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1st Tatu-Bola Tournament arrives at 
the town of Cana Brava in Piauí



Envie para: caatinga@acaatinga.org.br

Foto: Carlito Lima

Quer participar também? Nos envie fotos, desenhos, 
vídeos, ou pequenos textos que possam demonstrar 
o que a Caatinga representa para você, contamos 
com a sua participação! 

caatinga@acaatinga.org.br
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1st Tatu-Bola Tournament arrives at 
the town of Cana Brava in Piauí

Capa
I Torneio Tatu-bola de 
Futebol na comunidade 
de Cana Brava – PI 
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Amigos Caatingueiros, nosso trabalho, ao longo 
desses 20 anos foi se consolidando de forma cada 
vez mais efetiva. Criamos novas e importantes 
parcerias, respeitando e valorizando nossos 
apoiadores os quais cada um, são partes 
fundamentais para que tivéssemos êxito em cada 
empreitada arquitetada em busca da valorização 
de nosso bioma. De igual forma, vimos crescer 
o interesse pelo nosso conteúdo, facilmente 
identificável pelo número de seguidores em 
nossas redes sociais que não param de crescer.

Por isso, ficamos satisfeitos em poder lançar mais 
um número importante da Revista ACaatinga. 
Queremos agradecer pela confiança de nossos 
leitores e também pelo empenho de nossos 
colaboradores que se dedicam ao trabalho em 
campo, nas comunidades, Caatinga adentro e 
até fora dela, representando-a. E compartilhar 
tudo o que vem sendo e tem sido essa luta 
de preservação, conservação e adaptação do 
homem sertanejo a face semiárida do nosso país 
não é nada além de nosso dever. 

Trabalhar o coletivo para sensibilizarmos 
ambientalmente é fundamental, e nas páginas 
da revista ACaatinga é possível ter experiências 
únicas de valorização de nosso bioma tão querido, 
que colaboram, não somente com mudanças de 
posturas acerca da temática, mas também com 
mudanças de consciência, para um agir mais 
integrado e significativo com o ambiente que nos 
promove a vida.

Encerramos este editorial, desejando a todos os 
nossos leitores, parceiros e colaboradores um 
ano pleno de felicidade e que 2019 seja ainda 
melhor! Boa leitura!

Comunicação AC 

Feliz ano novo, caatingueiros
Happy new year, caatingueiros

Caatingueiro Friends, our work over these 
20 years has been consolidating in an 
increasingly effective way. We have created 
new and important partnerships, respecting 
and valuing our supporters, each of whom 
are fundamental parts for us to succeed in 
every endeavor that has been conceived in 
the search of the fostering our biome. In the 
same way, we have seen growing interest 
in our content, easily identifiable by the 
number of followers in our social networks.

Therefore, we are very pleased to launch 
another important issue of the ACaatinga 
Magazine. We want to thank our readers 
for the trust and support, and also our 
collaborators for their commitment, as 
they dedicatedly work in the field, with the 
communities, inside and even outside of the 
Caatinga, always representing it. Sharing 
all that has been and still is this struggle of 
preservation, conservation and adaptation 
of the backwoods communities to the semi-
arid, is nothing more than our duty. 

Working to raise environmental awareness 
is fundamental, and in the pages of this 
magazine you have the possibility to learn 
about unique experiences and efforts to take 
care of our beloved biome. This, with the 
purpose of showing different perspectives, 
generating reflection, awareness, and even 
giving you tips to live in a more meaningful 
and sustainable way.

We close this issue, wishing to all our 
readers, partners and collaborators a 
happy new year, hoping that 2019 will be 
even better! Enjoy your reading!

http://acaatinga.org.br
https://www.facebook.com/associacaocaatinga
https://www.instagram.com/acaatinga/
https://twitter.com/acaatinga
https://issuu.com/acaatinga
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FeCHANDo o ci-
clo anual de debates, o município 
de Russas, localizado na região do 
baixo Jaguaribe do Estado do Cea-
rá, recebeu no último dia 30 de no-
vembro, no Centro Vocacional Tec-
nológico (CVT), o encontro Diálogos 
da Carnaúba. Na ocasião, reuni-
ram-se diversos atores que partici-
pam ativamente da cadeia produti-
va da cera da carnaúba no Estado. 
Na fase atual, o projeto discute as 

Russas Recebe último encontRo de 2018

Russas hosts "caRnauba dialogues" 
last meeting in 2018 por: ruthy oliveira

THe MUNICIPALITy of Russas, 
located in the region of the lower 
Jaguaribe (State of Ceará), hosted the 
Diálogos da Carnaúba last meeting 
of the year on November 30, at the 
Technical and Vocational Center (CVT, 
as per its acronym in Portuguese). 
On this occasion, it gathered several 
actors who participate actively in the 
carnauba wax production chain in the 
State of Ceará. In the current phase, 
the project discusses the specific 
topics, such as regularization of 
informal work and measures to improve 
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nuances específicas que permeiam 
eixos temáticos voltados para os te-
mas da regularização de trabalho 
da rede carnaubeira e medidas de 
segurança do trabalho. O Diálogos 
faz parte do projeto Carnaúba Sus-
tentável, iniciado em 2016 através 
da parceria do SINDCARNAÚBA e 
Associação Caatinga.  

Três oficinas foram ministradas 
durante o evento: a primeira, mi-
nistrada por Sandino Moreira, Co-
ordenador de Educação Ambien-
tal da Associação Caatinga, sobre 
‘Saúde e Segurança do trabalho 
na cadeia produtiva da carnaúba’; 
representada por Ivonisa Holanda, 
gestora do núcleo de arrecadação 
do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR/CE), sucedeu 
a oficina sobre “Regularização nas 
relações de trabalho no campo”; 
e pelo representante do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), 

Igor Carvalho, foi ministrada a ofi-
cina sobre “Aposentadoria rural”. 

Os temas das oficinas foram 
pensados para sanar as princi-
pais dúvidas tanto dos produto-
res quanto de trabalhadores ru-
rais acerca desses gargalos. Em 
sua sétima edição, o Diálogos da 
Carnaúba traz de forma inédita 
no Estado, uma série de debates e 
oficinas com a finalidade de traçar 
ações prioritárias para a qualifica-
ção da produção cerífica no Esta-
do do Ceará.

E não é por menos que esse 
trabalho é desenvolvido. Emprego, 
renda e sustentabilidade é o que 
a carnaúba garante ao produtor 
rural em épocas mais severas na 
Caatinga. Segundo a Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ce-
ará (ADECE), a cera da carnaúba 
é exportada há mais de 150 anos, 

workplace safety. These dialogues 
make part of the Carnaúba Sustentável 
Project, which started in 2016, through 
a partnership between SINDCARNAÚBA 
and Associação Caatinga. 

Three workshops took place 
during the event. The first one, given 
by Sandino Moreira, Associação 
Caatinga’s Environmental Education 
Coordinator, discussed 'Health and 
Safety at Work in the Carnauba 
Production Chain'. Ivonisa Holanda, 
fundraising manager from the National 
Rural Apprenticeship Service (SENAR, 
as per its acronym in Portuguese), 
consecutively presented a workshop 
on "Regularization in labor relations 
in the countryside". Igor Carvalho, 
as a representative of the National 
Institute of Social Security (INSS, as 
per its acronym in Portuguese), held a 
workshop on ‘Rural Retirement’.

The workshops’ topics were designed 
to address the main concerns of both, 
producers and rural workers. The 
Diálogos da Carnaúba, in its seventh 
edition, unveiled a series of debates 

Sandino Moreira, Ivonisa Holanda e Igor Carvalho

“o diálogos da 
carnaúba traz uma 
série de debates 
e oficinas com a 
finalidade de traçar 
ações prioritárias 
para a qualificação 
da produção cerífica 
no estado do ceará.”
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esteve entre os dez produtos mais 
comercializados fora do País e ain-
da está entre os mais exportados 
do Ceará. 

 Carnaúba: Árvore da vida

De vida longa e múltiplas utili-
dades, ela ganhou o apelido "árvo-
re da vida". Presente no Brasão do 
Ceará tornou-se árvore-símbolo 
do Estado em 2004. Descrita pela 
primeira vez em 1648, os desbra-
vadores europeus identificaram na 
Copernicia prunifera uma fonte 
de cera de grande utilidade para 
a fabricação de velas, a princípio. 
Mas os indígenas já a conheciam 
e, pelo tronco áspero e resistente, 
deram-lhe o nome pelo qual essa 
palmeira nativa do Bioma Caatin-
ga ficou conhecida: Carnaúba, do 
Tupi, "a árvore que arranha".

Seu produto mais nobre e ren-
tável, a cera, faz parte do mecanis-

and workshops in the State, with the 
purpose of outlining priority actions for 
the qualification of wax production in 
Ceará.

And all these actions are developed 
for a reason. The carnauba means 
and guarantees employment, income 
and sustainability to rural producers, 
even in the most challenging times in 
the Caatinga. According to the State of 
Ceará Development Agency (ADECE, 
as per its acronym in Portuguese), 
carnauba wax has been exported for 
more than 150 years, it was among 
the ten most commercialized products 
outside the country and is still among 
the most exported by Ceará. 

Carnauba: Tree of life
Long-lived and with multiple uses, 

it earned the nickname "tree of life". 
Present in the coat of arms of Ceará, 
it became the symbol-tree of the 
State in 2004. It was first described 
in 1648 by European pioneers, who 
identified in the Copernicia prunifera 
a source of wax of great quality for the 
manufacture of candles. However, the 
indigenous peoples already knew it, 

“ the diálogos da 
carnaúba unveiled 
a series of debates 
and workshops 
in the state, with 
the purpose of 
outlining priority 
actions for the 
qualification of 
wax production in 
ceará.”
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mo natural de proteção e adapta-
ção da planta ao clima Semiárido. 
Ela aumenta nos longos períodos 
de estiagem, para impedir a per-
da de água, exatamente quando o 
agricultor familiar deixa de produ-
zir outras culturas pela escassez 
de chuvas.

