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Sumário Executivo:
A térmita de madeira seca Cryptotermes brevis (Walker) (Insecta, Isoptera) é uma praga
que ataca as estruturas das habitações estando confirmada a sua presença em seis das
nove ilhas que constituem o arquipélago dos Açores (S. Maria, S. Miguel, Terceira, S.
Jorge, Faial e Pico). A monitorização da praga foi realizada em 2017 nas cidade de
Angra do Heroísmo (Terceira), Ponta Delgada (São Miguel) e Horta (Faial) e nas
localidades de Santa Cruz das Ribeiras e Calheta do Nesquim (Pico), Calheta (São
Jorge) e Vila do Porto e Maia (Santa Maria). A monitorização é realizada pela captura
de alados, térmitas reprodutoras com a capacidade de voo, com armadilhas de cola e
consequente contagem desses indivíduos. Estes dados são posteriormente processados
em Sistema de Informação Geográfica (SIG), obtendo-se um mapa com as zonas mais
afectadas e as que têm maior risco de infestação.
As zonas mais afectadas pela praga continuam a ser as cidades de Angra do Heroísmo e
Ponta Delgada, nomeadamente nas zonas centrais e mais antigas das cidades. Nas
restantes ilhas, os níveis de infestação são mais baixos, sendo que é possível formar um
plano de erradicação desta praga nas ilhas do Pico, São Jorge e Santa Maria.
O padrão geral é o de uma aumento do impacto da praga, observando-se um aumento de
casos destrutivos, principalmente nas cidades de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.

Introdução:
Nos Açores são actualmente conhecidas quatro espécies de térmitas: a térmita
europeia de madeira húmida Kalotermes flavicollis (Fabr.), a térmita de madeira seca
das Índias Ocidentais, Crytpotermes brevis (Walker), a térmita subterrânea ibérica
Reticulitermes grassei (Clément) e a térmita subterrânea do Este Americano
Reticulitermes flavipes (Kollar) (Borges & Myles 2007; Austin et al. 2012; Ferreira et
al. 2013).
O conhecimento sobre as térmitas presentes nos Açores é ainda relativamente
recente. A primeira publicação que reportou a distribuição e a ecologia das térmitas no
arquipélago foi publicada por Borges & Myles (2007). A térmita da madeira seca C.
brevis tem sido a térmita que tem causado mais danos nas estruturas das casas nos
Açores, sendo a espécie, actualmente, com maior distribuição pelo arquipélago. Em
2007 (Borges & Myles 2007) sabia-se da existência desta espécie em quatro ilhas:
Terceira, São Miguel, Faial e Santa Maria. Desde então infestações por esta espécie já
foram identificadas em mais duas ilhas, São Jorge e Pico (Ferreira et al. 2013) (Figura
1).

Figura 1 – Ilhas onde há registo de infestações por Cryptotermes brevis no arquipélago
dos Açores.

A térmita da espécie C. brevis tem uma vasta dispersão devido ao auxílio de
transporte por parte do Homem, nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, sendo os
Açores a região localizada mais a Norte onde esta espécie está estabelecida. Esta
espécie já ocorreu também em cidades como Lisboa e Barcelona (Nunes et al. 2010).
No entanto, devido ao clima mais temperado da Península Ibérica, não é muito provável
que a praga se propague da mesma forma que nos Açores.
Oriunda dos desertos do Peru e Chile (Scheffrahn et al. 2009), a C. brevis foi
inicialmente descrita na Jamaica (Walker, 1853) e registada nos Açores em 2000
(Borges et al. 2004; Borges & Myles 2007). A C. brevis é actualmente a térmita de
madeira seca mais destrutiva em habitações por todo o mundo (Borges et al. 2007).
Actualmente é reconhecido que uma erradicação total da C. brevis é impossível
em algumas das ilhas dos Açores (Borges & Myles 2007), nomeadamente nas ilhas
Terceira, São Miguel e Faial. No caso destas ilhas uma gestão viável desta praga poderá
passar pela diminuição do número de indivíduos durante os voos de dispersão em
conjunto com tratamentos das estruturas por parte dos proprietários. No entanto, é
necessária uma abordagem a longo termo, que implique uma estratégia de gestão
integrada da praga, a fim de conter a espécie, evitando tanto quanto possível a sua
dispersão (Borges et al. 2007). Uma das estratégias implementadas nos Açores é o
controlo e monitorização da C. brevis através da utilização de armadilhas colantes
cromotrópicas com uma luz atractiva para capturar os alados durante os períodos de
enxameamento (de Maio a Setembro) (Borges et al. 2014; Guerreiro et al. 2014). Esta
monitorização providenciou também informação sobre a distribuição espacial da praga
nas várias localidades afectadas nos Açores. No caso das ilhas com infestações mais
pequenas (Pico, Santa Maria e São Jorge) onde os níveis de infestação não são ainda
muito elevados, uma estratégia de gestão integrada da espécie é crucial para uma
possível erradicação desta espécie nessas ilhas.
O presente pojecto tem como objectivos:
Etapa 1 – Zonamento. Realização de um zonamento detalhado durante o ano de
2017 da distribuição da térmita da madeira seca nas zonas dos Açores onde é conhecida
a sua distribuição.

