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Dona Lúcia, meliponicultora do 
Assentamento Xavier, comunidade do 
entorno da Reserva Natural Serra das 
Almas, exibe uma colmeia repleta de 
favos de mel como resultado de seu 
trabalho. A meliponicultura, nome 
dado à criação racional de abelhas 
nativas, é uma atividade sustentável, 
ecologicamente correta e rentável para 
as comunidades que dela se beneficiam.

Foto: Carlito Lima
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Capa
Reserva Natural Serra das Almas, 
localizada no sertão dos Inhamuns, 
nos municípios de Crateús (Ceará) e 
Buriti dos Montes (Piauí). Possui uma 
área de mais de 6 mil hectares que 
abrigam uma amostra significativa 
da flora e fauna da Caatinga.

Foto: Ciro Albano
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 associacaocaatinga

 @acaatinga  

 acaatinga

 acaatinga

Caro leitor, nós da Associação Caatinga prezamos 
sempre pela clareza na hora de passar as informa-
ções sobre o nosso trabalho e mostramos com muito 
orgulho o cuidado que temos com a Caatinga. Para 
estreitarmos laços com nossos parceiros, colabora-
dores, apoiadores e futuros apoiadores, lançamos a 
revista ACaatinga. 

Com publicação mensais, ela traz informações 
adicionais às do nosso site, dicas de sustentabilidade, 
filmes, músicas, fotos e uma agenda de eventos que 
contarão, ou não, com a participação da Associação 
Caatinga. Antes essa comunicação mensal era feita 
por meio do e-mail marketing e agora o leitor terá 
acesso a um material ainda mais completo e com um 
novo layout. 

Nessa edição apresentamos e comemoramos mais 
uma parceria da Associação Caatinga com o Gru-
po Fundação Boticário (matéria de capa). O GFB é 
fechou seu terceiro projeto nos últimos dois anos e 
é grande incentivadora de nosso trabalho. A revista 
também abriu espaço para falarmos e apresentarmos 
nossos apoiadores e todo mês mostraremos o traba-
lho que eles fazem além do incentivo ambiental apli-
cado na Associação Caatinga. Esperamos que você, 
leitor, aprecie, se informe e compartilhe a Acaatinga.

Desejamos que essa publicação cumpra seu papel 
de disseminar os bons frutos plantados e colhidos 
pela Associação Caatinga, que há 18 anos se dedica 
ao prazeroso trabalho de manter em pé aquela que é 
a única floresta exclusivamente brasileira.  

Jessika thaís | Coordenadora de Comunicação
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capacita famílias em comunidade

carnaúba sustentável 

cisternas de placas
de crateús para uso de
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ação foi realizada com cinco fa-
mílias da Comunidade Tapuio, 
localizada no município de Crate-
ús (CE). Elas foram contempladas 
com a cisterna de placa em suas 
propriedades e para isso tiveram 
que participar de uma capacita-
ção para o uso dessa tecnologia. 
A capacitação ocorreu no início 
de fevereiro e foi ministrada por 
Carlito Lima, agente de mobili-
zação da Associação Caatinga e 
pelo estagiário João Edson.

Na ocasião, as famílias apren-
deram sobre o uso e manutenção 
das cisternas de placas. “Essas 
capacitações são voltadas para 
que as famílias possam fazer 
um bom uso das tecnologias e 
tenham noção de higiene e ma-
nutenção das cisternas. Esse cui-
dado é fundamental para a cap-

A tação de água potável,” ressalta 
Gilson Miranda, biólogo e coorde-
nador de tecnologias sustentáveis 
da Associação Caatinga.

O treinamento é uma ação do 
projeto “Carnaúba Sustentável: 
Conservação, Educação e Tecno-
logias Sustentáveis”, executado 
nas comunidades do entorno da 
Reserva Natural Serra das Al-
mas. O Carnaúba Sustentável 
está inserido no Projeto Segu-
rança Hídrica, que por sua vez, 
tem como proposta fortalecer às 
ações de implantação de tecnolo-
gias sustentáveis, comunicação 
e educação ambiental executa-
das anteriormente pela Associa-
ção Caatinga.

