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A carnaúba (Copernicia prunifera)
é um dos símbolos da bandeira do
Estado do Ceará, é conhecida como
‘árvore da vida’ e ainda foi a árvore
que deu origem a Associação Caatinga.

Foto: Kelly Cristina
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Expedição Cânion
Tatu-bola do Poti

Capa
Pesquisadores no Cânion do Rio
Poti durante a expedição Tatu-bola
e gravação do documentário que
mostra uma viagem pelo sertão
para identificar áreas de ocorrência
do Tatu-Bola e sugerir a criação de
unidades de conservação.
Foto: Devian Zutter

Olavo Vieira
Supervisor de Produção de Mudas
Paulo Filho
Viveirista
Roniesley Dias
Analista Adm. Financeiro
Thiago Roberto
Gerente da RNSA

O mês de abril é, para a AC, um mês de muitas celebrações. É nele que comemoramos o Dia Nacional da Caatinga e que a sociedade tem a oportunidade para virar
as atenções para esse bioma, que, infelizmente, não é resguardado por nossa constituição e está sob forte pressão.
No entanto, nós da AC nos vemos na obrigação de dizer - Estamos aqui para lembrar que há uma luta e há
pessoas que querem e conseguem mudar o cenário do
semiárido mais rico do mundo. Provamos que há vida na
Caatinga, que ela é rica, linda e que a convivência com ela
é possível e necessária.

Núcleo Operacional
Crateús (NUC)
Rua Doutor Moura Fé,
929
CEP
63700-000
Fone/Fax
(88) 3691-8671
Núcleo Operacional
Fortaleza (NUF)
Rua Cláudio Manoel Dias
Leite, nº. 50 - Guararapes
CEP
60810-130
Fone/Fax
(85) 3241-0759
www.tatubola.org.br
www.acaatinga.org.br
associacaocaatinga
@acaatinga
acaatinga
acaatinga

Falar desse mês que se encerra e não comemorar é impossível! Afinal, realizamos dois grandes eventos – o “Diálogos da Carnaúba”, em Jaguaruana - CE e lançamos o
documentário “Expedição Tatu-bola ao Cânion do Poti”,
em Fortaleza – CE. Em cada momento nos sentimos prestigiados, abraçados e, mais do que tudo, com a atenção
plena dos que foram ao nosso encontro.
Reunimos aqui nossas glórias, pois elas mostram que
superamos as dificuldades e nesta edição será possível ver
que temos muitas para compartilhar - como a renovação
de mais um ciclo de parceria com a LATAM Linhas Aéreas
Brasil, que nos proporciona ir e vir de reuniões, palestras,
congressos e momentos cruciais para o crescimento da
Instituição; a realização de ações em escolas no sertão do
Ceará e Piauí; a renovação de parcerias; os dois grandes
eventos já citados, que nos deixaram imensamente felizes
e o lançamento da nossa campanha de financiamento coletivo para a construção do Centro de Pesquisa e Conservação do Tatu-Bola, que todos podem apoiar.
Seguindo então o espírito que nos une ainda mais no
dia 28 de abril, comemore conosco, nos acompanhe, compartilhe nossas ações e nos apoie, pois você é extremamente importante para que nosso trabalho continue.
Jessika Thaís | Coordenadora de Comunicação
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DiáLoGOS DA

