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Envie para: comunicacao@acaatinga.org.br

Lindo beija-flor, registrado pelas lentes 
do Alysson Lima, nas áreas do projeto da 
transposição do rio São Francisco.
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! 
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Contrariando a máxima do Imperador Júlio Cé-
sar “Dividir para conquistar”, nós da Associa-
ção Caatinga unimos e nos fortalecemos. Uni-
mos nossa inquietação de querer fazer diferente, 
trazemos para perto nossos parceiros, nossos 
apoiadores e nossos propósitos. Mas não nega-
mos a importância do momento de dividir. Divi-
dimos o trabalho em várias frentes, comparti-
lhar a alegria de cada conquista e as resoluções 
para cada dúvida. Pensando bem, Júlio César 
não estava de todo errado. Afinal, dividir é o que 
fazemos com a ACaatinga todos os meses. 

Nesse mês tivemos muitos momentos de união, 
recebemos a visita de David P. McCauley, Dire-
tor de Assuntos Externos da América Latina da 
SC Johnson, que conheceu e se encantou com 
o nosso trabalho, um novo parceiro se uniu ao 
crescente grupo de apoiadores da AC e reuni-
mos, com muito sucesso, a cadeia produtiva da 
cera da carnaúba de Aracati no último Diálogos 
da Carnaúba. Tivemos ainda, mais um gran-
de momento de união, a última palestra para o 
Carnaúba Day, a ocasião aproximou ainda mais 
a AC com os funcionários da SC Johnson para 
o fortalecimento da imagem das duas Institui-
ções. Mais uma vez percebo que nosso  trabalho 
é de união, parceria e consolidação.

Espero que o sentimento de realização que sen-
timos ao realizar tudo isso e que está aqui des-
crito, contagie você, leitor, e que consigamos 
inspirar, um pouco que seja, sua leitura. 

Obrigada 
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AssociAção cAAtingA se 
reúne com ministério Público 
PArA ProsPecção de PArceriAs
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Associação Caatinga esteve re-
presentava pelas figuras de 
Daniel Fernandes, gerente ad-
ministrativo-financeiro e Ro-
niesley Dias, analista adminis-
trativo- financeiro, em reunião 
com o procurador-geral de Jus-
tiça, Plácido Rios, e a promoto-
ra de justiça e coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional do 
Meio Ambiente (CAOMACE), Ja-
cqueline Faustino, na tarde do 
último dia 9 de agosto.

Na oportunidade, foi apresen-
tado o trabalho da Associação, 
com ênfase em ações de restau-
ração florestal, criação de novas 
Unidades de Conservação Am-
biental, ações de educação am-
biental, projetos de tecnologia 
sustentável, segurança hídrica, 
fomento de políticas públicas na 
área ambiental e pesquisa sobre 
o bioma Caatinga.

Segundo Daniel Fernandes, 
esse foi um momento de estrei-
tar laços entre as duas entidades 
haja vista que o Ministério Públi-
co do Estado do Ceará tem papel 
fundamental na garantia de um 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e pode ser um gran-
de parceiro em ações de preser-
vação ambiental. “O Ministério 
Público, assim como a Associa-
ção Caatinga faz parte do comi-
tê gestor do Pacto por um Ceará 
Sustentável, recentemente insti-
tuído pelo Governo do Estado do 
Ceará. A intenção é aproximar 
as duas instituições para termos 
mais um aliado em atividades 
voltadas para preservação do 
meio ambiente” ressalta.