Para a realização dessas ações, 
foram feitos levantamentos so-
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cioeconômicos das famílias que 
receberam as tecnologias Fogão 
Ecoeficiente e Cisterna de Placas. 
O projeto já atingiu 281 famílias 
e 110 pessoas foram beneficiados 
com tecnologias sustentáveis.

Saiba mais sobre o Projeto 
Carnaúba Sustentável

 O “Projeto Carnaúba Sus-
tentável: Conservação, Educa-
ção e Tecnologias Sustentáveis”, 
pretende estreitar as relações na 
cadeia produtiva da extração da 
Carnaúba e é fruto de uma par-
ceria da Associação Caatinga 
e Sindcarnaúba. A intenção do 
Sindicato e da Associação é fa-
zer com que a extração da cera 
da Carnaúba seja cada vez mais 
sustentável e respeite a nature-
za e o homem. Ao longo do proje-
to, estão sendo realizadas ofici-
nas que apresentam os desafios 
e soluções para o setor. Além 
disso, está sendo dado aporte 

financeiro para a continuidade 
das ações da Associação Caa-
tinga em Crateús e região. 
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Memorial de Maria Moura  

Lançado em 1992, a obra literária de 
Rachel de Queiroz conta a história 
de Maria Moura, que com apenas 17 
anos, é vítima de injustiças e vinga a 
morte de sua mãe. 

A personagem se aventura pelo 
sertão, lutando pela sobrevivência 
em meio às dificuldades naturais do 
sertão nordestino e lida com conflitos 
familiares originados por questões de 
heranças de terras.

Abril Despedaçado

A história de “Abril 
Despedaçado” se passa em 
abril de 1910, no cenário 
desértico do nordeste 
brasileiro. A trama retrata 
a história de Tonho, o filho 
escolhido pelo pai para 
vingar a morte de seu irmão 
mais velho, assassinado por 
uma família rival. A trama 
questiona a violência e  
tradição no sertão. 

Passaredo

A música “Passaredo”, composição de Francis Hime e Chico Buarque, 
ressalta em sua letra diversas espécies de aves silvestres da fauna brasileira 
e as ameaças que as ações do homem podem representar para elas.
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Áreas com potencial para 
criação de RPPNs são visitadas 
no Maciço do Baturité
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município de Guaramiranga (CE) 
recebeu, nesse mês de fevereiro, 
a visita técnica de Samuel Por-
tela, coordenador de áreas pro-
tegidas da Associação Caatinga, 
para a identificação de áreas e 
proprietários de terras interes-

o sados em criar RPPNs, na região 
do Maciço de Baturité. A visi-
ta é uma ação do projeto RPPN: 
Conservação Voluntária Geran-
do Serviços Ambientais, apoiado 
pela Fundação Grupo Boticário 
de Proteção à Natureza.
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Durante a visita, Samuel Por-
tela, conversou com um proprie-
tário da região e explicou todos 
os procedimentos e documentos 
necessários para a criação de 
uma RPPN. “A propriedade vi-
sitada em Guaramiranga tem 
muito potencial para a criação 
de uma Unidade de Conserva-
ção (UC), pois faz parte da Área 
de Proteção Ambiental (APA) do 
Maciço de Baturité, uma man-
cha de Mata Atlântica dentro 
dos domínios da Caatinga. Além 
disso, foi identificada a presença 
do periquito cara-suja (Pyrrhura 
griseipectus), uma ave exclusiva-
mente nordestina, que já foi en-
contrada em muitos estados da 
região, no entanto, devido à des-
truição de seu habitat (as flores-
tas serranas) e à captura ilegal 
de animais silvestres, atualmen-
te ocorre apenas em três pontos 
do Estado do Ceará”, ressalta. 

