação junto das empresas ligadas à utilização de madeiras nas
construções, no sentido de dar a conhecer as características biológicas das
espécies de térmitas e os perfis de infestação que assumem nos Açores;
Designar áreas específicas nos aterros municipais para o depósito e a eliminação
das madeiras infestadas, resultantes de intervenções em edifícios e/ou móveis,
tendo em conta que, perante madeiras infestadas por térmitas de madeira verde
e subterrâneas, a incineração é a solução mais eficaz para eliminação dos resíduos. No caso da térmita de madeira seca, os resíduos deverão ser enterrados;
Desenvolver suportes legislativos adequados, que favoreçam e facilitem a concessão de apoios financeiros aos agregados familiares lesados, sobretudo os
que possuem baixos rendimentos económicos;
Criar legislação que regulamente o encaminhamento e o tratamento das madeiras infestadas resultantes de obras de intervenção em estruturas afectadas;
Criar suportes de apoio logístico aos cidadãos, no sentido de auxiliar e facilitar
o encaminhamento burocrático dos processos de resolução do problema, desde a detecção da praga nas habitações, passando pela requisição de apoios
financeiros, até à realização de obras e à eliminação dos resíduos infestados.

Introdução

Paulo A. V. Borges1

As térmitas constituem uma das pragas urbanas que mais prejuízos causam em todo
o mundo. Após a sua detecção em Angra do Heroísmo, há cerca de seis anos (2000-2001),
alguns dos habitantes desta cidade património mundial da UNESCO, notaram a ocorrência
de estragos de grande dimensão em algumas habitações provocados pela denominada “formiga branca”. Particularmente activo foi o angrense Sr. Pedro Alberto Leal, que desencadeou um alerta geral, levando ao envolvimento de docentes da Universidade dos Açores e de
um investigador da Universidade de Toronto (Prof. Timothy Myles) na tentativa de explicação do fenómeno.
Rapidamente, foi identificada a espécie como sendo Cryptotermes brevis e de imediato se transmitiu a ocorrência às entidades oficiais, que, inicialmente, não compreenderam
a gravidade da situação para a ilha Terceira. Durante os anos de 2002-2003, o Sr. Pedro Leal
desenvolveu vários esforços para que a sua habitação fosse visitada por jornalistas, responsáveis políticos e entomólogos da Universidade dos Açores (Departamento de Ciências Agrárias). Gradualmente, outros habitantes de Angra do Heroísmo foram verificando que possuíam
igualmente o mesmo problema e o alerta surgiu, também, noutra cidade, Ponta Delgada,
localizada na ilha de São Miguel, onde se começaram a assinalar os primeiros casos e o
assunto se tornou igualmente público. Mais recentemente (2006), a existência desta espécie
foi, também, confirmada na cidade da Horta e nalgumas localidades da ilha de Santa Maria
(Maia e Santa Bárbara).

1

Universidade dos Açores, Departamento de Ciências Agrárias, CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do
Heroísmo, Portugal;. e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.
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A grande pressão dos habitantes da cidade de Angra do Heroísmo (património mundial) sobre o então presidente da câmara municipal, Dr. Sérgio Ávila, fez com que este aprovasse, em Agosto de 2003, um projecto entretanto proposto pela Universidade dos Açores (UA)
para determinar o ponto da situação na cidade. Durante seis meses (Janeiro a Junho de 2004),
foi desenvolvido um estudo coordenado pela UA para determinação da distribuição e da
abundância de C. brevis nas habitações do concelho de Angra do Heroísmo. Os resultados deste
estudo estão resumidos em dois relatórios (Borges et al. 2004, ver http://www.museuangrahe
roismo.org /termitas.php; e Myles 2004, ver http://www.utoronto.ca/forest/termite /Doc%20files/
Azores_REPORT.DOC), que contribuíram para descrever a real dimensão do problema.
Verificando-se que o grau de infestação nas cidades de Angra do Heroísmo e Ponta
Delgada era muito elevado, o Governo Regional dos Açores criou, em finais de 2004, um
grupo de trabalho (Grupo de Missão para Estabelecer Um Programa de Combate às Térmitas
nos Açores; Resolução Governamental n.º 131/2004, de 16 de Setembro), coordenado pelo
Eng.º Carlos Fraga, do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), que incluiu elementos de várias entidades nas áreas da habitação e da gestão de pragas urbanas e agrícolas:
Associação de Municípios dos Açores, direcções regionais da Ciência e Tecnologia, da Cultura, da Habitação e do Desenvolvimento Agrário, Universidade dos Açores (UA) e câmaras
municipais de Angra do Heroísmo, Ponta Delgada, Praia da Vitória e Horta.
Em finais de 2004, foi produzido um documento com sugestões de estratégia a tomar
pelo Governo Regional dos Açores, que constavam do seguinte:
•

Formação de técnicos das câmaras municipais e de organismos governamentais para
efectuarem vistorias de confirmação e de levantamento de danos;

•

Campanha de sensibilização com recomendações de observação;

•

Distribuição de ficha/inquérito;

•

Declaração da existência de térmitas por parte dos proprietários;

•

Vistorias complementares da responsabilidade dos técnicos camarários com avaliação de danos e aconselhamento técnico;

•

Criação de um Gabinete de Coordenação e Gestão do Combate às Térmitas.

A formação de técnicos das câmaras municipais foi parcialmente executada, através de um
curso de formação realizado, em inícios de 2005, pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil
(LREC), contribuindo para que algumas vistorias tenham já sido feitas por esses técnicos. No
entanto, a criação de um Gabinete de Coordenação e Gestão do Combate às Térmitas não ocorreu.
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Em alternativa, o Governo Regional dos Açores optou por:
i) Conceder apoios financeiros aos proprietários com baixos recursos para poderem substituir estruturas muito danificadas;
ii) Financiar o projecto de investigação [Combate e Gestão das Térmitas (Isoptera) em
Habitações dos Açores com Ênfase na Ilha Terceira; Medida 2.2.1; REF M221/I/003/
2005, financiado pela Direcção Regional da Ciência e Tecnologia, Setembro de 2005
– Dezembro de 2006] para seleccionar e testar possíveis medidas de controlo do
problema sob a coordenação da Universidade dos Açores (CITA-A). Os resultados
deste projecto foram apresentados durante o workshop “Medidas para Gestão e
Combate das Térmitas nos Açores” (Angra do Heroísmo, 1 de Dezembro de 2006;
Ponta Delgada, 2 de Dezembro de 2006; Horta, 20 de Janeiro de 2007), financiado
pela Direcção Regional da Ciência e Tecnologia, e neles se baseia esta obra.
No que se refere à iniciativa privada, apenas duas empresas locais, sediadas na ilha de
São Miguel, desenvolveram algum esforço para responder ao problema, utilizando a técnica
da injecção com insecticidas generalistas.
Finalmente, parece que as entidades açorianas estão cientes da importância e da
gravidade do problema. De facto, um dos desafios mais importantes da nossa geração consiste
na prioridade que deve ser dada à gestão das térmitas nos Açores, por parte de cidadãos,
empresas, investigadores e Governo Regional dos Açores.
Esta obra constitui, assim, uma contribuição para o conhecimento da biologia da
espécie de térmita de madeira seca C. brevis, pretendendo, ainda, disponibilizar vários tipos
de informação científica aplicada úteis para o público em geral, as empresas e os decisores
políticos. No entanto, estamos cientes de que nos encontramos num estádio inicial de um
processo, faltando criar muitos mecanismos para o desenvolvimento de uma relação equilibrada entre os quatro principais actores: pessoas afectadas, empresas, entidades oficiais e investigadores. Nesse sentido está a decorrer o projecto TERMIPAR (Medida M2.1.2/I/026/2006),
financiado pela Direcção Regional da Ciência e Tecnologia, 2007-2008, com o objectivo de:
a) Detectar focos problemáticos no entendimento recíproco entre a ciência e a
sociedade, implicando um esforço acrescido de descentração, no sentido de se
procurar perceber as perspectivas das populações acerca desta infestação e as
suas lógicas de actuação;
b) Conceber dispositivos de comunicação orientados em função dos protagonistas da
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comunicação em quem as pessoas confiam, dos veículos e estratégias de difusão que
reconhecem e consomem e cuja mensagem se adeqúe, em formato e conteúdo, às
necessidades de informação e às funções que o público lhe conceda;
c) Ensaiar e regular, junto das populações-alvo, a implementação dos dispositivos
construídos, por forma a promover a literacia do cidadão sobre as térmitas, a
compreensão do seu papel na gestão e no combate a esta praga e a agilização da
tomada de decisão na selecção de técnicas de tratamento eficazes.
Em nome da equipa de investigação que coordenou o projecto “Combate e Gestão das
Térmitas (Isoptera) em Habitações dos Açores com Ênfase na Ilha Terceira” – David Horta
Lopes, Ana Maria Ávila Simões e, eu próprio, Paulo A. V. Borges –, gostaria de agradecer a
todos aqueles que contribuíram para o seu sucesso, em particular: ao Sr. António Simões, que
nos cedeu o espaço laboratorial no coração da cidade de Angra do Heroísmo; ao Sr. Pedro
Alberto Leal, que nos cedeu grande quantidade de madeiras infestadas por térmitas e esteve
sempre disponível nas várias incursões à sua habitação; às câmaras municipais de Angra do
Heroísmo, Ponta Delgada e Horta pela colaboração prestada; às várias empresas que connosco colaboraram (Pest-Kill, Pest-Control, Coprate, Paes Mamede, XT-2000); aos bolseiros de
investigação Annabella Borges, Maria Ferreira, Orlando Guerreiro, Cristina Rodrigues e Matilde Lopes, pela dedicação prestada a este projecto; ao Prof. Timothy Myles (Universidade de
Toronto), por se ter disponibilizado para trabalhar nos Açores durante cerca de quase quatro
meses, coordenando e concebendo grande parte das experiências laboratoriais e enquadrando os bolseiros de investigação na difícil área do estudo da biologia e ecologia das térmitas;
ao Prof. Rudolf H. Scheffrahn (Universidade da Florida) pela colaboração científica prestada;
a Jeffrey K. Edwards (Dead Bug Edwards Termite Company) e Sean E. Brantley (Emory
Brantley & Son Termite and Pest Control), pela disponibilidade demonstrada para colaborar
connosco; ao CITA-A e ao Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores,
pela colaboração e o apoio prestados; à Fundação Gaspar Frutuoso, pela gestão financeira do
projecto; à Direcção Regional da Ciência e Tecnologia, pelo apoio financeiro necessário à
execução do projecto “Combate e Gestão das Térmitas (Isoptera) em Habitações dos Açores
com Ênfase na Ilha Terceira” (Medida 2.2.1; REF. M221/I/003/2005), à apresentação do workshop
“Medidas para Gestão e Combate das Térmitas nos Açores” (M.3.2.2/I/021/2006) e à publicação desta obra (Medida 3.2.3 – “Apoio à Edição de Publicações Científicas”, aprovado pelo
Despacho Normativo nº 41/2005, de 7 de Julho 2007).

1.

Filogenia, biogeografia e ecologia das térmitas
dos Açores
(Phylogeny, biogeography and ecology of
Azorean termites)

Timothy G. Myles1, Paulo A. V. Borges2, Maria Ferreira2,
Orlando Guerreiro2, Annabella Borges2, Cristina Rodrigues2

Resumo: Três espécies de térmitas são conhecidas, actualmente, nos Açores: a
Kalotermes flavicollis (térmita de madeira húmida europeia), a Cryptotermes brevis
(térmita de madeira seca das Índias Ocidentais) e a Reticulitermes grassei (térmita
subterrânea europeia). Todas estas espécies são térmitas inferiores, sendo primitivas, possuindo galerias simples, ausência de ninhos bem formados, pouca complexidade social, comem apenas madeira e não outros tipos de celulose, ocorrem nas
latitudes mais temperadas e possuem flagelados no intestino. A Kalotermes flavicollis é nativa da região mediterrânica e terá sido introduzida nas ilhas há várias
décadas, através de pés de vinha ou de árvores de fruto. Na Terceira, a K. flavicollis
é muito comum no cerne de várias árvores e arbustos das zonas costeiras. O tamanho
das colónias ronda os 600 e pode exceder os 1000 indivíduos. Esta térmita pode ser
considerada como uma praga estrutural menor em algumas casas, ocorrendo, apenas, em situações em que existam madeiras com humidade devido a derrames de
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canalizações ou infiltrações de água das chuvas. A Cryptotermes brevis é a espécie
de térmita de madeira seca mais destrutiva no planeta. A sua capacidade para suportar madeira com baixos níveis de humidade permite-lhe atacar praticamente todos os
tipos de madeira, preferindo o borne ao cerne. Ataca todos os tipos de estruturas
numa habitação, incluindo tectos, soalhos, janelas, portas, mobiliário, molduras de
quadros, etc. As infestações mais severas ocorrem, actualmente, nas ilhas de São
Miguel, Terceira, Faial e Santa Maria. Os resultados da nossa investigação mostram
que o tamanho das colónias pode chegar aos 300 indivíduos, mas o tamanho médio
é de, apenas, 45 indivíduos. Os estragos mais severos não resultam do trabalho
individual de cada colónia, mas são, principalmente, consequência do padrão de
reinfestação e do trabalho de múltiplas colónias. O sucesso na criação de novas
colónias deve-se, principalmente, ao facto de haver muitos orifícios de caruncho
(Anobiidae) disponíveis e a madeira não estar pré-tratada, permitindo, assim, a fácil
entrada dos reprodutores alados. A Reticulitermes grassei é uma espécie subterrânea conhecida nos Açores apenas na cidade da Horta (Faial), onde foi detectada em
alguns edifícios, causando estragos consideráveis. As colónias desta espécie podem
conter milhões de indivíduos, ocorrendo reprodutores ninfóides que ajudam à
proliferação da colónia. Em contraste com as outras duas espécies, a Reticulitermes
pode expandir-se através de túneis no solo.
Abstract: Three species of termites are currently known in the archipelago (the
European dampwood termite, Kalotermes flavicollis, the West Indies drywood termite,
Cryptotermes brevis, and the european subterranean termite Reticulitermes grassei).
All these three species are “lower termites”, that is, primitive species having simple
galleries but not well formed nests, tending to be less socially advanced and to occur
in more temperate latitudes, generally eating only wood but not other types of cellulose, and all having flagellates in the gut. Kalotermes flavicollis is native to most of the
mediterranean region and was probably introduced in the islands many decades ago
through vineyard or orchard stocks. In Terceira Island, K. flavicollis is common in the
heartwood of several trees and shrubs along the coast. Its colony size may exceed 1000
but the average colony has 600 individuals. This termite has been considered as a
minor structural pest in a few houses, but structural infestations by this species only
occur in association with moisture due to leaks or condensation. Cryptotermes brevis
is the most destructive drywood termite pest in the world. Due to its exceptional
ability to withstand wood with low moisture content it is able to attack all kinds of
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dead and drywood with a strong preference for sapwood over heartwood. It attacks
wood in service including structural timbers, beams, studs, rafters, cladding, flooring,
molding, doors, window frames and wooden articles such as carvings, tools, picture
frames, musical instruments, looms, bed posts, and almost all forms of wood. Serious
infestations of this termite are currently known in São Miguel, Terceira, Faial and
Santa Maria Islands. Local research has shown that colony size may range up to about
300 but that average colony size is only 45 individuals. Severe damage results not from
individual colonies but from high levels of reinfestation leading to the establishment
of large numbers of colonies. Successful colony foundation by this termite is promoted by the widespread occurrence of several anobiid beetles whose exit holes in wood
provide ideal entrance holes for termite alates. Reticulitermes grassei, a subterranean
termite, has only been found in the Azores archipelago, in the Horta city (Faial Island)
where it has been causing severe damage to a few buildings. Reticulitermes colonies
may grow to millions of individuals promoted by numerous nymphoid reproductives
which develop within colonies. Unlike the other two species, colonies of Reticulitermes may spread by tunneling through the ground.

1. Filogenia
As térmitas constituem uma das cerca de 30 ordens dos insectos, a ordem Isoptera
(iso = igual; optera = asas), já que as suas asas anteriores e posteriores possuem o mesmo
tamanho (Figura 1). As térmitas são mais aparentadas com as baratas e evoluíram, há 100
milhões de anos, de um tipo primitivo de barata comedora de madeira actualmente extinta.
Algumas baratas primitivas actuais da família Cryptocercidae partilham com as térmitas adaptações semelhantes das mandíbulas para comer madeira e, igualmente, adaptações do intestino posterior para alojar uma comunidade complexa de protozoários flagelados e bactérias
que são essenciais para digerir a celulose.
No entanto, as térmitas diferem das baratas por serem insectos sociais (Figura 2), o
que significa que vivem em grupos familiares de grandes dimensões e possuem um sistema de
castas com divisão de tarefas entre reprodutores, obreiras e soldados. Todas as baratas
colocam os seus ovos numa bolsa chamada ooteca, que consiste numa cápsula capaz de
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conter 20 a 40 ovos. Há apenas uma térmita primitiva que possui ooteca: a Mastotermes
darwiniensis. Os juvenis das baratas tornam-se independentes na altura do nascimento, embora as baratas comedoras de madeira tenham de adquirir os seus simbiontes intestinais
através de regurgitações dos pais. Nas térmitas, os juvenis não só têm de adquirir os microrganismos simbiontes dos seus parentes mais velhos, mas também têm de ser alimentados por
estes, pelo facto de as suas mandíbulas não terem a dureza suficiente nesse estado de desenvolvimento. Esta dependência das térmitas jovens diferencia todos os elementos da ordem
Isoptera das baratas. Outra adaptação fundamental das térmitas é o facto de possuírem asas
caducas (Figura 1) que se quebram pela base depois do voo de dispersão.

Figura 1 – Asas de Kalotermes flavicollis mostrando a venação e as estruturas basais.
Térmitas primitivas e evoluídas – As térmitas existem em todo o planeta e estão
representadas por cerca de 3000 espécies descritas, que se dividem em 12 grandes grupos
filéticos (Figura 3):
1. Mastotermitidae (a térmita gigante primitiva, 1 sp.);
2. Hodotermitidae (térmitas cultivadoras, ca. 25 spp.);
3. Termopsidae (térmitas de madeira podre, ca. 25 spp.);
4. Kalotermitidae (térmitas de madeira húmida e de madeira seca, ca. 450 spp.);
5. Rhinotermitidae (térmitas subterrâneas pragas, ca. 400 spp.);
6. Macrotermitinae (térmitas criadoras de fungos, ca. 400 spp.);
7. Apicotermitinae (térmitas de ninhos ovóides, ca. 50 spp.);
8. Anoplotermitinae (térmitas sem soldados, ca. 150 spp.);
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9. Nasutitermitinae (térmitas nasais, ca. 700 spp.);
10. Amitermitinae (térmitas do deserto, ca. 300 spp.);
11. Cubitermitinae (térmitas de cabeças cúbicas, ca. 200 spp.);
12. Termitinae (snapping termites, ca. 300 spp.).

Figura 2 – Castas de Cryptotermes brevis.
Os primeiros cinco grupos são conhecidos como térmitas inferiores, enquanto os
últimos sete grupos são constituídos por elementos mais evoluídos (térmitas superiores). As
térmitas inferiores são, geralmente, mais primitivas, possuindo galerias simples, ausência de
ninhos bem formados, menor complexidade social; comem apenas madeira e não outros
tipos de celulose, aparecem nas latitudes mais temperadas e todas as espécies possuem
flagelados no intestino. Pelo contrário, as térmitas superiores são muito mais diversificadas
em termos ecológicos; muitas ainda consomem madeira, mas podem também consumir vegetação, bosta, húmus, líquenes, fungos ou vários resíduos orgânicos do solo. Estas térmitas
mais evoluídas perderam os flagelados, dependendo da digestão externa por fungos ou da
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digestão interna com a ajuda de bactérias. Muitas vezes, constroem grandes ninhos, ocorrendo unicamente nas regiões tropicais.

Figura 3 – Filogenia, taxonomia e níveis sociais.