Se, no início, a cera servia para 
garantir a luz das noites escuras 
do sertão, com o passar dos anos, 
foi proporcionando o brilho do as-
soalho, os sapatos lustrosos, as 
frutas vistosas. Hoje, a sua utili-
zação vai desde a indústria cosmé-
tica até a aeroespacial.

Projeto Carnaúba Sustentável

 O “Projeto Carnaúba Sustentá-
vel: Cadeia produtiva sustentável 
e tecnologias sociais” pretende es-
treitar as relações na cadeia pro-
dutiva da extração da Carnaúba e 
é fruto de uma parceria da Asso-
ciação Caatinga (AC) e SINDCAR-

NAÚBA.  A intenção do Sindicato e 
da AC é fazer com que a extração 
da cera de Carnaúba seja cada vez 
mais sustentável, respeite a natu-
reza e o trabalho do homem e da 
mulher carnaubeira.

Além disso, o projeto está finan-
ciando a implantação de tecnolo-
gias sociais em comunidades car-
naubeiras de Granja e Morrinhos. 
Até o final do ano, pelo menos 54 
famílias terão sido beneficiadas por 
cisternas de placa, fogões ecoefi-
cientes e sistemas bioágua de reu-
so das águas cinzas (água usada 
na lavagem da louça, roupas e ba-
nho) para a produção de alimentos.

A implantação dessas tecnolo-
gias visa melhorar a qualidade de 
vida das famílias, contribuir para 
a segurança hídrica e alimentar e 
reduzir a vulnerabilidade social. 
Entre 2016 e 2017, 59 famílias fo-
ram alcançadas por essas tecnolo-
gias no município de Crateús.

and because of its rough and sturdy 
trunk, they named this native palm: 
Carnaúba, which means "the tree that 
scratches".

The most noble and profitable 
product of this palm, the wax, is part 
of the plant’s natural protection and 
adaptation mechanism to the semi-arid 
climate. It increases in the long periods 
of drought, to prevent the loss of water, 
exactly when the family farmer stops 
producing other crops due to the lack 
of rainfall.

At the beginning, the wax was used 
to guarantee the light in the backwoods’ 
dark nights, it gives brightness to floors, 
shoes, and even fruits right now. Its 
current use ranges from the cosmetic 
industry to the aerospace industry.

Carnaúba Sustentável Project
The "Carnaúba Sustentável Project: 

Sustainable Production Chain and 
Social Technologies" aims to strengthen 
relationships in the Carnaúba 
extraction chain, and is the result of the 
partnership between the Associação 
Caatinga (AC) and SINDCARNAÚBA. 
The intention of both institutions is to 
make the extraction of Carnauba wax 
increasingly sustainable, respecting 
the environment and the work of the 
people involved.

In addition, the project is 
financing the implementation of social 
technologies in the communities of 
Granja and Morrinhos. By the end of 
the year, at least 54 households will 
be benefited with plate cisterns, eco-
efficient stoves, and bio-water systems 
that reuse gray water (water used in 
dishwashing, laundry washing and 
bathing) for food production.

The implementation of these 
technologies aims to improve the quality 
of life of the families, contribute to their 
water and food security and reduce 
social vulnerability. Between 2016 and 
2017, 59 families were benefited with 
these technologies in the municipality 
of Crateús.

12 |  

“a intenção do sindicato e da ac é fazer 
com que a extração da cera de carnaúba 
seja cada vez mais sustentável, respeite 
a natureza e o trabalho do homem e da 
mulher carnaubeira.”
“the intention of both institutions is to make 
the extraction of carnauba wax increasingly 
sustainable, respecting the environment and the 
work of the people involved.”
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Você sabia que da sua casa você pode ajudar 
na manutenção sustentável do planeta? Ter um lar 
mais ecológico não é uma tarefa complicada, e se-
quer, requer muito investimento. A partir de nos-
sa iniciativa pessoal e com pequenas mudanças no 
nosso cotidiano, conseguimos ter uma casa mais 
sustentável e otimizar recursos naturais. 

Abaixo listamos 5 dicas verdes para você deixar 
sua casa mais ecológica e economizar. Confira:

dicas para 
deixar sua 
casa mais 
sustentável

14 |  

tips tO Have a mOre 
sustainaBle HOuse
por: ruthy oliveira

Did you know that you can help from home to the 
sustainability of the planet? Having a greener house is not 
a complicated task, nor does it require much investment. 
From our personal initiative and with small changes in 
our daily life, we can achieve this purpose and optimize 
natural resources. 

We list below 5 green tips to make your house greener 
and to save money. Check them out!  
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opte pelas lâmpadas de baixo consumo

As lâmpadas de LED custam um pouco 
mais, mas gastam até 80% menos ener-
gia, o que a longo prazo representa uma 
economia significativa para seu bolso.

Use low consumption bulbs

LED bulbs cost a little more but they 
spend up to 80% less energy, which in 
the long run represents a significant sa-
ving for your pocket.

reutilize a água da máquina de lavar

A água descartada pela máquina durante a lavagem 
pode ser usada para lavar a varanda ou o quintal. 
Caso você more em apartamento e não tenha estes 
cômodos no seu lar, pode reutilizar para lavar tape-
tes, panos de chão e até mesmo para dar descarga 
no vaso sanitário, utilizando um balde de água.

re-use the water from your washing machine

Water from your washing machine can be used to 
wash your porch or yard. If you live in an apart-
ment, you can reuse it to wash carpets, the floor 
and even to flush the toilet by using a water bucket.

Transforme o lixo orgânico em adubo

Uma forma de reduzir a quantidade de lixo nos aterros, enriquecer 
o solo e tornar suas plantas mais bonitas é muito simples: basta 
você transformar seu lixo orgânico em adubo. Para isso, você pode 
fazer sua própria composteira ou comprá-la no tamanho que pre-
ferir. Nela você vai descartar o lixo orgânico como restos e cascas 
de frutas, legumes e verduras, saquinhos de chá, pó de café com 
coador de papel, jornal, papelão, entre outros. Até o chorume (ba-
nhas) proveniente da matéria orgânica decomposta, ao ser diluído 
em água pode ser reutilizado também para adubar a terra.

Turn organic waste into fertilizer

One way to reduce the amount of trash in landfills, enrich the 
soil and make your plants more beautiful is to simply turn your 
organic waste into fertilizer. For this purpose, you can make your 
own composter or buy it in the size you prefer. In it you will dis-
pose organic waste such as leftovers, fruits, and vegetable peels, 
tea bags, coffee powder with paper filters, paper and cardboard, 
among others. Even the slurry from dissolved organic waste, when 
diluted in water, can be reused to fertilize the soil. 

Tenha sempre plantas em casa

As plantas além de adornarem a casa, são 
filtros energéticos e também melhoram a 
qualidade do ar. Escolha uma adequada ao 
seu lar e tenha sempre em casa.

Try to always have plants in your home

Plants, besides decorating the spaces, are 
energy filters and also improve the air qua-
lity. Choose one suitable for your home and 
enjoy the benefits of having them around.  

| 15 
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por: otávio Souza

Projeto No Clima da Caatinga 
realiza capacitação em educação 
ambiental para professores de 
Buriti dos Montes e região.
No Clima da Caatinga Project conducts training in 
environmental education for teachers of Buriti dos 
Montes and surroundings.
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É NA eSCoLA onde 
começamos a formar nossa moral 
e ética. E não importa qual o pro-
fissional; engenheiro, motorista ou 
até mesmo astronauta; todos pas-
saram pelo mesmo processo: o con-
tato com o professor. Em busca de 
desenvolver o aprendizado escolar 
dos jovens em relação às temáti-
cas ecológicas, o Projeto No Clima 
da Caatinga realizou uma capaci-
tação em educação ambiental para 
os professores de Buriti dos Montes 
– PI e regiões próximas.

A capacitação aconteceu no fi-
nal de semana dos dias 28 e 29 

de setembro e reuniu 87 profes-
sores para dois dias de trabalhos 
práticos e teóricos. Simone, pro-
fessora de português da comuni-
dade piauiense Cana Brava, diz 
que “não tinha muito conhecimen-
to sobre a caatinga” e comentou a 
versatilidade do curso: “esse mate-
rial ensinado aqui serve para to-
das as disciplinas que você quiser 
trabalhar, é só fazer a adaptação”.

Durante o evento, os professo-
res tiveram a oportunidade de co-
nhecer formas de inserir o bioma 
Caatinga em sala de aula. Eles ga-
nharam cópias do Livro do Educa-

IT IS AT THe school where we begin to shape our 
morals and ethics. And no matter what profession; 
engineer, driver or even astronaut; every person 
interacted with teachers in the past. In order to develop 
a stronger relationship between school learning 
and the environment, the NCC Project carried out 
training sessions in environmental education for the 
teachers of Buriti dos Montes (PI) and surroundings.

The training took place on the weekend of 
September 28 and 29 and brought together 87 
teachers for two days of practical and theoretical 
work. Simone, a Portuguese teacher from the Piauí 
community of Cana Brava, says that she "did not 
have much knowledge about the Caatinga" and 
commented on the versatility of the course: "the 
material taught here serves for all the disciplines you 
want to work with”.