Etapa 2 – Mapas de Risco (2017). Realização de um Mapa de Risco detalhado
para Vila do Porto e Maia (S. Maria), Ponta Delgada (S. Miguel), Angra do Heroísmo
(Terceira), Calheta (São Jorge), Santa Cruz das Ribeiras e Calheta do Nesquim (Pico) e
Horta (Faial), avaliando o estado da infestação por esta praga nas ilhas dos Açores onde
a sua existência é conhecida comparando com anos anteriores;
Etapa 3 – Combate e controlo de térmitas (2017-2024). Implementação de um
plano detalhado da situação nas ilhas do Pico, São Jorge e Santa Maria, com vista a uma
proposta para uma erradicação da praga nalgumas freguesias em conjunto com a
Direção Regional da Habitação.

Material e Métodos
Área de Estudo:
O Arquipélago dos Açores estende-se ao longo de 615 Km no Atlântico Norte
(37-40 ºN, 25-31 ºW), 1584 Km a Oeste do Sudoeste da Europa e 2150 Km a Este do
continente Norte Americano. É composto por nove ilhas principais de origem vulcânica
recente, distribuídas em três grupos: o grupo Ocidental com as ilhas do Corvo e Flores;
o grupo Central com as ilhas do Faial, Pico, Graciosa, São Jorge, e Terceira; e o grupo
Oriental com as ilhas de São Miguel e Santa Maria.
Dados da distribuição da infestação da térmita da madeira seca C. brevis foram
obtidos de pesquisas realizadas ao longo do ano de 2017 nas cidades de Angra do
Heroísmo na Ilha Terceira (402 km2; 56 062 habitantes), Ponta Delgada em S. Miguel
(745 km2; 137 699 habitantes), Horta no Faial (172 km²; 14 994 habitantes), nas
localidades da Calheta do Nesquim e de Santa Cruz das Ribeiras na Ilha do Pico (447
km²; 14 114 habitantes), na Calheta em São Jorge (238 km²; 8 997 habitantes) e na Vila
do Porto e Maia na Ilha de Santa Maria (97 km²; 5 578 habitantes).
Amostragem e Monitorização:
Entre Abril e Outubro de 2017 foram monitorizados vários edifícios em várias
ilhas, num total de 203 (Tabela 1). Angra do Heroísmo (AH) e Ponta Delgada (PDL)
foram as cidades com número mais elevado de edifícios monitorizados.

Tabela 1 – Número de edifícios monitorizados com armadilhas durante o ano de
2016 para as várias ilhas. AH – Angra do Heroísmo; PDL – Ponta Delgada; HOR –
Horta; CALH - Calheta

Locais
nº de casas
monitorizadas

AH
PDL
HOR CALH (São
(Terceira) (São Miguel) (Faial)
Jorge)
Pico
74

89

14

5

13

Santa
Maria

Total

8

203

Foram amostradas casas em diversas ruas, tentando-se abranger, quanto
possível, a totalidade do território afectado nas cidades. O número de habitações por
zona variava largamente de acordo com a disponibilidade dos proprietários para
participar no estudo.
A monitorização foi realizada através da mesma metodologia que foi usada em
anos anteriores (Guerreiro & Borges 2015 – relatório interno; ver ainda Borges et al.
2014), através da colocação de armadilhas cromotrópicas. Para AH e PDL, as
armadilhas foram substituídas nos edifícios mais afectados pelo menos uma vez durante
o período de amostragem. As armadilhas usadas são compostas por um material plástico
colante de cor amarela (de dimensão 45 x 24 cm) (Figura 2). As armadilhas foram
colocadas sob luz natural ou artificial no ambiente escuro dos sótãos. Como fonte de luz
natural, as armadilhas foram colocadas em janelas, clarabóias, telhas de vidro, ou outras
entradas de luz natural nos edifícios monitorizados. Quando se utilizou uma fonte de luz
artificial, foi utilizada uma lâmpada (fluorescente ou incandescente) para atrair os
alados. Devido à fase de enxameamento da C. brevis ser apenas ao fim da tarde e ao fim
da madrugada, foi também utilizado, em alguns casos, um controlador temporal para
minimizar o gasto energético, ou em alternativa, era pedido aos proprietários para ligar
as lâmpadas das 17:00 às 09:00.