A

AssociAção cAAtingA se 
reúne com ministério Público 
PArA ProsPecção de PArceriAs
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Guta (Mara Augusta) perde a 
mãe muito cedo e é enviada pela 
madrasta para um internato de 
freiras no Ceará. Tímida e soli-
tária, ela se vê sozinha e sonha 
com um mundo “lá fora” que 
parece muito longe da realida-
de. Mas é no colégio que Guta 
conhece Maria da Glória e Ma-
ria José, e, juntas elas se tor-
nam uma, completando o trio 
que está sempre unido – como a 
constelação de Órion - e dá nome 
a história. Com personalidades e 
histórias de vida totalmente di-
ferentes, as três se tornam con-
fidentes, compartilhando suas 
ideias, fantasias e até mesmo 
amores. A narrativa acompanha 
o crescimento das meninas, da 
infância, adolescência até a vida 
adulta. O enredo segue ambien-
tado pelo sertão nordestino, com 
viagens por Juazeiro, no Ceará, 
e pelas estradas árduas e cacto-
sas do estado. Com o livro, lan-
çado em 1939, a autora Raquel 
de Queiroz relembra o papel fe-
minino na sociedade da época, 
tema frequente em suas obras.

As três Marias 
(raquel de Queiroz, 1939)

Madre terra nossa esperança / 
Onde a vida dá seus frutos / O 
teu filho vem cantar / Ser e ter o 
sonho por inteiro / Ser sem-ter-
ra, ser guerreiro / Com a missão 
de semear / À terra, terra. Escri-
ta pelo trovador Pedro Munhoz, 
e regravada pela trupe do Teatro 
Mágico em 2013, a música traça 
o percurso e criação do universo, 
exaltando as belezas da nature-
za, mas também alertando para 
a preservação do meio ambiente 
e quanto ao risco da ganância 
dos homens sobre a terra.

Canção da terra 
(teatro mágico)
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José Renato, personagem de 
Irandhir Santos, é um geólogo 
de 35 anos que recebe a mis-
são de realizar uma pesquisa 
de campo pelo Sertão Nordes-
tino. Ele atravessa cidades da 
Bahia, Sergipe, Ceará, Alagoas 
e Pernambuco, avaliando o pos-
sível percurso de um canal a ser 
construído que vai desviar o per-
curso do único rio caudaloso da 
região. Enquanto viaja, algo em 
comum surge entre o protago-
nista e as pessoas e a passagens 
que encontra: o vazio e a sensa-
ção de abandono e isolamento. 
Com direção de Marcelo Gomes 
e Karim Aïnouz, o filme resulta 
da composição de diversas ima-
gens registradas durante a gra-
vação de um documentário on 
the road.  O protagonista narra 
a história em primeira pessoa, 
mas a sua imagem nunca apa-
rece no vídeo. A estética criati-
va da produção rendeu vários 
prêmios à narrativa, incluindo 
o Festival de Veneza de 2009. 
O arranjo musical, a mescla de 
realidade e ficção e a junção de 
imagens provindas de câmeras 
diferentes fazem do enredo uma 
viagem pelo sensorial, um filme 
que desperta sentimentos dis-
tintos e controversos a partir de 
um olhar comum.

Viajo Porque Preciso, Volto 
Porque te Amo
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DiáLoGoS DA
CARNAÚBA
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om representantes dos diversos 
setores da cadeia produtiva da 
Carnaúba, o último Diálogos da 
Carnaúba foi um sucesso! Rea-
lizado em Aracati – CE, no dia 
25 de agosto, o evento foi consi-
derado uma Sucesso. “Ele reu-
niu muitas pessoas na Câma-
ra de Aracati. Hoje debatemos 
muitos temas, muitas saídas e 
percebemos os gargalos da ca-
deia e quais as maiores necessi-
dades.”, avalia Sandino Moreira 
Silva, coordenador de educação 
ambiental da Instituição e um 
dos articuladores do evento. 

Uma importante questão le-
vantada foi a regularização das 
normas de trabalho no campo 
e adesão a tecnologias de mo-

dernização. Segundo Sandino, 
outros pontos ainda vão ser 
colocados em execução a par-
tir de agora, quando começa o 
encaminhamento das deman-
das surgidas nos eventos, como 
as ações em busca de políticas 
públicas que contemplem as sa-
ídas para a cadeia da carnaúba.

Estiveram presentes repre-
sentantes do Ministério Público 
do Trabalho no Ceará (MPT-CE), 
da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará, 
Banco do Nordeste, Prefeitura 
Municipal de Aracati, além do 
SindCarnaúba e Associação Ca-
atinga, bem como outras orga-
nizações públicas e privadas e 
sociedade civil.