During the event, the teachers had the opportunity 
to learn how to insert the Caatinga biome topic in the 

http://www.noclimadacaatinga.org.br/publicacoes/
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“não tinha muito 
conhecimento sobre a 
caatinga e esse material 
ensinado aqui serve para 
todas as disciplinas que 
você quiser trabalhar, é 
só fazer a adaptação”.
"did not have much knowledge 
about the Caatinga" and 
commented on the versatility of 
the course: "the material taught 
here serves for all the disciplines 
you want to work with”.
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“essa visão local da 
caatinga, da nossa fauna e 
nossa flora, vai enriquecer 
muito o trabalho nas 
salas de aula”. 
“this local vision of the 
Caatinga, our fauna and our 
flora, will greatly enrich 
the work in the classrooms". 
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dor Ambiental, experimentaram jogos lúdicos produ-
zidos pelo No Clima da Caatinga e se familiarizaram 
com práticas alternativas de educação, como a pintura.

Para o professor de história Marcos Paulo “essa vi-
são local da caatinga, da nossa fauna e nossa flora, 
vai enriquecer muito o trabalho nas salas de aula”. O 
objetivo da capacitação é exatamente esse: levar a edu-
cação ambiental até os alunos das escolas da região. E 
a melhor forma de tocar a consciência dos pequenos, é 
sensibilizando seus professores.

A ideia é que com essa capacitação os professores 
aprendam novas formas de debater temas relacionados 
à Caatinga com os alunos. O Livro do Educador Am-
biental, material doado aos professores, traz músicas, 
filmes, livros e atividades acessíveis para levar o único 
bioma exclusivamente brasileiro para a sala de aula.

O Projeto No Clima da Caatinga é realizado pela Asso-
ciação Caatinga e patrocinado pela Petrobras por meio do 
Programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal.

classroom. They got copies of the Environmental 
Educator's Book, experimented with playful games 
produced by NCC, and became familiar with 
alternative educational practices, such as painting.

For the history teacher Marcos Paulo, "this local 
vision of the Caatinga, our fauna and our flora, 
will greatly enrich the work in the classrooms". The 
objective of the training is exactly that: to bring 
environmental education to the students of schools 
in this region, and the best way to create conscience 
in the little ones is to sensitize their teachers. 

The idea is that with this training, teachers 
will learn new ways to discuss topics related to the 
Caatinga with their students. The Environmental 
Educator's Book, which was donated to teachers, 
has songs, movies, books, and accessible activities 
to take the only exclusively Brazilian biome to the 
classroom.

The No Clima da Caatinga Project is carried out by 
the Associação Caatinga and sponsored by Petrobras 
through the Petrobras Socio-Environmental Program 
and the Federal Government. 

http://www.noclimadacaatinga.org.br/publicacoes/
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Esse clássico brasileiro conta as aventu-
ras de Chicó (Selton Melo), um sertanejo 
covarde e João Grilo (Matheus Nachter-
gaele), um homem sabido e mentiroso, 
na pequena cidade onde moram. A dupla 
passa por várias situações cômicas enga-
nando a tudo e a todos sempre em busca 
do pão de cada dia. O filme é baseado 
na peça teatral “Auto da Compadecida” 
de 1955 do escritor Ariano Suassuna. 
A obra dirigida por Guel Arraes recebeu 
premiações de melhor diretor, melhor ro-
teiro, melhor lançamento e melhor ator.

o AUTo DA CoMPADeCIDA (2000)

This Brazilian classic tells the adventures 
of Chico (Selton Melo), a coward “sertanejo” 
and João Grilo (Matheus Nachtergaele), an 
experienced man and a liar, in the small 
town where they live. The duo goes through 
various comic situations deceiving everything 
and everyone always looking for the daily 
bread. The film is based on the “Auto da 
Compadecida” play (1955) by writer Ariano 
Suassuna. The play directed by Guel Arraes 
received awards for best director, best script, 
best release and best actor. 
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Aves de Arribação é a principal 
obra do escritor e poeta cearense. 
O romance foi originalmente pu-
blicado em forma de folhetins no 
antigo jornal “Correio da Manhã” 
e posteriormente editado em livro 
em 1914. O livro trata da vida dos 
moradores de uma pequena cida-
de cearense rodeados de uma Ca-
atinga florida e rios abundantes, 
diferente dos estereótipos da seca 
tão comuns na literatura brasi-
leira. Porém mesmo assim a obra 
trata do abandono sofrido pelos 
nordestinos, um abandono mar-
cado pela falta de opção para o 
desenvolvimento humano. Antô-
nio Sales morreu com 72 anos em 
1940 e foi homenageado por For-
taleza ao dar seu nome para uma 
importante avenida da cidade.

AVeS De ArrIbAÇão – ANTôNIo SALeS 
Aves de Arribação (migrant birds, 
as per its translation in English) is 
the main work of this writer and 
poet from Ceará. The novel was 
originally published as a column 
in the old newspaper “Correio 
da Manhã” and later edited as 
a book in 1914. The book deals 
with the life of the residents of a 
small city of Ceará surrounded 
by a flowering Caatinga and 
abundant rivers, different from 
the stereotypes of drought in this 
region that are so common in 
Brazilian literature. But even so, 
it deals with the abandonment 
suffered by the Northeastern 
people, an abandonment marked 
by the lack of options for human 
development. Antônio Sales died 
at age 72 in 1940 and was honored 
in Fortaleza by giving his name to 
an important avenue in the city.

Ednardo nasceu em Fortaleza e foi contemporâneo de grandes artistas cea-
renses como Fagner, Belchior e Amelinha. Participou do “Pessoal do Ceará”, 
movimento artístico, científico e filosófico surgido na década de 1960 que al-
çou o Ceará a um nível internacional. “Beira-Mar” é uma das canções mais 
famosas de Ednardo com o emblemático verso: “e o seu gosto que ficando em 
minha boca vai calando a voz rouca sem mais nada pra dizer”.

beIrA-MAr – eDNArDo

Ednardo was born in Fortaleza and was a contemporary of great artists from Ceará 
like Fagner, Belchior and Amelinha. He participated in the “Pessoal do Ceará”, an 
artistic, scientific and philosophical movement that emerged in the 1960s that brought 
Ceará to an international level. “Beira-Mar” is one of Ednardo’s most famous songs 
with the emblematic verse: “and your taste, that staying in my mouth starts to silence 
your hoarse voice with nothing else to say” (as per its translation in English).
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TANTo No presente 
quanto no futuro, a escassez hídri-
ca representa um risco real e sig-
nificativo para muitos biomas, e a 
Caatinga é o que mais sofre entre 
eles. O cenário seco pode ser pri-
mariamente a imagem que vem no 
imaginário comum quando fala-
mos em sertão. No Nordeste, a má 
distribuição das chuvas e a baixa 
média pluvial ao longo dos últimos 
anos traz sempre a tona a pauta 
sobre a cobertura florestal e hídri-
ca que há no semiárido nordestino. 
Afinal, a água que chega à Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 
a outros centros urbanos cearen-
ses é proveniente das bacias hidro-
gráficas que estão lá, na Caatinga.

Preservar as margens dos açu-
des, rios, riachos e principalmente 
nascentes garantem a preserva-
ção da água, a capacidade de ar-
mazenamento dos reservatórios e 
a recarga hídrica das barragens. 
Pensando nisso, a Associação Ca-

atinga (AC) em parceria com a em-
presa Ypióca estabeleceram um 
projeto que consiste na montagem 
de um showroom de tecnologias 
sustentáveis em uma comunidade 
próxima a fazenda de produção de 
cana, no Vale do Curu - Paraipaba 
(CE). A ideia é expor de forma efe-
tiva, a aplicabilidade dessas tec-
nologias para o povo sertanejo no 
que se refere o reuso da água.

Essas tecnologias são: fossa 
séptica (onde atua purificando a 
água vinda dos vasos sanitários 
para ser devolvida ao meio am-
biente com o mínimo de impacto 
ambiental); sistema bioágua (o que 
consiste num processo de filtra-
gem por mecanismos de impedi-
mento físico e biológico dos resídu-
os presentes na água cinza, sendo 
a matéria orgânica biodegradada 
por uma população de microorga-
nismos e minhocas - Eisenia foeti-
da); cisterna de placas (um tipo de 
reservatório de água cilíndrico, co-
berto e semienterrado, que permi-

WATer SCArCITy represents a real and 
significant risk for many Brazilian biomes, 
especially for the Caatinga, in the present and 
the future. When we talk about the backwoods, 
the image that usually comes to people 
imagination is the dry season. In the northeast, 
the poor distribution and scarcity of rainfall 
over the last few years, always brings the forest 
and water coverage in the northeastern semi-
arid region to the agenda. After all, the water 
found in the Metropolitan Region of Fortaleza 
(FMR, as per its acronym in Portuguese) and 
other urban centers of Ceará comes from the 
river basins that are there, in the Caatinga. 

Preserving the banks of dams, rivers, streams 
and especially springs, ensures the preservation 
of water, storage capacity of reservoirs and the 
water recharge of dams. With this in mind, the 
Associação Caatinga (AC), in partnership with 
Ypióca, started a project that consists in setting 
up a showroom of sustainable technologies in 
a community near the sugarcane production 
farm in the Curu Valley - Paraipaba (State of 
Ceará). The idea is to expose, in an effective 
way, the applicability of these technologies to the 
backwoods people regarding the reuse of water. 

These technologies are: septic tank (purifies 
the water from the toilets to be returned to the 
environment with minimum environmental 
impact); bio-water system (which consists of a 

Ypióca contribui com ação
de conservação na caatinga
YPIÓCA CONTRIBUTES WITH A CONSERVATION 
ACTION IN THE CAATINGA
por: ruthy oliveira
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filtration process through physical and biological 
barriers to clean residues present in gray water; 
the organic matter is biodegraded by a population 
of microorganisms and earthworms - Eisenia 
foetida); plate cistern (a type of cylindrical, 
covered and half-buried water tank, which 
allows the collection and storage of rainwater, 
taken from its drainage on the roofs of houses 
through zinc or PVC gutters).