CARNAÚBA

O

segundo encontro Diálogos da
Carnaúba aconteceu em Jaguaruana, que fica a 183 km de
Fortaleza, com uma produtiva
discussão sobre as possíveis melhorias para a cadeia produtiva da
Carnaúba. Em diversos momentos foi falado sobre a importância dessa atividade extrativista,
como comentou Edgar Gadelha,
representante do Sindcarnaúba,
da Câmara Setorial da Carnaúba
e da FIEC. “Essa é a nossa oportunidade de prestarmos atenção
no que podemos fazer por essa
matéria prima que só nós possuímos e que movimenta a economia
não só do sertão, como do país”,
explicou em sua fala.
Durante o evento, foram
apresentados problemas na cadeia como a invasão da trepa-
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deira cryptostegia madagascariensis, que sufoca carnaubais
e é conhecida como viuvinha,
unha-do-diabo ou unha-do-cão,
a perda na produção, a falta de
legislação específica para lidar
com a atividade, que é sazonal,
e a dificuldade em se transferir
o conhecimento e a prática para
novas gerações.
Sobre as soluções, foram apresentados métodos de redução de
desperdício, como o secador solar, que estava disponível para visitação, e contamos também com
a presença de uma representante
do Instituto Pacto Nacional pela
Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO), Mércia Consolação. Em sua participação Mércia
exemplificou que é possível melhorar sim a rede de trabalho e
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apresentou ações já realizadas
pela InPACTO. “Já atuamos na
área têxtil e agora desenvolvemos
ações no setor de produção de
café. Os produtores conseguiram
melhorar seus produtos, rastrear
seus processos e oferecer melhorias trabalhistas aos envolvidos.
Isso tudo pode sim ser aplicado
na extração da cera da carnaúba”, completou.
Ao final do evento, viu-se a
necessidade de criar uma rede
colaborativa entre todos que
participam do processo para que
o produto mantenha a qualidade e seja sustentável em toda a
sua cadeia, tanto para a natureza, como para os trabalhadores
envolvidos. Para finalizar o ciclo
de reuniões ainda faltam mais
dois encontros, o próximo acontecerá em Parnaíba – PI.
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Projeto
Carnaúba
Sustentável
O projeto é uma iniciativa da
Associação Caatinga em parceria com o SINDCARNAÚBA
visando fortalecer a sustentabilidade da cadeia produtiva da
cera de carnaúba nas dimensões
ambiental, social e tecnológica.
O Encontro Diálogos da Carnaúba é uma das ações do projeto Carnaúba Sustentável. É
um momento de apresentações e
debates sobre questões chave da
cadeia produtiva da carnaúba, a
fim de definir ações prioritárias
para a promoção da sustentabilidade e do aprimoramento dos
seus processos.

Corisco e Dadá
O filme “Corisco e Dadá” conta a história de Corisco (Chico Diaz),
cangaceiro conhecido como “Diabo Loiro”, e sua mulher, Dadá (Dira
Paes), que aos 12 anos é raptada por ele. Com o tempo, ela se integra
ao bando, que tenta se livrar das emboscadas armadas por Zé Rufino,
chefe da polícia volante que pôs a prêmio a cabeça do cangaceiro.

O Sertanejo

Xote Ecológico
A música “Xote Ecológico”,
do nosso Rei do Baião, Luiz
Gonzaga, ressalta em sua letra
a degradação da natureza
provocada pela poluíção
causada pelas ações do Homem.

A obra de José de Alencar, lançada em
1875, descreve com riqueza de detalhes
a paisagem do sertão nordestido,
onde se passa a história de Arnaldo
Loureiro, um vaqueiro cearense que
enfrenta todos os riscos necessários
com a esperança de um dia conquistar
a simpatia de Dona Flor, a meia irmã
do capitão-mor para quem trabalha.
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água
preservada

P
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rofessores de escolas do Ensino
Fundamental das Comunidades
de Santana, Monte Nebo, Realejo e Patos, localizadas no entorno da Reserva Natural Serra das
Almas, participaram de uma
oficina de Educação Ambiental,
no último dia 3 de março. A
ação faz parte do projeto Água
Preservada, desenvolvido pela
Associação Caatinga e apoiado
financeiramente pelo Fundo Socioambiental Caixa. Ao todo, 61
professores participaram da capacitação liderada por Andreza

Antunes, Educadora Ambiental
da Associação Caatinga.
Durante a oficina, Gilson Miranda, Coordenador de Tecnologias Sustentáveis da AC, apresentou o projeto Água Preservada
e seus desdobramentos. Na ocasião, também foram entregues
o Almanaque Água Preservada,
material didático desenvolvido
para que os professores contextualizem a temática ambiental
ao longo do ano com os estudantes. Os estudantes também par-

projeto chega a
sua etapa final e
capacita professores
de comunidades
rurais de Crateús
lhor entendimento sobre o ciclo
da água e as consequências de
suas interferências. Para as atividades educativas, serão disseminados almanaques de atividades, conduzindo os alunos à
reflexão com atividades lúdicas
e recreativas acerca da água.
ticiparam de ações educativas
para disseminação de informações e conhecimentos.
Gilson Miranda explica que
de forma concomitante ao cronograma dos seminários, serão
desenvolvidas atividades educativas em quatro escolas localizadas nas comunidades inseridas na área de intervenção
do projeto, tendo sempre como
tema-orientador e transversal
a proteção dos recursos hídricos. Serão realizadas palestras
para apresentação do projeto,
aplicação de jogos e músicas
para possibilitar que os alunos
e professores tenham um me-