C

CiClo de seminários 
Diálogos Da Carnaúba 
tem última edição 
em aracati - ce

| 13 
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PRojeto 
CARNAÚBA 
SuSteNtáveL

O “Projeto Carnaúba Sustentável: 
Conservação, Educação e Tecnologias 
Sustentáveis”, pretende estreitar as re-
lações na cadeia produtiva da extração 
da Carnaúba e é fruto de uma parceria 
da Associação Caatinga e Sindcarnaú-
ba.  A intenção do Sindicato e da Asso-
ciação é fazer com que a extração da 
cera da Carnaúba seja cada vez mais 
sustentável e respeite a natureza e o ho-
mem. Ao longo do projeto, estão sendo 
realizadas oficinas que apresentam os 
desafios e soluções para o setor. Além 
disso, está sendo dado aporte financei-
ro para a continuidade das ações da As-
sociação Caatinga em Crateús e região.

Dentre os convidados para o 
evento estavam produtores, ex-
tratores, industriais e os demais 
interessados na cadeia produtiva 
da cera da Carnaúba. A quarta 
edição do Diálogos da Carnaú-
ba foi uma ação do projeto Car-
naúba Sustentável, desenvolvido 
pela Associação Caatinga em 
parceria com o SindCarnaúba. 

O primeiro evento ocorreu 
no Município de Morrinhos, o 
segundo em Jaguaruana, e o 
terceiro em Granja, todos mu-
nicípios cearenses. Neste último 
encontro, os participantes tam-
bém tiveram um espaço reserva-
do para a discussão dos resulta-
dos dos seminários anteriores.

| 15 
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óleo de cozinha
O que fazer com o

usado?
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arece inofensivo, mas o óleo de cozinha, aquele que 
utilizamos para frituras no dia a dia prejudica o 
meio ambiente de diversas formas quando não é 
descartado corretamente. Em decomposição, o óleo 
que usamos para fazer frituras libera metano na 
atmosfera, um dos principais gases causadores do 
efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. 

A substância também prejudica o solo, pois con-
tribui para impermeabilização, impedindo a absor-
ção da água da chuva e causando enchentes. Além 
disso, o óleo de cozinha carrega elementos químicos 
que podem ser danosos à flora.

Despejar no ralo não é uma opção

Descartar o óleo pelo ralo da pia é uma péssima 
ideia. O material se mistura com os elementos quí-
micos de detergentes e acaba criando uma mistura 
gelatinosa que obstrui os canos e aglutina outros 
resíduos e bactérias. No caminho, esse “bolo de gor-
dura” também causa danos à rede de esgoto e con-
tamina a água do sistema hídrico.

Armazene e doe para a reciclagem

Depois de cozinhar, armazene o óleo usado em 
garrafas plásticas. Feche bem para evitar que ele 
entre em contato com outras substâncias.

Há várias maneiras de dar novos usos ao óleo de 
cozinha usado. Ele pode ser transformado em sabão, 
velas e até biodiesel. Existem várias pessoas e orga-
nizações que buscam esse material para reciclagem 
e, em Fortaleza, estão instalados diversos pontos de 
coleta desse produto. Confira o mapa aqui.

P
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correu em Manaus (AM), no 
dia 28 de agosto, o Carnaúba 
Day. A palestra faz parte de 
um ciclo de eventos promovi-
dos pela SC Johnson que vi-
sam retratar histórias inspira-
doras relacionadas à empresa. 
A iniciativa tem como objetivo 
fortalecer o orgulho de ser co-
laborador da SC Johnson. A 
primeira palestra ocorreu em 
São Paulo (SP), a segunda foi 
no Rio de Janeiro (RJ). 