At the same time, the Associação Caatinga 
is also developing through this partnership an 
action on the management plan for the RPPN 
Cícero Almeida, located in Apuiarés - CE, which 
is located within the Curu River basin, with 36 
hectares. This is strategically important for the 
semi-arid region. Ceará already has 36 RPPNs 
(Private Natural Heritage Reserves, as per its 
translation in English), of which 24 were created 
by AC and 13 management plans elaborated in 
different biomes. Altogether, there are more than 

“sistema bioágua consiste 
num processo de filtragem por 
mecanismos de impedimento 
físico e biológico dos resíduos 
presentes na água cinza.”
“BIO-WATER SYSTEm consists of a 
filtration process through physical 
and biological barriers to clean 
residues present in gray water.”
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te a captação e o armazenamento 
de águas das chuvas, aproveitadas 
a partir do seu escoamento nos te-
lhados das casas, através de ca-
lhas de zinco ou PVC).

Concomitantemente essa ação, 
a Associação Caatinga através 
dessa parceria, também está ela-
borando o plano de manejo da 
RPPN Cícero Almeida, localizada 
em Apuiarés - CE, ao qual fica 
dentro da bacia do Rio Curu, com 
36,00 ha. Estrategicamente im-
portante para a região semiárida. 
O Ceará já conta com 36 RPPNs 
das quais, 24 foram criadas pela 
AC e 13 planos de manejo elabora-
dos em diferentes biomas. Ao todo 
já são mais de 15 mil hectares de 

Caatinga preservada e recursos 
hídricos protegidos nestas áreas 
no Ceará.

ypióca 

A Ypióca é a maior produtora 
de aguardente de origem e atuan-
te em todo o território brasileiro. 
Com sistema inteligente de logís-
tica, a marca comercializa aguar-
dente por meio de seus 80 repre-
sentantes instalados nas regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte 
e Nordeste. 

Responsável pela capacidade 
instalada de 126 milhões de li-
tros, a Ypióca vem se destacando 
no mercado externo desde 1968, 

15 thousand hectares of preserved Caatinga 
and protected water resources in these areas 
in Ceará. 

ypióca 
Nowadays, Ypióca is the largest Brazilian 

producer of cachaça. With an intelligent 
logistics system, the brand trades its products 
through 80 representatives installed in 
the South, Southeast, Midwest, North and 
Northeast regions.

Responsible for an installed capacity of 
126 million liters, Ypióca has been standing 
out in the foreign market since 1968, when, 
for the first time, Brazil exported its cachaça 
to Germany, opening the foreign market for 
Brazilian cachaças.

Services - Associação Caatinga
The Associação Caatinga has a technical 

team specialized in carrying out specific studies 
to elaborate detailed proposals for the creation 

“Fossa séptica purifica 
a água vinda dos vasos 
sanitários para ser devolvida 
ao meio ambiente com o 
mínimo de impacto ambiental”
“SEPTIC TANk purifies the water 
from the toilets to be returned to 
the environment with minimum 
environmental impact.”
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of Conservation Units (UC, as per its acronym 
in Portuguese), assisting the public authorities 
in this process. The aim of this work is to help 
improve the quality of life of the population, 
ensuring the maintenance of environmental 
services and potentially contributing to stop the 
accelerated process of landscape degradation, 
which leads to aggravation of desertification 
and water insecurity in the semi-arid region.

The creation of a Private Natural Heritage 
Reserve (RPPN, as per its acronym in 
Portuguese) is a voluntary and commendable 
act of landowners who believe in the protection 
of biodiversity and environmental patrimony, 
as the great wealth of our country and society. 
In order to help landowners, the Associação 
Caatinga has the competence to assist them 
in the process of identifying the area for the 
creation of the RPPN within the property 
and monitors the whole process until the 
publication of the Ordinance in the Diário 
Oficial da União, the official journal of the 
federal government.

quando, pela primeira vez, o Brasil 
exportou sua cachaça para a Ale-
manha, abrindo o mercado exter-
no para as cachaças brasileiras. 

Serviço -  Associação Caatinga

A Associação Caatinga conta 
com equipe técnica especializada 
na realização de estudos específi-
cos para elaboração de propostas 
detalhadas de criação de Unidades 
de Conservação (UC), auxiliando o 
Poder Público no processo de cria-
ção de novas UCs. O intuito desse 
trabalho é auxiliar na promoção 
da melhoria da qualidade de vida 
das populações, assegurando a 
manutenção de serviços ambien-
tais e contribuindo potencialmente 
para fazer frente ao acelerado pro-

cesso de degradação da paisagem, 
que gera o agravamento da deser-
tificação e da insegurança hídrica 
no semiárido.

A criação de Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) é um 
ato voluntário e louvável de proprie-
tários de terras que acreditam na 
proteção da biodiversidade e no pa-
trimônio ambiental como grandes 
riquezas do nosso país e da socie-
dade. Para ajudar proprietários de 
terras a concretizar este ato, a As-
sociação Caatinga tem como com-
petência auxiliar no processo de 
identificação da área para criação 
da RPPN dentro da propriedade e 
realiza todo o acompanhamento do 
processo até a publicação da Porta-
ria no Diário Oficial da União.

“cisterna de placas 
reservatório de água 
cilíndrico, coberto e 
semienterrado, que permite a 
captação e o armazenamento 
de águas das chuvas.”
“PlATE CISTERN cylindrical, 
covered and half-buried water 
tank, which allows the collection 
and storage of rainwater.”
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A Mangueira é uma árvore 
endêmica (exclusiva) da Caatinga?
Is the mango tree endemic (exclusive) to the Caatinga?

Mito. A mangueira (Mangifera indica) é nativa da região de Índia, 
na região de Assam-Arunachal-Myanmar e na base do Himalaia 
oriental e da cordilheira do Ghats oriental, e foi trazida para o 
Brasil pelos portugueses no século 16, para fins alimentares. 

MyTH. The mango tree (Mangifera indica) is native to India, from the Assam-
Arunachal-Myanmar region, the eastern Himalayas and the Eastern Ghats. It 
was brought to Brazil by the Portuguese in the 16th century for food purposes.

É uma espécie que invade regiões 
de savana e estepe. Em ambiente ci-
liar, gera alteração do pH da água 
por apodrecimento das folhas e fru-
tos em grande quantidade. Tam-
bém tem impacto sobre a dispersão 
de espécies nativas zoocóricas, pois 
é utilizada como fonte de alimento 
por animais e consequentemente, 
diminui o consumo de frutos nati-
vos e sua dispersão. 

Há registros de sua invasão em 
diversos locais do globo, como Mé-
xico, Austrália, China, Estados Uni-
dos, Equador, França, entre outros. 
E no Brasil, ela está em situação de 
invasão nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

It is a species that invades 
regions of savannah and steppe. 
When near to rivers, it causes 
changes in the pH of the water 
by the large quantities of rotten 
fruits and leaves. It also has an 
impact on of native species, as 
animals use it as a food source, 
reducing the consumption of 
native fruits and, consequently, 
their dispersion.

There are records of its 
invasion in different parts 
of the world, like Mexico, 
Australia, China, the United 
States, Ecuador, France, among 
others. In Brazil, it is considered 
invasive in the North, Northeast, 
Central-West and Southeast 
regions of the country.
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Plantas da Caatinga também ajudam a 
neutralizar carbono?
Caatinga plants also help to neutralize carbon?

Verdade. Tudo o que fazemos causa algum tipo de impacto 
no planeta. Alguns são maiores e contribuem com a emissão 
de gases do efeito estufa (GEE) e com o aquecimento global.

TrUTH. Everything we do causes some kind of impact on the planet, 
and some aof our actions contribute to the emission of greenhouse 
gases (GHG) and global warming.

A neutralização é possível devido ao pro-
cesso natural das plantas que, durante o 
crescimento, absorvem o dióxido de carbono 
(CO2) da atmosfera e liberam o oxigênio. Du-
rante o processo, o carbono é fixado em toda a 
árvore: troncos, galhos, folhas e raízes. Uma 
árvore nativa da Caatinga, por exemplo, pre-
sume-se que viva até 200 anos. Durante esse 
período, ela consegue absorver mais carbono 
do que emiti-lo – por meio da fotossíntese. 

Com base nisso, o projeto No Clima da Caa-
tinga tem como uma de suas ações, promover 
a neutralização através do reflorestamento com 
mudas nativas da Caatinga. Para isso, 500 
mudas endêmicas da Caatinga foram planta-
das na Reserva Natural Serra das Almas a 
fim de estimular um sequestro de 75 tonela-
das de carbono.

Offsetting is possible due to the 
natural process of plants which, 
during growth, absorb carbon dioxide 
(CO2) from the atmosphere and 
release oxygen. During this process, 
the carbon is fixed throughout the 
tree: trunks, branches, leaves and 
roots. A tree native to the Caatinga, 
for example, is presumed to live up to 
200 years. During this period, it can 
absorb more carbon than emitting it 
through photosynthesis.

Based on this, No Clima da 
Caatinga Project promotes, as part 
of its actions, neutralization through 
reforestation with native Caatinga 
seedlings. In this regard, 500 endemic 
Caatinga seedlings were planted 
in the Serra das Almas Natural 
Reserve, to stimulate a 75-ton carbon 
sequestration.
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VeGeTAÇão seca e 
ventos fortes. Uma combinação se-
vera do segundo semestre do ano 
para áreas de Caatinga. O bioma 
é um dos que mais sofrem com as 
queimadas. A origem do fogo às ve-
zes é indecifrável, mas, algumas 
ocorrências vêm supostamente da 
tradicional técnica usada por pe-
quenos agricultores que fazem a 
limpeza e renovação de pastagens 
com fogo, eliminação de material 
lenhoso resultante de desmatamen-
tos, bitucas de cigarros jogadas em 
beiras de estradas, combustão es-
pontânea, descargas elétricas, atrito 
entre rochas e até atrito do pêlo de 
alguns animais com a mata seca. 