O coordenador ressalta ainda que o material didático e as
ações de educação ambiental
estão tendo uma boa receptividade por parte das comunidades. “Eles gostaram do almanaque, acharam muito relevante
o tema e ressaltaram que não
possuem muita coisa disponível no material que trabalham,
principalmente com ênfase no
Bioma Caatinga”, completa.
Sandino Moreira, Coordenador de Educação Ambiental
da AC, enfatiza que com o Almanaque Água Preservada, os
estudantes terão acesso a um
conteúdo contextualizado para
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cuidados e manejo da água adaptados às condições do semiárido,
aprendendo assim novas habilidades e competências para lidar
com a escassez da água. “Com
o almanaque os jovens terão um
ano inteiro de atividades baseadas em datas festivas do meio
ambiente, que os estimulam a
manter uma rotina de práticas
para a preservação da água.”
Para Gilson Miranda, esse
trabalho de educação ambiental
nas escolas tem grande relevância principalmente por abordar
a o tema água. “O almanaque
enriquece ainda mais o saber
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dos educadores e estudantes sobre o tema”, destaca.
Projeto Água Preservada
O Projeto Água Preservada é
desenvolvido com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental Caixa. Estrutura-se em três
frentes de atuação: educação
ambiental, restauração florestal
e implementação do Sistema de
Bioáguas. São realizadas ações
de mobilização das comunidades
para o reaproveitamento e uso
racional da água, de restauração
florestal de nascentes e áreas degradadas com o plantio de 2 mil

mudas, e de reaproveitamento da
água descartada no uso doméstico para a utilização em hortas
de quintais produtivos.
O “Água Preservada” foi um
dos dez projetos aprovados na
chamada pública do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica de 2015 em todo o país.
Almanaque Água Preservada
O Almanaque Água Preservada é um material didático onde
são apresentados conceitos básicos sobre o manejo adequado
da água e maneiras de trabalhar
o tema de forma lúdica e pro-

dutiva. O almanaque servirá de
apoio pedagógico e educacional
para escolas e comunidades em
geral. A iniciativa tem o objetivo
de melhorar a segurança hídrica
através da proteção de nascentes, disseminação de tecnologia
para o reuso de água e formação
cidadã objetivando o uso responsável dos recursos hídricos.
O conteúdo do material didático
contempla noções de onde vem a
água que abastece nossas casas,
conceito de mata ciliar, importância das nascentes, desperdício, tecnologias sustentáveis
para captação e reuso da água e
saneamento básico.
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O Orquidário UFC está recebendo cápsulas
de café instantâneo vazias, que podem virar vasinhos para cactos e suculentas. As cápsulas
recolhidas estão sendo usadas para o trabalho
realizado na comunidade Riacho das Pedras em
Tejucuoca – CE. Se você usa esse tipo de máquina
de cafés instantâneo, que tal juntar as cápsulas e
doar para o Orquidário UFC? Assim você estará
contribuindo para o trabalho dos universitários
e para o equilíbrio sustentável do planeta. Você
também pode adotar a ideia para as plantas do
seu jardim, basta pressionar as cápsulas com os
dedos e elas ficarão planas, prontas para o uso.
A doação está sendo realizada no próprio Orquidário UFC, que fica no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará. (Avenida Humberto Monte – Campus do Pici).
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A

noite do último dia 27 foi um
momento de grande celebração
para a Associação Caatinga e
parceiros. Em comemoração ao
Dia Nacional da Caatinga, celebrado em 28 de abril, industriais, acadêmicos, jornalistas e
personalidades importantes da
sociedade cearense estiveram
presentes no Museu da Indústria, em Fortaleza – CE, para
prestigiar o coquetel de lançamento e exibição do documentário “Expedição ao Cânion do
Poti”. O documentário é um dos
resultados do Programa Tatu-bola, promovido pela Asso-