O Maciço de Baturité é uma 
das regiões selecionadas para a 

criação de UCs que serão cria-
das em áreas de ocorrência de 
espécies de fauna ameaçada, 
identificadas pela instituição 
parceira da Associação Caatin-
ga, AQUASIS . Segundo Samuel 
Portela, o principal objetivo des-
sa ação é a preservação do bio-
ma Caatinga e do habitat de es-
pécies ameaçadas de extinção 
que ocorrem no Estado do Ce-
ará. Assim é possível contribuir 
com o aumento do conhecimen-
to científico, promover o ecotu-
rismo e principalmente manter 
e proteger espécies, habitats e 
ecossistemas. 

A criação das RPPNs prevista 
nesse projeto, inicialmente, par-
te de um ato voluntário do pro-
prietário que busca a institui-
ção com interesse em criar sua 
reserva particular e estes tam-
bém são identificados por meio 
de oficinas e palestras sobre o 
tema promovido pela Associação 
Caatinga. 
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o dia 22 de março celebramos 
o Dia Mundial da Água, então 
nada mais justo do que ressal-
tar a importância do reuso des-
se recurso tão precioso.

É comum ver a água potável 
ser usada uma única vez e ser 
então dispensada. Isso também 
é uma forma de desperdício, já 
que a água servida pode ter ou-
tras utilidades antes de ser jo-
gada fora. Maneiras simples de 
fazer isso são: juntar a água do 

banho ou da lavagem de roupas 
para lavar a calçada, ou o carro. 

Existem ainda maneiras um 
pouco mais sofisticadas para 
reutilizar essa água servida. 
As tecnologias sustentáveis  de 
reuso da água são um bom 
exemplo. Com um investimento 
pequeno elas conseguem trans-
formar esse recurso que era 
desperdiçado em produção de 
alimentos. Veja exemplos dessas 
tecnologias.

Canteiro Bioséptico

O Canteiro bioséptico é uma 
tecnologia que direciona a des-
carga sanitária (água e fezes) 
para um tanque diferente, que 
digere a matéria orgânica e di-
reciona a água para produção 
de bananas por exemplo. 

N
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Bioágua

O bioágua trata-se de um sistema 
que coleta a água do banho, da lava-
gem de louça ou roupa e conduz para 
um filtro biológico que torna a água 
apropriada para o uso no cultivo de 
hortaliças, frutas e legumes. O projeto 
Água Preservada já implantou cinco 
sistemas bioágua nas comunidades de  
Crateús. Todas as famílias que rece-
beram o bioágua estão reaproveitan-
do suas águas servidas para produzir 
hortaliças e frutas no quintal de casa. 
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projeto ‘RPPN: Conservação Vo-
luntária Gerando Serviços Am-
bientais’ visa estimular a criação 
de novas Unidades de Conserva-
ção (UC) no Estado do Ceará e 
conta com o apoio da Fundação 
Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza. O projeto, promovido 
pela Associação Caatinga, tem 
como objetivo contribuir para a 
conservação no bioma Caatinga 
através do apoio à criação e forta-
lecimento da gestão das Unidades 
de Conservação privadas na Caa-
tinga do Estado do Ceará. A ideia 
é criar, no mínimo, duas Reserva 
Particular do Patrimônio Natural 
(RPPNs) e prevê, ainda, a execu-
ção de importantes ações previs-
tas no Plano de Manejo da Re-
serva Natural Serra das Almas, 
gerida pela Associação Caatinga.

De acordo com o biólogo e Co-
ordenador de Áreas Protegidas 
da associação, Samuel Portela, o 

principal objetivo na criação de 
uma RPPN é a ampliar as áre-
as legalmente protegidas do bio-
ma Caatinga, contribuir para a 
proteção de inúmeras espécies 
de fauna e flora e assegurar a 
permanência dos serviços am-
bientais ofertados pela natureza. 
Para Daniel Fernandes, gerente 
administrativo-financeiro da Ins-
tituição, a Fundação Grupo Bo-
ticário de Proteção à Natureza é 
uma importante parceira da As-
sociação Caatinga na conserva-
ção do bioma Caatinga. “Atual-
mente a Associação Caatinga tem 
três projetos patrocinados pela 
Fundação, dois com enfoque em 
espécies ameaçadas de extinção, 
incluindo o Tatu-bola e um tercei-
ro projeto priorizando a execução 
de ações do plano de manejo da 
Reserva Natura Serra das Almas 
e o fomento à criação de duas no-
vas Reservas Particulares do Pa-
trimônio Natural.”, completa.