As origens dos focos são os mais 
variados possíveis e seus efeitos 
também. Na sociedade, a fumaça 
e a fuligem causam e agravam do-
enças respiratórias, podendo levar 
a morte. Provocam também o au-
mento de atendimentos hospitala-
res e gastos com a saúde e até pro-
blemas de abastecimento de água. 
As queimadas ainda provocam a 
queda de produtividade agrícola, 
devido a desidratação do solo, per-
da de nutrientes e erosão. Como 
consequência, a elevação dos pre-
ços dos alimentos. Até a segurança 
e o funcionamento do transporte 
aéreo e rodoviário, pode ser afeta-
da, em razão da baixa visibilidade.

Dry VeGeTATIoN and strong winds are a 
severe combination on the second half of the year 
for the Caatinga areas. The biome is one of the 
most vulnerable when it comes to fires. The origin 
is often hard to know, but sometimes fires start 
as result of a traditional technique used by small 
farmers to clean and renovate pastures, or because 
of the elimination of woody material resulting 
from deforestation, cigarette butts are thrown 
along roadsides, spontaneous combustion, electric 
discharges, friction between rocks and even friction 
of the hair of some animals with the dry forest. 

Just as the causes are diverse, the consequences 
of the fire  are as well. The smoke and soot cause 
and aggravate respiratory diseases, even leading 
in some cases to death. They also increase the 
demand for hospital services resulting in more 
health expenses and even water supply problems. 
On the other hand, fires also cause agricultural 
productivity loss due to soil dehydration, nutrient 

na Caatinga são problemátiCas 
do segundo semestre do ano

Queimadas
Fires in tHe Caatinga are problematiC 
on tHe seCond semester oF tHe Year
por: ruthy oliveira
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A caatinga está agonizando com secas 
frequentes e prolongadas, 2011 a 2016 se 
consolida como a maior seca dos últimos 50 
anos, consequentemente a perda de grande 
quantidade de vegetação nativa, animais e 
aves silvestres que também não resistem. 

Nesta fase de estiagem prolongada, 
redobram-se os cuidados especialmente 
por parte dos agricultores no tocante ao 
manejo de fogo na sua propriedade. Na 
situação atual não se admite tocar fogo 
em coivaras (ramos a que se põe fogo 
para limpar terrenos) ou em pequenas 
brocas, qualquer hora do dia, e sem as 
devidas precauções que qualquer agri-
cultor conhece. 

Mas nem só agricultores devem ter 
esse cuidado, as ações do homem, em 
geral, devem ter essa devida precaução 
nos meses de estiagem. Cada pequeno 
detalhe pode ser crucial para um gran-
de incêndio. Tomar medidas preventivas 
evitará desastres ambientais.

loss, and erosion. As a consequence, 
food prices tend to rise. Even the 
safety and operation of aviation and 
road transport can be affected by the 
low visibility. 

The Caatinga is agonizing with 
the frequent and prolonged droughts, 
2011 to 2016 is considered as the 
biggest drought over the past 50 
years, resulting in the loss of large 
amount of native vegetation, animals 
and wild birds. 

In this phase of prolonged drought, 
the farmers make a greater effort to 
take care of their property. It is not 
allowed to set a fire in coivarias or in 
small drills, at any hour of the day, 
and without the proper precautions 
that any farmer knows. 

But farmers should not be the 
only ones involved, everyone’s actions 
should be very careful during the 
dry season. Every little detail can be 
crucial to avoid a major fire, and taking 
preventive measures will diminish the 
risk of environmental disasters. 
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por: ruthy oliveira

1st Tatu-Bola Tournament arrives at 
the town of Cana Brava in Piauí
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eNTre UMA estação 
férrea que liga os estados de Piauí 
e Ceará e casas típicas de interior, 
o campinho do povoado Cana Brava, 
situado a 13 km de seu município 
sede, Buriti dos Montes (PI) foi pal-
co do I Torneio Tatu-Bola no dia 30 
de outubro. O evento, promovido 
pelo Projeto No Clima da Caatinga 
(NCC) com patrocínio da Petrobras 
por meio do Programa Petrobras 
Socioambiental e Governo Federal foi 
realizado pela Associação Caatinga 
(AC) em comemoração dos seus re-
cém completados vinte anos.

Através de uma ação de educação 
ambiental, o I Torneio Tatu-Bola 
não só foi pensado como uma for-
ma simbólica de homenagear as 
duas décadas de trabalho da As-
sociação Caatinga, como também, 
uma ação que envolvesse o má-
ximo de rostos, sorrisos, olhares, 
trejeitos e falas de pessoas que 
compõem e são beneficiadas pelo 
projeto No Clima da Caatinga. 

O evento perdurou ao longo do 
dia e se dividiu em dois ambientes 
concomitantemente: pela manhã, o 
Torneio Tatu-bola levou a comuni-
dade Cana Brava a uma movimen-
tação bastante eufórica. Cerca de 
66 estudantes oriundos de quatro 
escolas da região deram um ver-
dadeiro show de bola Caatinguei-
ro. Times femininos e masculinos 
cheios de raça e coragem enfren-
taram o sol bastante presente do 
Piauí fazendo da manhã do dia 30 
de outubro uma verdadeira “Copa 
do Mundo da Caatinga” com direito 
à torcida vibrante e show de forró.

oN oCTober 30, the Cana Brava´s 
soccer field, situated 13 km from its 
municipality Buriti of the Montes (PI), 
between a railway station that connects 
the States of Piauí and Ceará and typical 
backwoods houses, was the stage of 
the 1st Tatu-Bola (Caatinga’s three-
banded armadillo) Tournament. The 
event was carried out by the Associação 
Caatinga in commemoration its 20th 
anniversary and promoted by the No 
Clima da Caatinga Project (NCC, as 
per its acronym in Portuguese), which 
is sponsored by Petrobras through 
the Petrobras Socio-environmental 
Program and the Federal Government.

Through an environmental education 
activity, the 1st Tatu-Bola Tournament 
was not only thought of as a symbolic 
way of honoring the Associação 
Caatinga’s two decades of work, but 
also an action that involved many faces, 
smiles, glances, grimaces, and speeches 
of people that are part and are benefited 
by the NCC Project.

It was a one-day event and was divided 
into two settings simultaneously: in the 
morning, the Tatu-bola Tournament 
led the Cana Brava community to 
moments of euphoria and enthusiasm. 
About 66 students from four regional 
schools gave a real “caatingueiro” 
soccer show. Women and men teams 
full of passion faced the strong sun of 
Piauí, and turned the morning into a 
true “Caatinga World Cup”, earning a 
vibrant crowd and a forró (northeastern 
traditional music) show. 

At the same time, at the Gonçalves 
Furtado School Unit, rooms were 
available for the “Meet and Conserve 
the Caatinga” exhibition - a series of 
self-explanatory banners and real-size 
animal replicas of the Caatinga; playful 
games - where the participants could 
interact with the most varied didactic 
ways of knowing the habitat where they 
live in: the Caatinga; and a room for the 
movie session “Cine Tela Verde” - an 
activity liked to the NCC project that 



Foto: Clarear
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Ao mesmo tempo, na Unidade Escolar Gonçalves 
Furtado foi disponibilizada salas para a exposição 
“Conheça e Conserve a Caatinga” - uma série de ban-
ners autoexplicativos e réplicas de animais da fauna 
Caatingueira em tamanho real; jogos lúdicos - onde 
os participantes puderam interagir e se ambientar 
com as mais variadas formas didáticas de conhece-
rem o habitat onde vivem, a Caatinga; e uma sala 
para sessão de cinema do Cine Tela Verde - ação a 
qual o projeto No Clima da Caatinga promove a exibi-
ção de filmes e documentários que retratam a cultura 
e vivências do homem do semiárido. 

Como toda e boa tradicional festa Caatingueira, 
não se pode deixar de lado o bom e velho forró. “Seu” 
Francisco, “Seu” Manoel e uma turma de amigos mú-
sicos, moradores do Assentamento Jurema fizeram a 
festa acontecer ao som típico do triângulo, zabumba 
e sanfona, tanto no campinho, quanto no pátio da 
escola durante a tão esperada entrega de medalhas 
e prêmios do Torneio. Para ‘Seu’ Francisco “o evento 
foi para ficar na história de Cana Brava, e como que-

promotes the exhibition of movies and documentaries that 
portray the culture and experiences of the people who live 
in the semiarid. 

Like every good traditional “Caatingueiro” party, you 
cannot leave aside the good old forró. “Seu” Francisco, “Seu” 
Manoel and a group of musician friends, residents of the 
Jurema Settlement, help the party happen to the typical 
rhythm of the triangle, the zabumba, and the accordion, 
both in the soccer field and in the  schoolyard during the  
long-awaited medal and Tournament prizes. For ‘Seu’ 
Francisco “the event made history in Cana Brava, and as I 
want to be part of that history, there is nothing better than 
being the party’s accordion player”, he jokes.

Another activity that caught the attendant’s attention 
was the presentation of the BM STREET and PROJETO 
JASMIM groups. The first group showed a street dance 
choreography, where these youngsters brought a 
demonstration of an urbanization lost in the middle of the 
backwoods. With physical and rhythmic characteristics 
referring to the urban scenario, the project has a big impact 
on the life of these youngsters from the Piauí´s rural area. 
On the other hand, PROJETO JASMIM - an initiative of 
the Buriti dos Montes´ Education Department, where since 
its foundation in 2008, it has benefited more than 1,000 
children and adolescents with dance lessons (classical and 
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ro entrar para a história, nada melhor que ser o 
sanfoneiro da festa”, brinca.