Figura 2 – Exemplo de armadilha usada na monitorização dos edifícios.

Após serem recolhidas, as armadilhas foram levadas para o laboratório onde os
indivíduos capturados foram contados recorrendo a duas estratégias: i) contagem de
indivíduos individualmente quando o número de capturas era baixo; ii) estimativa de
abundância de indivíduos capturados utilizando uma folha de acetato transparente com
quadrados de 5x5 cm posicionados aleatoriamente sobre as armadilhas, quando a
abundância era elevada.
Nas ilhas do Pico e São Jorge foram feitas sessões de esclarecimento em
conjunto com a Direção Regional da Habitação por forma a tentar angariar mais
proprietários interessados em fazer monitorização por forma a conhecer melhor a
extensão do problema nestas ilhas para implementação de um programa de cooperação
entre proprietários com vista ao tratamento das estruturas nestas ilhas.
Análise dos dados
Dados de abundância de térmitas - A abundância da térmita de madeira seca foi
medida através do valor estimado (ou contado) de térmitas capturadas por armadilha,
Em seguida, o número de alados capturados foi utilizado para estimar o número de
colónias por edifício de acordo com o número médio de indivíduos e a percentagem de
alados existentes por colónia (Myles et al. 2007). Baseados neste dado, foi possível

estimar o número de colónias por edifício monitorizado. Para obter os níveis de
infestação, a abundância de alados foi organizada numa escala logarítmica, utilizando o
sistema de oitavas: conjunto 1 = Número de casas com 1 ou menos colónias, conjunto 2
= Número de casas com 2 – 3 colónias, conjunto 3 = Número de casas com 4 – 15
colónias, conjunto 4 = Número de casas com 16 – 64 colónias, etc. (ver também Gray et
al. 2006).
De acordo com esta escala, os edifícios foram mapeados e aplicou-se uma
probabilidade de infestação nos 100 metros circundantes, de acordo com a capacidade
média de voo da espécie) (Guerreiro 2009). A escala de oitavas foi transformada num
índice de infestação, como é demonstrado na Tabela 2 e exempleficado nas figuras 3 e
4. A informação foi mapeada utilizando-se um Sistema de Informação Geográfica (SIG)
– QGIS
Tabela 2: Índice de infestação baseado na escala de oitavas
Ranking de Infestação
Vestigial
Inicial
Moderado
Elevado
Muito Elevado
Destrutivo

Número de colónias
1
2a3
4 a 15
16 a 63
64 a 265
265 a 1023 ou mais

a)

b)

c)

d)

Figura 3 – a) Exemplo de uma estrutura pouco infestada. Apenas se vê um
indício pequeno de infestação. b) Exemplo de uma infestação moderada. Vêem-se
alguns indícios mas as madeiras estão intactas. c) Exemplo de uma infestação elevada
onde já se encontram bastantes indícios e há necessidade de substituição de algumas
madeiras. d) Exemplo de uma infestação muito elevada, onde os indícios são maiores e
há necessidade de substituição de muitas madeiras.

Figura 4 – Exemplo de uma infestação destrutiva em que é necessária a
substituição total das madeiras.

Resultados
Dispersão da espécie nos locais monitorizados:
A presente dispersão da praga urbana afecta uma área considerável nas duas
maiores cidades do arquipélago e em várias localizações como na cidade da Horta (Ilha
do Faial) e nas localidades da Calheta do Nesquim e Santa Cruz das Ribeiras no
Concelho das Lajes (Ilha do Pico), na Calheta (Ilha de S. Jorge) e na Vila do Porto e a
Maia (Ilha de Santa Maria). Os mapas apresentados com a referida dispersão foram
elaborados segundo critérios de infestação definidos anteriormente e a capacidade de
dispersão da espécie calculada em 100m (Guerreiro 2009).
Angra do Heroísmo
Na cidade de Angra do Heroísmo (Terceira) verificou-se que há uma
percentagem elevada de edifícios com nível de infestação destrutivo e muito elevado,
principalmente na zona do centro histórico (Figura 5)

Figura 5 – Mapa da distribuição da praga de Cryptotermes brevis para o ano de 2017 em
Angra do Heroísmo.

