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Resumo/
Em diversos biomas a ocupação de cupins em solos é associada ao incremento de fertilidade natural e
capacidade de sustentar maior riqueza vegetal. Apesar da importância desses estudos ecológicos na Caatinga,
pouco é sabido sobre a relação entre cupins, solos e vegetação. O trabalho buscou mensurar os efeitos da
ocupação sobre as propriedades de solos na caatinga. Vinte e nove amostras de cupinzeiros foram coletadas e
tiveram seu teor de C orgânico total, areia, silte e argila determinados. Perfis de solo representativos dos
ambientes foram abertos, descritos e tiveram suas propriedades físicas e químicas determinadas conforme
métodos estabelecidos para solos tropicais. Foi calculada a correlação de Pearson entre as propriedades
mensuradas em cupinzeiros e em solos adjacentes. Os teores de N e C orgânico no solo registraram alta
correlação positiva com o teor de N no cupinzeiro. Os cupinzeiros favorecem o aporte de nutrientes para o
desenvolvimento dos solos da Caatinga, assim como, podem favorecer a ocupação pela vegetação.
PALAVRAS-CHAVES: NORDESTE BRASILEIRO, TERMITOLOGIA, EDAFOLOGIA.

1. Introdução

Os cupins fazem parte do sistema vivo do solo, como macro organismo, ajudando na
imensa relação de trocas (SILVA, 2018). Esses seres no seu habitual nicho de trabalho podem
contribuir no processo de humificação, distribuição, proteção e estabilização da matéria
orgânica (ALI et. al., 2013), liberando N, P (ABE et. al., 2011: RUCKAMP et. al., 2010) e
ainda podem aumentar a capacidade de troca catiônica e reverter a lessivagem (RUCKAMP
et. al., 2009, 2012). Estudos em ambientes tropicais úmidos indicam que os cupins afetam a
estrutura física biológica solo tem três sentidos: primeiro na mudança de matéria orgânica da
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subsuperfície para superfície (ALI et. al., 2018); segundo na formação de micro agregados
(SARCINELLE et. al., 2009); terceiro na construção de galerias horizontes subsuperficiais
(HOLT e LAPEGE, 2000).
Esses insetos colecionam material orgânico e mineral de diferentes profundidades do
solo e os depositam em seus cupinzeiros ou na superfície do solo, criando um forte contraste
físico e químico com os solos circundantes não nidificados. Com o tempo os cupinzeiros são
abandonados e o material corroído é redistribuído no solo, criando um ambiente mais
favorável ao desenvolvimento das plantas (SARCINELLE et. al. 2013). Além disso, Lima e
Costa-Leonardo afirmam que os recursos alimentares e sua decomposição têm suas
implicações de grande alcance nas relações entra cupins e solo, tanto por suas atividades
alimentares como pela transformação do alimento por meio da digestão. Deste modo, com a
digestão, os cupins afetam e influenciam a disposição do ciclo dos nutrientes e da matéria
orgânica no ecossistema (2007). Com essas grandes funções no solo cabem saber mais sobre
os cupins, principalmente no bioma Caatinga, onde os solos são dominantemente e eutróficos,
rasos e pouco desenvolvidos (SENA, 2011).
O objetivo deste trabalho é se na abundância de cupins a riqueza de vegetação, ou
seja, se a ocupação de cupins ajuda na fertilidade do solo. Primeiro coletar as amostras de
perfis de solos de cada horizonte mostrando a diversidade dos solos da caatinga, as mostra
serão tiradas das regiões de Seridó Potiguar e no Cariri paraibano, a escolha dos locais foi de
acordo com as unidades geoambientais derivados do mapa de gamaespectrometria (CPRM,
2017).
2. Materiais e Métodos

Foram coletadas vinte e nove amostras de cupinzeiros de forma a representar a
geodiversidade da região Cariri Paraibano. Perfis de solo foram abertos, descritos e tiveram
seus horizontes coletados para análises das propriedades físicas e químicas.
Todos os métodos a seguir foram procedidos conforme recomendações de Embrapa
(1996). O teor de areia, silte e argila foram mensurados nas amostras de cupinzeiros e solos
pelo método da peneira-pipeta. O teor total de carbono orgânico no cupinzeiro e no solo foi
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mensurado pelo método Walkey-Black. O pH do solo foi mensurado por solução 1:2,5 (solo:
água). Os teores trocáveis de –Ca²+, Mg2+ e Al2+ do solo foram extraídos por solução KCl 1 M;
Acidez potencial (H+Al), K+ e Na+ do solo foram determinados por solução de acetato de
cálcio ajustada a pH 7,0. O teor de N total do solo foi determinado pelo método de van
Breemer. A partir de tais resultados foram calculadas a soma de bases (SB=Ca 2+, Mg2+, K+,
Na2+), a capacidade de troca catiônica efetiva (t= SB+Al 3+), a capacidade de troca catiônica
total (T= t+ (H+Al) e a saturação por base (V% = SB/ T). Foi calculada a correlação de
Pearson entre as propriedades dos cupinzeiros e dos solos para o horizonte superficial e os
horizontes subjacentes.
3. Resultados e discussões

O teor de N nos cupinzeiros mostrou correlação negativa nos dois primeiros
horizontes e ficou positiva no terceiro com os teores de N em solo e com C orgânico em solo
a correlação fica negativamente. Além desses, no horizonte mais profundo há correlação
positivo entre o teor de N em cupinzeiro e o teor de bases trocáveis no solo e que a correlação
entre outras variáveis aumentou positivamente na medida em que se a aprofunda do solo o
que mostra certa fertilidade de matéria orgânica e mineral nesses solos. (Figura 1).

Figura 1 - Correlação de Pearson entre os teores de cupim e solo.
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A presença de cupinzeiros além de melhorar a fertilidade do solo contribui na maior
estabilidade da matéria orgânica contribuindo assim para o estoque de carbono do solo
(VARGAS NIÑO, 2015). Percebe-se que, com o aumento da densidade vegetal, a riqueza e
frequência de encontro de cupins tende a aumentar. Isso indica que uma variável sofre
influência da outra, ou as duas sofrem influência do mesmo fator, ou seja, concordam, diz Filho
(2005), sobre a pesquisa que fala sobre o efeito de distúrbios ambientais sobre a fauna de
cupins (insecta: isoptera) e seu papel como bioindicador. Os cupins são grandes engenheiros do
ecossistema em solos arenosos, criando ilhas quimicamente e fisicamente favoráveis,
permitindo o desenvolvimento de arvores e arbustos nestes desiguais domínios arenosos
(SARCINELLE et. al. 2013).
4. Considerações finais.

As correlações entre propriedades dos solos e dos cupinzeiros indica que os cupins
afetam os ciclos biogeoquímicos do solo mesmo nos horizontes mais profundos na Caatinga.
Tais resultados revelam que o cupim exerce papel fundamental no aporte de N e C aos solos do
semiárido brasileiro, assim como podem favorecer a ocupação dos solos pela vegetação.
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