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A Associação Caatinga, fundada em 1998 tem a missão de pro-
mover a conservação das terras, florestas e águas da Caatinga para 
garantir a permanência de todas as suas formas de vida, bem como 
estimular o desenvolvimento sustentável em comunidades do semiári-
do. Atua nas seguintes linhas: apoio à criação e gestão de áreas prote-
gidas, restauração florestal, disseminação de tecnologias sustentáveis 
para uso de recursos naturais, educação ambiental, comunicação para 
a valorização da Caatinga, apoio ao desenvolvimento de políticas pú-
blicas de incentivo à conservação ambiental e incentivo à pesquisa. 

A instituição é responsável pela Reserva Natural Serra das Almas, 
uma unidade de conservação de 6.285 hectares, categorizada como 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, situada nos municípios de 
Buriti dos Montes (PI) e Crateús (CE). Desde 2006 desenvolve modelo 
integrado de conservação da Caatinga aliando prioridades de con-
servação às prioridades de desenvolvimento local sustentável, traba-
lhando em parceria com as comunidades.

A área de intervenção da instituição está situada no planalto da 
Ibiapaba no Piauí e sertão de Crateús no Ceará, a área de interven-
ção direta da Associação Caatinga está entre as regiões mais pobres 
do país, conforme os Índices de Desenvolvimento Humano-IDH (IBGE, 
2011). A população rural é caracterizada por baixos níveis de renda e 
deficiência no acesso a emprego, terra, saúde, educação, água tra-
tada, saneamento básico, cultura e lazer (SETAS, 2000). Em geral a 
infraestrutura e serviços públicos nas comunidades são precários, as 
práticas produtivas incluem essencialmente a retirada da cobertura 
vegetal que implica em forte e contínua pressão sobre os recursos na-
turais e altas taxas de emissão de CO2. O objetivo da Associação Ca-
atinga é contribuir para a mitigação de efeitos potencializadores do 
aquecimento global, a adaptação climática de comunidades envolvi-
das, a proteção dos recursos hídricos e das florestas por meio de ações 
de conservação.
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Estamos passando pelo que talvez seja o maior desafio da nossa 
geração, que é a pandemia do COVID-19. A forma que a humanidade 
encontrou para enfrentar o avanço desse vírus foi o isolamento social.  
Esta política é efetiva e necessária, mas o isolamento não está sendo 
fácil principalmente para as pessoas que têm trabalho informal.

Pensando nisso, lançamos a campanha solidária “Caatingueiros 
Todos Unidos”, que tem o propósito de arrecadar doações para a 
compra de alimentos e itens de higiene pessoal para as famílias em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica que vivem em 40 co-
munidades rurais de Crateús (CE) e Buriti dos Montes (PI).
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As doações serão recebidas em nosso site 

e com esse recurso financeiro vamos adquirir 
os produtos em mercados da região e distribuir 
para famílias das comunidades. Nosso o ob-
jetivo é atender o maior número de famílias e 
levar um pouco de esperança para comunida-
des do semiárido neste momento desafiador.

https://www.acaatinga.org.br/caatingueiros-todos-unidos/
https://www.acaatinga.org.br/caatingueiros-todos-unidos/


Devido à política de isolamento social em vigor para combater o 
avanço do coronavírus, algumas famílias estão com dificuldades para 
manter seu sustento e saúde alimentar. A população rural da região é 
caracterizada ainda hoje por baixos níveis de renda e deficiência no 
acesso a emprego. As comunidades rurais estão isoladas e muitas são 
distantes da sede dos municípios de Crateús-CE e Buriti dos Montes-PI 
sendo o acesso difícil. Não há ônibus para locomoção, apenas os car-
ros de horário (conhecidos como “pau-de-arara”). Em geral a infra-
estrutura e serviços públicos nas comunidades são precários e diante 
desse cenário a pressão sobre o meio ambiente também tende a se in-
tensificar. A ação irá contribuir para segurança alimentar das famílias, 
priorizando aquelas mais carentes e que possuem em sua composição 
membros em grupo de risco.

JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS
GERAL: Contribuir para a segurança alimentar de famílias que estão 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, melhorando o seu 
acesso a higiene, informação e diminuindo a pressão sobre o ambien-
te, principalmente a de caça.  

ESPECÍFICOS: Oferecer cestas básicas para famílias selecionadas por 
critérios de prioridades;

Atender as famílias e ajudá-las a enfrentar o coronavírus com maior 
segurança, melhores condições de prevenção, higiene e informação;

Diminuir os efeitos ambientais adversos da pandemia sobre a Reserva 
Natural Serra das Almas, especialmente a pressão de caça.

ITENS DISTRIBUÍDOS
Alimentos 
4kg de arroz
2kg de açúcar
1kg de feijão
1kg de farinha
1kg de mortadela
4 pcts de farinha de milho em flocos
2 pcts de macarrão
1 pct de sal
1 garrafa de óleo
1 pct de café em pó 250g
1 biscoito doce 400g
1 biscoito água e sal 400g
1 lata de salsicha 300g 
2 linguiças defumada 240g
2 latas de sardinha 125g

Produtos de higiene e limpeza: 
2 sabonetes
2 água sanitária 1L
1 sabão em pedra
1 detergente 500ml

Informativo
Panfleto com informações sobre 
o coronavírus: sintomas e dicas de 
prevenção.



EXECUÇÃO

PESSOAS 
BENEFICIADAS261

Aldeia Nazário, Assentamento Padre Alfredinho, 
Quebradas, Queimadas e Santa Luzia

COMUNIDADES DO 
CEARÁ CONTEMPLADAS05

83 CESTAS BÁSICAS 
ENTREGUES

1. MAIO 2020
• Doação 1.010kg de alimentos da Federação das Indústrias do Es-

tado do Ceará (FIEC)  e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL): 80 cestas 
de 12kg cada + 100 pacotes de macarrão – 01.05.2020

• Campanha Caatingueiros #todosunidos aprovada na Chamada 
Pública para Apoio à Ações Emergenciais Junto a Populações Vul-
neráveis da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) –  11.05.2020

Com o valor arrecadado pelo site + a doação da FIEC e IEL, distribuímos:







PESSOAS 
BENEFICIADAS749 

No Ceará: Xavier, Lagoas, Barro vermelho, 
Queimadas, Santa Luzia, Boqueirão dos Galdinos, 
Assentamento Xavier, Tucuns, Buritizinho

No Piauí: Jatobá Medonho e Caldeirão

COMUNIDADES DO 
CONTEMPLADAS11

200 CESTAS BÁSICAS 
ENTREGUES

2. JUNHO 2020
• Com o valor da Chamada Pública para Apoio à Ações Emergen-

ciais Junto a Populações Vulneráveis da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) + as doações arrecadadas pelo site, distribuímos :







NOSSOS NÚMEROS
ATÉ O MOMENTO JÁ DISTRIBUÍMOS:

CESTAS BÁSICAS
283

PESSOAS BENEFICIADAS
1.010

COMUNIDADES 
CONTEMPLADAS

14
No Ceará: Aldeia Nazário, Assentamento Padre Alfredinho, 
Quebradas, Xavier, Lagoas, Barro vermelho, Queimadas, 
Santa Luzia, Boqueirão dos Galdinos, Assentamento Xavier, 
Tucuns, Buritizinho. No Piauí: Jatobá Medonho e Caldeirão.



WWW.ACAATINGA.ORG.BR
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https://www.youtube.com/user/acaatinga
https://www.instagram.com/acaatinga/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/associacaocaatinga