2. Biogeografia
As três espécies de térmitas que são conhecidas nos Açores são todas térmitas inferiores
(Figura 4). Duas das espécies, a Kalotermes flavicollis (térmita de madeira húmida europeia) e
a Cryptotermes brevis (térmita de madeira seca das Índias Ocidentais) são kalotermitideos e a terceira espécie, a Reticulitermes grassei (térmita subterrânea), é uma rhinotermitidea (figuras 3 e 4).
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b

Figura 4 – Comparação dos soldados (a) e das mandíbulas dos soldados (b).
Da esquerda para a direita: Reticulitermes grassei, Cryptotermes brevis
e Kalotermes flavicollis.
Estando os Açores localizados numa latitude temperada, com um clima ameno, sem
extremos de temperatura e um oceano que rodeia as ilhas, a humidade é sempre elevada,
criando um clima muito favorável para o estabelecimento das térmitas de origem temperada e
tropical. As três espécies foram todas introduzidas acidentalmente, sendo duas da Europa
temperada e uma da América tropical.
O nosso conhecimento sobre a distribuição das térmitas nos Açores tem melhorado
de forma significativa nos últimos anos, mas continua fragmentado. A Kalotermes flavicollis
(ver Figura 4) é conhecida nas três ilhas mais populosas: São Miguel, Terceira e Faial.
A Cryptotermes brevis (ver Figura 4) é conhecida nas mesmas ilhas, mas também na ilha de
Santa Maria. Uma infestação por Reticulitermes sp. foi referida pela Base Americana das Lajes,
há cerca de 20 anos, e parece ter sido erradicada. No entanto, como os termiticidas convencionais raramente conseguem erradicar as colónias na sua totalidade, parece-nos duvidoso que se
tenha erradicado a espécie da ilha, apesar de não termos conseguido confirmar a presença
desta espécie na ilha Terceira. Mais recentemente, confirmámos a presença de Reticulitermes
em alguns edifícios abandonados e casas antigas na parte sul da cidade da Horta (Faial).
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Introdução provável através dos principais portos dos Açores
Na ilha Terceira, acerca da qual possuímos os melhores dados, a K. flavicollis foi
encontrada ao longo da maior parte da costa sul, desde a Praia da Vitória até às Cinco
Ribeiras (Figura 5), não tendo sido encontrada na costa norte da ilha.
Em contraste, a C. brevis está, aparentemente, confinada ao centro histórico de Angra
do Heroísmo (figuras 5 e 6). Este padrão de distribuição sugere que ambas as espécies foram
introduzidas através do porto de Angra do Heroísmo, tendo, depois, dispersado através da
costa. A distribuição mais ampla de K. flavicollis (Figura 5) sugere que esta espécie tenha sido
introduzida há muitas décadas, embora não suficientemente para ocupar toda a ilha. A distribuição de Cryptotermes sugere uma introdução mais recente, embora a intensidade da infestação em Angra possa indicar que a introdução se tenha dado há mais de 20 anos. Tanto
quanto sabemos, a infestação de Cryptotermes brevis em São Miguel está limitada a Ponta
Delgada, o mesmo acontecendo no Faial, onde está limitada à cidade portuária da Horta.

Figura 5 – Distribuição de Kalotermes flavicollis (círculos azuis; os círculos azuis abertos
correspondem a locais onde a espécie foi amostrada, mas não encontrada) e
de Cryptotermes brevis (círculos vermelhos) na ilha Terceira.
Surpreendentemente, na ilha de Santa Maria, a distribuição conhecida de C. brevis, em
Santa Bárbara e Maia, corresponde a zonas não portuárias, pelo que a sua introdução se pode
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ter dado através de mobiliário infestado. Como esta espécie não consegue ocupar madeira viva,
a sua disseminação tem de ocorrer entre edifícios ou pelo transporte de madeira infestada.

Figura 6 – Intensidade de infestação por Cryptotermes brevis em Angra do Heroísmo
(vermelho = mais intensa; amarelo = menos intensa).

3. Ecologia e estatuto de praga
As duas espécies de Kalotermitidae dos Açores são ecologicamente semelhantes, no
sentido em que as suas galerias ocorrem sempre em madeira e nunca no solo, pelo que o seu
desenvolvimento está limitado a peças de madeira. Em consequência desta limitação, as colónias
são, geralmente, pequenas, entre algumas dezenas a algumas centenas de indivíduos. Isto contrasta com o caso das térmitas subterrâneas, que são capazes de aceder a uma maior variedade de
peças de madeira através de túneis no solo e podem ter colónias de milhões de indivíduos. No
entanto, estas duas espécies de Kalotermitidae representam duas linhas evolutivas distintas dentro
desta família. A Kalotermes flavicollis é uma térmita de madeira húmida clássica e representa a
linha mais primitiva em termos ecológicos, que depende de níveis de humidade elevados na
madeira. Por outro lado, a Cryptotermes brevis constitui o exemplo mais acabado de uma térmita
de madeira seca e apenas sobrevive em madeira protegida da acção da água das chuvas. Ambas as
espécies são polífagas e podem, assim, consumir uma grande variedade de espécies de plantas.
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As amostragens de K. flavicollis realizadas na ilha Terceira indicam a sua presença em
vinha e em várias espécies de árvores, incluindo a oliveira, citrinos, salgueiros (Tamarix
africana), metrosídero (Metrosideros excelsa) e incenso (Pittosporum undulatum). Foram,
ainda, encontradas evidências de ataques em figueiras e Malus sp.
É de salientar o facto de várias espécies de formigas e diplópodes arbóreos fazerem
escavações que são facilmente confundidas com os estragos provocados por K. flavicollis.
Esta espécie faz, geralmente, galerias no cerne das árvores (Figura 7) adjacente à parte viva da
árvore, obtendo assim a humidade de que necessita. Quando esta espécie ataca a madeira de
habitações, fá-lo apenas em madeiras expostas a humidade.

Figura 7 – Infestação de cerne por K. flavicollis, em comparação com a infestação do
borne por C. brevis.
Quanto à Cryptotermes brevis, pelo contrário, só foi encontrada dentro de habitações, quer em madeira estrutural, quer em mobiliário. Esta espécie ataca, preferencialmente,
o borne (figuras 7 e 8), quer de madeiras rijas, quer de madeiras moles.
A Kalotermes flavicollis é uma espécie nativa da região mediterrânica e foi, provavelmente, introduzida nos Açores há algumas décadas através de vinhas ou árvores de fruto. Embora não
tenha sido referida para os Açores por entomólogos e apenas confirmada recentemente para as
ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, pensamos que possa ocorrer, também, nas outras ilhas do
arquipélago. Conhecemos melhor a sua distribuição na ilha Terceira (Figura 5), onde ocorre em
toda a costa sul e sudoeste, desde as Cinco Ribeiras à Praia da Vitória. Também foi encontrada na
zona de São Carlos, cerca de 2 a 3 km para o interior da ilha, e, ainda, na zona mais interior de
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Porto Martins. A Kalotermes flavicollis, sendo uma espécie de térmita de madeira húmida, ataca
árvores vivas através de pequenas fendas e progride para o cerne, matando, progressivamente, os
ramos e atacando mesmo o tronco e as raízes das árvores. Como ataca apenas o cerne da árvore,
esta pode manter a condução da água e, assim, a térmita tem sempre humidade disponível, mesmo
nas épocas mais secas do ano. As partículas fecais são relativamente húmidas e possuem uma
coloração acastanhada ou negra (Figura 9), estando aglomeradas em grandes bolas para formarem rolhas nas galerias. Estas massas de partículas fecais são frequentemente infestadas por uma
espécie de Collembola. Temos apenas alguns registos de ataques a habitações na cidade da Horta
e, na ilha Terceira, na zona do Cabo da Praia. Em ambos os casos, as madeiras afectadas estavam
em contacto com humidade originada da condensação ou de derrames. Deste modo, pode-se
eliminar facilmente as madeiras afectadas e corrigir a fonte do problema que provoca a humidificação da madeira. Quando a remoção da madeira não for prática, então pode-se utilizar
injecção com insecticidas. Não foi, até à data, observado nenhum caso de infestação severa numa
habitação por esta espécie. O mesmo se passa com as peças de mobiliário, apenas se registando
ataques por C. brevis nestas estruturas. Consequentemente, poderemos considerar que a Kalotermes flavicollis é uma praga estrutural com baixo impacto. No entanto, é importante para as
pessoas estarem cientes da sua presença e não a confundirem com a C. brevis.
A Cryptotermes brevis é a espécie de térmita de madeira seca mais destrutiva do
planeta. A sua capacidade para suportar madeira com baixos níveis de humidade permite-lhe
atacar praticamente todos os tipos de estruturas numa habitação, incluindo tectos, soalhos,
janelas, portas, mobiliário, etc. Por outro lado, esta espécie é capaz de consumir quer madeiras mais duras, quer madeiras moles, preferindo o borne ao cerne (figuras 7 e 8). Infelizmente, esta espécie é capaz de consumir todos os tipos de madeira mais comuns nas habitações
dos Açores, incluindo pinho, criptoméria e eucalipto. No entanto, existem algumas espécies
de madeiras tropicais bastante resistentes, e.g., maçaranduba, grápia e ipê. Geralmente, as
madeiras mais pesadas, densas e escuras parecem ser mais resistentes aos ataques por Cryptotermes brevis. Duas casas foram, recentemente, construídas na ilha Terceira utilizando madeiras brasileiras maçaranduba e grápia, que, supostamente, são resistentes às térmitas. Estas
casas parecem poder ser construídas mais rapidamente e são mais baratas do que as tradicionais casas açorianas à base de betão, mas está por demonstrar a sua durabilidade.
Parece óbvio que há que optar por madeiras resistentes, tratadas em autoclave, ou
laminados com tratamentos adequados para, assim, resistirem ao impacto desta espécie. No
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entanto, é necessário investigar com mais detalhe a eficácia destas alternativas. Parece, no
entanto, claro que esta espécie tem dificuldade em comer o cerne da madeira e certas espécies
de madeira mais resinosa (e.g., pinho resinoso).

Figura 8 – Estragos provocados por Cryptotermes brevis, mostrando pouca apetência
pelo cerne.

a

b

Figura 9 – Partículas fecais de Kalotermes flavicollis (a) e Cryptotermes brevis (b).
Os nossos estudos demonstram que as colónias de Cryptotermes brevis são muito
pequenas, não só menores que as de Kalotermes flavicollis, mas também, de facto, mais
pequenas que as colónias de todas as espécies de Isoptera que se conhecem! As cerca de 73
colónias estudadas em detalhe em Angra do Heroísmo variam de dois a 296 indivíduos, com
uma média de 45 indivíduos. Por outro lado, a Kalotermes flavicollis, que parece ser uma
espécie mais típica da família Kalotermitidae, possui colónias com uma média de 589 indivíduos (201 a 1081), num total de seis colónias investigadas.
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c

Figura 10 – Os buracos de emergência dos adultos [(a) e (b)] e de caruncho (c) servem
de zonas de entrada para os alados de C. brevis.
Na C. brevis, parece que cerca de metade da população está representada por: um par
de reprodutores (mãe e pai da colónia), alguns soldados e cerca de 20 segregados (obreiras
temporárias). Cerca de 25% das colónias são constituídas por ovos, larvas e pequenas ninfas.
Finalmente, os últimos 25% das colónias estão representados por ninfas aladas e alados. Deste
modo, uma colónia de 45 térmitas pode produzir cerca de 10 alados por ano.
No entanto, o potencial destrutivo destas térmitas não se deve ao tamanho das colónias, mas ao facto de serem capazes de criar inúmeras colónias ao longo do processo de
infestação de uma habitação. Por exemplo, encontrou-se numa tábua de soalho cerca de 30
colónias independentes! Consequentemente, os estragos provocados por esta espécie resultam
de um fenómeno de “multiplicação de colónias”. Aliás, nos estádios iniciais de uma infestação,
é fácil localizar as colónias através dos montículos de partículas fecais. Depois de alguns anos
de libertação de alados e reinfestação de estruturas, o padrão é, geralmente, uma infestação
exponencial que tem como consequência a destruição da madeira em grande escala.
Um factor que favorece este padrão de recolonização ou “multiplicação de colónias” é
a presença de muitos orifícios provocados por espécies de caruncho. São conhecidas cerca de
12 espécies de caruncho (Coleoptera, Anobiidae) nos Açores, sendo as mais frequentes nos
locais estudados as espécies Anobium punctatum (De Geer) e Calymmaderus oblongus (Gorham)
(Figura 10). Temos, assim, um fenómeno de infestação conjunta por térmitas e caruncho.

Padrões de consumo de madeira por Cryptotermes brevis
Com base na experiência acumulada durante o processo de extracção de térmitas para
efeitos experimentais, observou-se o padrão de formação do sistema de galerias por parte de
C. brevis. Um cenário hipotético de exploração da madeira é apresentado na Figura 11, que
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envolve várias fases: i) pré-acondicionamento, no qual a madeira é atacada por caruncho,
ficando disponíveis orifícios de emergência; ii) entrada de pares de alados das térmitas nos
orifícios; iii) construção longitudinal de galerias com criação de grandes câmaras espaçadas,
para que cada câmara tenha duas saídas; iv) construção de túneis tangenciais a partir das
câmaras, resultando num total de quatro saídas para cada câmara; v) alargamento das câmaras
e começo do cruzamento das fronteiras dos anéis de crescimento, pelo que são feitos mais
dois tubos radiais, resultando em seis saídas para cada câmara. Assim, cada câmara pode ter,
no máximo, seis saídas (duas longitudinais, duas tangenciais e duas radiais); vi) só depois de
muitos túneis de exploração serem realizados é que as câmaras voltam a ser alargadas, mas
sempre mantendo as paredes das câmaras intactas e as saídas com um diâmetro semelhante, de
forma a serem protegidas pelo tamanho da cabeça dos soldados.
Com a estrutura acima referida, as câmaras podem ser defendidas pelos soldados e,
por outro lado, a peça de madeira mantém resistência ao colapso e à quebra.
Este sistema parece notável e consiste numa adaptação biológica óptima de utilização, extracção e conservação dos recursos pelas térmitas, garantindo igualmente a manutenção da força do substrato e a defesa da colónia contra predadores.

Figura 11 – Estádios iniciais (a), intermédios (b) e avançados (c) de infestação por
Cryptotermes brevis.

2.

Voo e fundação de colónias pelas térmitas dos
Açores, com ênfase na Cryptotermes brevis
(Flight and colony foundation of Azorean
termites with emphasis on Cryptotermes brevis)

Orlando Guerreiro1, Timothy G. Myles2, Maria Ferreira1,
Annabella Borges1, Paulo A. V. Borges1

Resumo: Cada uma das três espécies de térmitas existentes no arquipélago açoriano
apresenta um comportamento de voo em momentos distintos ao longo do dia e ao
longo do ano. A Cryptotermes brevis tem o seu período de dispersão (de voo) entre
os meses de Junho e Agosto no crepúsculo vespertino, a Kalotermes flavicollis de
Setembro a Outubro, durante a tarde, e a Reticulitermes grassei tem o seu período de
enxameamento na Primavera, durante a manhã. Das espécies referidas, a que apresenta maior importância, por constituir uma praga de dimensões consideráveis em algumas das ilhas, é a C. brevis, a única que tem um comportamento de voo nocturno,
tornando, assim, possível o uso de armadilhas luminosas. As experiências aqui apresentadas contêm vários testes com diferentes tipos de luzes, fluorescentes e incandescentes, diferentes cores de armadilhas pegajosas, bem como diferentes tipos de colas
e fitas colantes. Após o período de voo, as térmitas exibem uma sequência de comportamentos que foram observados e analisados. Foi estudado o tempo para cada um dos

1

Universidade dos Açores, Departamento de Ciências Agrárias, CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do
Heroísmo, Portugal.
2
Director, Urban Entomology Program, Centre for Urban and Community Studies, 455 Spadina Avenue,
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seguintes padrões de comportamento: libertação das asas, comportamento de procura (de um parceiro), formação de pares, selagem da câmara de reprodução (ou
ninho), amputação das antenas, início da deposição de ovos e tempo até à primeira
eclosão. A preferência por buracos de diferentes diâmetros e diferentes espécies de
madeira foi também estudada, assim como a produção de ovos e as taxas de sobrevivência e de produção dos mesmos.
Abstract: Each of the three Azorean termite species flies during a different season
and different time of the day. Cryptotermes brevis flies from June to August, at dusk;
Kalotermes flavicollis flies from September to October, in the afternoon; and Reticulitermes grassei flies during the spring, probably during the morning hours. C. brevis
is the most important pest and the only one that flies at night, therefore light trapping
is possible. Experiments were conducted with fluorescent and incandescent lights,
different colours of sticky traps and different kinds of glue or tape. Following the
dispersal flight, the termite exhibits a sequence of behaviours which were observed
and analysed. The timing of the follow behavioural events was studied: de-alation,
searching behaviour, tandem running, sealing the copulation, de-antennation, commencement of oviposition and time to first hatch. Hole size and wood species preferences for colony establishment were also investigated. In addition, egg production
and colony survival rates on different woods were studied.

1. Introdução
São conhecidas três espécies diferentes da ordem Isoptera nos Açores (Borges et al.,
2004, Myles et al., 2006); sendo estas espécies exóticas, causam vários problemas e danos em
edifícios em algumas das ilhas. As espécies conhecidas nos Açores são: a Cryptotermes brevis,
uma térmita de madeira seca; a Kalotermes flavicollis, uma térmita de madeira viva; e a Reticulitermes sp. (supostamente a espécie R. grassei), uma térmita subterrânea. Esta investigação
apresenta os diferentes períodos de enxameamento, sazonal e diário, de modo a compreender
mais aspectos acerca do seu comportamento reprodutivo e a dispersão dos novos reprodutores,
com particular ênfase na espécie Cryptotermes brevis, uma vez que esta é a espécie mais problemática e destrutiva nas ilhas. Assim, foram realizados vários estudos complementares, de modo
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a compreender que factores influenciam os novos adultos reprodutores durante o período de
enxameamento. Esses factores são: a atracção por lâmpadas fluorescentes e incandescentes e
diferentes cores de armadilhas colantes (pegajosas) e tipos de fitas adesivas e cola; a observação
do padrão sequencial dos comportamento de libertação das asas, procura (de um parceiro),
formação de pares, selagem da câmara de reprodução (ou ninho), amputação das antenas,
início da deposição de ovos e tempo até à primeira eclosão. A preferência por buracos de
diferentes diâmetros e diferentes espécies de madeira foi também estudada, bem como a produção de ovos e as taxas de sobrevivência.

Figura 1 – Período de voo sazonal e diário das diferentes espécies de térmitas nos Açores.

2. Material e métodos
A primeira sequência de experiências tem por objectivo entender quais os tipos de
luzes e cores que são mais atraentes para a espécie Cryptotermes brevis. Estas experiências
visam encontrar formas eficazes e relativamente acessíveis a toda a população de construir
armadilhas para a captura e a eliminação de alados.
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Experiência 1: Preferência por luzes e cores.
Foram utilizadas luzes fluorescentes e incandescentes; papel autocolante de diferentes cores (amarelo, azul e transparente) e diferentes fitas colantes e colas (fita castanha e
transparente e cola para captura de ratos).