ciação Caatinga e apoiado pela
Fundação Grupo Boticário de
Proteção à Natureza. Na ocasião,
também estiveram presentes os
pesquisadores que participaram
da expedição ao Cânion do Poti.
O evento teve como intuito
sensibilizar o público sobre a
importância da conservação do
tatu-bola e do bioma Caatinga,
além de ter sido a ocasião do
lançamento de uma Campanha
de Financiamento Coletivo, na
plataforma kickante, para arrecadar fundos e dar continuidade às ações do Projeto Tatu-bo-
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la. “Esperamos que as pessoas
possam conhecer e familiarizarse com a espécie e seu habitat.
Desta forma, conhecendo nosso
bioma e toda a riqueza de fauna e flora associada, eles poderão ajudar de alguma maneira
na sua conservação, seja com
ações práticas ou repassando
as informações aprendidas para
seus parentes e amigos. Assim,
mais e mais pessoas conhecerão o surpreendente mundo da
Caatinga”, reforça o biólogo Samuel Portela, que participou da
expedição ao cânion do Rio Poti
e faz parte da coordenação técnica do Programa Tatu-bola.

trajetória de pesquisadores que
se aventuraram por 10 dias na
região do Cânion do Rio Poti,
para identificar áreas de ocorrência do tatu-bola. O animal,
presente na Caatinga e em algumas florestas do Cerrado brasileiro, está ameaçado de extinção
e foi categorizado como Em Perigo na lista vermelha da União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), que
identifica espécies ameaçadas.
A ideia do Projeto Tatu-bola é
tirar a espécie da lista de animais ameaçados de extinção e
torná-la símbolo de proteção do
bioma Caatinga.

O alpinista Rosier Alexandre,
cearense que escalou o monte Everest, foi uma das personalidades presentes no evento.
Ele revela que se emocionou
ao assistir ao documentário e
que essa iniciativa é muito importante para que as pessoas
se sintam próximas e sensibilizadas com a causa. “O documentário é apaixonante! Um
trabalho muito bem produzido,
com o respaldo de uma pesquisa científica, tendo grande peso
para incentivar ações como a
campanha de financiamento coletivo, aqui lançada, em prol da
conservação de um animal típico da nossa Caatinga, que já foi
mascote de uma copa do mundo. Espero que o documentário
esteja à disposição de todos em
breve para que possamos compartilhá-lo”, enfatiza.

A veterinária e pesquisadora
que liderou a expedição, Flávia
Miranda, ressalta que este foi
um marco em sua carreira de 15
anos de experiências com meio
ambiente. “A beleza da região do
Cânion do Poti é surpreendente. Acompanhada de uma equipe bastante empenhada, pude
conhecer uma Caatinga extremamente preservada e uma comunidade local linda, que ama
aquele lugar. Foi emocionante”,
relembra. Flávia destaca ainda
que durante a expedição, cinco
exemplares da espécie do tatu
-bola foram registrados e que
ter comprovado a ocorrência do
animal na região foi o grande
êxito da pesquisa.

O curta metragem “Expedição ao Cânion do Poti” retrata a
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Devian Zutter, produtor audiovisual responsável pela realização do documentário, teve um
olhar diferenciado sobre a Caatinga a partir dessa experiência.
Vindo do Sul do país, esse foi o
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primeiro contato do cinegrafista
com o nosso bioma. “Essa foi para
mim uma experiência única. Ainda não conhecia a Caatinga e foi
surpreendente, o que mais me
chamou atenção foi a beleza do
lugar. Eu tinha uma visão distorcida sobre o que era a Caatinga e
ao ver de perto e vivenciá-la pude
ter outro conceito sobre a riqueza
do bioma”, destaca.
Segundo o biólogo Samuel
Portela, a expedição ao Cânion
do Rio Poti foi uma experiência
importante para a conservação do tatu-bola, pois nela foi
possível conhecer mais sobre o
ambiente em que ele vive, como
por exemplo, o tipo de vegetação
existente onde ele costuma habitar, o tipo de solo e um pouco
dos seus hábitos.
O lançamento do documentário “Expedição ao Cânion do
Poti” contou com o apoio financeiro da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e
com a parceria da Federação das
Indústrias do Ceará (FIEC). Edgard Gadelha, presidente do conselho da Associação Caatinga e
representante da FIEC, destacou
o êxito do evento. “O lançamento do documentário foi um sucesso! Nessa noite, brindamos
e celebramos o Dia Nacional da
Caatinga, dando um passo muito importante no trabalho de
conservação do tatu-bola, que é
torná-lo conhecido por todos. Ter
toda uma equipe engajada em
um trabalho de conhecimento e
preservação da espécie é fundamental”, ressalta.
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Gadelha enfatizou ainda a
importância da parceria entre a
Associação Caatinga e a FIEC.
“A Associação Caatinga tem o
DNA da indústria, uma vez que
foi fundada pela iniciativa do
industrial Samuel C. Johnson,
além de ter a presença muito
forte de industriais em seu conselho. Essa parceria mostra que
a indústria se preocupa com a
preservação do meio ambiente e
que ambos estão relacionados”.
O Programa
O Programa de Conservação
do Tatu-bola está no terceiro semestre de atuação e tem por objetivo identificar áreas de ocorrência do animal e preservá-las
a fim de garantir ambientes seguros para seu desenvolvimento e reprodução. É desenvolvido
pela Associação Caatinga com o
apoio da Fundação Grupo Boticário desde novembro de 2015.

