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1. RESUMO 

Atualmente diversos produtos químicos são ofertados no mercado como 

alternativa para extermínio de pragas, estes são altamente funcionais, mas trazem 

junto aos benefícios diversos malefícios a saúde humana e ao meio ambiente. Os 

Nematoides entomopatogênicos (NEPs) surgem como alternativa de controle 

biológico. Pertencentes dos gêneros Heterorhabditis e Steinernema, são 

considerados parasitas obrigatórios de insetos e uma de suas possíveis aplicações é 

no manejo biológico dos cupins, que devido a capacidade de consumir madeira, são 

considerados como verdadeiras “pragas”. Dessa forma, faz-se necessário o 

desenvolvimento de pesquisas que visam o desenvolvimento de métodos para 

manejo dessa e de outras espécies em condição de praga no ambiente. O presente 

trabalho objetiva analisar a eficiência de NEPs como alternativa biológica no manejo 

da espécie de cupim Cryptotermes brevis, realizando comparativo de eficácia com 

cupincida para controle químico. 
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2. INTRODUÇÃO 

O filo Nematoda agrupa animais que apresentam corpo alongado, cilíndrico e 

afilado nas extremidades posterior e anterior. Os nematoides são triblásticos, 

pseudocelomados, não segmentados, com simetria bilateral e de tamanho muito 

variável, existindo espécies de 0,3mm até 8 metros de comprimento. Apesar de 

serem conhecidos por seus representantes parasitos do homem, a grande maioria 

das espécies é de vida livre, sendo encontrada no solo e ambientes aquáticos. 

Esses animais reproduzem-se de forma sexuada e apresentam machos e fêmeas 

com dimorfismo sexual, ou seja, apresentam diferenças morfológicas que permitem 

a diferenciação entre esses dois indivíduos. Os machos apresentam uma estrutura 

em forma de gancho que ajuda na cópula. A fecundação é interna e o 

desenvolvimento pode ser direto ou indireto, dependendo da espécie. 

 São encontrados também espécies de nematoides nocivas a artrópodes, 

muitas delas exploradas comercialmente no controle biológico de insetos-praga. 

Desde o século XVII podem ser encontrados relatos da presença de nematoides no 



 

 

interior de insetos. Em 1602, o italiano Ulisses Aldrovando descreveu a presença de 

grandes vermes dentro de cadáveres de gafanhotos. As espécies de nematoides 

associadas a insetos encontram-se distribuídas em diferentes famílias, quatro delas 

com maior importância no que diz respeito à exploração econômica para controle: 

Mermithidae, Sphaerulariidae, Steinernematidae e Heterorhabditidae. O termo 

entomopatogênico pode ser definido como capacidade de matar ou causar 

patogenia em insetos e é aplicado amplamente em biologia para os organismos que 

liberam toxinas e outras substâncias com atividade inseticida. Entre as espécies 

entomopatogênicas mais estudadas encontram-se os fungos que secretam 

substâncias ativas contra diferentes ordens de inseto e alguns aracnídeos. Embora 

os fungos sejam mais estudados e aplicados como fontes naturais de inseticidas, 

Nematoides Entomopatogênicos (NEPs) são os que melhor mostram a 

complexidade deste hábito de vida. 

 Uma das possíveis aplicações dos NEPs seria no manejo biológico dos 

cupins, que são conhecidos pelo ser humano pela capacidade de consumir madeira, 

podem destruir móveis, portas, estruturas de madeira das casas, etc. Constroem 

galerias e câmaras e acabam destruindo o material do local onde vivem, assim, são 

considerados como pragas urbanas. Os cupins subterrâneos são os que causam os 

maiores danos à agricultura, podem destruir sementeiras, cana, cereais e 

tubérculos. Também podem prejudicar as raízes do café, socas de cana e abacaxi e 

eucaliptos. Sendo necessário a utilização de medidas e métodos para seu manejo e 

controle. 

Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas cientificas e projetos 

que visam o desenvolvimento de métodos para manejo dessa espécie. Atualmente 

diversos produtos químicos são ofertados pelo mercado como alternativa para 

extermínio dessas pragas, são altamente funcionais, mas trazem junto com os 

benefícios diversos malefícios a saúde humana, sendo o homem responsável pela 

aplicação deste material e também para o meio ambiente com risco de 

contaminação dos solos, dos recursos hídricos e do ar. Os NEPs surgem como uma 

possível opção de controle biológico, sendo ainda necessário estudos e pesquisas 

para avaliar seus efeitos nas diversas espécies de pragas existentes. 

 

 



 

 

3. OBJETIVO 

Analisar a eficiência de NEPs e cupinicida no manejo da espécie Cryptotermes 

brevis. 

 

4. METODOLOGIA 

Os materiais utilizados foram: 

• Placas de petri 

• Um pedaço de madeira com cupins 

• Papel filtro 

• 20 Potes de plástico 

• 1 Pinça 

• 1 Pipeta 

• Solução de NEPs HP88 

• Balança digital 

• Cupinicida 

• Tesoura 

• Máscara 

Foram separados 20 potes plásticos higienizados com 9cm de altura, forrados 

por papel filtro circular. A quantidade necessária de cupins foi separada do substrato 

original com auxílio de pinça (Figura 1), e colocados em um outro pote separado 

para que depois fossem distribuídos em quantidades iguais. Posteriormente, foi 

retirado substrato da própria madeira onde os cupins estavam para que 

mantivéssemos o habitat natural dentro dos potes, foram pesados 1g de substrato 

para cada pote e colocados acima do papel filtro (Figura 2). 



 

 

             

     Figura 1: Separação dos Cupins                     Figura 2: Pesagem do substrato 

 

Foram distribuídos 5 cupins em cada pote e separados em dois grupos – Grupo 

B, onde foi realizada a aplicação de nematoides para tratamento biológico e Grupo 

Q onde foi aplicado cupincida para controle químico. Após a separação dos grupos 

foram aplicadas 5 gotas com auxílio de pipeta contendo solução de nematoides 

Heterohabditis bacteriophora (HP88) (Figuras 3 e 4). Para a aplicação do tratamento 

químico foi utilizado máscara a fim de evitar inalação do produto, e com o auxílio de 

balança calibrada e uma espátula pesamos o cupinicida e colocamos 0,5g em cada 

pote.  

             

  Figura 3: Solução de nematoides                      Figura 4: Aplicação de nematoides 



 

 

Os potes foram tampados e identificados com o nome do grupo e a numeração 

do pote para controle (Figura 5), posteriormente, foram armazenados em local com 

pouca iluminação. 

 

Figura 5: Amostras de controle biológico prontas 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os experimentos foram armazenados durante o período de uma semana. 

Logo após, foi realizada a verificação dos resultados. Ao analisar o primeiro grupo 

tratado com nematoides HP88 verificou-se que no experimento número 10 haviam 2 

larvas com vida, e o restante inclusive o controle estavam todos mortos. Dessa 

forma inferimos que alterações externas poderiam ter influenciado o resultado. 

Em seguida, os indivíduos com características de infecção por nematoides 

foram analisados e dissecados, com o objetivo de identificar se havia a presença da 

hermafrodita. O cupim foi aberto e ainda a olho nu foi possível verificar a presença 

da hermafrodita (Figura 6), posteriormente foi colocado no microscópio com lentes 

de aumento 4x para melhor visualização (Figura 7).  



 

 

             

Figura 6: Dissecação de cupim infectado         Figura 7: Visualização em microscópio 

 

6. RESULTADOS 

A partir das análises realizadas a contaminação por nematoides ocorreu, 

verificou-se que dos 50 indivíduos apenas 2 indivíduos sobreviveram, constando que 

o tratamento com nematoides HP88 teve 96% de eficácia. Ao analisar o tratamento 

com cupinicida, verificou-se a morte de todos os indivíduos do grupo. Ou seja, de um 

total de 50 indivíduos 100 % foram exterminados pelo produto. 

 

Gráfico 1: Gráfico comparativo de eficácia de controle químico x controle biológico 



 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados apresentados foi verificada maior eficiência no 

tratamento com cupinicida. Porém, é importante considerar os malefícios 

provenientes da utilização de compostos químicos. O que torna o controle biológico 

por meio de nematoides entomopatogênicos uma alternativa sustentável e eficiente 

no manejo do cupim como inseto praga.  
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