Figura 2 – Armadilha de luz fluorescente com papel autocolante azul e amarelo.
Experiência 2: Diferentes diâmetros de buracos para averiguar a preferência para
a fundação de novas colónias.
Esta experiência tem como principal objectivo entender qual a preferência dos adultos alados para o estabelecimento de novas colónias. Foram dispostos dezoito (18) blocos de
madeira com 15 x 4 x 2 cm, das espécies criptoméria e eucalipto, cada bloco com 10 buracos
perfurados com cerca de 1 cm de profundidade: 0, 2, 3, 4, 5, e 6 mm de diâmetro. Os blocos
sem buracos (0 mm) foram utilizados para averiguar a capacidade das térmitas para perfurar
as suas próprias cavidades para iniciar uma nova colónia. Os blocos de madeira foram
dispostos no interior de uma caixa de plástico aberta e expostos sob uma lâmpada previamente programada com um temporizador, de modo a estar ligada durante o período crepuscular
de enxameamento (depois do pôr-do-Sol) (das 20.00 às 24.00 horas) (Figura 3).
Num teste posterior, foram utilizados seis tipos de madeiras diferentes: eucalipto, criptoméria, sapé, jatobá, pinheiro e acácia e sete diâmetros diferentes (1, 1,5, 2, 3, 4, 5 e 6 mm).
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Figura 3 – Experiência para averiguar a preferência por buracos de diâmetros diversos.
Experiência 3: Libertação das asas e comportamento de corte.
Os alados abandonam a colónia dos seus progenitores para iniciar uma nova colónia.
A observação dos padrões de comportamento após o período de enxameamento permite o
registo e um maior entendimento de como os indivíduos se libertam das suas asas e formam
pares para iniciar uma nova colónia. O emparelhamento e o comportamento de perseguição
constituem, aparentemente, o processo de corte nas térmitas. Estas observações foram registadas com fotografias e vídeos digitais durante a experiência anteriormente referida da preferência por buracos com diâmetros diferentes.
Experiência 4: Fecho da câmara copuladora e postura de ovos.
A experiência mais importante é a que denominamos “teste das suites”, que tem por
objectivo compreender a fundação da colónia. Numa primeira fase, foram utilizados 20 blocos de eucalipto e criptoméria (10 de cada) com cinco câmaras (ø 24 mm) e um orifício de ø
3 mm no topo. Uma placa de acrílico transparente foi colocada com um elástico de forma a
permitir a observação do interior e dos processos de formação da colónia (fecho da câmara,
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amputação das antenas, postura de ovos e desenvolvimento de larvas), bem como a contagem
de partículas fecais. A segunda fase incluiu outros tipos de madeira – sapé, jatobá, pinho e
acácia –, para além das duas iniciais já referenciadas. A estratégia para atrair os alados foi a
utilizada na Experiência 2. A monitorização desta experiência teve o objectivo de compreender alguns aspectos comportamentais, como investigar a postura de ovos e a taxa de sobrevivência das colónias em diferentes espécies de madeira.

Figura 4 – Câmara copuladora para monitorização do desenvolvimento de colónias
(teste das suites).

Figura 5 – Um bloco preparado para exposição e colonização.
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Figura 6 – O sistema usado na Experiência 2 foi também utilizado para atrair os jovens alados. A figura mostra uma caixa de plástico com os blocos dispostos sob uma luz incandescente.

3. Resultados e discussão
Os resultados de cada experiência foram importantes para o procedimento das experiências seguintes.
Experiência 1
As armadilhas luminosas com papel autocolante obtiveram sucesso na captura de jovens
alados, com melhores resultados na cor amarela, como pode ser observado na Figura 7.
Observou-se, igualmente, que todos os restantes tipos de armadilhas – colas, fitas autocolantes e superfícies colantes – são suficientemente aderentes para a captura de alados, que são
insectos bastante fracos. Ambas as armadilhas (fluorescentes e incandescentes) são atractivas
para as térmitas; no entanto, as luzes de cor amarela da cidade de Angra não são suficientemente
atractivas, uma vez que, evidentemente, abrangem um espectro luminoso diferente, comparativamente com o utilizado nas armadilhas de cor amarela utilizadas na experiência. Outro tipo de
armadilha relativamente acessível (i.e., de baixo custo) poderá ser feita, apenas, com uma
lâmpada suspensa alguns centímetros (20 a 30 cm) acima de um balde de plástico parcialmente
cheio com refrigerante de motores. Uma outra forma, deveras mais cara, mas altamente eficaz, é
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a armadilha luminosa ultravioleta de uso comercial denominada zap traps, disponível para
venda, que electrocuta os alados. Para assegurar o seu funcionamento dentro de um período
eficaz, nocturno, estas armadilhas referenciadas deverão estar acopladas a temporizadores que
limitem o seu funcionamento entre as 20.00 e 24.00 horas. Recomendamos que todas as áreas
infestadas apliquem tais armadilhas de inícios de Junho a finais de Agosto. Todos os tipos de
armadilhas apresentados são fortemente recomendados como importante medida de remediação
e controlo a ser tomada, de forma a reduzir a taxa de recolonização e, daí, a prolongar o tempo
de vida das estruturas de madeira infestadas. Como este capítulo demonstra, é a multiplicação
das colónias nas estruturas, pela fundação de novas colónias pelos indivíduos alados (recolonização), constitui uma ameaça nas estruturas infestadas muito superior à actual taxa de crescimento de colónias individuais, que é bastante lenta (ver também Myles et al., 2006; Capítulo 1).

Figura 7 – Acumulação de alados capturados em cada um dos papéis autocolantes de
cor diferente.
Experiência 2
Esta experiência permite-nos entender a preferência dos alados por tipo de madeira
e por diâmetro de orifício. Os resultados reflectem o número de orifícios que foram colonizados e completamente selados.
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Figura 8 – Percentagem de orifícios de diferentes diâmetros onde foi iniciada uma colónia.
Os resultados demonstram que os orifícios de 1,0 mm são demasiado pequenos para
utilização pela C. brevis. No entanto, todos os orifícios de 1,5 a 6 mm foram, por vezes,
seleccionados e utilizados para fundação de uma nova colónia. Os orifícios de maior diâmetro (4 a 6 mm) foram muitas vezes ocupados por mais do que um par de térmitas, o que leva
a que ocorra um processo de luta e morte, devido à competição pelo espaço (excesso de
indivíduos). Também nestes orifícios de maior diâmetro, o tempo de selagem da câmara é
superior, como se pode verificar nos de diâmetro igual ou superior a 4 mm, onde, quase
sempre, o orifício estava incompletamente selado. Apesar de tudo, os orifícios de 2 e 3 mm
mostraram ser os que providenciam maior sucesso para a colonização.
Experiência 3
Os resultados da análise do comportamento permitem-nos distinguir diferentes padrões de comportamento, segundo uma lógica sequencial. Esta sequência comportamental é
composta por quatro períodos distintos: libertação das asas (Figura 9), comportamento de
procura, formação de pares (Figura 10) e selagem da câmara copuladora (Figura 11).
As fotografias ilustram como ocorre a selagem: esta é realizada à superfície do orifício, ao nível do exterior da madeira (Figura 11). Inicialmente, a camada de selagem é constituída por uma membrana mais ou menos porosa. Mais tarde, esses poros são tapados e a
membrana torna-se completamente opaca. Os poros visíveis da membrana, de tamanho quase
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uniforme, poderão ser feitos por pequenos apêndices (styli) existentes no abdómen, perto do
ânus. Nos alados, apenas o macho possui esses apêndices. Estes regrediram sob o oitavo anel
do abdómen da fêmea. Se esta premissa for verdadeira, então apenas o macho se encontra
envolvido na construção da membrana inicial e protectora da câmara copuladora.

Figura 9 – Par de asas e par de C. brevis. Após a libertação das asas, o macho segue a fêmea.

Figura 10 – Formação de pares “corrida de emparelhamento”: um macho persegue uma
fêmea para uma nova câmara copuladora.

a

b

Figura 11 – Selagem das câmaras copuladoras, completamente selada (a) e parcialmente
selada (b).
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Experiência 4
A última experiência é, talvez, a mais importante e clarificante do impacto da espécie C.
brevis, ao fornecer dados a partir dos quais poderemos estimar a taxa de desenvolvimento da colónia. Os primeiros resultados (primeira fase) são os únicos que incluem o eucalipto e a criptoméria, consequentemente incluindo apenas os resultados para estas duas espécies de madeira.

Figura 12 – Frequência de alados por câmara copuladora na criptoméria.

Figura 13 – Frequência de alados por câmara copuladora no eucalipto.
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Figura 14 – Comparação da taxa de sobrevivência da C. brevis nas espécies de madeira
eucalipto e criptoméria.
As figuras 12 e 13 mostram que foi observado um grande número de câmaras copuladoras com mais do que um par de alados por câmara, e não apenas um par (dois). Em muitos
casos, houve apenas um alado solitário por câmara, o que inviabiliza completamente a
formação de uma colónia. Noutros casos, houve mais de 15 indivíduos presentes. Estes casos
de números excessivos estão sempre associados a uma alta taxa de mortalidade, aparentemente resultante de lutas entre as térmitas, segundo observação de cicatrizes nas pernas e no
resto do corpo. A Figura 14 mostra-nos um padrão semelhante no decréscimo da taxa de
sobrevivência em ambas as espécies de madeira. Este resultado sugere que as colónias incipientes têm uma taxa de mortalidade bastante elevada, independentemente da espécie de
madeira hospedeira. As figuras 15, 16 e 17 mostram que a produção de partículas fecais, a
produção de ovos e de larvas é superior no eucalipto e deu-se mais cedo do que na criptoméria.
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De algum modo, estes resultados demonstram que o eucalipto é, provavelmente, uma madeira
mais favorável do ponto de vista nutricional.

Figura 15 – Comparação da produção de partículas fecais na criptoméria e no eucalipto.

Figura 16 – Produção cumulativa de ovos durante o período de monitorização.

42

TÉRMITAS DOS AÇORES

O eucalipto teve uma maior produção de partículas fecais do que a criptoméria; no
entanto, este resultado pode ser derivado da maior taxa de mortalidade na criptoméria.

Figura 17 – Produção cumulativa de larvas durante o período de monitorização.
O eucalipto, comparativamente à criptoméria, permite melhores condições para o
desenvolvimento das colónias da C. brevis, como demonstra a Figura 17. O eucalipto permite
um desenvolvimento precoce na postura de ovos e, igualmente, um crescimento mais rápido
na produção de ovos do que na criptoméria (Figura 16).
A segunda fase desta experiência ocorreu algumas semanas mais tarde e incluiu
acácia, jatobá, pinheiro e eucalipto. Quando esta série estava preparada, o período de enxameamento já não estava no seu auge, restando apenas alguns alados e ficando, desta forma,
algumas câmaras por ocupar (Figura 18). Das câmaras ocupadas, a maioria foi habitada
por um par de alados. No entanto, verificou-se, ainda, um surpreendente número de alados
solitários que entraram na câmara sem um par. O número acumulado para cada tipo de
madeira sugere a existência de uma pequena diferença quando os alados tiveram de escolher entre a acácia, o pinheiro e o eucalipto. No entanto, todas estas espécies pareceram ser,
significativamente, preferidas em relação ao jatobá. A Figura 19 mostra a diferença entre as
taxas de sobrevivência das colónias nos mencionados tipos de madeira, sendo de salientar na
análise a baixa mortalidade na acácia.
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Figura 18 – Frequência de colonização nos diferentes tipos de madeira.

Figura 19 – Média percentual da sobrevivência e da mortalidade das colónias entre as
várias espécies de madeira.
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Figura 20 – Produção total de partículas fecais nas quatro espécies de madeira.

Figura 21 – Produção acumulada de partículas fecais durante o período de monitorização.
Das figuras 20, 21 e 22, é possível concluir que as espécies de madeira de pinheiro,
eucalipto e acácia são as melhores fontes de alimento para a C. brevis. O jatobá é uma
madeira mais dura e mais resistente ao ataque das térmitas. É possível verificar como a
alimentação e o desenvolvimento das colónias estão relacionados. Na acácia e no pinheiro,
têm um enorme e rápido desenvolvimento na produção de ovos. O mesmo, mas não tanto
como nos casos anteriormente mencionados, se passa no eucalipto, não existindo, neste caso,
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uma relação tão clara entre o alimento e o desenvolvimento da colónia. É possível concluir, inequivocamente, que o jatobá é o mais resistente dos quatro tipos de madeira
testados na supressão do desenvolvimento da colónia; daí, ser a mais durável perante um
ataque de térmitas. A criptoméria, o eucalipto, a acácia e o pinheiro são tipos de madeira
que necessitam da aplicação de produtos e tratamentos protectores, uma vez que são muito
vulneráveis ao ataque de térmitas.

Figura 22 – Produção acumulada de ovos durante o período de monitorização.
Pelo facto de a Cryptotermes brevis ser uma térmita de madeira seca, em cujo
interior vive durante praticamente todo o seu ciclo de vida, torna-se crucial a existência de
mecanismos de prevenção da sua penetração na madeira. Futuras pesquisas são necessárias
para o desenvolvimento de tratamentos com autoclave com substâncias protectoras destes
tipos de madeira. A aplicação superficial de tintas ou vernizes poderá, de certa forma,
ajudar a evitar a penetração dos alados em qualquer madeira. Pintar ou aplicar betume
para fechar os orifícios dos carunchos também poderá ser uma forma de deter a fundação
de novas colónias.
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Quadro 1 – Períodos estimados para a duração do voo e o comportamento de fundação
de colónias de Cryptotermes brevis.

No Quadro 1, apresenta-se um sumário dos resultados obtidos em relação à duração
do voo e o comportamento de fundação de colónias de Cryptotermes brevis.

3.

Consumo de madeiras e produção de
partículas fecais pelas espécies de térmitas
açorianas da família Kalotermitidae:
Kalotermes flavicollis e Cryptotermes brevis
(Wood consumption and pellet production
by Azorean Kalotermitidae: Kalotermes
flavicollis and Cryptotermes brevis)

Maria Ferreira1, Timothy G. Myles2, Annabella Borges1,
Orlando Guerreiro1, Paulo A. V. Borges1

Resumo: Existem nos Açores duas espécies de térmitas da família Kalotermitidae:
a Kalotermes flavicollis é uma térmita de madeira verde e é uma praga urbana
menor; a Cryptotermes brevis é uma térmita de madeira seca e é uma importante
praga para mobiliário e estruturas. São analisadas as espécies de madeira consumidas por cada espécie nos Açores, sendo descritas diferenças em cor, tamanho, forma,
e modo de despejo das partículas fecais. A taxa de consumo de madeira e a produção de partículas fecais para a espécie Cryptotermes brevis foram estudadas em 49
tipos diferentes de madeiras. Verificou-se que duas espécies de madeira produzidas
localmente e muito usadas na construção, Cryptomeria japonica e Eucalyptus sp.,
foram das mais consumidas, indicando a importância do desenvolvimento de um
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sistema local para tratamento por pressão em autoclave das madeiras. Entre as
madeiras menos consumidas (mais resistentes), encontram-se espécies tropicais,
como o jatobá e a maçaranduba. As partículas fecais que são expulsas das galerias
pelas térmitas são a forma mais conspícua de detectar infestações por Cryptotermes
brevis, dando bons meios para monitorizar a localização de térmitas, o tamanho da
colónia e a sua actividade. Foi verificado que a expulsão de partículas fecais é
descontínua. Contudo, alguns períodos de expulsão de partículas fecais são contínuos por alguns dias, com taxas de expulsões de 274 partículas fecais por hora e
acumulações de até 7,8 g num período de duas semanas.
Abstract: Two termite species of the family Kalotermitidae occur in the Azores:
Kalotermes flavicollis is a dampwood termite and minor house pest. Cryptotermes
brevis is a drywood termite and a major pest of furniture and structures. Records of
wood species consumed by each species in the Azores are reviewed. Differences in
the color, size, shape, disposal of fecal pellets of each species are described. Rates
of wood consumption, pellet production were experimentally studied for Cryptotermes brevis on 49 different wood species. Two wood species that are locally
produced and widely utilized for construction, Cryptomeria japonica and Eucalyptus sp., were found to be among the most preferred woods for termite consumption indicating an important need for the development of an effective local pressure
treatment system for preserving these woods. Least preferred (most resistant
woods) included tropical hardwood species such as jatobá and maçaranduba.
Fecal pellets expelled from galleries by termites are the most conspicuous evidence
of Cryptotermes brevis infestations and provide a potential means of monitoring
termite location, colony size and activity. Pellet expulsion was found to be discontinuous. However some bouts of pellet dumping were observed to be continuous
for at least several days with rates of pellet expulsion of up to 274 pellets per hour,
with pellet accumulations of as much as 7.8 g over a two-week period.

1. Introdução
Duas espécies da família Kalotermitidae podem ser encontradas nos Açores (Borges
et al., 2004). As duas espécies açorianas de Kalotermitidae (a Cryptotermes brevis e a Kalo-
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termes flavicollis) são ecologicamente semelhantes no facto de as suas escavações serem
inteiramente feitas em madeira e não no solo; assim, o desenvolvimento das suas colónias é,
usualmente, limitado a um único item de madeira acima do solo (Lind, 1997). Devido a esta
limitação, estas colónias são normalmente pequenas, de apenas algumas dezenas ou centenas
de térmitas (Nutting, 1970). Isto contrasta com a térmita subterrânea (Reticulitermes grassei),
que é capaz de aceder a muitos itens diferentes de madeira, formando túneis no solo que
possuem colónias na ordem dos milhões de indivíduos. Contudo, estas duas espécies de
Kalotermitidae representam ramos filogenéticos bastante divergentes dentro desta família.
A K. flavicollis é uma térmita de madeira verde clássica representativa da condição ecológica
mais primitiva, que é mais dependente de um grau de humidade mais elevado na madeira.
A C. brevis, por outro lado, é o perfeito exemplo de uma térmita de madeira seca e apenas
sobrevive em madeira protegida da precipitação (Borror et al., 1992). A capacidade de retirar
água da madeira é uma característica muito importante nesta espécie. Outra diferença entre
estas duas espécies é a forma das partículas fecais produzidas, bem como a parte da madeira
que é consumida. Ambas as espécies são polífagas, sendo capazes de consumir uma grande
variedade de espécies de madeira. Existem dados recolhidos, na Terceira, de K. flavicollis em
videiras, oliveiras, citrinos, salgueiros, metrosíderos e incensos. Usualmente, esta espécie
escava galerias no cerne de ramos mortos, perto de tecido vivo, tirando, assim, a humidade
necessária da árvore viva. Quando ataca madeira estrutural, é normalmente em locais expostos a infiltrações ou condensações. Em contraste, a C. brevis não tem sido recolhida fora de
casas, mas só dentro de estruturas, tanto em madeira estrutural como em mobília. Por esta
razão, é uma importante praga estrutural a ter em conta. Esta espécie ataca uma variedade de
madeiras duras e moles, embora com uma clara diferença na sua preferência. Minnick et al.
(1972), entre outros, fizeram alguma pesquisa preliminar sobre a preferência por um tipo de
madeira por parte da térmita C. brevis, usando 10 tipos de madeira. Nos nossos estudos, foram
usados 49 tipos de madeira diferentes e foram comparados os diferentes níveis de consumo,
quer pela quantidade de partículas fecais produzidas, quer pela diferença de peso da madeira
pré e pós-consumida, com o propósito de encontrar os tipos de madeira preferidos pela
térmita C. brevis. Tanto a madeira produzida localmente como os tipos de madeira produzidos no estrangeiro foram usados neste estudo.
Uma melhor compreensão das preferências e taxas de consumo de madeira da C.
brevis, bem como uma diferenciação mais clara entre algumas características das duas espé-
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cies de Kalotermitidae foram estudadas com o objectivo de aumentar o nosso conhecimento
sobre estas térmitas, de forma a poder implantar melhores planos de controlo destas pragas.
Também algumas madeiras tratadas foram testadas na sua eficácia contra a C. brevis.