Nesta última ocasião, Rodri-
go Castro, coordenador geral da 

o Associação Caatinga, e Daniel 
Fernandes, Gerente Adminis-
trativo Financeiro, resgataram 
a história de quase 19 anos de 
parceria da AC com a SC John-
son, e os êxitos do trabalho re-
alizado em prol da conservação 
do bioma Caatinga.

"Ficamos muito felizes em 
compartilhar com time da SC 
Johnson um pouco do trabalho 
desenvolvido pela Associação 
Caatinga. Temos muitos valores 
em comum, sobretudo a paixão 
pelo que fazemos e compromis-
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so com a sustentabilidade do 
nosso planeta", comenta Daniel.

História

Os encontros celebram os 
80 anos do estabelecimento da 
empresa no Brasil. A SC John-
son chegou no país em 1935. 
Os fundadores já tinham uma 
longa história com o Nordes-
te, e numa segunda expedição 
para a nossa região, em 1988 
que alguns membros da família 
Johnson vieram rumo ao Ceará, 
realizando uma viagem em cele-

bração ao “espírito da aventura”: 
a Expedição Carnaúba.

Nesta ocasião, a Companhia 
fez uma doação de 18.000 acres 
de Caatinga à fundação ame-
ricana de proteção ambiental 
“The Nature Conservancy”, para 
o estudo e a criação de uma re-
serva desta importante ecorre-
gião, o que conhecemos hoje por 
Reserva Particular de Proteção 
Ambiental Serra das Almas.

Clique aqui e saiba mais sobre a SC Johnson.
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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 envia a sua! 

Foto: eD. SoUzA Foto: JAIr CÉlIo

Foto: VINíCIUS AlexANDre

Foto: VINíCIUS AlexANDre
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FotoS: erMAelA CíCerA 

Foto: tIDe FUBIlADoS

Foto: Kelly CrIStINA

Foto: JAIr CÉlIo
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Unidade de Conservação no PiaUí

Cânion do rio Poti
área de oCorrênCia do 

tatU-bola será
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pós a conclusão de várias eta-
pas previstas como o estudo de 
fauna, flora, meio físico e outros 
diagnósticos técnicos da área, 
o que era apenas um projeto, 
está cada vez mais próximo de 
se tornar realidade: a criação do 
Parque Estadual do Cânion do 
Rio Poti, no Estado do Piauí. No 
último mês dois momentos im-

A portantes do processo de cria-
ção da Unidade de Conservação 
foram consumados, trazendo 
expectativas positivas quanto a 
realização dessa conquista.

 O primeiro momento foi uma 
reunião entre representantes da 
Secretaria Estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos do 
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Piauí (Semar), profissionais da 
Associação Caatinga, pesquisa-
dores locais e proprietários de 
terras que estão inseridas dentro 
dos limites do futuro Parque. Na 
ocasião, foi apresentada aos fa-
zendeiros a importância da cria-
ção do Parque Estadual e os li-
mites propostos para a área da 
Unidade de Conservação. 

Em outra ocasião, foi realiza-
da uma audiência pública para 
apresentar a proposta de cria-
ção da Unidade de Conservação 
à população de Buriti dos Mon-
tes (PI), município que abriga a 
região onde será o parque. Du-
rante a audiência, Samuel Por-
tela, coordenador de áreas pro-
tegidas da Associação Caatinga, 
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expôs a relevância dessa inicia-
tiva. Segundo ele, esse foi um 
momento fundamental para es-
clarecer alguns detalhes para a 
sociedade. “Alguns acreditavam 
que a criação do parque pode-
ria causar a desapropriação de 
terras e remoção das pessoas 
que vivem nas comunidades do 
entorno. A audiência pública foi 
um momento para deixar claro 
que isso não vai ocorrer e que a 
sociedade só tem a ganhar com 

a regulamentação da unidade 
de conservação.”

Segundo Samuel Portela, 
a ideia é que o parque gere in-
serção socioeconômica para a 
as pessoas que vivem nas co-
munidades vizinhas. “Além da 
conservação da área, a intenção 
do Governo do Estado do Piauí 
é beneficiar socialmente as co-
munidades. O Parque Estadual 
deverá atrair o turismo ecoló-
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gico, gerando oportunidades de 
emprego e renda para a popula-
ção,” destaca.