Uma outra atração que chamou bastante aten-
ção no evento, foi a apresentação dos grupos BM 
STREET - onde o grupo mostrou uma coreogra-
fia pra lá de ensaiada aos modos “dança de rua”. 
Os jovens trazem a tona uma urbanização perdida 
em meio ao sertão. Com características físicas e 
rítmicas projetadas a luz de referências urbanas, 
o projeto atua de modo significativo na vida dos 
jovens conterrâneos da zona rural do Piauí - e 
PROJETO JASMIM - uma iniciativa da Secretaria 
de Educação de Buriti dos Montes, onde desde o 
seu surgimento, em 2008, já beneficiou mais de 
1.000 crianças e adolescentes com jornada am-
pliada de dança (balé clássico e folclórico), aulas 
de teatro, aulas de capoeira, palestras e reforço 
escolar. Através do acesso à cultura, os pequenos 
sertanejos vêm moldando uma nova roupagem de 
viver e ser da Caatinga.

O forno solar, uma tecnologia sustentável de-
senvolvida e parte integrante do NCC também foi 
apresentada à comunidade pelo colaborador, Car-
lito Rodrigues. Na ocasião, como forma de testar a 
sua eficiência, foram feitos bolos e outras receitas. 
Carlito explica que “o sol, o qual muita gente tem 
como vilão na vida de quem vive no sertão, pode-se 
tornar um aliado com essa tecnologia, pois, além 
de ser sustentável e fazer comidas tal qual um fo-
gão à gás, traz economia de energia elétrica, como 
diminui o risco de queimadas e desmatamento 
ocasionadas pelo uso do fogão à lenha”.

O saldo dessa comemoração de aniversário fo-
ram mais que números quantitativos ou planilhas 
de estatística. Ver, sentir e participar de uma ação 
que envolve toda uma comunidade que enfrenta 
diariamente a dureza de se adaptar ao semiárido 
é, para a Associação Caatinga, um privilégio. E 
nada mais digno que essa festa fosse comemora-
da em conjunto com todos aqueles que fazem do 
bioma Caatinga, único. 

folkloric ballet), theater classes, capoeira classes, lectures, 
and school reinforcement. Through access to culture, the 
small “sertanejos” have been shaping a new way of living 
and being from the Caatinga. 

The solar oven, a sustainable technology that makes 
part of the NCC was also presented to the community by 
the collaborator Carlito Rodrigues. At the time, as a way of 
testing its efficiency, cakes and other recipes were prepared. 
Carlito explains that “the sun, which many people see as a 
villain for those who live in the backwoods, can become an 
ally with this technology, because besides being sustainable 
and cooking food just like a gas stove, it also saves energy 
and reduces the risk of burnings and deforestation caused 
by the use of wood-burning stoves”.

The balance of this anniversary celebration was more than 
quantitative data or statistical worksheets. It is a privilege 
for the Associação Caatinga to see, feel and participate in 
an action that involves an entire community that faces the 
difficulties of adapting to the semiarid on a daily basis. And, 
there is nothing more worthy than to celebrate together with 
the people who make the Caatinga a unique biome.

Foto: Clarear
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“o sol, o qual muita gente tem 
como vilão na vida de quem vive no 
sertão, pode-se tornar um aliado 
com essa tecnologia, pois, além de 
ser sustentável e fazer comidas tal 
qual um fogão à gás, traz economia 
de energia elétrica, como diminui o 
risco de queimadas e desmatamento 
ocasionadas pelo uso do fogão à lenha”.

“the sun, which many people see as a villain for 
those who live in the backwoods, can become an 
ally with this technology, because besides being 
sustainable and cooking food just like a gas 
stove, it also saves energy and reduces the risk 
of burnings and deforestation caused by the use 
of wood-burning stoves”.

As quase duas horas de estrada íngre-
me Caatinga adentro, calor intenso e muito 
suor, foram esquecidos ao ver o brilho nos 
olhos de crianças, jovens, adultos e anfitri-
ões da região com toda a movimentação. 
E é com respeito e admiração ao homem 
sertanejo e ao bioma Caatinga, que a AC 
vem parabenizar a todos que contribuíram 
para que o I Torneio Tatu-Bola fosse um 
verdadeiro sucesso. Ressaltamos que, to-
dos os atores que compõem o cenário Caa-
tingueiro são partes fundamentais de todo 
o trabalho da Associação. E chegar aos vin-
te anos de compromisso com esse trabalho 
e com esses saldos, é um reconhecimento 
imensurável para a instituição. 

The almost two hours of the steep 
road inside the Caatinga, the intense 
heat and lots of sweat were forgotten as 
soon as we saw the spark in the eyes 
of children, young people, adults, and 
hosts from the region. With respect and 
admiration to the backwoods people 
and to the Caatinga biome, the AC 
congratulates everyone who contributed 
to make the 1st Tatu-Bola Tournament a 
real success. We emphasize that all the 
actors that compose the “Caatingueiro” 
scenario are fundamental parts of all 
the work developed by the Association. 
Reaching twenty years of commitment 
to this work and to have these balances 
is an immeasurable recognition for the 
institution.
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Para enaltecer a beleza do nosso bioma pedimos em nossas redes sociais fotos, 
desenhos, vídeos, ou pequenos textos que possam demonstrar o que a Caatinga 

representa. Confira o que rolou e não esqueça de enviar o seu registro!

CASACA-De-CoUro | FoTo: MANoeL AUGUSTo

IGUANA | FoTo: FrANCISCo ALMeIDA

PALMA | FoTo: KeLLy CrISTINA

FoTo: roNIeSLey DIASTUIM | FoTo: roGÉrIo rUMão
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PALMA | FoTo: KeLLy CrISTINA

FoTo: roNIeSLey DIAS

FoTo: NICK FoTo: TIDe FoToArTe

FLor Do XIQUe-XIQUe | FoTo: eWerToN TorreS UrUbU | FoTo: ACerVo AC
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FoI VALIDADo no dia 
19 de outubro o Manual de Boas Práti-
cas da cadeia produtiva da Carnaúba. 
Elaborado pela Associação Caatinga 
em parceria com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), GIZ e Ministério do 
Meio Ambiente da Alemanha, através 
do projeto “Ação do Setor Privado pela 
Biodiversidade”. O manual traz contri-
buições nas variadas instâncias para 
a qualificação de toda a cadeia de pro-
dução da cera de carnaúba.

O evento realizado no Museu da 
Indústria do Ceará foi composto por 
representantes da Câmara Setorial da 
Carnaúba, bem como industriais do 
setor produtivo, Ministérios do Meio 
Ambiente (MMA) do Brasil e Alema-
nha, sociedade civil organizada e enti-
dades envolvidas com os segmentos de 
produção e refino da cera.

THe HANDbooK of Good Practices 
of the Carnauba production chain was 
validated on October 19th. Prepared by 
the Associação Caatinga in partnership 
with the Ministry of the Environment 
(MMA, as per its acronym in Portuguese), 
GIZ and the German Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation 
and Nuclear safety, through the project 
"Private Business Action for Biodiversity". 
The handbook brings contributions to 
promote the qualification of the entire 
carnauba wax production chain.

The event held at the Industry Museum 
of Ceará was composed of representatives 
of the Carnauba Sectorial Chamber, as 
well as sector industrialists, Brazilian and 
German Ministries of the Environment, 
organized civil society and entities involved 
with the wax production and refining.

A draft document, produced by the 
Associação Caatinga and invited experts, 
was provided for public consultation 
between September 11 and 21, in order 

manual de boas práticas da cadeia 
produtiva da cera é aprovado em 
encontro no museu da indústria
Handbook of good practices of the carnauba 
wax production chain is approved at a museum 
of industry meeting.  por: ruthy oliveira
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Um minuta de documento, pro-
duzido pela equipe da Associação 
Caatinga e especialistas convida-
dos, foi disponibilizado para con-
sulta pública entre os dias 11 e 21 
de setembro, a fim de aprimorar 
pontos pertinentes antes do encon-
tro de validação. A estrutura ficou 
estabelecida na seguinte divisão: 
informações gerais; contexto am-
biental e social; legislação; e boas 
práticas e recomendações técnicas 
para a cadeia produtiva.

Durante a reunião, os partici-
pantes foram subdivididos em gru-
pos com os seguintes eixos temá-
ticos: Proteção da biodiversidade, 
Relações de trabalho, Rastreabilida-
de, Processos técnicos e Qualidade. 
Cada colegiado ficou responsável 
por analisar tópicos e/ou propor su-
gestões dentro das linhas temáticas 

propostas. Ao final do evento, foram 
apresentados os pontos suscetíveis 
de alterações, bem como direciona-
mentos para que tenhamos ações 
em prol da sustentabilidade do setor.

A ideia é que o manual seja um 
instrumento vivo, em constante 
aprimoramento, e que possa con-
tribuir como uma importante fon-
te de consulta para todos os elos 
da cadeia.

Diálogos da Carnaúba

Os encontros “Diálogos da Car-
naúba” teve papel fundamental 
na concepção da ideia do manual. 
Durante o evento, que percorre di-
versos municípios cearenses abor-
dando a temática do extrativismo 
da cera, foram levantadas várias 
pautas de melhoramento do seg-

to improve relevant points before the 
validation meeting. The document 
was structured as follows: general 
information; environmental and social 
context; legislation; good practices and 
technical recommendations for the 
production chain. 

During the meeting, the participants 
were subdivided into groups with the 
following thematic axes: Biodiversity 
protection, Labor relations, Traceability, 
Technical processes, and Quality. Each 
group was responsible for analyzing 
topics and/or proposing suggestions 
within the thematic lines proposed. At 
the end of the event, we presented the 
points that could be modified, as well 
as guidelines for our actions in support 
of the sector's sustainability. 