o
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Durante a execução do pro-
jeto as áreas identificadas com 
potencial para criação de RPPN 
serão avaliadas, também, quan-
to à viabilidade da documentação 
para atender às exigências do ór-
gão ambiental que irá chancelar 
o processo de criação das RPPNs. 
Este processo parte de um ato 
voluntário do proprietário de ter-
ra, que decide transformar parte 
de sua propriedade em uma Uni-
dade de Conservação de caráter 
perpétuo. Ao identificar estes pro-
prietários a Associação Caatinga 
auxilia o proprietário na concre-
tização da criação da Reserva.

Processo de criação de uma 
rPPN

O passo a passo do processo 
é todo auxiliado pela Associação 
Caatinga e se dá por etapas: após 
a verificação dos atributos natu-
rais das áreas identificadas para 

a criação das RPPNs, a equipe 
faz o georreferenciamento da pro-
priedade e da área a ser conver-
tida em RPPN, a delimitação da 
Unidade de Conservação é con-
duzida por meio de discussões 
entre a equipe técnica e o proprie-
tário para que a área possa, ao 
seu final, assegurar os objetivos 
da Unidade de Conservação, sem 
comprometer o uso do restante 
da propriedade pelo seu dono.

Em uma RPPN são permiti-
dos três tipos de usos: pesquisa 
científica, educação ambiental e 
ecoturismo – ficando a critério 
do proprietário o tipo de uso que 
a UC promoverá. Após o levan-
tamento das informações ini-
ciais, são confeccionados mapas 
que, junto com a documentação 
da propriedade e do proprietá-
rio, são enviados para o órgão 
ambiental que irá, em segui-
da, averiguar a veracidade das 
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informações in loco, e somente 
após a sua aprovação, será pu-
blicado o Decreto de Criação da 
UC no Diário Oficial.

Uma vez criada a RPPN, o 
proprietário torna-se respon-
sável pela sua proteção e conta 
com o apoio do órgão ambiental 
que chancelou a sua criação. A 
partir da criação, os crimes am-
bientais que venham a ser co-
metidos no interior da Unidade 
de Conservação terão penalida-
des serão mais severas.

Plano de Manejo

Após a criação da RPPN, ou-
tro passo importante é a elabo-
ração do seu Plano de Manejo. 
Este documento direciona as 
ações do gestor da Unidade de 
Conservação e o orienta quanto 
ao seu funcionamento e é, mui-
tas vezes, elaborado por uma 
equipe multidisciplinar com bi-
ólogos e geógrafos, por exemplo.

O Plano de Manejo de uma UC 
deve ser revisado a cada cinco 
anos, e enviado para aprovação 
ao órgão ambiental que chan-
celou a sua criação. A Reserva 
Natural Serra das Almas, por 
exemplo, já está na 3ª interação 
do seu Plano de Manejo. A cada 
cinco anos as ações prevista são 
avaliadas podendo continuar ou 
serem substituídas, conforme as 
necessidades atuais da UC. “Re-
centemente o Roteiro Metodoló-
gico para Elaboração de Planos 
de Manejo de RPPN do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBIo) foi 
simplificado, o que facilitou a 

elaboração destes documentos 
pelos proprietários das RPPNs”, 
explica Samuel Portela.

A Associação Caatinga atua 
tanto no auxílio à criação de 
uma RPPN quanto na elabo-
ração e implementação do seu 
Plano de Manejo. “Trabalhamos 
no sentido de maximizar os re-
sultados esperados pelos pro-
jetos que executamos a fim de 
atender o maior número de in-
teressados em contribuir para a 
conservação do Bioma”, conclui 
o coordenador de áreas protegi-
das, Samuel Portela.

Associação Caatinga e a Fun-
dação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza

A parceria se iniciou em 2002 
quando a Associação apoiou a 
realização, em Fortaleza, do 3º 
Congresso Brasileiro de Unida-
des de Conservação. Nos anos 
de 2007 e 2008 a Instituição 
executou um projeto de ecode-
senvolvimento patrocinado pela 
Fundação que fomentava o de-
senvolvimento sustentável em 
comunidades rurais de Crateús 
(CE) e contribuía principalmen-
te para a geração de renda.

