HÁ 20 ANOS ELABORANDO
E REALIZANDO PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS EM
PROL DA CAATINGA.

Diante dos atuais desafios ambientais é indispensável,
para a promoção da sustentabilidade do nosso planeta
assegurando um ambiente ecologicamente equilibrado
para as presentes e futuras gerações, que empresas e
cidadãos estejam cientes dos seus compromissos e
adotem práticas mais sustentáveis.
Nós, da Associação Caatinga, nos especializamos na
elaboração e execução de projetos socioambientais,
sendo reconhecidos nacional e internacionalmente.
Somos uma opção de investimento seguro, para empresas
que queiram se diferenciar pelo compromisso com o
meio ambiente, seja engajando-se nas nossas iniciativas
ou adquirindo projetos e serviços personalizados.
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Aderindo às nossas iniciativas a sua empresa contribuirá
para a proteção da Caatinga, bioma exclusivamente
brasileiro, sendo o mais rico em biodiversidade e o mais
populoso - com cerca de 27 milhões de pessoas - quando
comparado às outras regiões semiáridas do mundo.
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FUNDADA EM 1998

COMUNIDADES SERTANEJAS

A Associação Caatinga é uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP) com a missão de
promover a conservação das terras, florestas e águas
da Caatinga para garantir a permanência de todas as suas
formas de vida.

As ações realizadas no entorno da Reserva atingem 40
comunidades e cerca de 3.600 famílias. Atuamos com
projetos socioambientais que atrelam a conservação
da Caatinga com o desenvolvimento sustentável do
local, promovendo a geração de renda e adaptação de
comunidades sertanejas a semiaridez.

RESERVA NATURAL SERRA DAS ALMAS

TATU-BOLA

Localizada entre os estados do Ceará e Piauí, é reconhecida
pela Unesco como Posto Avançado da Reserva da Biosfera
da Caatinga, foi criada pelo Fundo estabelecido por Samuel
Johnson (in memoriam) e hoje são mais de 6 mil hectares
protegidos que resguardam três nascentes, espécies
ameaçadas de extinção e que contribui para a manutenção
de serviços ambientais e ecossistêmicos.

Indicamos a espécie Tolypeutes tricinctus como mascote
da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, e atualmente
somos coordenadores executivos do PAN (Plano de Ação
Nacional), política pública voltada para a conservação do
animal, e desenvolvemos o Programa de Conservação
do Tatu-bola.

DESENVOLVEMOS SERVIÇOS
QUE SE ENCAIXAM NO PERFIL
DA SUA INSTITUIÇÃO.
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O QUE SUA EMPRESA PROCURA?

AJUDAR A NATUREZA
E AS PESSOAS

PROMOVER A CULTURA
DA SUSTENTABILIDADE

Projetos socioambientais nas áreas
de conservação de espécies, proteção
de nascentes, emissão reduzida e
evitada de carbono e ações que visam
melhorar a convivência com o semiárido,
difundindo tecnologias sustentáveis e
educação ambiental.

Atividades de educação ambiental para
empresas, que incluem campanhas,
capacitações, palestras e exposições.
Criamos programas de sustentabilidade
para o ambiente de trabalho. De acordo
com a sua necessidade elaboramos
conteúdos e materiais educativos.

GERIR PATRIMÔNIO
DE CONSERVAÇÃO
Nossa experiência em gestão é a Reserva
Natural Serra das Almas, são mais
de 18 anos gerindo uma unidade de
conservação que é referência no modelo
integrado de conservação da Caatinga.
Temos 16 planos de manejos elaborados
e aprovados por órgãos ambientais.

PROTEGER A
BIODIVERSIDADE
Estudos para subsidiar a criação de
unidades de conservação públicas e
privadas. Já realizamos diversos estudos,
proporcionando a criação de mais de 25
unidades de conservação na Caatinga e
Mata Atlântica. Além disso cadastramos
propriedades rurais no CAR (Cadastro
Ambiental Rural) em atendimento ao
Código Florestal.

RESTAURAR ÁREAS
FLORESTAIS

A RESERVA NATURAL
SERRA DAS ALMAS É UM
SANTUÁRIO DA FAUNA E
FLORA DA CAATINGA.
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Produzimos e comercializamos mudas
nativas da Caatinga. Juntamente com
essa prática, elaboramos projetos de
replantio florestal em atendimento a
processos de compensação ambiental
previstos no licenciamento ambiental
de empreendimentos.

CONHEÇA NOSSOS
PROJETOS, APOIE
A ÚNICA FLORESTA
EXCLUSIVAMENTE
BRASILEIRA, A CAATINGA,
E SEJA UMA EMPRESA
DIFERENCIADA.

CONSERVAÇÃO DA RESERVA
NATURAL SERRA DAS ALMAS
Maior Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) do estado do Ceará abrigando uma rica
biodiversidade, inclusive com ocorrência de
espécies ameaçadas, o projeto promove ações
de conservação, educação ambiental, pesquisa
científica, monitoramento de fauna e recuperação
de áreas degradadas.

PROGRAMA DE
CONSERVAÇÃO DO TATU-BOLA
Promove ações de conservação do habitat natural
do Tatu-Bola para reduzir o risco de extinção da
espécie. O projeto trabalha através de ações
educativas e pequisas para fomentar a criação
de unidades de conservação e assim, preservar
nascentes, conter a degradação local e reduzir
os níveis de desertificação.

ÁGUA PRESERVADA
Ações de conservação dos recursos hídricos no
semiárido, através da proteção e recuperação de
nascentes, educação ambiental e disseminação
de tecnologias de gestão da água que incluem
captação, armazenamento e reuso, inclusive para
a produção de alimentos e geração de renda.

