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Abstract: The West Indian dry wood 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. 

 

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. Neste projecto, pretendemos demonstrar a aplicabilidade 

e eficácia da fumigação por fluoreto de 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 
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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. 

 

 

 

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 

comportamentos 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. 
 

 

 

 

 

Editores: Paulo A. V. Borges & Timothy G. Myles 3 
Financiado pela Direcção Regional da Ciência e Tecnologia 

Angra do Heroísmo, 1 de Dezembro; Ponta Delgada, 2  de Dezembro de 2006; Horta, 20 de Janeiro de 2007 
 

 
 

74 



  Tema II: Controlo
________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
WORKSHOP  “Medidas para a Gestão e Combate das Térmitas nos Açores” 

 
Figura 1. Aspecto geral da fase de cobertura para aplicação de uma 
fumigação com fluoreto de sulforil (Sulfuryl fluoride) (SF) no combate 
de C. brevis, num condomínio de 5.000m3, 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 e difusível 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 

(1.000 ppm a 22ºC, com 24 horas de exposição). Normalmente, utiliza-se equipamento adequado 
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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.  

 

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 (C. brevis).   

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 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). 
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Figura 2. Vista aérea de Angra do Heroísmo para a parte norte da 
cidade, onde estão assinalados os edifícios que vão ser alvo da 
fumigação e de tratamentos preventivos no combate das térmitas 
de madeira seca (C. brevis).   
Edifício A - Museu de Angra - Edifício dos Coches  
Edifício B - Sede da Secretaria Regional da Educação e Ciência. 

 
Como forma de uma segurança adicional, uma substância indutora de ardência nos olhos, o 

cloropicrino (chloropicrin), será usada como agente avisador das concentrações  de fluoreto de sulforil 
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(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 de 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 3. Condomínio em Plantation, Florida, onde se pode observar 
como o tarpaulin  adere às paredes exteriores, usando ripas de madeira. 
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Figura 4.  Pormenor mostrando as ripas de fixação do tarpaulin ao 
exterior do edifício. 
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Figura 5. Fita azul usada na selagem de portas e janelas em estruturas 
que vão 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 velhos e em renovados edifícios dos Açores 

(Borges, com. pess.). Infelizmente, esta madeira de crescimento rápido (Figura 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 

comopelo  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, 
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aumentando, assim, largamente o sucesso de qualquer tentativa  de colonização desta térmita de 

madeira seca. 

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. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Pormenor dos diversos anéis que denotam o crescimento 
rápido da Cryptomeria japonica infestada por C. brevis em Angra do 
Heroísmo. 
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Figura 7. Aspecto dos orifícios de emergência dos adultos de Anobium 

punctatum no Museu de Angra - Edifício dos Coches. 
 

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/m2 ou de cerca 

de 8 g de fipronil por 100 m2 de área de sótão. 

Se o fipronil não estiver disponível, então, a aplicação de 1.000 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). 
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5. Plano de comercialização da fumigação nos Açores.  
 

Durante a proposta de demonstração da fumigação, os elementos das empresas de pest control, 

podem ver 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 da C. brevis.  

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 engloba 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, com uma grande 

interacção com especialistas na matéria, onde se incluem os empresários de firmas de pest control 

Edwards e Brantley. 
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Figura 8. Aspecto da câmara de fumigação por vácuo (Vacudyne). 

 

6. Fumigações em Câmara  
 
Existe uma câmara de fumigação por vácuo (Vacudyne) e 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, usando o brometo 
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de metilo, mas pode ser convertida, de modo a permitir a fumigação utilizando o fluoreto de sulforil 

(sulfuryl fluoride) (SF). A única maior alteração desta câmara, para utilizar este gás, será a colocação 

de uma válvula de admissão na existente, 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 (2.000 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 de ser usado o fluoreto de sulforil (sulfuryl fluoride) (SF), o brometo de metilo também pode 

ser usado em fumigações em câmaras deste tipo, se o uso deste fumegante for permitido para utilizar 

completamente o stock deste gás aí existente. 

Se chegarmos à conclusão de que é necessário criar um lugar específico para fumigações de modo 

rotineiro, é recomendável o uso do material de cobertura do tipo tarpaulin, que é material 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 nesta estrutura, usando os métodos estandardizados existentes. 

Em alternativa, outra aproximação à fumigação de mobílias e de itens infestados que podem ser 

facilmente deslocados de um sítio para o outro e preconizar a sua colocação no interior de um edifício 

que vai ser submetido a uma fumigação. 

 

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) 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; 
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5) A câmara de fumigação existente nos Serviços de Desenvolvimento Agrário da Terceira, 

embora, de certo modo, ineficiente, pode ser usada para a fumigação de material de menores 

dimensões infestado por esta praga. 
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