Ao logos dos 20 anos de atu-
ação da Associação Caatinga a 
Fundação Grupo O Boticário de 
Proteção à Natureza tem sido 
uma grande parceira na pro-
moção de desenvolvimento sus-
tentável, criação de Unidades de 
Conservação e desenvolvimen-
to de estratégias para diminuir 
o risco de extinção de espécies 
ameaçadas, como o Tatu-bola.
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Fotos: Samuel Portela
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Assembleia geral 
da Confederação 
Nacional de rPPNs 
Representantes de 
Reservas Particulares 
do Patrimônio Nacional 
e movimentos de 
apoio se reunirão para 
eleger a nova gestão 
da Confederação 
Nacional de RPPNs, 
entidade que representa 
os proprietários de 
Reservas, no Brasil.

Data: 
22/03

local: 
Instituto Estadual do 
Meio Ambiente do Rio 
de Janeiro

Palestra sobre 
histórico das 
parcerias e resultados 
da conservação da 
Caatinga 
O ciclo de palestras faz 
parte de uma campanha 
que visa retratar 
histórias inspiradoras 
para fortalecer o orgulho 
de ser colaborador da 
SC Johnson. Durante 
as palestras haverá um 
resgate da história de 18 
anos de parceria com 
a Associação Caatinga 
e os êxitos do trabalho 
realizado em prol da 
conservação do bioma.

Data: 
15/03 – São Paulo

23/03 – Rio de Janeiro

local: 
SC Johnson – RJ e SP

Data: 
31/03

local: 
Escola Estadual de 
Educação Profissional 
Francisca Rocha Silva 
– Jaguaruana-CE

Diálogos da Carnaúba
Realizado pela 
Associação Caatinga 
e patrocinado pelo 
Sindcarnaúba, o 
encontro é um momento 
de interação com 
diversos representantes 
de setores da sociedade 
civil, do poder público 
e da iniciativa privada 
com intuito de 
aproximar os atores da 
cadeia produtiva da cera 
de carnaúba visando 
definir ações prioritárias 
para a qualificação 
sustentável da produção 
no Estado do Ceará.

DiáLoGoS DA
CARNAÚBA

31.03 8H
JAGuARuANA – CE
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A ENGIE desenvolve suas atividades (eletricidade, gás 
natural e serviços) em torno de um modelo baseado em 
crescimento responsável a fim de enfrentar os grandes 
desafios da transição energética para uma economia de 
baixo carbono: acesso a energia sustentável, atenuação e 
adatação às mudanças climáticas, segurança de abaste-
cimento e uso racional dos recursos naturais.

O Grupo fornece soluções eficientes e inovadoras para 
pessoas, cidades e empresas através de fontes diversifica-
das de fornecimento de gás, produção de eletricidade fle-
xível e com baixa emissão de CO2 e conhecimento técnico 
em quatro setores-chave: energias renováveis, eficiência 
energética, gás natural liquefeito e tecnologias digitais.

Através da ENGIE Brasil Energia, a ENGIE é a maior 
produtora privada de energia elétrica no país, operando 
uma capacidade instalada de 8.765 MW em 28 usinas 
em todo o Brasil, o que representa cerca de 5% da capa-
cidade do país. O Grupo possui 85% de sua capacidade 
instalada no país proveniente de fontes limpas, renová-
veis e com baixas emissões de gases de efeito estufa, po-
sição que tem sido reforçada pela construção de novas 
eólicas no nordeste do país.

Atualmente, a ENGIE está construindo uma das maio-
res hidrelétricas do Brasil, a hidrelétrica Jirau (3.750 
MW), no rio Madeira, em Rondônia.