The idea is that the handbook can 
be a living tool, constantly improving 
and that it contributes as an important 
source of consultation for all the 
processes involved in this production 
chain.
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“a ideia é que o manual seja 
um instrumento vivo, em 
constante aprimoramento, e 
que possa contribuir como uma 
importante fonte de consulta 
para todos os elos da cadeia.”
“the idea is that the handbook can be a 
living tool, constantly improving and that 
it contributes as an important source 
of consultation for all the processes 
involved in this production chain.”
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mento. O incentivo à regularização trabalhis-
ta é um dos pontos mais debatidos nos encon-
tros, bem como todo o esclarecimento sobre 
benefícios e documentações necessárias para 
que o trabalhador e produtor rural estejam 
sob o amparo da legislação trabalhista. 

Outro ponto de destaque dos encontros é a 
evidência cada vez mais constante da espécie 
invasora “boca do leão”, ou comumente conhe-
cida como “unha do diabo” que está se pro-
liferando nos carnaubais da região. Além de 
privar outras plantas de luz e dióxido de car-
bono, a “unha do diabo” pode cobrir o topo de 
árvores com sua pesada folhagem densa, sufo-
cando-as. E uma das plantas mais atingidas 
por essa trepadeira é a icônica Carnaúba. 

Para Sandino Moreira, Coordenador de 
Educação Ambiental da Associação Caatinga, 
“os resultados do ‘Diálogos’ vem sendo cada 
vez mais positivos, pautas pertinentes estão 
sendo levantadas, com medidas de melho-
rias já sendo executadas, como a aprovação 
do Manual”. Ressalta ainda que “a adesão dos 
atores é fundamental para que o Manual te-
nha legitimidade”.

Museu da Indústria

Na oportunidade, os participantes visita-
ram a exposição “Carnaúba – Árvore da Vida”, 
em cartaz no museu. A exposição conta a his-
tória da planta, seus usos e o papel no desen-
volvimento do Ceará desde a década de 1940.

O Museu é um equipamento do Serviço So-
cial da Indústria (SESI/CE) e tem como pro-
posta valorizar e preservar as memórias de 
cinco séculos de desenvolvimento da história 
industrial cearense. É localizado no corredor 
histórico do Centro de Fortaleza e possui mais 
de 2 mil metros quadrados de área disponível, 
distribuídos em espaços diversos, voltados 
para ações museológicas e culturais em geral.

Diálogos da Carnaúba

The "Diálogos da Carnaúba" meetings played 
a fundamental role in the conception of the idea 
of creating the handbook. During the event, 
which took into account several municipalities of 
Ceará related to wax extraction and production, 
several guidelines were raised for the production 
chain improvement. The incentive to regularize 
labor is one of the most discussed points in the 
meetings, as well as information about benefits 
and documentation needed for the rural workers 
and producers to be under the protection of labor 
legislation.  

Another highlight of the meetings is the 
ever-increasing evidence of the invading plant 
species commonly known as the "devil's claw" 
(Harpagophytum), that is proliferating in the 
region's carnauba plantations. In addition to 
depriving other plants of light and carbon dioxide, 
the "devil's claw" can cover the tops of trees with its 
heavy, dense foliage, until suffocating them. One 
of the most affected plants by this species is the 
iconic Carnauba.

For Sandino Moreira, Environmental Education 
Coordinator of the Associação Caatinga, "the 
results of the Diálogos have been increasingly 
positive, pertinent guidelines are being raised with 
improvement measures already being implemented, 
such as the handbook´s approval". It also emphasizes 
that "the adhesion of the different actors involved is 
fundamental so that the handbook has legitimacy".

Industry Museum

On this occasion, the participants visited the 
"Carnaúba - Árbore da Vida" exhibition on display at 
the museum. The exhibition tells the history of the 
palm tree, its uses and its role in the development 
of Ceará since the 1940s.

The Museum is an equipment of the Social 
Service of Industry (SESI / CE, as per its acronym 
in Portuguese) and its proposal is to enhance and 
preserve the memories of five centuries of industrial 
history and development in the State of Ceará. It 
is located in the historic corridor of Fortaleza´s 
downtown and has more than 2 thousand square 
meters of available space, distributed in different 
spaces and focused on the museum and cultural 
activities in general.
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explica
Tatu-bola

ToDA CASA desper-
diça água, seja a do chuveiro, a 
da pia ou a usada para lavar rou-
pa. É comum essa água potável 
ser usada uma única vez e depois 
descartada. Porém existem várias 
formas para evitar que isso acon-
teça e o Sistema Bioágua é uma 
tecnologia sustentável criada com 
esse intuito.

O sistema funciona assim: a 
água cinza (aquela utilizada nas 
atividades de casa) passa por um 
processo de filtragem com meca-
nismos de impedimentos físicos e 

biológicos. Após isso, grande par-
te dos resíduos (restos de comida, 
sujeiras, cabelos etc) fica para trás 
e a água limpa pode ser destinada 
à produção de hortaliças, frutas, 
plantas medicinais e jardins.

Após ser captada, a água cinza 
chega até um tanque de gordura. 
A função dessa etapa é separar a 
gordura do líquido. Depois há o 
filtro biológico, equipamento feito 
com cinco camadas, duas com-
postas de material orgânico (hú-
mus e serragem de madeira) e três 
de material inorgânico (areia fina, 
brita e seixo rolado).

eVery HoUSeHoLD wastes water, 
whether by bathing, using the sinks, or 
even by laundry washing. It is common 
for this water to be used once and then 
discarded. However, there are some ways to 
prevent this from happening, and the Bio-
water System is a sustainable technology 
created for this purpose.

The system works like this: gray water 
(that used in household activities) goes 
through a filtering process with physical 
and biological barriers. After the whole 
process, much of the waste (food debris, 
dirt, hair, etc.) is left behind, and the water 
can be reused to produce vegetables, 
fruits, medicinal plants, or in gardens.

After being captured, the gray water 
goes to a degreasing tank, where the fat is 

Sistema Bioágua
Bio-Water System
por: otávio Souza
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O Tatu-Bola Explica foi reformula-
do. A partir de outubro, essa série 
será lançada periodicamente em 
formato de vídeo nas nossas redes 
sociais. E o primeiro episódio fala 
sobre uma das tecnologias sus-
tentáveis mais importantes quan-
do se trata de seca: a cisterna de 
placas. Clique neste link e confira 
nossa nova produção!

The Tatu-Bola Explains was rede-
signed. Starting in October, this 
series will be periodically released 
as a video on our social networks. 
In addition, the first episode talks 
about one of the most important 
sustainable technologies when it 
comes to drought: the plate tank. 
Click on this link and check out 
our new production!

Ainda no filtro biológico, é in-
teressante comentar que a água 
é despejada sobre a superfície 
da estrutura e chega à camada 
de húmus com uma população 
de 1kg de minhocas. Os animais 
servem para triturar a matéria 
orgânica presente nos líquidos.

Todo o processo de filtragem 
é rápido, assim, evita-se o mau 
cheiro decorrente de condições 
prolongadas de saturação. O filtro 
e o minhocário também devem 
ser cobertos para evitar o contato 
direto com animais e mudanças 
climáticas.

separated from the liquid. Then comes 
the biological filter, an equipment that 
has five layers, two made up of organic 
material (humus and wood sawdust) 
and three that have inorganic material 
(fine sand, gravel and rolled pebble).

In the biological filter, the water 
is poured on the surface of the 
structure and passes through a layer 
of humus with a population of 1kg of 
earthworms. This animal crushes the 
organic matter present in the water.

The entire filtration process is 
fast, thus avoiding the bad smell due 
to prolonged conditions of saturation. 
The filter and earthworms should also 
be covered to avoid direct contact with 
other animals and climate change.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DB8SGmhX3tUM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DB8SGmhX3tUM
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por: otávio Souza

O que O NCC
é capaz de fazer
em um ano
WHAT THE NCC IS CAPABLE 
OF DOING IN A YEAR. 

o No CLIMA DA CA-
ATINGA (NCC) trabalha em qua-
drimestres, ou seja, a cada quatro 
meses um relatório geral mostra 
as ações já realizadas pelo Projeto. 
O NCC está em sua terceira fase e 
decidimos mostrar para vocês quais 
foram os números alcançados du-
rante o ano de 2018.

Foram 54 pessoas capacitadas 
em resíduos sólidos, 15 em meli-
ponicultura (criação de abelhas 
nativas da Caatinga) e 158 em co-
leta e manejo de sementes. 30 cis-
ternas de placas em fase de cons-
trução e 50 recipientes de coleta 

THe No CLIMA DA CAATINGA 
(NCC) project works in four-month 
periods, at the end of each one, a 
general report shows the actions that 
were carried out. The NCC is in its third 
phase, so we decided to show you the 
numbers it reached during the 2018.

There were 54 people trained 
in solid waste management, 15 in 
meliponiculture (beekeeping of native 
Caatinga bees) and 158 in seed 
collection and management. 30 plate 
cisterns under construction and 
50 containers of selective collection 
distributed. And to neutralize the 
carbon dioxide emissions of the 
Project, 500 seedlings of native plants 
were also sown. 
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seletiva distribuídos. E para neutralizar as 
emissões de gás carbônico do Projeto, 500 
mudas de plantas nativas também foram 
semeadas.

Em meados de outubro aconteceu o pri-
meiro Torneio Tatu-Bola de Futebol, um 
evento repleto de esporte, arte e cultura que 
marcou a comemoração de 20 anos da As-
sociação Caatinga. Outro momento signifi-
cativo para o projeto foi o Curso de Atendi-
mento Pré-Hospitalar realizado na Reserva 
Natural Serra das Almas (RNSA) onde 21 
dos nossos colaboradores foram capacita-
dos nas técnicas de primeiros socorros.