2. Métodos
Para as experiências de consumo de madeira, peças de diferentes tipos de madeira
foram cortadas em pequenos blocos (Figura 1), por sua vez secos numa estufa e pesados.
Estes foram colocados em caixas de Petri com 10 térmitas cada, sendo feitas observações
semanalmente. Nessas observações semanais, as térmitas mortas eram removidas e as partículas fecais contadas. As madeiras usadas nesta primeira experiência de consumo de
madeira foram a criptoméria, o eucalipto, o jatobá, o sapé, a tacula, a roseira, o pinho, a
acácia e a maçaranduba. Para todas estas madeiras, foi montado um total de três réplicas.
Ao fim de três meses, a madeira foi, de novo, seca numa estufa e novamente pesada.
Para a segunda experiência de consumo de madeira, foram utilizadas algumas das
mesmas madeiras, sendo a maioria das madeiras utilizadas estrangeira, sobretudo trazida do
Canadá. Neste caso, as madeiras foram divididas em blocos e fatias. Os blocos foram colocados em copos de plástico, enquanto as fatias foram colocadas em caixas de Petri. Foram
montadas três réplicas para cada madeira e usadas 50 térmitas em cada réplica. A mortalidade e a produção de partículas fecais foram, igualmente, observadas semanalmente.
Para a experiência da mortalidade das térmitas com madeira tratada, foram colocados blocos desta madeira em copos de plástico com 50 térmitas cada e três réplicas de cada
madeira utilizada. As madeiras usadas foram duas variedades de pinho, marítimo e resinoso, tratado com XILOFENE por emersão e vácuo e também no vácuo com diferentes sais de
cobre e borato (Anexo I).
As partículas fecais das espécies Kalotermes flavicollis e Cryptotermes brevis foram
observadas a uma lupa binocular para analisar as suas diferenças (Figura 2).
A produção de partículas fecais também foi analisada pela colecta de partículas fecais
caídas de um tecto infestado, em períodos de tempo diferentes, desde 30 minutos a dois
meses, em diversos pontos diferentes no laboratório de campo.
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(Foto de Pedro Cardoso)
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Figura 1 – Térmitas num bloco de Cryptomeria japonica.

Figura 2 – Partículas fecais de Cryptotermes brevis (cinco filas da esquerda) e
Kalotermes flavicollis (últimas três filas).
Análise estatística: Foram usados a folha de cálculo do EXCEL, assim como o programa STATISTICA 6.0 na análise estatística. Na comparação das diferentes madeiras, em ambas as
experiências de consumo de madeira, foi usado um teste de t emparelhado.

3. Resultados e discussão
As observações de partes seccionadas de tábuas de várias espécies infestadas indicam
que as térmitas preferem, sempre, consumir o borne, tendo menor preferência pelo cerne dessa
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espécie. Isto é especialmente observável na criptoméria, na qual o borne da madeira pode ser
quase esvaziado, enquanto o cerne, numa mesma tábua, tem poucos túneis escavados (Figura 3).
As taxas de consumo de madeira variam entre 0,8 (jatobá) e 12,6 (eucalipto) mg por mês.
Isto também pode ser expresso em termos de volume de madeira escavado, sugerindo uma taxa
máxima de volume escavado de 0,004 cm3 por térmita, por mês, em criptoméria, e que 50 térmitas
demorariam 40 dias para escavar 1 cm3 de madeira.

Figura 3 – Consumo do borne da madeira pela Cryptotermes brevis.
A preferência em termos de madeira também pode ser expressa em produção de
partículas fecais. As taxas de produção de partículas fecais nas diferentes madeiras variaram
entre 0,9 e 4,3 partículas fecais por térmita por semana. A cor, a consistência, o tamanho e a
forma das partículas fecais variam consoante as espécies de madeira consumidas. A lenhina
da madeira não é substancialmente degradada no processo de digestão por térmitas que consomem madeira, pelo que as partículas fecais destas térmitas são ricas em lenhina (Bignell,
2006). São geradas partículas fecais resinosas em abundância quando a C. brevis se alimenta
de madeira resinosa, como o pinho (Pinus). Crê-se que esta habilidade de sequestrar resina
durante a digestão é uma adaptação importante nesta espécie, que permite atacar madeiras
moles resinosas. A forma como as partículas fecais são dispostas difere entre as duas espécies,
K. flavicollis e C. brevis. Em ambas as partículas fecais têm uma aparência característica com
seis superfícies laterais impressas, dando uma secção hexagonal. Na espécie K. flavicollis, as
pontas das partículas fecais são, normalmente, planas e a sua cor é castanha ou preta, nunca
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clara, esbranquiçada ou resinosa. Na espécie C. brevis, as partículas fecais são, ligeiramente
mais pequenas e, muitas vezes, pontiagudas na parte posterior. As partículas fecais da Kalotermes flavicollis são compactadas em grandes aglomerados, formando plugs entre as suas
grandes galerias. Não são encontrados amontoados de partículas fecais soltas. Na espécie
Cryptotermes brevis, as partículas fecais nunca estão coladas umas às outras, mas ficam soltas
numa espécie de areia e muitas (talvez 50% ou mais) são expulsas pelas térmitas por kick
holes. A taxa de expulsão de partículas fecais por kick holes, nalguns casos, pode ser tão
rápida como uma pelota a cada 20 segundos, podendo ser contínua durante vários dias.
A taxa de acumulação de partículas fecais foi medida até cerca de 10 g acumulados num
período de dois meses. O tempo entre a expulsão de partículas fecais é muito variável. Em 30
minutos, um total de 138 partículas fecais foram expulsas. A maioria das partículas fecais
demorou entre 0 e 15 segundos entre cada expulsão, embora, algumas vezes, o tempo entre a
expulsão de partículas fecais fosse superior a 1 minuto (Quadro 1).
Quadro 1 – Tempo entre a expulsão de partículas fecais durante um período de 30 minutos.

Também foi observado que a produção de partículas fecais, em termos de peso
acumulado, varia bastante, desde um máximo de 9,1224 g, recolhido em dois meses, até um
mínimo de 1,1756 g, enquanto que, num período de duas semanas, se recolheram desde
7,8035 g a 0,2147 g (Figura 4).
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Figura 4 – Partículas fecais recolhidas em dois períodos de tempo em 14 pontos de
recolha diferentes.
Também se pode observar na Figura 4, por exemplo, no ponto 2, que houve um valor
muito similar de produção de partículas fecais, embora o período de recolhas fosse diferente.
Isto sugere que a expulsão de partículas fecais pelas térmitas é um acontecimento bastante
variável, não sendo constante em tempo ou quantidade. Isto pode, também, sugerir que,
quando se faz uma inspecção a uma casa para detectar a presença de térmitas, há uma necessidade de inspeccionar a casa em diferentes alturas, porque uma só vez poderá não ser suficiente para detectar a presença de térmitas, se a inspecção não ocorrer no tempo de expulsão
de partículas fecais.
A primeira série de experiências de consumo de madeira produziu os seguintes resultados.
Em termos de peso perdido, o eucalipto foi a madeira que perdeu mais peso, devido
ao consumo pelas térmitas, assim como a roseira (Figura 5). As restantes madeiras tiveram
uma perda de peso bastante semelhante entre si. Isto poderia indicar que o eucalipto e a
roseira são as madeiras preferidas pelas térmitas, mas, por outro lado, em termos de produção
de partículas fecais, a criptoméria e o eucalipto foram as madeiras que originaram um maior
número de partículas fecais por térmita, como se pode observar na Figura 6. Isto pode
acontecer por várias razões: ou os valores de perda de peso entre réplicas são tão diferentes
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entre si que tornam difícil uma leitura correcta dos dados, ou poderá não haver uma relação
directa entre a perda de peso da madeira por consumo e a produção de partículas fecais.
Poderá, ainda, haver outra razão: como estas madeiras têm densidades muito diferentes e,
portanto, uma perda de peso maior, isso não implica um aumento no consumo de madeira,
uma vez que a perda do mesmo volume de madeiras de diferentes densidades pode corresponder a uma perda de peso completamente diferente.

Figura 5 – Peso perdido devido ao consumo da madeira pelas térmitas. As barras com a
mesma letra não são significativamente diferentes (p < 0,05).
Na segunda experiência de consumo de madeira, as madeiras que perderam mais peso
foram a cerejeira (Prunus sp.), o carvalho (Quercus sp.), a bétula amarela (Betula alleghaniensis), o carvalho branco (Quercus alba) e o amieiro (Alnus rubra) (Figura 7). No entanto, os pesos
dos blocos de madeira não estão representados, uma vez que, contrariamente às expectativas,
tiveram, na verdade, um aumento de peso (Anexo II). Por esta razão, não foram considerados
para os resultados da perda de peso. Este aumento de peso poderá ter acontecido porque, nos
blocos considerados, havia pequenos plugs construídos pelas térmitas; todavia, este é um assunto
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que requer mais investigação no futuro. Pode-se observar, na Figura 7, que as madeiras que
perderam menos peso foram, entre outras, o tulipeiro da Virgínia, o eucalipto e o jatobá. Isto
parece indicar que, comparado com outras madeiras, o eucalipto não é tão consumido como os
resultados da primeira experiência pareciam indicar. Contudo, outros trabalhos têm demonstrado que o eucalipto é bastante susceptível ao ataque por parte da C. brevis (Silva et al., 2004).

Figura 6 – Produção média de partículas fecais, por térmita, por semana. As barras com
a mesma letra não são significativamente diferentes (p < 0,05).
Em relação à produção de partículas fecais por térmita, pode-se observar que todas as
madeiras referidas anteriormente como das que perderam mais peso estão entre as madeiras que
produziram mais partículas fecais por térmita, estando a Amieiro no topo (Figura 8). É também
possível observar que, mais uma vez, o eucalipto aparece entre as madeiras que produziram
menos partículas fecais por térmita. Pode-se argumentar que, quando comparado com um
espectro maior de madeiras, o eucalipto não é uma das madeiras mais consumidas, embora,
numa perspectiva local, comparado com as madeiras usadas localmente, não seja uma escolha
muito recomendável para madeira estrutural, bem como a criptoméria. Também se pode observar que as madeiras mais exóticas, como a maçaranduba ou a Makore, são mais resistentes ao
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ataque pela C. brevis, o que devia ser tido em consideração aquando da escolha da madeira para
uma nova construção. Esta resistência por parte de madeiras exóticas também foi observada
para outros tipos de madeira, como a cupiúba (Gonçalves & Oliveira, 2006).

Figura 7 – Média de peso perdido por várias madeiras em dois meses. As barras com a
mesma letra não são significativamente diferentes (p < 0,05).
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Figura 8 – Produção de partículas fecais, por térmita, por semana, num período de dois meses. As barras com a mesma letra não são significativamente diferentes (p < 0,05).
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Em relação aos resultados obtidos com madeiras tratadas (Figura 9), foi possível
observar que houve uma elevada percentagem de mortalidade: 100% ao fim de duas semanas,
para a maioria das madeiras. O único tipo de madeira que não atingiu essa taxa de mortalidade foi o pinho tratado com duplo vácuo com sais minerais (cobre e borato), mas atingindo,
ainda assim, uma mortalidade maior que 92%. Estes resultados parecem indicar que madeiras
tratadas nas carpintarias seriam uma boa solução para o uso em estruturas, com as devidas
precauções. Embora existam vários estudos que testam madeiras tratadas e a sua resistência
ao ataque de térmitas [como, por exemplo, os de Maistrello et al. (2002) e Wong & Grace
(2004)], este é um assunto que necessita de estudos mais aprofundados.

Figura 9 – Percentagem de mortalidade das térmitas nos quatro tipos de madeira tratada.

4. Conclusões
Deste estudo, várias conclusões podem ser tiradas. A primeira é que é possível distinguir uma infestação pela Kallotermes flavicollis de uma infestação pela Cryptotermes brevis,
pois estas espécies apresentam diferentes tipos de partículas fecais, e consomem diferentes
partes da madeira. Esta informação é importante aquando da inspecção de casas, pois os
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métodos de controlo podem variar consoante a espécie com que se está a lidar. Em segundo
lugar, outra noção importante a reter na inspecção de casas é a variância da expulsão de
partículas fecais por parte da espécie C. brevis ao longo de um período de tempo; a inexistência
de partículas fecais não implica, necessariamente, a inexistência de uma infestação.
Em relação à preferência de consumo de madeira por parte da C. brevis, esta mostrou
alguma preferência por madeiras, como a cerejeira (Prunus sp.), a carvalho (Quercus sp.), a
bétula amarela (Betula alleghaniensis), o carvalho branco (Quercus alba) e o amieiro (Alnus
rubra), não consumindo tanto madeiras exóticas, como a Maçaranduba e a Makore. Em
relação às madeiras produzidas localmente, o eucalipto e a criptoméria foram bastante consumidas, embora não tanto como as madeiras referidas anteriormente. Esta é uma noção
muito importante a ter na decisão do tipo de madeira a utilizar na construção de novas
estruturas. Outra conclusão que se pode tirar deste estudo, e que é importante ter em mente,
é o uso de madeira tratada em construções novas, visto que, entre outros, este estudo parece
indicar que a madeira tratada é mais resistente ao ataque por parte das térmitas.

Anexo I
Lista de madeiras usadas
Acácia (Acacia sp.)

Louro claro (Roupala montana)

Bétula 1 (Betulla sp.)

Madrona ou Medronheiro bravo (Arbutus

Bétula 2 (Betulla papyrifera)

menziesii)

Freixo negro (Fraxinus nigra)

Mogno (Swietenia sp.)

Nogueira negra (Juglans nigra)

Makore (Mimusops heckelii)

Nogueira branca (Juglans cinerea)

Maçaranduba (Manilkara elata)

Criptoméria (Cryptomeria japonica)

Metrosídero (Metrozidero sp.)

Abeto (Picea glauca)

Carvalho (Quercus sp.)

Eucalipto (Eucalyptus sp.)

Pawpaw (Asimina triloba)

Ébano (Diospyrus sp.)

Pinho (Pinus sp.)

Nogueira (Carya sp.)

Prima Vera (Cybistax donnell-smithii)

Jatobá (Hymenaea courbaril)

Amieiro (Alnus rubra)

Meranti (Shorea sp.)

Carvalho americano (Quercus rubra)

Tulipeiro da Virgínia (Liriodendron tulipifera)

Sapé (Salix pentandra)
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Plátano (Acer rubrum)

Freixo americano (Fraxinus americana)

Cerejeira (Prunus sp.)

White Bruce

Tauri (Couratari sp.)

Carvalho branco (Quercus alba)

Wenge (Millettia laurentii)

Pinho branco (Pinus strobus)

Tuia (Thuja plicata)

Bétula amarela (Betula alleghaniensis)
Madeiras tratadas

PMVDSM – Pinho marítimo com vácuo duplo de sais minerias de cobre e borato
PREX – Pinho resinoso com emersão em XILOFENE
PMEX – Pinho marítimo emerso em XILOFENE
PMDVX – Pinho marítimo com duplo vácuo em XILOFENE

Anexo II
Média de peso ganho pelos blocos de madeira usados
na segunda experiência de consumo de madeira
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4.

Eficácia de diferentes insecticidas
no combate à Cryptotermes brevis
(Efficacy of various insecticides
for the control of Cryptotermes brevis)

Timothy G. Myles1, Annabella Borges2, Maria Ferreira2,
Orlando Guerreiro2, Paulo A. V. Borges2

Resumo: Foram realizados testes laboratoriais e alguns testes em estruturas com seis
insecticidas contra a térmita de madeira seca Cryptotermes brevis. Os seis produtos
utilizados foram XILOFENE, TERMINATE, TERMIDOR, XT-2000, WOCOSEN e BOROWOOD. Várias experiências em laboratório foram realizadas com o objectivo de comparar os produtos, usando diferentes critérios. Os testes de contacto e vapor foram
realizados com térmitas colocadas em papel de filtro em caixas de Petri. Os testes de
difusão e repelência foram efectuados em blocos de madeira tratados. Os critérios
designados por “escapabilidade” e “afastamento” foram efectuados num bloco de
madeira com cinco câmaras. Todos os produtos, com excepção do BOROWOOD,
mataram 100% das térmitas em 24 horas, no teste de contacto. No teste de vapor, o
XT-2000 provocou a mortalidade mais elevada. No teste de difusão, o TERMIDOR
provocou a mortalidade mais elevada. No teste de repelência, o TERMINATE e o XILOFENE produziram elevada mortalidade, mesmo nas térmitas libertadas no extremo do
bloco não tratado. No teste do bloco de madeira com cinco câmaras, no extremo
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tratado, todos os produtos, com excepção do BOROWOOD, mataram 100% das térmitas
em 24 horas, pelo que as térmitas não “escapam” a nenhum dos produtos. No entanto,
os produtos variaram bastante em termos do efeito “afastamento”, medido com base na
mortalidade retardada das térmitas colocadas no extremo não tratado. O XT-2000
estabeleceu uma elevada repelência, tendo as térmitas evitado aproximar-se. Em contraste, o TERMIDOR, o XILOFENE, o TERMINATE e o WOCOSEN exibiram uma menor
repelência e, consequentemente, as térmitas aproximaram-se mais, havendo uma sua
mortalidade retardada na extremidade não tratada. O XILOFENE foi o produto menos
repelente e aquele que induziu a mortalidade mais elevada nas térmitas localizadas no
extremo não tratado. Experiências de campo com o XT-2000 resultaram numa taxa de
redução na produção de partículas fecais de cerca de 85% em cerca de oito meses.
Abstract: Laboratory tests and some structural trials were conducted on six insecticide products against the West Indies drywood termite, Cryptotermes brevis. The
products included XILOFENE, TERMINATE, TERMIDOR, XT-2000, WOCOSEN, and
BOROWOOD. Several different laboratory tests were conducted to compare the products by different criteria. Contact and vapor tests were conducted with termites on
filter paper in Petri dishes. Diffusion and repellency tests were conducted on treated
wood blocks. Criteria called “escapability” and “avoidability” were tested in a fivechambered wood block. All of the products except BOROWOOD killed 100% of the
termites within 24 hours in the contact test. In the vapor test, XT-2000 produced the
highest mortality. In the diffusion test, TERMIDOR produced the highest mortality. In
the repellency tests, TERMINATE and XILOFENE both induced high mortality even
among those termites released on the untreated side of the wood block. In the five
chambered tests, complete or nearly complete mortality occurred on the treated side
within 24 hours for all products except BOROWOOD, so it appeared that none of the
products was escapable. However the products varied markedly in avoidability as
reflected by delayed mortality among termites introduced on the untreated side.
XT-2000 exhibited high repellency and very high avoidability by termites on the
untreated side. In contrast, TERMIDOR, XILOFENE, TERMINATE and WOCOSEN all
exhibited less repellency and therefore less avoidability, eventually leading to a
gradual increase in delayed mortality. In both the repellency test and the five chamber test, XILOFENE was evidently least repellent and thus least avoidable and induced
the highest mortality among termites introduced on the untreated side. Field trials
with XT-2000 resulted in a 100% to 82% reduction in pellet production over an eight
month post-treatment period.
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1. Introdução
Em áreas de grande incidência de térmitas de madeira seca nos Estados Unidos da
América (e.g., Florida, Califórnia e Havai), o método principal de combate a esta praga
urbana é a fumigação com tendas, usando o fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) e a
técnica de injecção com vários químicos.
Com esta contribuição, pretende-se avaliar uma série de químicos que poderão ser
usados na técnica de injecção para eliminar as colónias ou, em tratamentos superficiais, para
precaver a criação de novas colónias.