O próximo passo será fechar 
a poligonal definitiva e entregar 
o produto final do projeto para 
que os trâmites burocráticos 
necessários para a assinatura 
do decreto de criação da unida-
de de conservação sejam publi-
cados. A proposta de criação do 
parque é uma ação do Gover-
no do estado do Piauí por meio 
da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
(Semar) e conta com a consulto-
ria da Associação Caatinga para 
realização do projeto.

Área de ocorrência do 
tatu-bola

Mais do que sua beleza úni-
ca, a região que envolve o Rio 
Poti abriga vários atributos que 

precisam ser preservados, como 
a rica diversidade de fauna e flo-
ra da Caatinga, além de mani-
festações arqueológicas e pale-
ontológicas presentes onde será 
o Parque Estadual. Como exem-
plo disso, o cânion do Poti foi 
cenário de uma expedição reali-
zada pela Associação Caatinga e 
pesquisadores parceiros no ano 
passado. A expedição resultou 
em um documentário, mas esse 
não foi o único êxito dessa em-
preitada: durante esse trabalho 
de campo, foi possível compro-
var a presença do Tatu-bola na 
região. O mamífero presente na 
Caatinga e em algumas florestas 
do Cerrado, é a menor espécie de 
tatu encontrada no Brasil e está 
ameaçada de extinção, estando 
categorizada como Em Perigo na 
Lista Vermelha da União Inter-
nacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN), que identifica 
espécies ameaçadas. 
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Clique aqui e assista ao documentário expedição tatu-bola ao Cânion do rio Poti.
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A Associação Caatinga recebeu, na tarde do último dia 9 de 
agosto, a visita da Equipe da SC Johnson, liderada por 
David P. McCauley, Diretor de Assuntos Externos da Amé-
rica Latina, acompanhado por Flávia Gouvea, Diretora de 
Recursos Humanos e por Andressa Scaldaferri, Asses-
sora de Comunicação da Empresa. A visita à Associação 
Caatinga fez parte da programação de David P. McCauley 
em sua vinda à SC Johnson Brasil e teve como objetivo 
fortalecer a parceria com da multinacional com a AC. 

30 |  



Na ocasião da reunião, foram apresentados os projetos e 
atividades da parceria entre a SC Johnson e a Associação 
Caatinga. Essa foi uma oportunidade de apresentar o traba-
lho da AC para a equipe, em especial para o Diretor de As-
suntos Externos da América Latina, que ainda não conhecia 
o trabalho da instituição. "McCauley se mostrou impressio-
nado positivamente com a quantidade de ações e projetos 
que realizamos em parceria com a SC Johnson e nos pa-
rabenizou pelo trabalho realizado”, ressalta o coordenador 
geral da AC, Rodrigo Castro, ao avaliar a reunião.  

Durante sua permanência em Fortaleza, a equipe esteve 
ainda no Museu da Indústria para tratar de detalhes sobre a 
parceria da SC Johnson com a Federação das Indústrias no 
Estado do Ceará (FIEC).

Na programação também teve destaque uma visitação às 
obras que estão sendo realizadas na Escola de Ensino Fun-
damental e Médio Johnson, que passa por uma reconstrução, 
no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. A instituição 
de ensino foi fundada há 55 anos, por iniciativa de Samuel 
Johnson. A escola foi idealizada para filhos de funcionários 
da SC Johnson e posteriormente doada ao Estado do Ceará.

| 31 
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A Ampèria Comercializadora de Energia foi 
criada para atuar na compra e venda de energia 
elétrica, com o objetivo de prestar serviços asso-
ciados à atividade, assegurando a inteligência de 
mercado e regulação, a gestão de contratos e a 
gestão de risco no âmbito do setor elétrico brasi-
leiro e nos demais mercados.