TECNOLOGIAS SOCIOAMBIENTAIS

NO CLIMA DA CAATINGA

Contribuem para a melhoria da qualidade
de vida dos sertanejos e o uso racional
de recursos naturais da Caatinga. São
elas: fornos solares, cisternas de placas,
sistema bioágua, fogões ecoeficientes,
coleta de sementes, produção de mudas
nativas, compostagem, canteiros bio
sépticos e produção de mel de Jandaíra
(meliponicultura).

Com atuação em 40 comunidades no
Piauí e Ceará, visa o convívio próspero e
harmônico com o semiárido, a proteção
dos recursos hídricos, das florestas e do
Tatu-Bola. Também atuamos na mitigação
dos efeitos danosos das alterações
climáticas, por meio de 6 linhas de ações:
Criação e Gestão de Áreas Protegidas,
Pesquisa Científica, Educação Ambiental,
Comunicação, Restauração Florestal e
Tecnologias Sustentáveis.

CARNAÚBA SUSTENTÁVEL
A Carnaúba é uma palmeira nativa da Caatinga
com muita importância ambiental, econômica e
social para o Nordeste. Ela fornece um pó que dá
origem a Cera de Carnaúba que é amplamente
utilizada pela indústria. O objetivo do projeto é
desenvolver um modelo sustentável para a cadeia
produtiva da Carnaúba.
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APOIO À CRIAÇÃO E GESTÃO DE
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC)
Suporte técnico aos interessados na implantação
de Reservas Particulares de Patrimônio Natural
e sua gestão. As reservas garantem qualidade
ambiental, sustentabilidade e mitigação dos
efeitos do aquecimento global. Desenvolvemos
estudos técnicos para a criação de UC pública
e elaboração de planos de manejo. E através do
nosso trabalho, das 36 RPPN que existem no
Ceará, apoiamos a criação de 24 e elaboramos 13
planos de manejo.

QUER COLABORAR COM A GENTE?
SUA AJUDA É BEM-VINDA PARA
PROTEGER O TATU-BOLA
E A NOSSA FLORESTA.
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ADOTE A RESERVA NATURAL SERRA DAS ALMAS
A Reserva Natural Serra das Almas (RNSA) é uma RPPN que
abriga uma amostra significativa da fauna e flora típicas
da Caatinga. Localizada nos municípios de Crateús/CE e
Buriti dos Montes/PI, a área possui mais de 6 mil hectares
de mata preservada. A partir da reserva desenvolvemos
um modelo integrado de conservação da Caatinga. Através
de uma contribuição anual você ajuda na manutenção das
atividades na RNSA e ações com comunidades rurais do
seu entorno. Saiba mais em: acaatinga.org.br

EU PROTEJO O TATU-BOLA
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O Tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) é a menor e menos conhecida
espécie de tatu do Brasil. Vive na Caatinga e em algumas áreas
do Cerrado. Além de sofrer com o desmatamento, ele também é
alvo de caçadores, por isso se encontra em perigo de extinção.
Através da campanha Eu Protejo o Tatu-bola empresas e pessoas
físicas podem nos ajudar a proteger o nosso querido tatuzinho
e a floresta onde vive, beneficiando outras espécies da fauna e
flora da Caatinga, garantindo assim uma maior qualidade de vida
às pessoas que vivem no sertão.

ÚNICO BIOMA EXCLUSIVAMENTE BRASILEIRO

INVESTIMENTO COM RETORNO SOCIOAMBIENTAL
Todo o investimento realizado na Associação Caatinga, inclusive os
provenientes de consultoria, são direcionados para a consecução
de seus objetivos institucionais e estatutários. As ações realizadas
têm resultados concretos e com reconhecimentos nacionais e
internacionais.

FOTO: TIDE FOTOARTE

GARANTIR TODAS AS FORMAS DE
VIDA DO BIOMA CAATINGA
É UMA DE NOSSAS MISSÕES E
EMPREGAMOS ESSE OBJETIVO
EM VARIADAS AÇÕES DE PROJETOS.

Rico em biodiversidade e com uma população de 27 milhões de
pessoas habitando este bioma. Neste sentido, é necessário um
conjunto de ações que proporcionem a proteção da Caatinga com a
geração de alternativas de convivência com o semiárido e respeito
aos recursos naturais.

INVESTIMENTO COM INCENTIVO FISCAL

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

As doações realizadas, por empresas tributadas com base no lucro
real, poderão ser deduzidas do Imposto de Renda, até o limite de dois
por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada
a sua dedução, quando for realizadta para Organização da Sociedade
Civil, conforme prevê o Art. 13, § 2º, III da Lei nº 9.249/95.

ADERÊNCIA COM OS ODS
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável fazem parte da Agenda
2030 estabelecida pela ONU como um compromisso das nações
adotarem práticas sustentáveis. Na atuação da Associação Caatinga,
destacam-se aderência com os ODS 1, 2, 3, 6, 7, 8,12, 13 e 15.
Nosso trabalho está alinhado à década de recuperação dos
ecossistemas (2021-2030), também estabelecido pela ONU.
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ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

SAÚDE E
BEM-ESTAR

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

COMBATE ÀS
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

VIDA SOBRE
A TERRA

NOSSOS PARCEIROS

SINDICATO DAS
INDÚSTRIAS REFINADORAS
DE CERA DE CARNAÚBA
DO ESTADO DO CEARÁ
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SINDCARNAÚBA

FALE CONOSCO

(85) 3241.0759

acaatinga.org.br

caatinga@acaatinga.or.br

Núcleo Operacional Fortaleza (NUF)
Rua Cláudio Manoel Dias Leite, 50 – Guararapes
Fortaleza, Ceará – CEP 60810-130
Fone/Fax: (85) 3241-0759

www.acaatinga.org.br
acaatinga

@acaatinga

Associação caatinga