Campanha de Financiamento
Coletivo do Projeto Tatu-bola
A Campanha de Financiamento Coletivo do Projeto Tatu-bola,
na plataforma Kickante, tem como
meta arrecadar por meio de doações
o montante de R$ 500.000,00. Com
esse valor, será possível implantar
o Centro de Pesquisa e Conservação do Tatu-bola – CPCTB. Este
centro funcionará na Reserva Natural Serra das Almas, localizada
na divisa do Ceará e Piauí e dará
suporte a um trabalho multidisciplinar para promover a conservação do tatu-bola, a manutenção
da espécie na natureza, a redução

03

04

Escolha a campanha: ‘Projeto
de conservação do Tatu-bola’.

Leia sobre o projeto e escolha
uma das formas de contribuição.

02
Na aba de pesquisa
digite Tatu-bola.

01
Acesse o site
kickante.com.br.

do risco de extinção, a redução do
risco de desertificação, a contenção
dos efeitos do aquecimento global e
a segurança hídrica. O apoio do valor arrecadado ajudará a viabilizar
ações que irão gerar conhecimento
atualizado sobre a ecologia e distribuição da espécie; identificar áreas
prioritárias para a conservação da
espécie; promover conservação da
espécie através da criação de reservas ambientais (Unidades de Conservação) e estabelecimento de corredores ecológicos; tornar o animal
mais conhecidos e os ambientes
naturais onde ocorre; e sensibilizar a sociedade através de ações de
educação ambiental.

05
Preencha os
campos, escolha
a forma de
pagamento e clique
em contribuir.

06
Compartilhe sua
atitude e pronto!
Obrigado pela
sua ajuda, ela fará
toda a diferença.
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Para comemorar o Dia Nacional da Caatinga pedimos em nossas
redes sociais fotos, desenhos, vídeos, ou pequenos textos que possam
demonstrar o que a Caatinga representa, confira o que rolou!

Foto: andré felipe

Foto: @arquinorneto87

Foto: Bruno Mesquita Uchoa

Foto: Ricardo Moura
Foto: carolina esteves
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Foto: Guilherme Braga
Foto: Giovanna Rodrigues

Foto: Xavier Silva

Foto: Luana Florentino

Foto: Geraldo Lisboa

Foto: Geraldo Lisboa

Foto: Giovanna Rodrigues
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DiáLoGOS DA

CARNAÚBA
26.05 8H
granja – CE

Simpósios de Pesquisa
em Mata Atlântica

IV Fórum Brasileiro de
Áreas Degradadas

Promovido pelo Instituto
Zoobotâncio de Morro
Azul, têm como objetivo
discutir e promover
temas relacionados ao
bioma Mata Atlântica e
Ecossistemas associados
e abrir espaço para a
apresentação de estudos
e trabalhos realizados
por jovens pesquisadores,
aumentando assim
a conscientização da
importância do bioma
Mata Atlântica por meio
de ações promocionais
em níveis local e
nacional.

Realizado pelo
Centro Brasileiro
para Conservação
da Natureza e
Desenvolvimento
Sustentável, têm como
objetivo promover
conhecimentos
e experiência
desenvolvidas na
recuperação e
degradação ambiental
nos diversos biomas
brasileiros. O evento
pretende contribuir
com a difícil tarefa de
restauração desses
biomas.

Data:
20 de Maio de 2017

Data:
09, 10 e 11 de maio

Local:
Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro – IFRJ
Campus Sacra Família,
em Paulo de Frontin.