Novos vídeos de Onças-Pardas na RNSA 
foram marco em 2018, esses registros reali-
zados por armadilhas fotográficas impulsio-
naram a pesquisa sobre felinos de grande 
porte na região. Em sintonia com esse feito, 
o No Clima da Caatinga também monitorou 
61,9 hectares de áreas restauradas.

Quando se trata de educação ambiental 
os números também são expressivos, 73 
professores da região de Buriti dos Montes 
- PI foram capacitados em educação am-
biental, quatro ferramentas lúdicas foram 

In mid-October, the first Tatu-Bola 
Football Tournament took place, an 
event full of sports, art and culture 
that marked the 20th anniversary 
of the Associação Caatinga. Another 
significant moment for the project 
was the Pre-Hospital Care Course 
held at the Serra das Almas Natural 
Reserve (RNSA, as per its acronym in 
Portuguese), where 21 of our employees 
were trained in first-aid techniques.

New videos of pumas at the 
RNSA were very important in 2018, 
these records made by photographic 
traps boosted research on large 
cats in the region. In keeping with 
this achievement, the No Clima da 
Caatinga also monitored 61.9 hectares 
of restored areas.

When it comes to environmental 
education, the numbers are also 
significant. 73 teachers from the 
region of Buriti dos Montes (State of 
Piauí) were trained in environmental 
education; four recreational tools were 
produced and are now available in 
the Serra das Almas Natural Reserve. 
The NCC developed two workshops 
in T-shirt design. In addition, the 
project reached 366 people through 
the Tela Verde Cinema, which has the 

CiNe tela 
verde

CapaCitaçãO
primeirOs
sOCOrrOs

“O NCC é realizado pela Associação 
Caatinga e patrocinado pela 
Petrobras por meio do Programa 
Petrobras Socioambiental e 
Governo Federal.”
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pessoas capacitada

de sementes168

moradores
capacitados em
Resíduos Sólidos54

ferramentas
lúdicas elaboradas4

73
61,9
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366 500
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cisternas em
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construção
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professores
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telespectadores
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produzidas e estão disponíveis na Reserva Na-
tural Serra das Almas. O No Clima da Caatinga 
desenvolveu duas oficinas de design em estam-
pas de camisas, além disso o NCC alcançou 366 
pessoas através das ações do Cine Tela Verde, 
que tem o objetivo de levar a exibição de cur-
tas metragens sobre meio ambiente, seguidos de 
uma produção do cinema nacional que retrate a 
região Nordeste e a Caatinga preferencialmente. 
Essa ação visa fortalecer a identificação das pes-
soas com sua terra, principalmente os jovens.

Quase 3.000 estudantes visitaram a exposi-
ção ‘Caatinga Um Novo Olhar’ que está exposta 
na Seara da Ciência da Universidade Federal do 
Ceará. Já em relação à exposição de banners e 
réplicas de animais, 630 alunos foram alcança-
dos durante 2018. Além disso, sete comunidades 
receberam a campanha Todos Contra a Caça.

Além dessas ações, outras atividades ainda 
estão em fase de elaboração para serem executa-
das nos próximos quadrimestres do Projeto. O No 
Clima da Caatinga busca atrelar a disseminação 
de tecnologias sociais à geração de renda fami-
liar através de atividades de educação ambien-
tal, comunicação e preservação e conservação da 
fauna e flora caatingueira. As ações acontecem 
nos municípios de Crateús\CE e Buriti dos Mon-
tes\PI, em áreas do entorno da Reserva Natural 
Serra das Almas e na cidade de Fortaleza. Ao to-
tal, 40 comunidades são atendidas pelo projeto. 
O NCC é realizado pela Associação Caatinga e 
patrocinado pela Petrobras por meio do Progra-
ma Petrobras Socioambiental e Governo Federal.

objective to exhibit short films about 
the environment, preferably national 
cinema productions that portray the 
Northeast region and the Caatinga 
to the backwoods communities. 
This action aims to strengthen the 
identification of people with their land.

Almost 3,000 students visited the 
‘Caatinga Um Novo Olhar’ exhibition, 
that is displayed at the Seara da 
Ciência of the Federal University of 
Ceará. In relation to banners and 
animal replicas, 630 students were 
reached during 2018. Furthermore, 
seven communities received the ‘All 
Against Hunting’ campaign.

 On the other hand, other activities 
are still under preparation to be 
carried out in the next phases of the 
Project. The No Clima da Caatinga 
project, seeks to link the dissemination 
of social technologies to the 
generation of family income through 
activities of environmental education, 
communication, and preservation 
and conservation of the Caatinga’s 
fauna and flora. These activities take 
place in the municipalities of Crateús 
(State of Ceará) and Buriti dos Montes 
(State of Piauí), in areas surrounding 
the Serra das Almas Natural Reserve 
and in the city of Fortaleza. In total, 
40 communities are benefited by the 
project. The NCC is carried out by the 
Associação Caatinga and sponsored 
by Petrobras through the Petrobras 
Socio-environmental Program, and the 
Federal Government.

“The NCC is carried out by the Associação 
Caatinga and sponsored by Petrobras 
through the Petrobras Socio-environmental 
Program, and the Federal Government.”

mONitOrameNtO 
das teCNOlOgias 

distribuídas 
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Alunos da Escola Johnson 
irão desenvolver viveiro 
de mudas da Caatinga
Johnson High School students will develop a seedlings 
nursery with native species from/of the Caatinga
por: otávio Souza
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A ASSoCIAÇão Caatinga 
(AC) irá construir um viveiro de mudas na-
tivas da Caatinga na Escola de Ensino Mé-
dio Johnson. A ideia do projeto é fazer com 
que os próprios alunos participem do pro-
cesso de desenvolvimento do viveiro, desde a 
germinação até a colheita das plantas. Para 
capacitar os estudantes no manejo de se-
mentes e mudas a AC irá ministrar oficinas 
preparatórias na escola. 

Como parte do processo de capacitação, 
a AC irá levar 75 alunos da Escola Johnson 
para a Reserva Natural Serra das Almas. 
Desse total, um grupo menor será selecio-
nado para conduzir o desenvolvimento do 
projeto. Todas as mudas produzidas neste 
projeto serão comercializadas e o lucro ob-
tido será reinvestido na própria Escola. A 
ideia é que o viveiro esteja em funcionamen-
to já em meados de 2019.

THe ASSoCIAÇão Caatinga 
(AC) will build a seedling nursery 
with species native to the Caatinga at 
the Johnson High School. The idea of 
the project is to make the students 
a part of the nursery development 
process, from the germination to the 
plant harvesting. To train students in 
seed and seedling management, AC 
will provide workshops at the school.

As a part of the training process, 
the AC will take 75 students to the 
Serra das Almas Natural Reserve. 
From them, a smaller group will be 
selected to lead the development of 
the project. All seedlings produced 
will be sold, and the profit obtained 
will be reinvested in the School itself. 
The idea is to start operating the 
nursery by the middle of 2019.

This project started with a grant 
from United Way Worldwide (UWW) 
on behalf of the generosity of SC 
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Esse projeto surgiu a partir 
de uma concessão da United Way 
Worldwide (UWW) em nome da 
generosidade da SC Johnson. A 
UWW é uma organização filan-
trópica presente em mais de 41 
países ao redor do mundo e a SC 
Johnson, empresa multinacional 
que financiou a instalar painéis 
solares que irão gerar 100% da 
energia da Escola Johnson.

Para incentivar a comercializa-
ção das mudas, a Escola Johnson, 
em parceria com a Associação Caa-
tinga e a Júnior Achievement, tam-
bém irá criar uma empresa júnior 
onde esses jovens irão aprender 
sobre empreendedorismo, comér-
cio e ecologia. A gestão do viveiro 
e da empresa júnior será rotativa. 
À medida em que os alunos inse-
ridos no projeto se formem, novos 
estudantes serão convidados para 
participar da atividade.

Uma união antiga

A Associação Caatinga surgiu 
através do Fundo de Conservação 
da Caatinga criado em 1998 por 
Samuel Johnson, ex-presidente da 
multinacional SC Johnson & Son, 
empresa que ajudou a construir a 
Escola Johnson no Ceará. A cons-
trução do viveiro é uma forma de 
aproximar a AC dos projetos da 
empresa no Brasil.

Johnson. UWW is a philanthropic 
organization with presence in more 
than 41 countries around the world, 
and SC Johnson, a multinational 
company that financed the 
installation of solar panels that will 
generate 100% of the energy that 
the Johnson High School needs.

To encourage the seedlings 
commercialization, the Johnson 
High School, in partnership with 
the Associação Caatinga and 
Junior Achievement, will also 
create a junior company, where 
these youngsters will learn about 
entrepreneurship, commerce and 
ecology. The management of the 
nursery and the junior company 
will be rotating. As the students 
involved in the project graduate, 
new students will be invited to 
participate in the activity.

An old partnership 
The Associação Caatinga 

emerged from the Caatinga 
Conservation Fund created in 
1998 by Samuel Johnson, former 
president of the SC Johnson & 
Son multinational; the same 
company that helped to build the 
Johnson High School in Ceará. The 
construction of this nursery is a 
way of approaching the AC with the 
company's projects in Brazil.

The Associação Caatinga 
received all the resources required 
for the execution of the project 
from a United Way Worldwide grant 
on behalf of the generosity of SC 
Johnson.

“Todas as mudas 
produzidas 
neste projeto 
serão 
comercializadas 
e o lucro 
obtido será 
reinvestido na 
própria Escola.” 

“All 
seedlings 
produced will 
be sold, and 
the profit 
obtained will 
be reinvested 
in the School 
itself.” 
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Nossa linha do tempo
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Our Timeline
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