Ponta Delgada
Na cidade de Ponta Delgada (São Miguel) verificou-se que há uma percentagem
elevada de edifícios com nível de infestação muito elevado e elevado, com algumas
zonas com nível destrutivo. As zonas mais afectadas são no centro da cidade (Figura 6).

Figura 6 - Mapa da distribuição da praga de Cryptotermes brevis para o ano de 2017
em Ponta Delgada.
Horta
Na cidade da Horta (Faial) verificou-se que há uma percentagem reduzida de
edifícios com nível de infestação muito elevado e elevado, sem zonas com nível
destrutivo. As zonas mais afectadas são na zona norte da cidade (Figura 7).

Figura 7 - Mapa da distribuição da praga de Cryptotermes brevis para o ano de
2017 na Horta.

Calheta do Nesquim (Pico)
Na localidade da Calheta do Nesquim (Pico) verificou-se que os níveis de
infestação eram elevados nos edifícios monitorizados (Figura 8).

Figura 8 - Mapa da distribuição da praga de Cryptotermes brevis para o ano de
2017 na Calheta do Nesquim.
Santa Cruz das Ribeiras (Pico)
Na localidade de Santa Cruz das Ribeiras (Pico), verificou-se uma zona onde o
nível de infestação é muito elevado, tendo as restantes zonas infestações elevadas ou
vestigiais (Figura 9).

Figura 9 - Mapa da distribuição da praga de Cryptotermes brevis para o ano de
2017 em Santa Cruz das Ribeiras.

Calheta
Na localidade da Calheta (São Jorge) verificou-se que o nível de infestação é
elevado, embora bastante localizado (Figura 10).

Figura 10 - Mapa da distribuição da praga de Cryptotermes brevis para o ano de
2017 na Calheta.

Vila do Porto (Santa Maria)
Na Vila do Porto (Santa Maria) verificou-se que no centro da Vila há um nível
de infestação elevado, embora nos locais restantes seja apenas vestigial (Figura 11).

Figura 11 - Mapa da distribuição da praga de Cryptotermes brevis para o ano de 2017
na Vila do Porto.

Maia (Santa Maria)
No lugar da Maia (Santa Maria) verificou-se que na zona central da Maia o
Nível de infestação é muito elevado (Figura 12).

Figura 12 - Mapa da distribuição da praga de Cryptotermes brevis para o ano de 2017
na Maia.

Comparação com o ano anterior:
Ao comparar as percentagens de edifícios nos vários níveis de infestação, dos
anos de 2015 e 2016 para o ano de 2017 verificaram-se as seguintes situações:


Na cidade de Angra do Heroísmo observa-se uma diminuição dos casos
vestigiais com um aumento dos casos de infestações destrutivas (Tabela 3);



Na cidade de Ponta Delgada salienta-se o aumento da percentagem de
infestações com o nível de destrutivo (Tabela 4);



Na cidade da Horta verificou-se que houve uma redução nos níveis de
infestação de Muito Elevado e Elevado (Tabela 5).



Na Ilha do Pico verificou-se um aumento nos níveis de infestação de Elevado
e Muito Elevado (Tabela 6);



Na Ilha de São Jorge observa-se um aumento do nível Muito Elevado e
Moderado, com uma diminuição do nível Vestigial (Tabela 7);



Em Santa Maria verificou-se que houve um aumento da percentagem de
estruturas infestadas com níveis mais elevados em relação ao ano anterior
(Tabela 8).