O Grupo também está presente no país em serviços re-
lacionados à energia através de suas subsidiárias LEME 
Engenharia, EMAC Cofely, ENGIE INEO e ENGIEAxima. 

www.engie.com.br/pt

 engiebrasil

 @engie

 @ENGIEgroup

| 25 



26 |  



| 27 

e reflorestamento e produção de 
mudas nativas. Ao fim da capa-
citação os participantes visita-
ram as comunidades parceiras 
da Associação Caatinga para 
conhecer as tecnologias doadas.

temas abordados na 
capacitação:

•	Conservação da Caatinga:
Modelo de conservação da 
Caatinga, reflorestamento e 
produção de mudas nativas;

•	educação Ambiental:
Experiências e práticas edu-
cativas realizadas nas co-
munidades, escolas e Reser-
va Natural Serra das Almas;

•	tecnologias sustentáveis:
para o manejo de recursos 
naturais da Caatinga: me-
liponicultura, Fogão Eco-
eficiente, Forno Solar, Cis-

Técnicos da SDA 
participam de curso 
na Reserva Natural 
Serra das Almas

écnicos do Projeto São José III, 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Agrário do Estado do Ce-
ará (SDA), visitaram a Reserva 
Natural Serra das Almas – Cra-
teús (CE) - entre os dias 14 e 15 
de Fevereiro.  A visita teve como 
intuito um curso com ênfase em 
tecnologias sustentáveis de con-
vivência com o semiárido e con-
servação e educação ambiental 
na Caatinga. Ao todo 20 técni-
cos do Projeto São José III foram 
capacitados pelos colaboradores 
da Associação Caatinga.

O curso é uma parceria entre 
a Associação Caatinga e o Pro-
jeto São José III. Na ocasião, os 
técnicos aprenderam sobre con-
solidação de modelo de conser-
vação para a Caatinga, banheiro 
ecológico, educação ambiental, 
disseminação de tecnologias 
sustentáveis para o manejo de 
recursos naturais da Caatinga 

t
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terna de Placas, Sistema 
Bioágua, Banheiro Ecoló-
gico e Gestão de Resíduos 
Sólidos e Compostagem;

•	Kit para participantes:
Cada participante recebeu 
material didático referente 
aos temas abordados (carti-
lhas de tecnologias susten-
táveis e pendrive com arqui-
vos digitais selecionados).

Conheça o Projeto São José III

O Projeto São José III é res-
ponsável por pequenas obras 
hídricas, como sistemas de 
abastecimento de água domici-
liar nas comunidades com até 
70 famílias do interior do Esta-
do do Ceará e tem o objetivo de 
aumentar o acesso das popula-
ções rurais mais pobres às ati-
vidades de geração de emprego 
e renda, assim como à provisão 
de infraestrutura e de servi-
ços sociais básicos como meios 

para a redução da pobreza. 
Ele beneficiou, até 2011, cerca 
de 88.833 famílias, através de 
1.637 sistemas de abastecimen-
to domiciliar construídos e 44 
em execução. Já em 2012, até o 
mês de maio, mais 17 sistemas 
foram concluídos, beneficiando 
607 famílias, num total de R$ 
1.071.269,29 investidos. 

Conheça a reserva

A Reserva Natural Serra das 
Almas foi criada no dia 8 de se-
tembro de 2000. Nasceu com o 
desafio de promover a conserva-
ção da Caatinga, único bioma 
exclusivamente brasileiro, de-
tentor de riquíssima biodiversi-
dade. A criação, implementação 
e manutenção da Reserva Natu-
ral Serra das Almas, localiza-
da entre os estados do Ceará e 
do Piauí, conta com o apoio da 
SC Johnson. O incentivo tam-
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bém se estende às atividades 
realizadas em campo como as 
visitações, o ecoturismo, a pes-
quisa científica e as atividades 
de educação ambiental. Todas 
essas ações contribuem para 
atingir nosso objetivo de preser-
var a vegetação, a fauna e a flo-
ra da Caatinga.

Localizada no Sertão dos 
Inhamuns, nos municípios de 
Crateús (Ceará) e Buriti dos 
Montes (Piauí), numa área clas-
sificada pelo Ministério do Meio 
Ambiente como de alta impor-
tância para a conservação, a Re-
serva Natural Serra das Almas 
tem uma área de 6.146 hecta-
res que abrigam uma amostra 
significativa da flora e fauna da 
Caatinga. A sede da reserva fica 
a 50 km da cidade de Crateús 

(385 Km de Fortaleza) sendo 
este percurso percorrido em 1 
hora e 15 minutos em média.