Local:
Universidade Federal
de Viçosa – Auditório
da Biblioteca Central,
na cidade de Viçosa
em Minas Gerais.
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III Diálogos da Carnaúba
O evento promovido
pela Associação
Caatinga em parceria
com o Sindcarnaúba,
o III diálogos será
um momento de
apresentações e debates
sobre a cadeia produtiva
da carnaúba, com o
objetivo de promover a
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.
Data:
26 de Maio
Local:
Granja – CE

A Natural Wax é uma indústria refinadora de cera de carnaúba, instalada no distrito industrial de Maracanaú, no Ceará. Tem atuação nacional e internacional e se diferencia pela
oferta de um produto natural, de alto padrão de qualidade,
elaborado com respeito a todos os elos da cadeia produtiva e
ao meio ambiente.
Está comprometida também com a minimização do impacto
ambiental da atividade industrial, por isso instalou-se numa
área apropriada para atividade, minimizando os impactos à
comunidade e ao meio ambiente. Utiliza gás natural como
combustível, visto que sua queima resulta em menor emissão
de dióxido de carbono à atmosfera se comparada à combustão
de outras fontes de energia usualmente empregadas.
A parceria entre a Natural Wax e a Associação Caatinga beneficia principalmente os clientes. A cada 5.000 kg de cera adquirida, adota-se, por um ano, um hectare da Reserva Particular do
Patrimônio Natural Serra das Almas, localizada em Crateús, Ceará. Em nome do cliente, é emitido um certificado de mantenedor
da Caatinga. O diretor da Natural Wax, Edgar Gadelha, é também presidente do conselho deliberativo da Associação Caatinga.

Natural Wax:
Avenida Parque Leste,
600. Distrito Industrial – Maracanaú.
Fone/Fax: 3215-3090
E-mail: naturalwax@
naturalwax.com.br

A Natural Wax integra o Sindicato das Indústrias Refinadoras de Cera de Carnaúba do Estado do Ceará (Sindcarnaúba)
e participa da Câmara Setorial da Carnaúba, instância com a
finalidade de apoiar ações do setor composta por representantes de produtores rurais, refinadores e órgãos públicos. Desse
modo, apoia a pesquisa em botânica da espécie, combate a
espécies invasoras, preservação ambiental e reflorestamento,
inovação tecnológica de processos industriais e de extrativismo, além de ações que visam geração de emprego e renda,
atividades de caráter social, cultural e educacional em meio à
cadeia produtiva da cera de carnaúba.
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Alice Sales, estagiária de comunicação da Associação Caatinga,
teve a oportunidade de conhecer
a RNSA, em Crateús – CE, na
companhia da equipe de comunicação da AC. O texto a seguir
é um relato escrito por ela sobre
a experiência vivida na Reserva.
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L

ongas horas de estrada de asfalto e de terra, ausência de sinal
de telefone e internet. Tudo isso
se tornaria irrelevante diante
de tudo o que ainda seria vivido dentro de dois dias de estadia
na Reserva Natural Serra das
Almas, Crateús - CE. Quando
chegamos já estava escuro. Não
foi possível ver, nesse primeiro
momento, a paisagem do entorno do Centro Ecológico Samuel
Johnson, situado na parte baixa
da Reserva, onde ficamos hospedados na primeira noite. No entanto, o cheiro vindo do mato e
o clarão das estrelas no céu, jamais visto na cidade, me traziam
a sensação de que o dia seguinte
seria inesquecível.
Em vez do despertador do
celular, o canto da passarinhada que já madrugava lá fora foi
a primeira toada do alvorecer.
Amanhecer na Reserva Natural
Serra das Almas foi, sem dúvidas, uma das melhores formas
de começar o dia. Logo quis ver
as paisagens que a noite havia