2. Material e métodos
Os seis produtos testados foram (Figura 1): XILOFENE S. O. R. 2 (Dyrup), TERMINATE
Termite and Carpenter Ant Killer (Spectracide), TERMIDOR 25 EC (BASF), XT-2000 (X-Termite), WOCOSEN 12 OL (Janssen Farmaceutical) e BOROWOOD (Property Repair Systems). Os
compostos activos de cada produto são os seguintes:
• XILOFENE: cipermetrina 0,07%, IPBC 0,05%, propiconazol 0,15% e Tebuconazol 0,15%;
• TERMINATE: cialotrina 0,2%;
• TERMIDOR: fipronil 2,5%;
• XT-2000: d-limonene 92%;
• WOCOSEN: propiconazol 1,22%, permetrina 0,24% e
• BOROWOOD: borato de sódio 10%.
Todos os produtos foram testados, usando a concentração indicada no rótulo.
Vários testes de laboratório foram realizados para comparar os vários produtos, usando os
seguintes critérios.
Teste de Contacto: Neste teste, saturou-se um disco de papel de filtro com o produto,
deixando-se este a secar durante a noite. Na manhã seguinte, o papel de filtro tratado foi
colocado numa caixa de Petri com 10 exemplares de térmitas. Um total de três réplicas e
monitorização às 24 horas.
Teste de Vapor: Foi seguido o mesmo procedimento, mas o papel de filtro tratado foi
colocado na tampa da caixa de Petri e um outro papel de filtro não tratado foi colocado para
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que as térmitas se pudessem deslocar sobre ele. Um total de três réplicas com 10 térmitas cada
e monitorização às 24 horas.
Teste de Repelência: Os testes de repelência e difusão (ver abaixo) foram realizados
em blocos de madeira de criptoméria, de 2 x 4 x 15 cm, com uma concavidade de 1 cm na parte
superior, para que as térmitas se pudessem deslocar. No teste de repelência, os blocos foram
cortados a meio e uma das partes foi tratada com produto e deixada a secar ao ar. Quando
secas, as duas partes foram novamente juntas, mas separadas entre si por fita-cola, de forma a
evitar a difusão do produto, e cobertas com vidro acrílico fixo com elástico. Foram colocadas
cinco térmitas na extremidade tratada e cinco térmitas na extremidade não tratada. Um total
de três réplicas e monitorização às 24 horas.
Teste de Difusão: No teste de difusão, foi realizado um buraco de 1 cm de diâmetro e
5 cm de profundidade numa das extremidades do bloco de madeira. Este orifício foi cheio
com 5 ml de produto, usando uma seringa e mantendo-se o bloco na vertical, de forma a
permitir a difusão do produto ao ar. Dez térmitas foram colocadas na extremidade oposta à
tratada. Um total de três réplicas e monitorização às 24 horas.

Figura 1 – Seis insecticidas usados para testar a eficácia contra a C. brevis.
Teste das Cinco Câmaras: Os critérios designados por “escapabilidade” e “afastamento” foram avaliados em blocos de cinco câmaras. As cinco câmaras de 2,5 cm de diâmetro e
1 cm de profundidade foram feitas em blocos de madeira de sapé com 2 x 4 x 15 cm (Figura 2).
As cinco câmaras estavam ligadas entre si por um orifício com 4 mm ao nível do chão da
câmara, permitindo a passagem das térmitas entre as câmaras. As extremidades do bloco foram
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seladas com plasticina. A Câmara 1, na extremidade esquerda, foi tratada com 0,5 ml de
produto, que se deixou a penetrar na madeira durante três horas. Criaram-se dois grupos de 10
térmitas, um colorido de vermelho, que se colocou na câmara tratada, e um colorido de verde,
que se colocou na Câmara 5, na extremidade oposta à tratada (Figura 2). A mortalidade e a
localização das térmitas foram determinadas às 1, 3, 5, 15, 24, 48, 77, 102, 128 e 224 horas.

a

b

c

Figura 2 – Cinco câmaras ligadas entre si (a), com térmitas marcadas a vermelho (b),
colocadas na extremidade com insecticida na câmara mais à esquerda e
térmitas marcadas a verde (c), introduzidas numa câmara sem insecticida
na extremidade mais à direita.

b

a

c

Figura 3 – Teste estrutural com o XT-2000: (a) injecção;
(b) aspecto da estrutura para colectar as fezes;
(c) acumulação de fezes no controlo.

Teste de Estruturas com XT-2000: Foram realizadas várias demonstrações de injecção
com o produto XT-2000 pela empresa X-Termite Company of San Diego, Califórnia, durante uma
visita à ilha Terceira em Março de 2006 (ver Figura 3). Foi usada como demonstração a injecção
em três grandes traves infestadas pela térmita de madeira seca. Uma das traves foi tratada com
XT-2000, uma segunda trave foi tratada com XT-2000 e sofreu, igualmente, um tratamento super-
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ficial com solução de borato a 10% e, finalmente, uma terceira trave foi usada como controlo
(ver Figura 3). De forma a medir a eficácia do tratamento, uma estrutura de plástico com 1m2
foi suspensa debaixo das traves para recolher as partículas fecais (Figura 3).

3. Resultados
Todos os produtos, com excepção do BOROWOOD, mataram 100% das térmitas em 24
horas, no teste de contacto (Figura 4). No teste de vapor, o XT-2000 provocou a mortalidade
mais elevada (Figura 4). No teste de difusão, o TERMIDOR provocou a mortalidade mais
elevada (Figura 4). No teste de repelência, o TERMINATE e o XILOFENE produziram elevada
mortalidade, mesmo nas térmitas libertadas no extremo do bloco não tratado (Figura 4).

Figura 4 – Resumo dos testes de contacto, vapor, difusão e repelência.
No teste do bloco de madeira com cinco câmaras (figuras 5 a 11), no extremo tratado,
todos os produtos, com excepção do BOROWOOD (Figura 5), mataram 100% das térmitas em
24 horas, pelo que as térmitas não “escapam” a nenhum dos produtos. No entanto, os produtos variaram bastante em termos do efeito “afastamento”, medido com base na mortalidade
retardada das térmitas colocadas no extremo não tratado. O XT-2000 estabeleceu uma elevada
repelência, tendo as térmitas evitado aproximar-se (Figura 10). Em contraste, o TERMIDOR
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(Figura 7), o XILOFENE (Figura 11), o TERMINATE (Figura 8) e o WOCOSEN (Figura 9)
exibiram uma menor repelência e, consequentemente, as térmitas aproximaram-se mais, havendo uma mortalidade retardada das térmitas da extremidade não tratada.

Figura 5 – Percentagem de mortalidade no teste das cinco câmaras (a) e distribuição das
térmitas nas várias câmaras após 314 horas (b) – Controlo.
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Figura 6 – Percentagem de mortalidade no teste das cinco câmaras (a) e distribuição das
térmitas nas várias câmaras após 314 horas (b) – BOROWOOD.
Embora, pela sua natureza laboratorial, tenhamos de considerar estes resultados como
preliminares, eles apontam para diferenças na eficácia dos vários produtos testados contra a
Cryptotermes brevis. Nenhum dos produtos pode ser diferenciado pelo teste das 24 horas,
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resultando na morte de todos os indivíduos. No entanto, os outros testes mostram diferenças interessantes. No teste do vapor, a toxicidade dos vapores segue a seguinte ordem:
XT-2000 > TERMIDOR > TERMINATE > WOCOSEN > XILOFENE (Figura 4). No teste de difusão,
a sequência é: TERMIDOR > TERMINATE > XT-2000 > XILOFENE (Figura 4).

Figura 7 – Percentagem de mortalidade no teste das cinco câmaras (a) e distribuição das
térmitas nas várias câmaras após 314 horas (b) – TERMIDOR.
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Figura 8 – Percentagem de mortalidade no teste das cinco câmaras (a) e distribuição das
térmitas nas várias câmaras após 314 horas (b) – TERMINATE.
No entanto, o teste de repelência envolveu uma situação mais interessante, para os
dois grupos de térmitas: 10 térmitas marcadas a vermelho que entraram na extremidade tratada
poderiam escapar para a extremidade não tratada (Figura 2); e 10 térmitas marcadas a verde
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(Figura 2), que entraram na extremidade não tratada, poderiam ficar em segurança nessa zona
ou, em caso de não-repelência, aventurar-se para a zona tratada. Este teste mediu os critérios
designados por “escapabilidade”, ou seja, morte não repelente, e “afastamento”.

Figura 9 – Percentagem de mortalidade no teste das cinco câmaras (a) e distribuição das
térmitas nas várias câmaras após 314 horas (b) – WOCOSEN.
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Nesta experiência, o XILOFENE, apesar de ter baixa toxicidade pelo vapor (Figura 4)
e capacidade de difusão (Figura 4), portou-se muito bem, porque tem baixa repelência, uma
elevada mortalidade não repelente e, assim, é difícil de evitar quando uma parte do sistema de
galerias é tratada. No entanto, o XILOFENE tem a desvantagem de gerar a mais alta taxa de
sobrevivência quando as térmitas são sujeitas a uma pequena exposição (Figura 4).

Figura 10 – Percentagem de mortalidade no teste das cinco câmaras (a) e distribuição das
térmitas nas várias câmaras após 314 horas (b) – XT-2000.
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Figura 11 – Percentagem de mortalidade no teste das cinco câmaras (a) e distribuição das
térmitas nas várias câmaras após 314 horas (b) – XILOFENE.

4. Discussão
Para o controlo de térmitas de madeira seca, seria ideal se houvesse um produto que
pudesse ser borrifado na superfície das madeiras para matar as térmitas no interior. Infeliz-
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mente, não se conhece nenhum pesticida com tais capacidades. Qual é, então, a razão para tal
facto? Tem a ver com o facto de a madeira ser altamente porosa longitudinalmente e muito
impermeável na sua secção radial. Consequentemente, devido ao facto de as células de xilema
correrem longitudinalmente às tábuas, as soluções de insecticidas formuladas em água ou em
petróleo destilado, infelizmente, não penetram nas tábuas. De facto, a orientação das células
de xilema tende a enfraquecer qualquer tipo de tratamento superficial.
O uso de pesticidas para o controlo de térmitas de madeira seca tem dois objectivos
principais:
i) Matar as colónias existentes;
ii) Prevenir a entrada de novos casais para iniciar novas colónias.
O primeiro objectivo parece mais urgente, enquanto o segundo, se cumprido, irá
permitir o controlo e a gestão da praga no futuro. As experiências efectuadas enquadram-se
no primeiro objectivo e implicam a injecção dos produtos na madeira. Com base na nossa
experiência, nenhum dos produtos testado é adequado para matar as colónias, se aplicado
apenas exteriormente. Observámos vários casos de estruturas em que o XILOFENE foi aplicado com pincel ou aspersor e as tábuas continham inúmeras colónias saudáveis.
Comparar a capacidade de diferentes insecticidas para eliminar uma determinada praga
é um processo complexo e às vezes inconclusivo. Neste caso de térmitas de madeira seca, o
assunto é ainda mais complexo, porque os insectos podem entrar em contacto com o insecticida
através de contacto directo, contacto retardado, vapor ou difusão e, por outro lado, as colónias
podem viver em diferentes tipos de madeira com diferentes características físicas e químicas e
diferentes capacidades de absorção (ver Capítulo 5). Por outro lado, a forma como os insectos
detectam os insecticidas determina a sua resposta, podendo escapar rapidamente, se o detectam
a longa distância, ou ficar expostos, se o não detectam eficazmente.
Os produtos testados incluem alguns que já são usados nos Açores e alguns que não
estão registados para uso legal no nosso país. Os resultados dos testes aqui apresentados não
implicam nenhuma aprovação ou apoio a qualquer produto em particular. Por outro lado, é
preciso clarificar que a aprovação de um produto num determinado país não implica que ele
possa ser aprovado noutro país. Para ser legal em Portugal e nos Açores, todos os produtos têm
de passar por um processo de aprovação por uma entidade reguladora do Ministério da Agricultura. É da responsabilidade dos utilizadores dos produtos que estes sejam usados segundo todas
as regras e normas de segurança com base nas informações técnicas contidas nos rótulos.

5.

Comportamento de diferentes tipos de madeiras
face à aplicação de diferentes produtos de
combate às populações de térmitas de madeira
seca (Cryptotermes brevis) nos Açores
(Response of different types of wood treatment
regarding the different products application to
the management of drywood termites
Cryptotermes brevis populations in the Azores)

David H. Lopes1, Annabella Borges2, Orlando Guerreiro2,
Maria Ferreira2, Timothy G. Myles3, Paulo A. V. Borges2

Resumo: A térmita de madeira seca das Índias Ocidentais, a Cryptotermes brevis
(Walker, 1953) (Isoptera: Kalotermitidae) está perfeitamente estabelecida nos
Açores, sendo considerada uma praga urbana com grande impacto económico e
social pelos graves prejuízos que causa, através da destruição estrutural, principalmente das madeiras de suporte dos telhados. Espera-se com esta contribuição:
i) determinar qual o produto com a maior taxa de absorção em todas as madeiras
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usadas na estrutura dos telhados açorianos; ii) contribuir de uma forma decisiva
para que as empresas dos Açores possam adoptar esta prática no tratamento de
todas as madeiras a usar nas estruturas; iii) contribuir, indirectamente, para a
redução do ataque das térmitas nas madeiras, através do seu tratamento com estes
produtos, tendo em vista o controlo desta praga nas zonas urbanas afectadas. De
todos os seis produtos utilizados, o XT-2000 (d-limonene), líquido com propriedades insecticidas extraído da casca de citrinos, foi o que melhor foi absorvido e
se difundiu no interior da madeira tratada em todas as modalidades ensaiadas.
Analisando esta capacidade de difusão no interior da madeira por cada tipo de
produto e atendendo ao facto de se tratar de madeira do cerne ou do borne
(superfície), o XT-2000 (d-limonene) e o TERMINATE (cialotrina) foram os que
registaram a maior percentagem de absorção. Na madeira do cerne, o WOCOSEN
(permetrina) foi o que melhor foi absorvido por todas as madeiras. É de referir
que a acácia, o sapé e o eucalipto foram as madeiras que registaram a menor taxa
de absorção após a aplicação dos produtos ensaiados.
Abstract: The West Indian drywood termite, Cryptotermes brevis (Walker, 1953)
(Isoptera: Kalotermitidae), is a well-established and serious pest of structural
wood in the Azores. It is therefore important to study different ways to fight
against this insect, and among the several research studies in progress, in these
contribution we discuss the rate of diffusion of six products inside five different
kinds of wood that are normally used for construction of Azorean building roofs.
Our aims are: i) to test which product is best absorbed in each type of wood tested
and used in the building of Azorean roofs; ii) to contribute with methods that can
be adopted by Azorean commercial enterprises to develop a domestic termite
control industry; iii) to contribute indirectly in understanding the best woods and
products we expect to enhance control of these pest in the affected urban areas. Of
the six products tested, XT-2000 (d-limonene), a liquid extracted from citrus peels,
gave the best results in terms of diffusion on all the wood types tested. When we
compared the performance of each kind of product tested in both heartwood and
sapwood, XT-2000 and TERMINATE were the products with the greatest amount
absorbed in the woods tested. In the heartwood alone, WOCOSEN (permethrin)
was the one that gave the best results for all woods. It is also important to note that
acácia, sapé and Eucalyptus sp. were the woods that absorbed the least with all the
products tested.
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1. Introdução
A térmita de madeira seca das Índias Ocidentais, a Cryptotermes brevis (Walker, 1953)
(Isoptera: Kalotermitidae) está perfeitamente estabelecida nos Açores, sendo considerada uma
praga urbana com grande impacto económico e social pelos graves prejuízos que causa, através da
destruição estrutural, principalmente, das madeiras de suporte dos telhados. Perante esta situação, surgiu a necessidade de estudar formas de combate a este insecto e, entre os numerosos
trabalhos de investigação a decorrer, nesta contribuição, avaliar a resposta à aplicação de seis
produtos em termos da sua difusão no interior de cinco madeiras diferentes que, normalmente,
são usadas na feitura dos telhados açorianos. Espera-se com este trabalho de investigação:
i) determinar qual o produto com a maior taxa de absorção em todas as madeiras usadas na estrutura
dos telhados açorianos; ii) contribuir de uma forma decisiva para que as empresas dos Açores
possam adoptar esta prática no tratamento de todas as madeiras a usar nas estruturas; iii) contribuir indirectamente para a redução do ataque das térmitas nas madeiras, através do seu tratamento com estes produtos tendo em vista o controlo desta praga nas zonas urbanas afectadas.

2. Material e métodos
Foram ensaiados seis produtos, três dos quais insecticidas homologados no combate a
térmitas: XILOFENE S.O.R. 2 (Dyrup), TERMINATE Termite and Carpenter Ant Killer (Spectracide),
TERMIDOR 25 EC (BASF), XT-2000 (X-Termite), WOCOSEN 12 OL (Janssen Farmaceutical) e BOROWOOD (Property Repair Systems). Os compostos activos de cada produto são os seguintes:
•

XILOFENE: cipermetrina 0,07%, IPBC 0,05%, propiconazol 0,15%, e Tebuconazol 0,15%;

•

TERMINATE: cialotrina 0,2%;

•

TERMIDOR: fipronil 2,5%;

•

XT-2000: d-limonene 92%;

•

WOCOSEN: propiconazol 1,22%, permetrina 0,24%;

•

BOROWOOD: borato de sódio 10%.

Foram utilizados cinco tipos de madeira: acácia, eucalipto, criptoméria (cerne e
borne), pinho (cerne e borne) e sapé. Estas madeiras foram cortadas, previamente, em blocos
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de 2 x 2 x 50 cm (feitas três réplicas por produto). As madeiras utilizadas para as experiências
foram primeiramente secas numa estufa a 60oC, durante uma noite, e depois pesadas em balança,
antes de serem mergulhadas em garrafas de plástico de 0,33 cl com 200 ml de cada produto
líquido a testar. Para o XILOFENE, o WOCOSEN e o controlo representado pela água, procedeu-se de igual forma, com a excepção de o volume utilizado ter sido de apenas 100 ml.
Nessas garrafas, foram depois colocados os blocos de madeira (três réplicas por tipo
de madeira), ficando uma garrafa por cada um dos produtos ensaiados só com produto, para
registo da taxa de evaporação natural. As madeiras estiveram em contacto com o líquido
durante uma semana, após a qual se procedeu à pesagem das madeiras e à medição do volume
perdido nas garrafas.

3. Resultados e discussão
Dos seis produtos testados, o XT-2000 (d-limonene), líquido com propriedades insecticidas extraído da casca de citrinos, foi o que melhor foi absorvido e se difundiu no interior
da madeira tratada em todas as modalidades ensaiadas, registando em média 41% de impregnação nos cinco tipos de madeiras (Figura 1).
O passo seguinte deste trabalho de investigação consistiu em analisar a absorção, ou
seja, a capacidade de difusão no interior da madeira, de cada um dos cinco tipos ensaiados,
atendendo ao facto de se tratar de madeira do cerne ou do borne (superfície) (figuras 2 a 6).
Dos cinco produtos ensaiados, o XT-2000 (d-limonene) (Figura 2) e o TERMINATE
(cialotrina) (Figura 5) foram os que registaram maior percentagem de absorção (78%), principalmente na madeira denominada “verde” ou relativa ao crescimento activo (borne), quer
de pinho, quer de criptoméria (figuras 2 e 5). É de realçar que o produto mais promissor, em
termos de eficácia no combate às térmitas, o TERMIDOR (fipronil), foi o que ocupou o último
lugar, ou seja, o que registou a menor taxa de absorção (Figura 1). Este facto pode ser
explicado, provavelmente, pelo solvente com que o produto é formulado, uma vez que este
produto foi homologado na Europa apenas para o tratamento de térmitas subterrâneas, ao
contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde a formulação comercializada se aplica
a térmitas de madeira seca.
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Figura 1 – Percentagem de absorção média dos seis produtos testados nas cinco madeiras
ensaiadas.
O XILOFENE (Figura 7), produto que tem sido, nos últimos anos, aplicado de forma
generalizada sobre as madeiras afectadas, após a difusão e a maior consciencialização deste problema das térmitas nos Açores, apenas registou 24% de absorção, tendo, por isso, ficado posicionado em penúltimo lugar na análise da aplicação dos produtos testados em todas as madeiras.
Analisando o que se passa com cada um dos cinco tipos de madeira ensaiados em
relação ao produto onde esta foi mergulhada, podemos afirmar o seguinte:
•

A acácia, o eucalipto e o sapé (figuras 2 a 6) foram as madeiras que registaram a
menor taxa de absorção para todos os produtos ensaiados;

•

O pinho cerne, de um modo geral, teve uma baixa taxa de absorção em relação a
todos os produtos ensaiados, registando um máximo com WOCOSEN (permetrina), na ordem dos 20% (Figura 3). Apenas na aplicação do XILOFENE (cipermetrina), superou a do borne (ou superfície);

•

O pinho borne atingiu o seu máximo de absorção (78%) com o XT-2000 (d-limonene) (Figura 2) e com o TERMINATE (cialotrina) (Figura 5);

•

No caso da criptoméria, observa-se que, na aplicação de cada um dos produtos, o
facto de se tratar de madeira do cerne ou do borne (superfície), em alguns casos,
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pouco influencia a taxa de absorção dos diversos produtos, ao contrário do que se
observa nos outros tipos de madeiras ensaiadas. A Figura 7 ilustra este facto: observa-se que, no caso do XILOFENE (cipermetrina), as madeiras do cerne têm, inclusive, uma taxa de absorção superior às da madeira do borne (ou superfície). Apesar
disso, a criptoméria borne registou as suas maiores taxas de absorção quando em
contacto com o XT2000 (d-limonene) – 88% (Figura 2) – e com o BOROWOOD
(borato de sódio) – 83% (Figura 6). Na criptoméria cerne, observou-se um máximo
de absorção no contacto com o WOCOSEN (permetrina) e o TERMIDOR (fipronil),
com 52% e 33%, respectivamente (figuras 3 e 4);
•

O eucalipto, a acácia, e o sapé, como já referido, foram os que menos absorveram
todos os produtos ensaiados; no entanto, em todos, o contacto com TERMINATE
(cialotrina) permitiu-lhes registar valores máximos da ordem dos 27, 20 e 18%,
respectivamente (Figura 5).

