No Clima da
Caatinga
O projeto NCC visa o convívio harmônico e próspero
com o clima semiárido, a proteção dos recursos hídricos, das florestas e do Tatu-Bola, embaixador do projeto, bem como a mitigação dos efeitos danosos das mudanças climáticas, por meio de seis linhas de atuação:

Criação e Gestão de
Áreas Protegidas

Pesquisa Científica
Restauração Florestal
Tecnologias
Sustentáveis

Educação Ambiental

Comunicação

Cada uma dessas linhas de ação visa a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, conectando a floresta
ao recurso natural mais necessário e precioso, especialmente para os ambientes de clima semiárido, a água.

Abrangência
Geográfica
Com atuação em 40 comunidades, em Buriti dos Montes-Pi e Crateús-CE,
O NCC é realizado pela Associação Caatinga e patrocinado pela Petrobras
e Governo Federal por meio do Programa Petrobras Socioambiental.
Desde 2011 o projeto desenvolve ações que unem conservação do bioma
Caatinga, uso racional de seus recursos naturais e desenvolvimento sustentável nas comunidades sertanejas.
Ao longo de seu desenvolvimento, o NCC marcou sua trajetória com:
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Em sua terceira fase de execução, o NCC atua na consolidação das estratégias de
conservação e de convívio com o bioma Caatinga e com o clima.
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Criação e gestão de áreas Protegidas
Pesquisa com felinos da Caatinga, prevenção
de incêndios florestais e neutralização de todo
carbono emitido pelas atividades do projeto.
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Restauração Florestal
Capacitação de pessoas no manejo de sementes nativas, monitoramento de nascentes
e áreas de restauração florestal.
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Educação ambiental
instrumentalização de conteúdos na Reserva
Natural Serra das Almas, publicações, jogos
interativos, exposições, campanhas e mais.
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Comunicação
Eventos e resultados compartilhados em tempo real e os conteúdos mais importantes sobre conservação da Caatinga.
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Tecnologias sustentáveis
Para viver bem na Caatinga é preciso otimizar
o uso dos recursos naturais e beneficiar-se de
suas potencialidades.
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teCNologiaS
SUSteNtáVeiS
QUalidade de Vida No SertÃo
As tecnologias têm como vocação a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a segurança no abastecimento e reaproveitamento da água e o manejo
adequado dos recursos naturais, especialmente os florestais, que fornecem um
serviço ambiental crítico na nossa região: a recarga hídrica e sua retenção.
Meliponicultura01: cultivo da abelha nativa jandaíra, geração de renda e
serviços ambientais de polinização;
Manejo de resíduos sólidos02: coleta seletiva e compostagem do resíduo
orgânico para solos mais férteis e produtivos;
Forno Solar03: alimentos preparados com energia limpa;
Fogão ecoeﬁciente04: - lenha, + florestas, +calor, + saúde e qualidade de vida;
Cisternas de Placa05: vamos guardar essa água preciosa! 30 cisternas a mais
implantadas e 480 mil litros de água armazenada por ano;
Bioágua06: reuso das águas cinzas para produção agrícola. Segurança alimentar e geração de renda. Cinco sistemas implantados e 547,5 mil litros de
água reaproveitada por ano.
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Pelos trabalhos efetivados e pelos resultados colhidos, o No Clima da Caatinga
foi agraciado por premiações nacionais e internacionais.

E não queremos parar por aqui!
Junte-se a nós, colabore com o projeto,
siga e compartilhe nossas redes sociais!

www.noclimadacaatinga.org.br
noclimadacaatinga |
noclimadacaatinga |

Realização

Patrocínio

climadacaatinga
@noclimadacaatinga