escondido. Ao sair na varanda,
me deparei com um passarinho
laranja e preto, saltitando entre
os galhos de um arbusto nativo. Era um corrupião (Icterus
jamaicaii), cantando livre e feliz.
Entendi isso como um desejo de
boas vindas.
Olhei em volta e logo me dei
conta de que estávamos rodeados por uma vasta e densa floresta. A Caatinga virgem, pura,
conservada, que se perdia do alcance dos meus olhos. Que paisagem incrível! Ao fundo, a serra
da Ibiapaba integrava o cenário.
O tempo estava agradável e, por
causa das chuvas que vêm abençoando o sertão nos últimos meses, a mata branca do período de
estiagem, estava verde. Mal podia esperar até o momento de me
aventurar pelas trilhas que nos
levariam até as entranhas dessa
mata selvagem.
No Centro Ecológico Samuel
Johnson, tive a oportunidade
de conhecer tecnologias susten-
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táveis que beneficiam cerca de
26 comunidades no entorno da
Reserva, como o sistema de meliponicultura, cisternas de placa, sistema bioágua, forno solar
e fogão ecoeficiente. Ainda pela
manhã, seguimos para a sede
da Reserva Natural Serra das
Almas, localizada do planalto
da serra. O clima lá em cima
é mais frio, mas a paisagem
da floresta fechada permanece
exuberante. Logo, Préas (Galea
spixii) e Tejus (Tupinambis merianae) começaram a sair da
mata para transitar pelo jardim
da sede. Pra quem é amante da
natureza, observar o movimento
livre de animais silvestres, em
seu próprio habitat, é como um
presente dos céus.
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À tarde foi o momento de conhecer a trilha da Gameleira, a
mais nova trilha da Reserva. Um
percurso de 16 Km, ida e volta,
mata a dentro. A riqueza em detalhes da flora da Caatinga pôde
ser contemplada nesse momento. Árvores e arbustos dos mais
diversos tamanhos, texturas e
formatos. Flores de cores vivas
pelo caminho e cheiros marcantes que se espalhavam pelo ar.
No fim da trilha mais uma recompensa: a Gameleira. A mais
alta árvore encontrada na Reserva Natural Serra das Almas,
de galhos longos e robustos, que
me fez questionar o quão somos
pequenos diante da natureza.
Sentados aos pés da grande árvore apreciamos o mirante, que
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nos permitiu ver do alto toda a
imensidão da mata. No fim do
dia, fui levada pelos meus colegas caatingueiros até a bica
do Riacho Melancia. Nas águas
da nascente, fui batizada como
a mais nova caatingueira. Um
momento marcante e bonito. O
ritual simbólico é tradição entre
os colaboradores e parceiros da
Associação Caatinga.
No dia seguinte partimos de
volta para Fortaleza (CE). Na
estrada que nos leva até a por-
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teira da sede, surgiu na frente
do carro um Jacu-Verdadeiro
(Penelope jacucaca). Parou, nos
encarou e voou. Talvez quisesse nos dizer um “Até logo”. Voltei
para casa com um sentimento
de intimidade com a natureza
e com a ideia ainda mais forte
de que precisamos preservá-la.
Trouxe no peito um contentamento inexplicável por ter tido o
privilégio de conhecer a Reserva
Natural Serra das Almas, reduto de inestimável biodiversidade
do bioma Caatinga.

ão
SC Johnson convida Associaç
tras
Caatinga para ciclo de pales
s da
que resgata histórias e êxito
parceria
s
Teve início um ciclo de palestra
visa
promovido SC Johnson que
reretratar histórias inspiradoras
tiva
lacionadas à empresa. A inicia
org utem como objetivo fortalecer o
Johnlho de ser colaborador da SC
u em
son. A primeira palestra ocorre
driSão Paulo (SP) e na ocasião, Ro
Asgo Castro, coordenador geral da
da AC com
história de 18 anos de parceria
a
ou
gat
res
,
nga
ati
Ca
ão
iaç
soc
ser vação
balho realizado em prol da con
tra
do
tos
êxi
os
e
n,
nso
Joh
a SC
do bioma Caatinga.
dos cotra teve uma boa participação
Seg undo Rodrigo Castro, a pales
que revelou
ra o depoimento de um deles,
laboradores, tendo destaque pa
não conhededicados a SC Johnson ainda
que em 18 anos de trabalhos
ria. Comatinga possibilitadas pela parce
cia as ações da Associação Ca
e daquela
de participar daquele momento
pletou dizendo estar org ulhoso
ser vação.
trabalho também o apoio à pre
empresa e reconheceu em seu