Figura 2 – Percentagem de absorção de XT-2000 (d-limonene) em cada um dos cinco
tipos de madeira ensaiados.
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Figura 3 – Percentagem de absorção de WOCOSEN (permetrina) em cada um dos cinco
tipos de madeira ensaiados.

Figura 4 – Percentagem de absorção de TERMIDOR (fipronil) em cada um dos cinco tipos
de madeira ensaiados.

COMPORTAMENTO DE DIFERENTES TIPOS DE MADEIRAS

83

Figura 5 – Percentagem de absorção de TERMINATE (cialotrina) em cada um dos cinco
tipos de madeira ensaiados.

Figura 6 – Percentagem de absorção de BOROWOOD (borato de sódio) em cada um dos
cinco tipos de madeira ensaiados.
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Figura 7 – Percentagem de absorção de XILOFENE em cada um dos cinco tipos de
madeira ensaiados.
Com os resultados obtidos neste trabalho de investigação, espera-se ter conseguido: i)
demonstrar que o XT-2000 (d-limonene) foi o produto com o qual se obteve a maior taxa de
absorção em todas as madeiras usadas na construção da estrutura dos telhados açorianos; ii)
assim, poder contribuir, de uma forma decisiva, para que as empresas dos Açores possam
adoptar esta prática de tratamento de todas as madeiras a usar nas estruturas a construir, como
forma de limitação da praga; iii) e, assim, estar, indirectamente, a contribuir para a redução do
ataque das térmitas nas madeiras através do tratamento das madeiras com estes produtos, aumentado o nível de controlo desta praga nas zonas urbanas afectadas, pelo menos, quando os
adultos procuram novos hospedeiros para aí fundarem novas colónias.

6.

Tratamento das mobílias atacadas
por Cryptotermes brevis com calor,
fumigantes sólidos e gases inertes
(Treatment of Cryptotermes brevis
infestations in furniture with heat,
solid fumigants and inert gases)

Annabella Borges1, Orlando Guerreiro1,
Maria Ferreira1, Tim Myles2, Paulo A. V. Borges1

Resumo: A Cryptotermes brevis é uma térmita extraordinária pela sua capacidade única de atacar madeira extremamente seca. É igualmente extraordinária na
capacidade de atacar uma grande variedade de tipos de madeira, o que nos leva
a concluir que se trata da única espécie de térmitas que é facilmente encontrada
em mobílias. Como tal, é muito fácil a sua dispersão aquando do transporte de
mobílias infestadas de lugar para lugar, e esta é uma das principais razões pelas
quais esta térmita consegue ter uma distribuição tão ampla em áreas urbanas, em
praticamente todo mundo. É muito provável que a sua introdução nos Açores
tenha ocorrido através de mobília infestada e que a dispersão contínua que se tem
verificado de cidade para cidade se deva a essa razão. Ou seja, o tratamento de
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Universidade dos Açores, Departamento de Ciências Agrárias, CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do
Heroísmo, Portugal.
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Director, Urban Entomology Program, Centre for Urban and Community Studies, 455 Spadina Avenue,
Suite 400, University of Toronto, Toronto, Ontário M5S 2G8 (416) 978-5755; e-mail: t.myles@utoronto.ca
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mobílias é uma componente importante de um programa integrado para lidar com
o controlo e a contenção desta espécie de térmita. O objectivo deste trabalho é
apresentar os resultados obtidos por meio de três tipos de experiências para
tratamento de mobílias infestadas com a Cryptotermes brevis. A primeira experiência consistiu num método muito simples, envolvendo a selagem de um objecto
infestado dentro de um saco de plástico preto, sendo este colocado num local
fora do laboratório, a fim de se encontrar em plena exposição solar durante o mês
de Agosto. O método seguinte consistiu em selar um objecto infestado num recipiente com um de três tipos de fumigantes sólidos: bolas de naftalina, paradichlorobenzeno ou dichlorvos (Vapona ®). O último método envolveu um teste
de anóxia, em que um de três tipos de gases inertes – azoto (N 2), dióxido de
carbono (CO 2) ou árgon (Ar) – foi usado para substituir o ar existente dentro de
um saco plástico (bolha) selado, contendo um objecto infestado.

Abstract: Cryptotermes brevis is an extraordinary termite in its unique ability to
attack extremely drywood. It is also unique in its ability to attack a wide variety
of wood species. This leads to it being one of the only termites in the world
which is commonly found attacking furniture. As such, it is easily moved when
people move their furniture from place to place and this is one of the reasons
why this termite has become widely dispersed to urban areas around the world.
It is very likely it was first introduced into the Azores with furniture and that its
continued dispersal from island to island and town to town will be by the further
movement of infested furniture. Therefore furniture treatment is an important
component of an integrated program for dealing with the control and containment of this pest species. The objective of this presentation is to explain the
results of three types of experimental furniture treatment that we conducted. The
first of these was a simple method involving the sealing of an infested item inside
a black plastic bag which was then placed in full sun exposure outdoors during
the month of August. The next method involved sealing an infested item in a
container with one of three solid fumigants: naphthalene (moth balls), paradichlorobenzene (PDB moth balls), or dichlorvos (Vapona ®). The final method
involved anoxia test in which one of three inert gases, either nitrogen (N 2),
carbon dioxide (CO 2), or argon (Ar) gases were used to displace the air in a
sealed bag holding an infested item.
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1. Introdução
A Cryptotermes brevis é uma térmita extraordinária na sua capacidade única de atacar
madeira extremamente seca. É igualmente extraordinária na capacidade de atacar uma grande
variedade de tipos de madeira, o que nos leva a concluir tratar-se da única espécie de térmitas
que é facilmente encontrada em mobílias. Como tal, é muito fácil a sua dispersão aquando do
transporte de mobílias infestadas de lugar para lugar, e esta é uma das principais razões pelas
quais esta térmita consegue ter uma distribuição tão ampla em áreas urbanas em praticamente
todo mundo. É muito provável que a sua introdução nos Açores tenha ocorrido através de
mobília infestada e que a dispersão contínua que se tem verificado de cidade para cidade
se deva a essa razão. Ou seja, o tratamento de mobílias é uma componente importante de
um programa integrado para lidar com o controlo e a contenção desta espécie de térmita.
O objectivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos com três tipos de experiências
para tratamento de mobílias infestadas com a Cryptotermes brevis.

2. Tratamento com calor (luz solar)
2.1. Métodos
Pesquisas anteriormente realizadas em estudos sobre a tolerância ao calor por parte
da Cryptotermes brevis permitiram determinar tempos de calor para controlar estruturas
infestadas. A mortalidade total da C. brevis foi conseguida seguindo-se tempos de exposição
de 4 e 10 minutos a 50oC e 48oC, respectivamente (Scheffrahn, Wheeler & Su, 1997).
Com base nestes estudos e a fim de encontrar um método simples que as pessoas
pudessem, elas próprias, aplicar, foi realizada em laboratório uma experiência usando diferentes tipos de madeira infestada com a C. brevis: um simples saco de plástico preto e
exposição à luz solar (figuras 1, 2 e 3). Esta experiência decorreu durante o mês de Agosto.
Pedaços de madeira infestados foram cortados com 15 cm de comprimento e marcados alternadamente com “A” para tratamento e “B” para os controlos. Os sacos de plástico pretos
foram, entretanto, cortados com o tamanho suficiente para conter quatro pedaços de madeira
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infestada e, posteriormente, selados com uma pinça de selar eléctrica. De seguida, os sacos de
tratamento foram colocados na varanda do laboratório, expostos à luz solar.
Foram realizadas quatro réplicas para cada um de quatro tempos diferentes de exposição (1, 2, 3 e 4 semanas), num total de 16 sacos de plástico com madeira infestada. Dezasseis
outros sacos de plástico, igualmente com madeira infestada, serviram de controlo e foram
montados de igual modo e colocados dentro do laboratório num local à sombra e afastado
das janelas.

Figura 1 – Montagem dos sacos de plástico.

Figura 2 – Sacos de plástico selados.
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Figura 3 – Sacos de plástico expostos à luz solar e fixos com blocos para evitar o
impacto do vento.

2.2. Resultados e conclusões
A Figura 4 mostra os resultados do desmantelamento dos sacos de plástico com
tratamento com calor (luz solar) e os respectivos controlos. Como pudemos observar, no
tratamento com calor, a mortalidade foi de 30% na primeira semana, não havendo diferença
em relação ao controlo. Na segunda e nas restantes semanas, a mortalidade foi de 100% nos
sacos expostos ao sol e 40% ou menos para os do controlo. A mortalidade no controlo tem a
ver com o processo de desmantelamento.
Concluímos que este método pode ser viável para o tratamento de mobílias infestadas e que pode ser feito por qualquer pessoa, utilizando materiais simples e sem pesticidas químicos. Contudo, é importante continuar com mais investigações neste campo, para
ver se este tipo de experiência resultaria durante os outros meses de Verão e usando peças
de mobília.
Em futuras experiências, seria também desejável usar um registador de temperatura,
para determinar as temperaturas dentro dos sacos de plástico.
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Figura 4 – Percentagem de mortalidade observada nos sacos de plástico expostos ao sol
e nos sacos de controlo.

3. Método envolvendo fumigantes sólidos
3.1. Métodos
A experiência seguinte consistiu em colocar numa caixa de Petri um filtro de papel com
10 térmitas dentro de caixas de plástico (capacidade de 0,5 ou 30 l) com (ca. 10 g) de um de três
fumigantes sólidos: naftalina; para-dichlorobenzeno ou Vapona. Foram feitas três réplicas para
cada tratamento e controlo. Nos recipientes de plástico de 0,5 l, as experiências foram observadas de hora a hora; para os recipientes de 30 l, foram feitas observações diárias.
Nesta experiência, o objectivo era determinar o tempo letal para matar 100% das térmitas (LT100).
Os materiais usadas nesta experiência foram 12 caixas de plástico, 12 caixas de Petri,
papel de filtro e térmitas. Foi colocada uma bola de naftalina numa caixa de plástico (Figura 5),
juntamente com a caixa de Petri, o papel de filtro e 10 térmitas. O mesmo foi feito para o paradiclorobenzeno, mas, neste caso, foram usadas duas bolas em cada caixa e o mesmo sucedeu

TRATAMENTO DAS MOBÍLIAS ATACADAS POR CRYPTOTERMES BREVIS

91

com o fumigante sólido Vapona, em que se usou uma tira. Foram realizadas três réplicas para
cada um dos tratamentos.

Figura 5 – Experiência com para-dichlorobenzeno em recipiente de 30 l.

3.2. Resultados e conclusões
Nos recipientes de 0,5 l, o LT100 foi de 9, 7 e 2 horas para a naftalina, o paradichlorobenzeno e a Vapona (dichlorvos), respectivamente. Nos recipientes de 30 l, o LT100
foi de 8, 2 e 1 dia para a naftalina, o para-dichlorobenzeno e a Vapona (dichlorvos), respectivamente. Por cautela, estes materiais deverão ser usados apenas em recipientes fechados ou
dentro de sacos de plástico fechados, a fim de evitar a inalação. Serão necessários futuros
testes práticos em laboratório para determinar a eficácia deste método sobre as térmitas que
se encontram dentro das suas galerias em madeira infestada.

4. Método das bolhas de gás
4.1. Métodos
A fumigação é um importante meio de controlo para madeira infestada com térmitas
ou caruncho. As térmitas de madeira seca, como a Cryptotermes brevis, são o alvo principal de fumigações na América do Norte e no Havai. Um breve estudo com a C. brevis

92

TÉRMITAS DOS AÇORES

sugeriu que esta térmita de madeira seca é susceptível à fumigação por dióxido de carbono
(Delate, et al., 1995).
Baseado em vários estudos e tendo o conhecimento de uma empresa sediada em Portugal Continental que realiza fumigação contra diferentes espécies de insectos que atacam celulose, foi realizada uma experiência usando o mesmo método dessa empresa, mas em térmitas.
A empresa Paes Mamede foi contactada para se deslocar ao Departamento de Ciências
Agrárias, para nos ajudar a realizar uma experiência usando madeira infestada com a C. brevis.
Este método envolveu testes com anóxia, no qual um de três tipos de gases – azoto, dióxido de
carbono ou árgon, foi usado para substituir o ar existente numa bolha de plástico selada –
contendo uma peça de madeira ou mobília infestada por térmitas.
Começámos por cortar peças de madeira infestada (Figura 6a), identificando-as com a
letra “A” para tratamento e “B” para o controlo. As extremidades das peças foram cobertas com
fita-cola para evitar a entrada fácil do gás (Figura 6b). Depois de cortar o plástico com o
tamanho das peças a tratar, selou-se os lados, usando uma pinça de selar eléctrica e deixando
apenas uma abertura de um lado (figuras 6c e 6d). O plástico usado é chamado poliskin. É feito
a partir de outros tipos de plástico e é específico para receber este tipo de gases.
Foi feito um reforço com fita-cola (Figura 6e) em duas extremidades da bolha e, de
seguida, nesse mesmo reforço, foi cortado um buraco com o tamanho do passa-painés. Depois
de colocado através do buraco, o passa-painés foi selado com silicone (figuras 6f e 6g), a fim de
evitar qualquer fuga de gás.
Depois de a bolha estar pronta (Figura 6h), colocámos dentro dela a madeira infestada,
juntamente com a caixa de Petri com o papel de filtro e 10 térmitas.
Depois de colocadas as peças de madeira juntamente com a caixa de Petri com térmitas,
a bolha foi selada com a pinça de selar eléctrica (figuras 6i e 6j).
As figuras 6k e 6l mostram a adaptação das válvulas nos passa-painés preparados previamente. A partir dessa altura, a bolha está pronta para receber o gás. Para esta experiência,
usámos três gases: dióxido de carbono, azoto e árgon. Enchemos três bolhas com cada gás. Foi
ligado à garrafa de gás um medidor que regulava a humidade e a pressão (Figura 6m). À medida
que o gás fluía para dentro da bolha, o registador de gás mostrado na Figura 6n permitia-nos ver
o decréscimo da concentração de oxigénio dentro da bolha e o aumento do gás utilizado.
Uma vez que a concentração de oxigénio dentro da bolha atingiu 0,05% e a concentração do gás usado 99,95%, fecharam-se as duas válvulas, deixando as bolhas totalmente cheias de
gás, como mostram as figuras 6o e 6p.

Figura 6 – Sequência de montagem de uma bolha de gás: a) cortando a madeira infestada; b) colocando fita-cola nas extremidades;
c) e d) selando e cortando as extremidades do plástico; e) reforço com fita-cola; f) aplicando silicone; g) assegurando que o passa-painés
está bem colocado; h) bolha pronta a ser usada; i) colocando as peças de madeira dentro da bolha; j) selando a bolha com a pinça;
k) e l) adaptação das válvulas nos passa-painés; m) medidor de humidade e pressão; n) registador de gases; o) enchendo a bolha com
gás; p) bolha com dióxido de carbono; q) bolhas dispostas numa prateleira; r) bolhas sem gás; s) bolha com uma cadeira e uma gaveta.
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Quando as três bolhas para cada tratamento estavam cheias com o respectivo gás,
foram ligadas entre si por meio de tubos plásticos adaptados às válvulas e colocados
numa prateleira dentro do laboratório (Figura 6q). As bolhas, estando ligadas umas às
outras, permitiam uma maior eficácia no caso de ser necessário fazer fluir mais gás para
dentro delas.
Foram feitas três réplicas para cada tipo de gás. Uma primeira bolha de cada tipo
de gás foi desmantelada ao fim de uma semana, a segunda ao fim de duas semanas e a
terceira ao fim de três semanas.
Atingido o limite requerido para cada gás, abriram-se as válvulas a fim de permitir a
saída de todo o gás, cortando a bolha apenas numa das extremidades (Figura 6r). Após o
tratamento, cada peça de madeira foi cuidadosamente partida com martelo e escopro e, com
a ajuda de uma pinça, foram retiradas todas as térmitas encontradas vivas ou mortas.
Seguindo o mesmo procedimento, mas usando apenas o dióxido de carbono, foi feita
a mesma experiência, neste caso com duas peças de mobília infestada: uma cadeira e uma
gaveta (Figura 6s).

4.2. Resultados e conclusões
Os resultados obtidos a partir destas experiências foram uma mortalidade total em
todas as bolhas, para os três tipos de gás, logo na primeira semana. As réplicas desmanteladas
ao fim da segunda e da terceira semanas também mostraram uma mortalidade de 100%. Podemos, assim, concluir que este método poderá ser um importante meio para resolver os problemas relacionados com mobílias infestadas com térmitas. Possui vários aspectos positivos:
•

Pode ser efectuado em qualquer altura do ano;

•

As pessoas não necessitam de deslocar as mobílias infestadas das suas casas, o
que é muito importante, visto que previne a dispersão dos alados e a consequente
colonização das térmitas em novos espaços;

•

As condições em que são usados os gases inertes permitem que eles não sejam
tóxicos para as pessoas;

•

Como estes gases não são tóxicos, não necessitam de ter um registo oficial, como
acontece com os pesticidas;

•

As térmitas são mortas passada uma semana, o que é um período relativamente
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curto, em comparação com o tempo que é necessário para eliminar certas espécies de larvas de caruncho, que corresponde a cerca de um mês; no entanto,
deverão ser feitas experiências para determinar a possibilidade de mortalidade
das térmitas em períodos de tempo ainda mais curtos.
Embora tenhamos usado três tipos de gás para testar a eficácia de cada um, os resultados
mostraram que todos foram latamente eficazes. Outro aspecto positivo desta metodologia é que
o método é bastante eficaz com o gás mais barato, ou seja, o dióxido de carbono.
Um factor importante é que a empresa que pode aplicar este tipo de método é portuguesa. Contudo, neste momento, não há nenhuma empresa local que possa fazer este tipo de
teste de bolhas com anóxia. Consequentemente, haveria necessidade de recorrer a uma empresa em Portugal Continental para realizar este trabalho. No entanto, através de subcontratação,
estes tratamentos poderão ser mais económicos. Neste momento, este método, que é usado em
Portugal Continental em algumas espécies, custa cerca de 170 euros por metro cúbico.
Existe nos Açores uma grande quantidade de mobílias antigas e artefactos históricos
em madeira e espera-se que este tipo de método com anóxia, não tóxico, possa, de alguma
forma, preservar estes aspectos da nossa cultura do impacto destrutivo das térmitas.
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7.