A Reserva Natural Serra das 
Almas possui duas estruturas 
de atendimento aos visitantes: 
Um centro de visitantes na Sede 
da Reserva, com alojamento 
para 20 pessoas, cozinha, refei-
tório, ecodemia (academia ao ar 
livre), trilhas e área de convivên-
cia. A outra estrutura é o Centro 
Ecológico Samuel Johnson que 
possui auditório com capacida-
de para 30 pessoas, alojamento 
para 22 pessoas, cozinha, re-
feitório e um viveiro de mudas 
com capacidade para produção 
de 100 mil mudas/ano. Ao todo 
1.232 pessoas conheceram a 
Reserva Natural Serra das Al-
mas, em 2016.



30 |  

Conselho Consultivo da APA 
da Serra do Baturité realiza 
primeira reunião de 2017

O nosso coordenador de áre-

as protegidas, Samuel Portela, 

participou da XXI Reunião Or-

dinária do Conselho Consultivo 

da APA da Serra do Baturité. 

Durante o encontro, o plano de 

ação do Conselho para o ano de 

2017 e a apresentação do Projeto Florestamento e Reflorestamento 

da bacia do Rio Pacoti foram discutidos. As reuniões do Conselho 

Consultivo da APA da Serra do Baturité ocorrem a cada dois meses 

e essa foi a primeira deste ano.
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região do Cânion do rio Poti é estudada para 

elaboração de proposta de criação UC

O biólogo e coordenador de áreas protegidas da 

Associação Caatinga, Samuel Portela, esteve no mu-

nicípio de Buriti dos Montes (PI) com os pesquisado-

res Rubens Luna e Liana Mara, membros da equi-

pe, para realizar levantamento de dados de fauna, 

flora e socieconômico da região do Cânion do Rio 

Poti. O levantamento desses dados tem como objeti-

vo a elaboração de uma proposta de criação de uma 

Unidade de Conservação Ambiental (UC) na região.

A atividade é uma consultoria prestada para a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado do Piauí. Esse tipo de serviço 

pode ser contratado por qualquer órgão ou empresa 

e para saber quais os serviços oferecidos pela AC, é 

só acessar o nosso portfólio em nosso site.
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rNSA foi destaque no programa 

Conhecer, da tV Diário em matéria 

sobre conservação da Caatinga 

A Reserva Natural Serra das Almas 

foi destaque em matéria do programa 

Conhecer, da TV Diário. A reportagem 

ressaltou a relação da preservação da 

Caatinga com a situação hídrica da 

região do Inhamuns no Estado do Ce-

ará. Durante a matéria, os colabora-

dores da Associação Caatinga falaram 

sobre a Reserva Natural Serra das Al-

mas como modelo de conservação do 

bioma e apresentarão as atividades 

que lá são realizadas e sua importân-

cia nas pesquisas científicas relacio-

nadas ao Meio Ambiente. 

Proprietários de terras do município de 
trairi (Ce) recebem orientações sobre 
conservação de nascentes

O município de Trairi (CE) recebeu, no início 
de fevereiro, a visita técnica da Associação Ca-
atinga nas figuras do coordenador de educação 
ambiental, Sandino Silva, e do coordenador de 
áreas protegidas, Samuel Portela. As visitas ti-
veram o intuito de sensibilizar proprietários de 
terras da região sobre a importância da preser-
vação de nascentes a partir do plantio de árvores 
nativas. Essa ação faz parte do projeto ÉCOM.
VC, uma realização da ENGIE BRASIL ENERGIA 
que visa a sensibilização sobre o consumo cons-
ciente e a preservação dos recursos naturais, 
promovendo melhoria de qualidade de vida e ge-
ração de recursos para comunidades carentes.
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Foto: celso oliveira (cânion do rio Poti localizado entre os estados do Piauí e ceará)
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