Romaria das Águas e da Terra
, na comunidade Poti,
leva fiéis da a refletir sobre
conser vação da Caatinga
A Romaria das Ág uas e da Ter
ra, que ocorreu no dia
19, na comunidade do Poti, loc
alizada no entorno da Reser va Natural Serra das Almas,
contou com a presença
de mais de 200 pessoas de com
unidades da região. Durante o evento religioso, os pa
rticipantes foram levados a
refletir sobre a campanha da
fraternidade de 2017, que
tra z como tema “Biomas brasile
iros e a defesa da vida”.
Na ocasião o padre ressaltou
a importância e necessidade de conser vação do bioma Ca
atinga e destacou o trabalho realizado pela Associação
Caatinga.
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iência pública sobre campanha da fraAssociação Caatinga participa de aud
ternidade 2017
da Associação Caatinga, Sandino MoO coordenador de Educação Ambiental
ha
iência pública para tratar da Campan
reira, representou a instituição em aud
A
a “Biomas brasileiros e defesa da vida”.
da Fraternidade 2017, que tem como tem
a,
Complexo de Comissões Técnicas da Cas
audiência ocorreu no ultimo dia 11, no
Ceará.
na Assembleia Legislativa do Estado do

da campanha, que neste ano, dá ênfase
A audiência teve como objetivo a difusão
e
a valorização da vida, do meio ambiente
à diversidade de cada bioma brasileiro e
biomas.
da cultura dos povos que vivem nesses

ações que a Associação Caatinga vem
Na ocasião, foram colocados em pauta as
a e as ações inovadoras para melhorar
realizando em prol da conservação do biom
das tecnologias sustentáveis
o convívio no semiárido, como é o caso
io de Meio Ambiente do Estado, Artur
O evento contou com a presença do secretár
l, Glória Car valho, a articuladora da Cam
Bruno, a assessora da Cáritas Regiona
s.
l e a Deputada Estadual Rachel Marque
panha da Fraternidade, Mônica Pimente

Latam aprova mais um ano de parceria
com a Associação Caatinga
A Associação Caatinga teve no mês de Abril
mais um motivo para comemorar. Foi aprovada
a continuidade da parceria da LATAM Airlines
Brasil com a AC. Esse é o sétimo ano de parceria entre as duas instituições, fazendo toda
a diferença na realização dos projetos da Associação Caatinga e para o êxito de suas ações.
A Associação Caatinga agradece a LATAM Airlines Brasil pela confiança e por todo o apoio
ao longo desses anos de parceria nos projetos
de conservação e valorização da Caatinga, patrimônio natural exclusivamente brasileiro.
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Seduc, Fiec, Museu da Indústria e Associação
Caatinga se reúnem para discutir parcerias
Estiveram reunidos, Luís Carlos Beltrão, Gerente do Museu da Indústria; Edgar Gadelha, Diretor Financeiro da Federação das Indústrias do
Estado do Ceará (Fiec); Idilvan Alencar, Secretário da Secretaria de Educação do Estado do Ceará
(Seduc); Ednilton Soares, presidente do Conselho
Temático de Educação (COED) da Federação das
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e Sandino
Moreira, Coordenador de Educação Ambiental da
Associação Caatinga. A reunião, que ocorreu no
Museu da Indústria, teve como pauta principal a
prospecção de parcerias da Associação Caatinga
com as instituições presentes. Durante a reunião
foram apresentados os trabalhos realizados na
Reserva Natural Serra das Almas e a estrutura que a RPPN possui capaz de receber visitas e
contar com novas parcerias.

Estudantes da Comunidade rurais de Crateús (CE)
participam de atividade de Educação Ambiental
O Projeto Água Preservada, apoiado pelo Fundo Socioambiental Caixa promoveu durante o mês de março
ações educativas para os estudantes da comunidade de
Realejo, Patos, Santana e Montenebo, todas localizadas
no entorno da Reser va Natural Serra das Almas. Durante a ação, os estudantes aprenderam mais sobre o
meio ambiente através de palestra, música, exibição de
vídeos, atividades em grupo e brincadeiras educativas.
Estudantes de escolas das comunidades de Patos,
Santana e Montenebo também foram beneficiados no
mês de março, com ações de educação ambiental. Ao
todo, 270 estudantes participaram das atividades.
O projeto Água Preservada está em sua reta final
e ao longo de um ano de execução de suas atividades
esteve voltado para ações de educação ambiental, implementação do Sistema de Bioág uas, mobilização das
comunidades para o reaproveitamento e uso racional
da água, de restauração florestal de nascentes e áreas
degradadas com o plantio de mudas, e de reaproveitamento da água descartada no uso doméstico para a
utilização em hortas de quintais produtivos.
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APOIO

Apoie você também a
construção do Centro De
Pesquisa e Conservação do
PROGRAMA
Tatu-bola! Acesse aqui a
nossa campanha no kickante.

REALIZAÇÃO