Além disso, a Ampèria atua na comercialização 
de energia elétrica para a formulação e a consoli-
dação de um mercado de energia livre e competi-
tivo no país, com soluções de alto valor agregado 
para seus clientes. Sua equipe reúne a competên-
cia e a experiência necessárias para garantir aos 
clientes a segurança do suprimento e a redução 
dos custos de aquisição. 

A empresa comercializa energia em todo o ter-
ritório nacional, com especial atenção para as de 
fontes renováveis.

Sua atuação tem como objetivos: 
• Elaborar soluções flexíveis, considerando a 

diversidade de cargas, perfis e fontes de ge-
ração, além da localização física das diversas 
centrais de geração e centros de consumo;

• Permitir a captura de sinergias na comercializa-
ção de eletricidade, por meio de uma plataforma 
única, possibilitando ganhos de escala e am-
pliação da visibilidade no mercado de energia;

• A unificação da representação institucional.

Ampèria

Av. Almirante Barroso, 52, 
sala 802 - Centro/ RJ 
CEP: 20031-000

+55 21 3590-4900

contato@amperia.com.br 

www.amperia.com.br
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A Ampèria Comercializadora 
de energia apoia a 
Associação Caatinga através 
da Campanha Adote a 
Reserva Natural Serra das 
Almas, que disponibiliza a 
adoção simbólica de hectares 
pelo período de um ano. A 
empresa adotou 100 hectares.
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2º Agreco – Web Congresso Internacional online de 
Agroecologia e Permacultura

O 2º AgrecoWeb será composto por palestras e cursos abor-
dando conhecimentos e informações gerados por pesquisado-
res e também por experiências cotidianas de agricultores (ru-
rais e urbanos), além de profissionais de diferentes áreas. O 
evento contará com a participação de experts em Agroecologia 
e Permacultura oriundos de diferentes países e continentes, 
que estarão ministrando palestras e os cursos. 

Data: 04 a 10 de Outubro | local: Online | Info.: agroecoweb.com.br

IV Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação

Com o tema central voltado a encontrar novos rumos para a 
conservação da biodiversidade, vai ser realizado na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, em dezembro, o IV SBBC. O 
objetivo principal do evento é possibilitar a discussão sobre te-
mas atuas e os avanços obtidos na área da conservação. Tam-
bém estará em foco estreitar os laços existentes entre a comu-
nidade científica envolvida com a temática, além de conhecer 
as demandas da sociedade e do terceiro setor, explorando a 
conexão entre esses três pilares em prol da conservação. 

Data: 03 a 07 de dezembro | local: Auditório Nobre – Centro de atividades Didáticas 1
Info.: biologiadaconservacao.com.br

Data: 08 a 10 de novembro| local: Sala de Convenções do Centro de Exposições 
Imigrante| Info.: infobibos.com

VII Simpósio de restauração ecológica

O objetivo principal é promover uma discussão sobre as prin-
cipais tendências quanto ao uso de novas ferramentas dispo-
nibilizadas para elaboração de projetos de áreas degradadas. 
Será discutida a evolução das pesquisas científicas que pos-
sam estar subsidiando as políticas públicas. Estes “avanços e 
tecnologias” serão apresentados e discutidos em mesas-redon-
das, palestras, cursos, estande de apresentações de trabalhos 
científicos e em atividades relacionadas à disponibilização de 
serviços e produtos voltados à restauração ecológica.



assoCiação Caatinga integra 
Comité gestor Do PaCto Por 

um Ceará sustentável



Pacto por um Ceará Sustentá-
vel, plano do Governo Estadual 
do Ceará que objetiva a cons-
trução de uma cultura de con-
servação ambiental no estado, 
contará com a Associação Ca-
atinga em seu comitê gestor. O 
Pacto teve lançamento na ma-
nhã do último dia 2 de agosto, 
em solenidade que reuniu insti-
tuições e autoridades no Palácio 
da Abolição, em Fortaleza- CE. 
Na ocasião, estiveram represen-
tando a Associação Caatinga o 
coordenador geral Rodrigo Cas-
tro e Daniel Fernandes, gerente 
administrativo financeiro.  . 