Gestão das populações açorianas de
Cryptotermes brevis, usando fumigação
e tratamentos preventivos de superfície
(Management of Cryptotermes brevis
populations in the Azores by fumigation
and preventative surface treatment)

Rudolf H. Scheffrahn1, Sean E. Brantley2,
Jeffrey K. Edwards3

Resumo: A térmita de madeira seca das Índias Ocidentais, a Cryptotermes brevis,
está perfeitamente estabelecida nos Açores, sendo considerada uma praga urbana
com grande impacto social e económico. Infelizmente, a erradicação da C. brevis já
não é tecnicamente possível. No entanto, a gestão da C. brevis nos Açores é possível, podendo diminuir-se as populações desta praga através da acção conjunta de
técnicas adequadas, entre as quais a fumigação, os tratamentos por injecção, o uso
de químicos preventivos de efeito residual e a inspecção de madeiras importadas.
Pretendemos demonstrar a aplicabilidade e a eficácia da fumigação por fluoreto de
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sulforil (sulfuryl fluoride – SF) para eliminar a C. brevis de dois edifícios de
grandes dimensões. Pretendemos, igualmente, aplicar o fipronil como tratamento
preventivo de efeito residual. Espera-se com este projecto: i) demonstrar a aplicabilidade da fumigação de edifícios completos nas condições dos Açores; ii) contribuir, de uma forma decisiva, para que as empresas dos Açores possam adoptar
esta tecnologia de ponta; iii) contribuir para o controlo desta praga nas zonas
urbanas do arquipélago.
Abstract: The West Indian drywood termite, Cryptotermes brevis, is a well-established and serious pest of structural wood in the Azores. Eradication of C.
brevis cannot be achieved, however, handling of C. brevis through fumigation,
local treatments, preventative residual chemicals, and inspection of imported
goods can greatly reduce termite populations. A research treatment is proposed
to demonstrate the efficacy of sulfuryl fluoride fumigation for eradication of C.
brevis from two buildings. Prevention or reduced reinfestation rates by application of fipronil or a substitute insecticide is also proposed. It is expected that
these methods can be adopted by Azorean commercial enterprises to develop a
domestic termite control industry.

1. Tratamento total das estruturas
A fumigação e os tratamentos por calor são os únicos métodos que asseguram a
erradicação completa das térmitas de madeira seca e de outras pragas dos edifícios (Figura 1)
(Su & Scheffrahn, 2000). A aplicação de tratamentos por calor tem de ser limitada a pequenas
estruturas ou a compartimentos estruturais, devido à perigosidade de sobreaquecimento ou
ao insuficiente aquecimento de partes das estruturas, o que resulta em destruição estrutural
ou incompleto controlo ou eficácia sobre as térmitas.
Os únicos fumigantes homologados para este tipo de tratamento são o fluoreto de
sulforil (sulfuryl fluoride – SF) e o brometo de metilo. O brometo de metilo ainda é mais difícil de aplicar do que o SF, pois necessita de maiores períodos de arejamento e está referenciado como um gás que destrói a camada de ozono, estando, agora, desaconselhado o seu uso
na Europa.

98

TÉRMITAS DOS AÇORES

Figura 1 – Aspecto geral da fase de cobertura para aplicação de uma fumigação com
fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) no combate à C. brevis, num
condomínio de 5000 m3, em Forte Lauderdale, Florida, realizado pela
empresa Dead Bug Edwards Company.

2. Fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF)
O fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) é um fumigante recomendado para o
tratamento de térmitas de madeira seca em estruturas (Osbrink et al., 1987). Este gás é
embalado como líquido pressurizado em cilindros de 57 kg e vendido nos Estados Unidos sob
dois nomes comerciais: Vikane® (DowAgroSciences, Indianapolis, IN) e Zythor® (Ensystex,
Fayetteville, NC). O fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) é um gás não inflamável, não
corrosivo que se dispersa no ar de forma rápida, podendo, por isso, ser aplicado sem a
utilização de qualquer sistema de ventilação. É muito eficaz no combate às térmitas de
madeira seca, mesmo em concentrações muito baixas de substância activa (1000 ppm a 22oC,
com 24 horas de exposição). Normalmente, utiliza-se equipamento adequado para monitorizar a concentração de fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF), durante a fumigação e no
posterior processo de arejamento.
Em 2005, a empresa DowAgroSciences viu aprovada a autorização de comercialização deste seu produto na maior parte da Europa, podendo o fluoreto de sulforil (sulfuryl
fluoride – SF), com o nome comercial de Profume®, ser, inclusive, usado como um fumigante
de contentores de alimentos.
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3. Acção de demonstração/investigação da aplicação
da técnica de fumigação com fluoreto de sulforil
(sulfuryl fluoride – SF)
Dois edifícios, propriedade da Secretaria Regional da Educação e Ciência, o primeiro
na Rua da Carreira dos Cavalos e o outro atrás do Museu de Angra – Edifício dos Coches, na
Ladeira de São Francisco, em Angra do Heroísmo (Figura 2), foram identificados e seleccionados como candidatos ideais para a demonstração da aplicação dos métodos de fumigação
utilizados e da sua eficácia (quer da técnica de fumigação, quer da aplicação de tratamentos
preventivos no combate às térmitas de madeira seca).

Figura 2 – Vista aérea da parte norte da cidade de Angra do Heroísmo,
onde estão assinalados os edifícios alvo da fumigação e de tratamentos
preventivos no combate às térmitas de madeira seca (C. brevis).
Edifício A – Museu de Angra – Edifício dos Coches
Edifício B – Sede da Secretaria Regional da Educação e Ciência.
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Ambos os edifícios estão infestados com C. brevis e contêm diverso material em madeira
de elevada importância histórica. Todas as fases de preparação, selagem, fumigação, monitorização, arejamento e testagem de segurança dos edifícios serão conduzidas por consultores abalizados, investigadores e pessoal de apoio, que seguirão todos os procedimentos e regulamentos
especificados pelo Governo americano e a lei do estado da Florida (Scheffrahn et al., 2004).
As técnicas de selagem a utilizar serão adaptadas às especificidades dos edifícios
açorianos e incluirão a cobertura e a selagem das coberturas com tarpaulin fixado no exterior
das paredes através de ripas de madeira (figuras 3 e 4). Também serão utilizados métodos de
selagem e isolamento de entradas e janelas, usando fita adesiva (Figura 5).

Figura 3 – Condomínio em Plantation, Florida, onde se pode observar como o tarpaulin
adere às paredes exteriores, usando ripas de madeira.

Figura 4 – Pormenor mostrando as ripas de fixação do tarpaulin ao exterior do edifício.
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Como forma de segurança adicional, uma substância indutora de ardência nos olhos,
o cloropicrino (chloropicrin), será usada como agente avisador das concentrações de fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF), para além de que essas concentrações serão monitorizadas do exterior. A eficácia da fumigação será demonstrada pela monitorização, em tempo
real, da concentração de fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) em diferentes zonas da
estrutura a ser fumigada, através da colocação de sensores e blocos infestados de térmitas de
madeira seca (C. brevis) nos edifícios a tratar. Após a fumigação, os blocos serão retirados e
a mortalidade das térmitas verificada.

Figura 5 – Fita azul usada na selagem de portas e janelas em estruturas destinadas a ser
sujeitas a fumigação e que possuem paredes exteriores impermeáveis ao gás,
na Florida. As paredes dos edifícios açorianos também o são, uma vez que
estão cobertas de um composto impermeável coberto com estuque.

4. Tratamentos preventivos
A criptoméria (Cryptomeria japonica), uma conífera com ampla distribuição local, é
usada na maioria das construções de sótãos, janelas e soalhos em edifícios dos Açores velhos
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e remodelados (Borges, com. pess.). Infelizmente, esta madeira de crescimento rápido
(Fi-gura 6) é muito preferida pela térmita de madeira seca (C. brevis). Esta madeira é, também,
colonizada pelo caruncho (Anobium punctatum De Geer), que é igualmente comum nos
Açores (Borges et al., 2005), assim como pelo Calymmaderus oblongus (Gorham) (Borges,
com. pess.). Ao que parece, os orifícios de emergência dos adultos (Figura 7) são ideais para
a constituição de câmaras nupciais de C. brevis, aumentando, assim, largamente o sucesso de
qualquer tentativa de colonização desta térmita de madeira seca.

Figura 6 – Pormenor dos diversos anéis que denotam o crescimento rápido da
Cryptomeria japonica infestada por C. brevis em Angra do Heroísmo.

Figura 7 – Aspecto dos orifícios de emergência dos adultos de Anobium punctatum no
Museu de Angra – Edifício dos Coches.
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De modo a evitar a recolonização de C. brevis e a reinfestação de A. punctatum e
de C. oblongus, um tratamento preventivo das superfícies de madeira deve ser realizado ou
antes ou após a fumigação.
Um estudo recente mostrou que o fipronil, numa suspensão aquosa de 600 ppm
(TERMIDOR® SC, BASF Corp.), é 100% efectivo ao impedir a fundação de colónias de C.
brevis, mesmo quando apenas parte da madeira é tratada (Scheffrahn, em publicação). É,
por isso, recomendado que uma suspensão aquosa de fipronil deva ser aplicada a todas
as superfícies acessíveis, usando, para o efeito, um pulverizador de jacto fino com uma
pulverização de saída à taxa de 100 ml/m 2 ou de cerca de 8 g de fipronil por 100 m 2 de
área de sótão.
Se o fipronil não estiver disponível, então, a aplicação de 1000 ppm de imidaclopride (Premise 2 ®, Bayer Corp.) constitui uma boa alternativa. Uma solução de Borato de
Sódio a 10 000 ppm (Tim-Bor®, U.S. Borax Corp.) deve ser aplicada sob a forma de tratamento preventivo da madeira durante a fase de construção de novos edifícios nas áreas
afectadas por C. brevis (Scheffrahn et al., 2001).

5. Plano de comercialização da fumigação nos Açores
Durante a proposta de demonstração da fumigação, os elementos das empresas de
desinfestação (pest control) podem ver a aplicação e apreender alguns conhecimentos sobre as
técnicas de fumigação, de modo a começar, por si sós, a desenvolver empresas regionais de
fumigação como forma de combate à C. brevis. Os técnicos dos Açores que supervisionem as
fumigações das estruturas devem frequentar a denominada School of Structural Fumigation.
Trata-se de um curso com a duração de uma semana, ministrado pela Universidade da Florida,
no campus de Ft. Lauderdale, no mês de Novembro de cada ano. Esta semana de curso intensivo
inclui aulas teóricas e práticas de campo em todos os aspectos da fumigação estrutural.
Mais de 600 alunos de todo o mundo já frequentaram, com aproveitamento, este curso
e beneficiaram da elevada capacidade técnica comprovada desta universidade e deste curso,
que implica uma grande interacção com especialistas na matéria, entre os quais empresários das
firmas de desinfestação Edwards e Brantley.
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6. Fumigações em câmara
Existe uma câmara de fumigação por vácuo (Vacudyne) que está disponível no
Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira, na Vinha Brava, arredores de Angra
(Figura 8). Esta câmara é de pequenas dimensões (3 m3) e foi concebida para ser utilizada
em fumigações com brometo de metilo, mas pode ser convertida de modo a permitir a
fumigação utilizando o fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF). A maior alteração dessa
câmara, para utilizar este gás, será a colocação de uma válvula de admissão, nas duas
linhas existentes.
Os métodos usados normalmente por Scheffrahn et al. (1987) podem ser usados
para introduzir e monitorizar a concentração de fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF)
nesta câmara, sem a necessidade da função de vácuo existente. Segundo um técnico de uma
empresa utilizadora de câmaras de fumigação, Rui Fonseca (EXPM Corp., Estoril, Portugal), esta câmara pode, também, ser convertida para se poder utilizar gases inertes (azoto,
dióxido de carbono ou árgon).
A câmara existente é pequena e não utilizável para a maior parte das mobílias
infestadas com térmitas de madeira seca. No entanto, pequenos artefactos valiosos de
madeira infestados pela C. brevis podem ser perfeitamente fumigados em 12 horas, usando
apenas 30 gramas (2000 ppm) de fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) por 3 m3 de
fumigação. As fumigações de insectos usando gases inertes requererão muito mais tempo de
fumigação (mais de uma semana), gastos elevados com a aquisição do gás inerte e humidificação para simular as condições ambientais.
Em vez do fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF), também se pode utilizar o
brometo de metilo em fumigações em câmaras deste tipo, se tal for permitido para utilizar
completamente o stock deste gás aí existente.
Se se chegar à conclusão de que é necessário criar um lugar específico para fumigações de modo rotineiro, é recomendável o uso de material de cobertura do tipo tarpaulin,
que concebido para fumigação. Este deve envolver os artigos a fumigar e deve ser selado
contra uma base de cimento ou asfalto, usando rolos (tipo “cobra”) cheios de areia.
Depois, o fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) pode ser introduzido nessa estrutura,
usando os métodos padronizados existentes.
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Em alternativa, outra aproximação à fumigação de mobílias e de itens infestados
que podem ser facilmente deslocados de um sítio para o outro consiste na sua colocação no
interior de um edifício que vá ser submetido a uma fumigação.

Figura 8 – Aspecto da câmara de fumigação por vácuo (Vacudyne).

7. Conclusões
1. A Cryptotermes brevis é, agora, “residente permanente” nos Açores;
2. A fumigação estrutural com o fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) é o mais
eficiente dos meios de erradicação das térmitas de madeira seca (C. brevis ) dos
edifícios;
3. Os tratamentos preventivos, usando o fipronil ou outro insecticida, devem ser
incluídos em qualquer programa de combate a esta praga;
4. O desenvolvimento de empresas regionais de fumigação de térmitas tem como
objectivo principal atingir, a longo prazo, a auto-sustentabilidade, dentro de um
programa de combate a esta praga em termos regionais;
5. A câmara de fumigação existente nos Serviços de Desenvolvimento Agrário da
Terceira, embora sendo, de certo modo, ineficiente, pode ser usada para a fumigação de material de menores dimensões infestado por esta praga.

8.

A térmita subterrânea Reticulitermes
grassei em Portugal Continental e seu
potencial impacto nos Açores
(The subterranean termite Reticulitermes
grassei in mainland Portugal and its
potential impact in the Azores)

Lina Nunes1, Tânia Nobre1

Resumo: A acção das térmitas pode causar danos graves em árvores e plantas; no
entanto, é nas construções que assume, no nosso país, estatuto de praga, por
utilizar madeira aplicada como fonte de alimento. Em Portugal, tal como noutras
zonas da Europa, existe um número já considerável de registos de infestações que
tende a aumentar, quer pela dispersão contínua dos insectos, quer pela progressiva
tomada de consciência, por parte da população, dos seus riscos para a construção.
A presença de térmitas subterrâneas no arquipélago dos Açores, e em particular na
cidade da Horta, deve ser seguida com cuidado e devem ser implementadas medidas que promovam o controlo rápido da praga.
Abstract: Termites can cause serious damage to trees and plants; however, they
are only considered pests when present in buildings where they use applied wood
as food source. In Portugal, as in other Southern European areas, a considerable
number of infestations have been registered with an increasing trend linked to both
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the dispersion of the insects and the raise of awareness of the risk they present. The
presence of subterranean termites in the archipelago of the Azores, and in particular
in the city of Horta, must be followed with great care and measures that promote
the fast control of the termites should be implemented.

1. Introdução
A madeira é um material natural com enormes potencialidades na indústria da construção que se comporta muito bem quando aplicada em edifícios, se estes forem projectados,
construídos e mantidos de forma adequada. No entanto, na história da vida das construções,
pelo menos um destes aspectos é frequentemente negligenciado, permitindo, assim, a entrada
e o desenvolvimento dos agentes biológicos destruidores da madeira, como os fungos e os
insectos. No grupo dos insectos, a acção das térmitas, subterrâneas ou de madeira seca, é
aquela que apresenta uma maior relevância em Portugal.

Figura 1 – Colónia da térmita subterrânea Reticulitermes grassei Clément.
As térmitas subterrâneas presentes em Portugal Continental e na cidade da Horta
(Faial, Açores) pertencem à espécie Reticulitermes grassei Clément (Nobre et al., 2006) (Figura 1), até há pouco incluída no complexo Reticulitermes lucifugus (Rossi). São insectos
sociais, com divisão de castas: as obreiras, causadoras da maior parte dos estragos na madeira
aplicada; os soldados, que têm um papel fundamental na defesa da colónia; e, finalmente, os
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reprodutores alados, que surgem preferencialmente na Primavera e que têm como missão
principal a dispersão das colónias. O aparecimento destes últimos ou apenas das suas asas
é, muitas vezes, o primeiro sinal de uma infestação.

2. Distribuição e controlo
Embora esta seja uma espécie considerada autóctone na Europa Mediterrânica, tendo
sido descrita pela primeira vez em 1792 (ver Grassé, 1986), a primeira referência encontrada
em Portugal Continental à presença destas térmitas remonta ao início do século XX (Seabra,
1907), tendo, nos últimos anos, aumentado o número de registos (Nunes et al., 2000; Nobre &
Nunes, 2001, 2002).
Num processo de revisão bibliográfica, com base não só em todos os relatórios e
notas técnicas elaborados pelo Núcleo de Estruturas de Madeira do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), mas também em bibliografia geral sobre a presença destes insectos
no território nacional, mapeou-se a presença de térmitas subterrâneas em Portugal Continental. A estes elementos adicionaram-se dados provenientes de observações pessoais e de outros
técnicos considerados fidedignos.
Na realidade, as térmitas subterrâneas parecem estar profusamente difundidas por
todo o território continental, com, pelo menos, duas introduções registadas nas ilhas dos
Açores, nas Lajes (Terceira) e na Horta (Faial).
Até à data, obteve-se uma lista de 605 ocorrências referentes aos últimos 50 anos,
cobrindo todos os distritos de Portugal Continental. Dos 277 concelhos existentes, 105 registaram a presença de térmitas (Figura 2). Relativamente ao continente, os concelhos sem
registos não devem, contudo, ser vistos como regiões isentas de térmitas, mas simplesmente
como regiões em relação às quais não se obteve, ainda, informação.
Crê-se que a incidência das térmitas no património construído apresenta um padrão
mais ou menos generalizado, conforme as habitações incorporem, tradicionalmente, na sua
construção maior ou menor quantidade de madeiras de espécies susceptíveis de serem degradadas e, principalmente, apresentem teores de água elevados. Do ponto de vista da sua ocorrência em floresta, a distribuição afigura-se ainda mais homogénea, estando presentes de Norte
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a Sul do país. Dado que se alimentam, fundamentalmente, de celulose, as térmitas subterrâneas
estão presentes nas raízes e nos cepos de árvores e arbustos ou em qualquer outro material
lenhoso existente no solo, sempre que se verifiquem condições favoráveis ao seu desenvolvimento (o que implica a necessidade de um ambiente com elevada humidade).

Figura 2 – Distribuição da térmita subterrânea Reticulitermes grassei Clément em
Portugal Continental.
Em particular no distrito de Lisboa, foram registadas 313 ocorrências de ataque a
edifícios por térmitas, com 238 casos só no concelho de Lisboa, nos últimos 50 anos (Figura 3). Neste concelho, considerando uma divisão por freguesias, registou-se a ocorrência
de térmitas subterrâneas em 48 das suas 53 freguesias. Embora não tenha sido efectuada
nenhuma tentativa para localizar os insectos nas cinco freguesias em falta, conhecendo a
biologia da espécie e a estrutura da cidade e dos seus edifícios, existe a convicção de que
mesmo uma prospecção não muito detalhada seria suficiente para reconhecer a presença
de térmitas em todo o concelho.
No que respeita à presença de térmitas em conjuntos de edifícios, tanto habitacionais
como classificados, verificou-se a sua existência em numerosos locais considerados de interesse
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local, nacional ou, mesmo, em alguns edifícios considerados património mundial, como é o
caso do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, do Palácio Nacional da Pena, em Sintra, ou de um
número considerável de registos na zona antiga da cidade de Évora, incluindo, por exemplo, a
universidade e as Igrejas de Santa Clara e da Misericórdia. Destaca-se ainda, pela sua importância, a presença de térmitas subterrâneas no Mosteiro de Tibães, em Braga, na Quinta das
Lágrimas, em Coimbra, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, ou no Convento de
Cristo, em Tomar.