Tabela 3. Percentagens dos vários níveis de infestação para a cidade de Angra
do Heroísmo para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Angra do Heroísmo
Nível de
infestação (%)

2015

Vestigial
Inicial
Moderado
Elevado
Muito Elevado
Destrutivo

10
3
16
15
22
34

2016 2017
29
3
17
8
13
29

13
7
16
7
19
37

Tabela 4. Percentagens dos vários níveis de infestação para a cidade de Ponta
Delgada para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Ponta Delgada
Nível de
infestação (%)

2015 2016 2017

Vestigial
Inicial
Moderado
Elevado
Muito Elevado
Destrutivo

19
5
24
19
26
8

25
4
22
9
33
6

21
4
20
16
22
17

Tabela 5. Percentagens dos vários níveis de infestação para a cidade da Horta
para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Horta
Nível de
infestação (%)
Vestigial
Inicial
Moderado
Elevado
Muito Elevado

2015 2016 2017
15
0
54
23
0

43
0
21
29
7

36
7
36
21
0

Destrutivo

8

0

0

Tabela 6. Percentagens dos vários níveis de infestação para a Ilha do Pico para
os anos de 2015, 2016 e 2017.
Pico
Nível de
infestação (%)
Vestigial
Inicial
Moderado
Elevado
Muito Elevado
Destrutivo

2015 2016 2017
56
0
28
17
0
0

40
7
27
20
7
0

25
0
25
33
17
0

Tabela 7. Percentagens dos vários níveis de infestação para a Ilha de São Jorge
para os anos de 2015, 2016 e 2017.
São Jorge
Nível de
infestação (%)
Vestigial
Inicial
Moderado
Elevado
Muito Elevado
Destrutivo

2015 2016 2017
17
50
33
0
0
0

67
17
0
17
0
0

0
40
40
0
20
0

Tabela 8. Percentagens dos vários níveis de infestação para a Ilha de Santa
Maria para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Santa Maria
Nível de
infestação (%)
Vestigial
Inicial
Moderado
Elevado
Muito Elevado
Destrutivo

2015 2016 2017
63
0
13
13
0
0

50
10
0
30
10
0

33
0
33
33
0
0

Sessões de esclarecimento às populações:
No mês de Novembro de 2017 duas sessões de esclarecimento às populações das
ilhas do Pico e de São Jorge foram realizadas. Para além dos proprietários já incluídos
no estudo de monitorização, outros proprietários nas zonas de risco foram contactados
com a colaboração da Direção Regional da Habitação, das câmaras Municipais das
Lajes (Pico) e Calheta (São Jorge), e das Juntas de freguesia das Ribeiras e Calheta do
Nesquim (Pico) e Calheta (São Jorge).
Esta acção resultou em duas sessões de esclarecimento, uma por ilha nas quais
participaram cerca de 30 proprietários no Pico e cerca de 20 proprietários em São Jorge.
Destas sessões resultou uma lista de propriedades nas zonas de risco que requerem uma
inspecção para confirmação da existência de térmitas para a freguesia das Ribeiras no
Pico (Anexo I).
Contactos foram estabelecidos com as juntas de freguesia da Calheta do
Nesquim (Pico) e Calheta (São Jorge), as quais se disponibilizaram para contactar
outros proprietários dentro das zonas de risco e elaborar uma lista adicional de
proprietários que poderão ter infestações de térmitas (ainda a ser elaborada pelas juntas
de freguesia).

Conclusões
As principais conclusões deste relatório são as seguintes:
- A situação de infestação da praga da térmita da madeira seca Cryptotermes
brevis continua bastante grave, principalmente nas principais cidades de Angra do
Heroísmo e Ponta Delgada;
- A situação nas ilhas mais pequenas ainda está bastante inicial, se bem que está
a piorar em relação aos anos anteriores (caso do Pico, São Jorge, Santa Maria e Faial);
- A situação nas cidades de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, parece ter
piorado este ano. Este facto poderá dever-se a duas situações: o aumento de casos
destrutivos poderá ser apenas o evoluir das infestações que já estavam muito elevados
que entretanto, não sendo tratadas, passaram ao nível de destrutivo; por outro lado o
nível de vestigiais diminuiu porque alguns proprietários onde se realizava
monitorização, deixaram de colaborar pelo facto de considerarem que já têm o problema
resolvido uma vez que fizeram obras ou tratamentos.
- Os casos específicos das Ilhas do Pico, São Jorge e Santa Maria são ainda na
maioria de resolução fácil, com tratamento e substituição de algumas madeiras, havendo
apenas poucos casos onde a substituição das madeiras se recomenda que seja total.
- Uma intervenção nas Ilhas do Pico e São Jorge onde tem havido um
agravamento da situação de infestação e onde neste momento ainda não existem
soluções ao nível de empresas de pest control, está em fase de implementação graças à
colaboração de várias entidades.
- Uma intervenção na ilha de Santa Maria será também necessária, sendo que os
primeiros contactos já estão a ser realizados.
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