O Ceará Sustentável é uma 
iniciativa articulada entre ór-
gãos públicos estaduais, muni-
cipais e federais e instituições 
da sociedade civil, objetivando 
a construção de uma cultura de 
sustentabilidade e de justiça so-

cioambiental e econômica, com 
políticas interinstitucionais de 
gestão ambiental integrada vol-
tadas para a convivência com o 
semiárido, a gestão de recursos 
hídricos, saneamento básico e 
as energias renováveis.

Estão entre o campo de com-
petências do comitê no Pacto: 
garantir a sustentabilidade dos 
recursos hídricos, a conserva-
ção e recuperação da Caatin-
ga e demais biomas e ecossis-
temas terrestres e aquáticos, o 
enfrentamento e mitigação dos 
efeitos das mudanças climáti-
cas de modo geral e do avanço 
da desertificação no estado em 
específico. Além da Associação 
Caatinga, o Comitê Gestor é for-
mado por mais 52 entidades.

 Segundo Rodrigo Castro, bió-
logo e coordenador geral da Asso-

o
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ciação Caatinga, o Pacto por um 
Ceará Sustentável é uma iniciati-
va que pretende unir amplamen-
te entidades dos seguimentos 
ambientais, sociais, públicos e 
privados para promover um Cea-
rá mais sustentável no futuro. “É 
uma visão de longo prazo sobre 
como o Ceará se desenvolverá de 
forma sustentável. Trata-se de 
um projeto que visa a conserva-
ção ambiental e a qualidade de 
vida dos cidadãos cearenses”.

Rodrigo ressalta ainda que a 
participação da Associação Ca-
atinga no comitê gestor do Pac-
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to terá um papel crítico e pro-
positivo para pautar questões 
prioritárias de sustentabilidade. 
A intenção é dar ênfase na con-
servação e uso sustentável das 
florestas do Ceará - sobretudo 
às florestas da Caatinga - pro-
mover uma gestão hídrica mais 
integrada e mais sustentável, 
propor uma gestão mais eficien-
te dos resíduos sólidos e pensar 
em como tornar um Ceará au-
tônomo em energias renováveis. 
“Pretendemos trazer análises, 
propostas e soluções alternati-
vas para alcançar esses objeti-
vos”, destaca.

Foto: divulgação/blogdopaulosergiodecarvalho



Estudos para criação 
de Unidades de 
Conservação públicas

A Associação Caatinga conta com equipe técnica especializada na re-
alização de estudos específicos para elaboração de propostas detalhadas 
de criação de Unidades de Conservação (UC), auxiliando o Poder Público 
no processo de criação de novas UC. O intuito desse trabalho é auxiliar na 
promoção da melhoria da qualidade de vida das populações, assegurando 
a manutenção de serviços ambientais e contribuindo potencialmente para 
fazer frente ao acelerado processo de degradação da paisagem, que gera 
o agravamento da desertificação e da insegurança hídrica no semiárido.
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Serviços:
• Identificação de áreas para criação da UC;

• Estudos de levantamento da biodiversidade;

• Georreferenciamento e elaboração de diagnóstico ambiental da área a 
ser convertida em UC;

• Recomendação de categoria;

• Elaboração de mapas e memoriais descritivos;

• Cálculo de custos para criação, implantação e manutenção anual da UC.

Clique aqui e saiba mais
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Alunos visitam a reserva Natural Serra das Almas 

Estudantes do curso de Biologia da Universidade da In-

tegração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), 

visitaram a Reserva onde tiveram uma aula de campo sobre 

o bioma Caatinga, além deles tivemos o prazer de receber a 

professora Fabiann Lucena e a turma do curso de Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Ceará.
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estudantes do curso de engenharia Ambiental da UFS 

conhecem trabalho de conservação da Caatinga na rNSA 

O gerente da Reserva Natural Serra das Almas, Thiago Vieira, foi 

convidado a dar uma aula para os estudantes do curso de Engenha-

ria Florestal da Universidade Federal de Sergipe. Durante sua partici-

pação na aula da disciplina de Manejo de Áreas Silvestres, ministra-

da pela professora Laura Jane Gomes, ele abordou a experiência de 

conservação do bioma Caatinga na Reserva Natural Serra das Almas. 