Figura 3 – Distribuição da térmita subterrânea Reticulitermes grassei Clément no
concelho de Lisboa.
Estes conjuntos foram alvo de intervenção tendente à correcção dos problemas de
humidade, que conduz a uma minimização do risco de degradação por térmitas subterrâneas.
Por outro lado, as obras de recuperação e manutenção implementadas deverão ter tido em conta
a presença destes insectos e espera-se que tenham sido suficientes para controlar, nesses locais,
as infestações e os consequentes estragos. No entanto, considera-se que, em muitas outras
situações não referenciadas, a presença deste problema terá passado despercebida ou não lhe
foi dada a devida importância na escolha dos processos de recuperação dos edifícios. Um erro
comum consiste na manutenção de madeiras infestadas nas obras (muitas vezes até como entulho não visível, mas altamente propiciador de um maior desenvolvimento da espécie) ou a sua
substituição por madeira susceptível de ataque, sem a aplicação de qualquer tipo de tratamento
preventivo ou medida construtiva que impeça a sua degradação a curto/médio prazo.
A população humana está em constante crescimento, sendo de prever um aumento das
necessidades em produtos de madeira para construções. Um cenário provável inclui a expansão da
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área de distribuição de espécies da praga, parcialmente devido às alterações climatéricas geradas
pelo Homem e ao aumento do uso de sistemas de aquecimento central. O estabelecimento de
Reticulitermes flavipes (Kollar) em cidades mais a norte da sua distribuição natural, tais como
Toronto ou Hamburgo, ou de R. grassei em Saunton, UK, ou na Horta, reflecte esta situação.
Paralelamente, exige-se, cada vez mais, um perfil ambientalmente seguro das estratégias
em gestão de pragas, pelo que os esforços de investigação tendem a desenvolver-se no sentido
de um decréscimo do uso de químicos e de um aumento da sua especificidade em relação ao
grupo-alvo. Outros sistemas, não baseados em químicos, estão em desenvolvimento, mas requerem um conhecimento mais profundo dos factores físicos, químicos e biológicos que afectam o
comportamento forrageiro das térmitas subterrâneas.
Uma gestão integrada, envolvendo conhecimentos da ecologia e do comportamento do
insecto e o uso de métodos de controlo biológica ou quimicamente mais seguros, será, assim,
fundamental na estratégia de controlo a desenvolver, quer para a cidade da Horta, quer para
outros possíveis pontos de introdução de térmitas subterrâneas.

9.

Estratégias para combate e gestão das
térmitas nos Açores
(Handling strategies for termites
in the Azores)

Paulo A. V. Borges1, Timothy G. Myles2,
David H. Lopes3, Maria Ferreira1, Annabella Borges1,
Orlando Guerreiro1, Ana M. A. Simões1

Resumo: As térmitas estão perfeitamente estabelecidas nos Açores e constituem já
uma praga de dimensões apreciáveis nas zonas urbanas. Com base no conhecimento actual é impossível erradicá-las dos Açores. São conhecidas, actualmente, três
espécies de térmitas nos Açores: uma térmita de madeira seca, a Cryptotermes
brevis, uma térmita de madeira viva, a Kalotermes flavicollis, e uma térmita subterrânea, a Reticulitermes grassei. Qualquer que seja a estratégia de infestação, todas
estas espécies irão causar grandes prejuízos económicos aos açorianos nas próximas décadas, sendo as formas de combate e gestão diferentes para as três espécies.
Com base na investigação científica realizada no último ano, em relação à espécie
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de térmita de madeira seca, Cryptotermes brevis, torna-se claro que as principais
estratégias de gestão passam por: 1) evitar a dispersão das espécies entre ilhas;
2) melhorar as medidas de quarentena para, assim, evitar a entrada de novas espécies no arquipélago; 3) melhorar as técnicas de inspecção e treinar novos inspectores; 4) educar as pessoas para lidarem com a gestão dos insectos alados; 5) tratar
o mobiliário com uma série de técnicas recentemente disponibilizadas (bolhas de
gás com CO2 ou N2) ou através do simples uso do frio, bem como do calor do Sol;
6) remover as peças de madeira muito infestadas e proceder à sua substituição por
peças de metal ou madeira pré-tratada com químicos em autoclave; 7) usar químicos em tratamentos localizados apenas quando a infestação tiver um carácter de
fraca ou média infestação e ter sempre o cuidado de seleccionar o químico considerado mais adequado com base nos dados experimentais; 8) testar a possibilidade
de utilizar medidas de controlo em grande escala, com base no uso de fumigação
por gases ou por calor; 9) criar nova legislação.
Abstract: Termites are well-established and are serious pest of structural wood in
the Azores. Eradication of termites cannot currently be achieved. Three species of
termites are currently known from the archipelago (drywood termite Cryptotermes
brevis, living trees Kalotermes flavicollis and subterranean termite Reticulitermes
grassei). Whatever the infestation strategy, all these three species will cause enormous economic impact in the next decades in the Azores, and the types of control
that are needed are entirely different for the three. As a result of the scientific
research performed with the drywood termite Cryptotermes brevis in the last year it
is now clear that the main management strategies are: 1) to avoid further dispersal
between islands; 2) to improve quarantine measures in order to avoid the entrance
in the archipelago of new termite species; 3) to improve inspection techniques and
train new inspectors; 4) to educate home-owners to manage alates spread; 5) to
treat furniture with newly available techniques (e.g., Gas Bubble with non-toxic
physical controls such as CO2, or N 2 gas) or simple use of “sun heat” or extreme
cold; 6) to remove all highly infested wood and replace it with new materials such
as metal parts or pressure-treated wood when (re)building; 7) to use chemicals in
spot-treatments only when the infestation is moderate to small and selecting the
most adequate chemical based on experimental grounds; 8) to test the possibility of
using in the Azores whole-block control usually by gas or heat fumigation; 9) to
create new legislation.
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1. Estratégias de gestão para os proprietários
Para um proprietário cuja habitação se encontra nas zonas infestadas por térmitas
(Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta), o problema principal reside em confirmar a
presença de térmitas na sua propriedade e, verificando-se tal fatalidade, equacionar a melhor
estratégia a seguir. Propomos o seguinte esquema de decisão:
1. Contactar um técnico com conhecimentos de inspecção ou adquirir, através desta
obra (ver Capítulo 1), os conhecimentos mínimos para identificar a presença de térmitas:
1.1. Em caso de ausência de térmitas, tomar medidas de prevenção (isolar os orifícios
do caruncho com tintas adequadas e colocar redes nas janelas, durante o Verão)
para evitar a entrada de alados;
1.2. Em caso de presença de térmitas, é fundamental identificar adequadamente a
espécie de térmita que está presente, determinar que tipos de estrutura estão
afectados e qual o nível de infestação (e.g., contagem do número de montículos
de pelotas fecais).
2. Depois de se saber qual a espécie envolvida e o nível de infestação, deve-se tomar
uma decisão sobre que tratamento curativo seguir para resolver o problema:
A) Em caso de infestação pelas térmitas de madeira seca, Cryptotermes brevis (Figura 1),
e de madeira viva, Kalotermes flavicollis (Figura 2):
2.1. PEQUENA INFESTAÇÃO
2.1.1. Se apenas uma peça de mobiliário está afectada, então deve-se isolar a peça
e aplicar um dos seguintes tratamentos: radiação solar, bolhas de gás (CO2 ou
N2), frio ou fumigantes sólidos);
2.1.2. Se forem afectadas partes estruturais da casa, então deve-se usar tratamentos
químicos localizados, i.e., injecção, mas nunca tratamentos superficiais de aspersão ou com pincel. Consequentemente, é importante seleccionar:
a) O termiticida mais eficaz (XT-2000 e BOROWOOD são os mais seguros,
quando é o próprio proprietário a aplicar; os outros, TERMIDOR, TERMINATE, XILOFENE e WOCOSEN, são, eventualmente, mais eficazes em termos de persistência, mas são perigosos e só devem ser aplicados por
técnicos de empresas com treino e licenciamento adequado. NOTA IMPORTANTE: o XILOFENE e o WOCOSEN são os únicos produtos aprova-
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dos em Portugal para o combate a pragas de madeira; o TERMINATE é um
produto americano apenas disponível na Base Americana das Lajes e não
está licenciado em Portugal; o TERMIDOR está aprovado em Portugal,
apenas para térmitas subterrâneas (consequentemente, não pode ser usado para combater a térmita de madeira seca, Cryptotermes brevis, e a

(Foto de Pedro Cardoso)

térmita de madeira viva, Kalotermes flavicollis);

Figura 1 – Ataque provocado pela térmita de madeira seca, Cryptotermes brevis.

Figura 2 – Ataque provocado pela térmita de madeira viva, Kalotermes flavicollis.
b) Usar tratamentos preventivos para assegurar a não-colonização por alados (e.g., pintura adequada sobre os orifícios do caruncho, isolamento
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de fendas e tratamento superficial com “sílica aerogel” – embora haja,
ainda, que confirmar a eficácia deste produto);
c) Utilizar armadilhas de luz (Figura 3) e outras alternativas (e.g., armadilhas cromotrópicas amarelas de cola) para capturar os alados no Verão.

Figura 3 – Aspecto de uma armadilha luminosa para a captura dos adultos de térmitas.
2.2. INFESTAÇÃO MÉDIA A ELEVADA (Figura 4) – soluções:
a) Usar as sugestões referidas para pequenas infestações; e ainda:
b) Substituir a madeira infestada por madeira tratada em autoclave (e.g., chromated copper ou ACZ);
c) Substituir a madeira infestada por estruturas metálicas (Figura 5);
d) Utilizar a técnica de fumigação em toda a edificação com gases ou calor
(nenhuma destas técnicas está, actualmente, disponível nos Açores). No
Capítulo 7, apresenta-se uma proposta de aplicação da técnica de fumigação nos Açores que, entretanto, não poderá ainda ser aplicada, devido a
restrições na aplicação do fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride – SF) pela
Comunidade Europeia. As regras europeias implicam a existência de um
perímetro de segurança de 10 m, o que inviabiliza, por agora, a aplicação
da fumigação nos Açores, devido à grande proximidade existente entre os
edifícios. Tentar-se-á, ainda em 2008, aplicar esta técnica e ainda a técnica
do calor, usando a mesma metodologia de isolamento dos edifícios explicada no Capítulo 7 (ver figuras 3, 4 e 5, no Capítulo 7).
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Figura 4 – Aspecto de uma grande infestação provocada por Cryptotermes brevis.
a) corte de uma tábua de forro; b) viga destruída.

Figura 5 – Exemplo de uma estrutura metálica recentemente instalada num edifício de
Angra do Heroísmo.
B) Em caso de infestação por térmitas subterrâneas, Reticulitermes grassei (Figura 6)
(actualmente, apenas, em partes da cidade da Horta, no Faial) (ver Figura 7a):
1. Instalar monitores nos quintais (Figura 7b) e monitorizá-los com regularidade, substituindo-os sempre que necessário (armadilhamento e redução das populações);
2. Tomar medidas rápidas para incinerar toda a madeira infestada;
3. Realizar um tratamento adequado para eliminar as térmitas à volta da habitação e
nas fundações, usando termiticidas adequados, tais como o DRAGNET e o TERMIDOR (aprovado para utilização em Portugal);
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4. Utilizar, além disso, se houver disponibilidade, métodos de erradicação da colónia com armadilhamento (e.g., EXTERRA ou SENTRICON ou TRAP-TREAT-RELEASE (Myles, 1996).

Figura 6 – Castas da térmita subterrânea Reticulitermes grassei.

2. Estratégias de gestão para as empresas de desinfestação
Para uma empresa de desinfestação sediada nos Açores, normalmente, as infestações
de ratos, baratas e formigas eram o tipo de trabalho mais comum. Neste momento, abre-se um
novo campo de trabalho que envolve técnicas muito especializadas para o combate de térmitas de madeira seca, térmitas de madeira viva e térmitas subterrâneas.
Pensamos que as empresas de desinfestação actualmente sediadas nos Açores e
outras novas que, porventura, venham a surgir devem:
1. Aumentar o seu conhecimento sobre a biologia e os padrões de infestação das
três espécies que ocorrem nos Açores. Este processo pode ir sendo melhorado,
através de cursos de formação organizados pela Universidade dos Açores ou
outras instituições nacionais e/ou estrangeiras;
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a

Figura 7 – Aspecto de uma grande infestação
provocada por térmitas
subterrâneas na cidade da
Horta (a) e colocação de
armadilhas no solo (b).

2. Implementar novas técnicas e tecnologia e, numa situação de competição, especializar-se numa técnica em particular;
3. Criar uma cooperação forte com a Universidade dos Açores ou outra entidade de
investigação portuguesa e/ou estrangeira, de forma a monitorizar a eficácia de
novos produtos químicos ou técnicas;
4. Estar bem cientes da perigosidade de muitas das técnicas e muitos dos produtos
utilizados, salvaguardando a segurança dos operadores e dos utentes das edificações;
5. Reconhecer que, para o combate a térmitas subterrâneas e para a utilização da
fumigação completa de edifícios, é necessário treino e certificação adequados.

3. Estratégias de gestão para os cientistas
Estamos nos estádios iniciais de um longo processo de aprendizagem da biologia e da
gestão das térmitas nos Açores. Há, assim, a necessidade de manter um esforço de investigação
dirigida não só para a térmita de madeira seca, a C. brevis, mas igualmente para as outras duas
espécies, a Kalotermes flavicollis e a Reticulitermes grassei. Embora muito já tenha sido aprendido, como demonstram os resultados apresentados neste livro (ver ainda Borges et al., 2004,

120

TÉRMITAS DOS AÇORES

2006; Myles, 2004, Ferreira et al., 2006, Guerreiro et al., 2006, Lopes et al., 2006; Myles et al.,
2006a,b; Scheffrahn et al., 2006), para muitos resultados faltam, ainda, uma certa consistência e
mais tempo para extrair generalizações mais convincentes. Por outro lado, muitas metodologias
não foram, ainda, testadas (e.g., fumigação pelo calor; fumigação com gases – ver Scheffrahn et
al., 2006) e muitos dos termiticidas testados necessitam de ser testados em situação real.
Até ao momento, a maior parte dos trabalhos de investigação concentrou-se na biologia
e no controlo da espécie de térmita de madeira seca, a C. brevis. Muitas das descobertas
realizadas em laboratório são promissoras e devem, agora, ser transpostas para uma nova etapa
em que se possam testar determinadas técnicas nas habitações.
Claramente, há a necessidade de compreender os seguintes aspectos sobre a ecologia
das espécies:
a) A distribuição actual e o potencial de invasão para as três espécies a médio e longo
prazo, i.e., há que investir em censos mais apertados e detalhados nas várias ilhas e,
seguidamente, há que modelar a distribuição potencial das três espécies. Este tipo
de informação será essencial para estabelecer estratégias à escala regional em termos de medidas de quarentena e controlo;
b) Em particular, os padrões de invasão da térmita subterrânea, Reticulitermes grassei,
na ilha do Faial;
c) O impacto potencial em termos agrícolas e urbanos da espécie Kalotermes flavicollis;
Outras áreas importantes de investigação são:
1. Nos testes laboratoriais que realizámos até à presente data, utilizou-se um número
limitado de produtos químicos empregues, habitualmente, para injecção em madeiras. No entanto, há que investir na investigação de produtos químicos de revestimento externo das madeiras que não sejam perigosos para o Homem e sejam eficazes
na prevenção da multiplicação das colónias. Será, assim, importante testar a “sílica
aerogel” e outros produtos que possam isolar os orifícios do caruncho.
2. Será importante, também, testar outros tipos de madeira que tenham determinadas
propriedades físicas e/ou químicas que as tornem à prova de térmitas (e.g., a madeira brasileira maçaranduba);
3. No passado e no presente, a floresta de produção local e as carpintarias de cada ilha
produziram e produzem uma fracção importante da madeira essencial para as necessidades locais. Com a praga urbana das térmitas a incidir, em particular, em duas
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espécies de madeira com grande implantação local (criptoméria e eucalipto), torna-se
vital que a indústria local invista no tratamento químico em autoclave dessa madeira.
Isto implica novos equipamentos e uma avaliação científica da eficácia do tratamento;
4. Uma outra área de investigação prioritária envolve a avaliação da eficácia da fumigação de edifícios completos, usando gases e calor. Embora a fumigação com tendas
pareça ser uma solução eficaz, existem ainda muitas barreiras logísticas e legais por
ultrapassar. Será muito interessante testar estas técnicas;
5. Será interessante testar, igualmente, a eficácia dos produtos glu-lam (laminação
com cola). Muitos desses produtos são, na prática, grandes toros com muita resina
e cola e poderão ser bastante resistentes às térmitas;
6. No que diz respeito às térmitas de madeira viva e às térmitas subterrâneas:
a) Necessitamos de compreender melhor a sua distribuição nas ilhas;
b) A realidade que se desenha é a de uma infestação por térmitas subterrâneas
muito severa na cidade da Horta. Consequentemente, necessitamos de investigar a melhor forma de controlar esta praga. A primeira fase passará por montar
um esquema de armadilhamento intensivo, de forma a saber da possibilidade de
erradicar a espécie da cidade. Este tipo de projecto irá implicar alguma colaboração e coordenação com a Secretaria Regional da Habitação e com a Câmara
Municipal da Horta.
Outros aspectos importantes a ter em conta no futuro são:
1. Monitorização e gestão adaptada: sem conhecer o sucesso das medidas de gestão e dos
tratamentos realizados pelas empresas, não será possível saber se o controlo das térmitas está a ser eficaz. Consequentemente, esperamos que as pessoas possam concordar
em incluir as suas habitações num programa alargado de monitorização que possa
suportar medidas futuras mais eficazes para o controlo das térmitas. Uma outra vantagem desta estratégia é a inclusão das pessoas no processo de decisão na gestão da praga;
2. Cooperação: consequentemente, a etapa seguinte passa por uma cooperação estreita entre a Universidade dos Açores, as empresas e os proprietários das habitações
afectadas;
3. Informação e educação: queremos criar, manter e gerir uma página da Internet
dirigida ao público em geral e produzir materiais educativos para os professores de
Biologia.
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4. Estratégias de gestão para as entidades governamentais,
regionais e locais
Num futuro próximo, serão necessários:
1. Envolvimento das pessoas – Envolver todas a organizações e entidades, independentemente da sua influência social. Para tal, existe a necessidade de identificar os
vários interesses e expectativas, para que a gestão das térmitas obtenha um apoio
adequado;
2. Influência das pessoas e das organizações de cidadãos – Ao aumentarmos a confiança das pessoas e de várias organizações de cidadãos, esperamos que a sua contribuição possa ter um impacto nas decisões políticas finais. Haverá que encontrar os
mecanismos para estabelecer a comunicação entre os vários actores do processo;
3. Monitorização e gestão adaptativa – Haverá a necessidade de monitorizar os sucessos alcançados com as técnicas de controlo e gestão entretanto aplicadas. Este
processo deverá ser realizado com base numa colaboração estreita entre o Governo, os investigadores e os cidadãos;
4. Designar áreas nos aterros municipais para destruição de madeiras infestadas –
Tendo em consideração o facto de possuirmos, actualmente, três espécies de térmitas nos Açores, é fundamental que qualquer madeira infestada que seja substituída
numa habitação tenha como destino um espaço adequado nos aterros municipais
onde possa ser destruída. No caso das térmitas de madeira viva e subterrânea, a
incineração é a única solução possível. A madeira infestada por térmitas de madeira
viva deve ser enterrada;
5. Investimento na informação – O controlo aos níveis regional e local na dispersão
das térmitas só pode ser feito se as pessoas compreenderem o risco associado ao
transporte de mobiliário e madeiras em geral. Há que gerar materiais educativos que
possam ter uma divulgação ampla;
6. Criação de legislação – Deverá haver um esforço na criação de legislação adequada
que possa garantir, por um lado, o acesso a apoios por parte de pessoas com
dificuldades económicas e, por outro, uma contenção da dispersão das térmitas à
escala regional.
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