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O Projeto Monte Carmelo, realizado através de uma 

parceria entre o Centro de Capacitação Agrocomunitário 
(CCA) das Irmãs Missionárias Carmelitas e a Kindernothilfe 
(KNH), uma agência de desenvolvimento, fundada em 
1959 na Alemanha, com enfoque na criança e no 
adolescente, mantem uma área de reserva d
ecossistema Caatinga com 29 ha, localizada às margens da 
rodovia PB-306. 

Esta área está localizada na mesorregião do Sertão 
Paraibano e microrregião da Serra do Teixeira, dentro do 
munícipio de Princesa Isabel, estado da Paraíba, distante 
cerca de 430 km da capital do estado, João Pessoa.

O ecossistema Caatinga é um mosaico de arbustos 
espinhosos e florestas sazonalmente secas que cobre a 
maior parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a 
parte nordeste de Minas Gerais, no vale do Jequitinhonha
Trata-se do único ecossistema exclusivamente brasileiro, 
composto por um mosaico de florestas secas e vegetação 
arbustiva (savana-estépica), com enclaves de florestas 
úmidas montanhas e de cerrados [1]. 

Sabe-se também que a caatinga possui um potencial 
quanto à utilização de seus recursos como o 
e madeireiro que pode ser utilizado, sobretudo por 
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se do único ecossistema exclusivamente brasileiro, 
composto por um mosaico de florestas secas e vegetação 

estépica), com enclaves de florestas 

se também que a caatinga possui um potencial 
uanto à utilização de seus recursos como o uso medicinal 

e madeireiro que pode ser utilizado, sobretudo por 

comunidades locais. No entanto a manutenção da 
qualidade ecológica deste sistema, que é condição 
primordial para a manutenção dos recursos acima cit
é necessária a identificação de 
executam funções ecossistêmicas fundamentais a 
manutenção da caatinga. 

Os ecossistemas são importantes na manutenção 
da riqueza de espécies, garantindo a sobrevivência e 
perpetuação das mesmas. A perda de identidade do 
ambiente proporciona diminuição
biológica. Cada vez mais, as ações do homem não são 
fundamentadas em princípios de sustentabilidade, 
fragmentam florestas e campos devido à ampliação das 
fronteiras agrícolas, e industriais pela exigência de maior 
produção em função do crescente aumento populacional. 
O progresso das práticas agrícolas e os avanços 
tecnológicos refletidos na industrialização moderna não 
garantiram a permanência dos mais diferentes e ricos 
ecossistemas do planeta. A diversidade destes ambientes 
está ameaçada, bem como o equilíbrio de todos que
dependem desses ambientes
Neste contexto, o equilíbrio ambiental pode ser medido 
pela observação das características populacionais de 
grupos de organismos específicos, considerados 
bioindicadores.  

O termo bioindicador pode ser usado em vários 
contextos, tais como: indicaç
destruição, contaminação, reabilitação, sucessão da 
vegetação, mudanças climáticas e consequentemente 
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comunidades locais. No entanto a manutenção da 
qualidade ecológica deste sistema, que é condição 
primordial para a manutenção dos recursos acima citados, 
é necessária a identificação de animais indicadores que 
executam funções ecossistêmicas fundamentais a 

 

Os ecossistemas são importantes na manutenção 
da riqueza de espécies, garantindo a sobrevivência e 
perpetuação das mesmas. A perda de identidade do 
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a, bem como o equilíbrio de todos que 
desses ambientes, incluindo nós, humanos. 

Neste contexto, o equilíbrio ambiental pode ser medido 
pela observação das características populacionais de 
grupos de organismos específicos, considerados 

O termo bioindicador pode ser usado em vários 
contextos, tais como: indicação de alteração de habitats, 
destruição, contaminação, reabilitação, sucessão da 
vegetação, mudanças climáticas e consequentemente 

 



degradação dos solos e ecossistemas [2]. Os 
bioindicadores devem ser bem identificados e terem seu 
ciclo de vida bem conhecidos e possuir características de 
ocorrência em diferentes condições ambientais ou serem 
restritos a certas áreas. Devem ser sensíveis às mudanças 
do ambiente para que possam ser utilizados no 
monitoramento das perturbações ambientais. O estudo 
de organismos tem sido uma das técnicas utilizadas para 
se avaliar mudanças no ambiente. No entanto, os 
invertebrados respondem a diferenças mais sutis tanto de 
habitat quanto de intensidade de impacto [3]. Dentre 
estes invertebrados, os insetos têm se mostrado 
indicadores apropriados para essa finalidade, tendo em 
vista sua diversidade e capacidade de produzir várias 
gerações, geralmente, em curto espaço de tempo.  

 

 

Os insetos são bastante utilizados para avaliar a 
diversidade e a composição de espécies e para avaliar 
respostas a diferentes regimes de perturbação. Portanto, a 
diversidade de insetos pode revelar o nível de qualidade 
ambiental a partir do qual podem ser determinadas 
intervenções a fim de manter, recuperar ou restaurar a 
sanidade ambiental atingindo a sustentabilidade ecológica 
dos ecossistemas. 

Os cupins vivem em colônias, em geral com 
milhares de indivíduos, numa sociedade organizada em 
grupos, nas quais os principais elementos são 
reprodutores, com rei e rainha e alimentam-se 
principalmente de celulose, ou seja, células das plantas.  

Atualmente são conhecidas cerca de 2.900 
espécies de cupins sendo distribuídos em sete famílias, 
dessas apenas quatro famílias que equivalem a 200 
espécies ocorrem no Brasil. 

 
 

 
 

Os principais benefícios dos cupins no meio 
ambiente são:  
� Atuam na reciclagem dos materiais do solo e dos 

nutrientes quebrando-os em partes menores para que 

as plantas e os outros organismos possam aproveitá-

los;  

� Melhoram a aeração do solo, através da construção 

de túneis e galerias. 

 
Mas também podem ser muito prejudiciais e na 

agricultura eles podem ser considerados praga, pois:  
 

� a formação de cupinzeiros no solo da fazenda 

atrapalha a passagem das máquinas;  

� diminuem significativamente a área útil para 

produção da vegetação de pasto, prejudicando dessa 

forma diretamente o desenvolvimento do gado;  

� também servem de abrigo para diversos tipos de 

animais que podem atacar o gado ou até mesmo os 

trabalhadores ou danificar a lavoura;  

� retiram a matéria orgânica do solo para a sua 

alimentação, o que vai ocasionar o empobrecimento 

das áreas de pastagens ao longo dos anos. 

 

Dentre os tipos de cupim existentes na área da 
reserva, os mais observados foram os cupins arborícolas 
que formam suas colônias em cima dos galhos das 
árvores, e os que ficam em cima das rochas.  
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