Brigada Contra Incêndios Florestais das Comunidades do entorno da rNSA passará por curso de reciclagem 
A equipe técnica da Associação Caatinga esteve na comunidade Padre Alfredinho para convidar aqueles que participaram do curso de forma-ção da Brigada Contra Incêndios Florestais, no ano de 2015, para uma capacitação de reciclagem. Na ocasião a equipe também conferiu os equi-pamentos contra incêndios entregues aos participantes da formação. O curso de reciclagem da Brigada Contra Incêndios Florestais ocorrerá nós próximos dias 9 e 10 de setembro e capacitará pessoas das comunidades Padre Alfredinho, Jatobá medonho, Nazario e Quebradas, situadas no entorno da Reserva Natural Serra das Almas.
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Guaramiranga terá nova reserva Particular 

do Patrimônio Natural

O município de Guaramiranga (CE) ganha-

rá mais uma Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. Samuel Portela, coordenador de áre-

as protegidas da Associação Caatinga, esteve 

no mês de julho em Guaramiranga (CE) para 

realizar o georreferenciamento do Sítio Lagoa, 

propriedade onde será criada uma RPPN com 

aproximadamente 70 hectares de mata con-

servada. A área escolhida pelo proprietário do 

Sítio Lagoa é de grande importância para a 

conservação por abrigar espécies de aves ame-

açadas, como a Maria-do-nordeste (Hemitriccus 

tyrannulus), Pintassilgo-do-nordeste (Spinus 

yarrellii) e o Periquito-cara-suja (Pyrrhura 

griseipectus).  A inciativa  é uma atividade do 

Projeto RPPN: Conservação Voluntária Geran-

do Serviços Ambientais, apoiado pela Funda-

ção Grupo Boticário de Proteção à Natureza.  
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Associação Caatinga realiza capacitação de uso de Sistemas Bioágua 

em comunidades do entorno da rNSA

Famílias de comunidades do entorno da Reserva Natural Serra das Almas, 

que foram beneficiadas com a instalação do Sistema Bioágua em suas pro-

priedades, participaram de capacitação para o uso da tecnologia, no dia 5 de 

agosto. Durante as atividades da capacitação, os participantes visitaram a 

propriedade de uma família da comunidade de Santana, já beneficiada com 

o Sistema Bioágua, no ano passado. Esse foi um momento importante para 

mostrar na prática o potencial da tecnologia e uso por parte das famílias.
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Secretaria do Meio Ambiente de General Sampaio (Ce) se reúne 

com AC para conhecer projetos

Alexandra Araújo, administradora pública e Camila Cardoso, coordenadora 

ambiental, estiveram representando a Secretaria do Meio Ambiente do Municí-

pio de General Sampaio (CE) em reunião com equipe de colaboradores da Asso-

ciação Caatinga para conhecer melhor o trabalho realizado pela AC. O Intuito 

da reunião foi de verificar a possibilidade de replicar no município de General 

Sampaio algumas ações desenvolvidas na Reserva Natural Serra das Almas e 

comunidades vizinhas, com ênfase em  educação ambiental e tecnologias sus-

tentáveis, além de outras atividades com foco em preservação do meio ambiente. 

Associação Caatinga participa de Workshop promovido 
pela Fundação Grupo Boticário

O Coordenador de áreas protegidas da Associação Caatinga, Sa-
muel Portela, participou do Encontro de Agentes de Conservação pro-
movido pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que 
ocorreu em São José dos Pinhais (PR), entre os dias 19 e 21 de julho. 
Durante o encontro, profissionais especializados em áreas de conser-
vação estiveram reunidos para trocar experiências em um Workshop, 
além de visitar a Fábrica do Grupo Boticário, em São José dos Pi-
nhais e a Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba (PR).  




