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O projeto No Clima da Caatinga (NCC) é realizado pela Associa-
ção Caatinga e patrocinado pela Petrobras por meio do Pro-
grama Petrobras Socioambiental. Tem como principal objetivo 
mitigar os efeitos potencializadores do aquecimento global e 
promover a adaptação de comunidades rurais à semiaridez, 
através de ações de conservação, restauração florestal, dis-
seminação de tecnologias sociais, educação ambiental, pes-
quisa, comunicação e fomento a políticas públicas ambientais.

Essas ações promovem o desenvolvimento sustentável de co-
munidades rurais do semiárido e contribuem para a proteção 
da biodiversidade do único bioma exclusivamente brasileiro: a 
Caatinga. Entre novembro de 2017 e 2019 executamos a tercei-
ra fase do projeto, tendo o Tatu-bola como nosso embaixador 
da conservação e 40 comunidades rurais parceiras do projeto.

Ao longo de três fases, o NCC, patrocinado pela Petrobras, por 
meio do Programa Petrobras Socioambiental, tem contribuído 
para a conservação do bioma e ajudado a reescrever a relação 
do homem com a Caatinga, promovendo um novo olhar sobre 
o bioma. Ao longo deste período foram três prêmios nacionais 
e internacionais e duas tecnologias sociais certificadas.

Convido-te a acompanhar os resultados da terceira fase do 
projeto. Chegamos ao fim deste terceiro ciclo com a certeza 
de que queremos fazer ainda mais pela Caatinga e pelas pes-
soas que vivem neste surpreendente bioma. Boa leitura!

Daniel Fernandes
Coordenador Geral do Projeto No Clima da Caatinga

Capa | Fotos: Fábio Arruda, Armadilha fotográfica, Brendalinda Moura, Kelly Cristina e Samuel Portela



6

O PROJETO
Com atuação em 40 comunidades de Buriti dos Montes-Pi e Crateús-CE, o No 
Clima da Caatinga (NCC) é realizado pela Associação Caatinga e patrocinado pela 
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal.

Desde 2011 o projeto desenvolve ações que unem conservação do bioma Ca-
atinga, uso racional de recursos naturais e desenvolvimento sustentável nas 
comunidades sertanejas.

O NCC visa o convívio harmônico e próspero com o clima semiárido, 
a proteção dos recursos hídricos, das florestas e do Tatu-Bola, em-
baixador do projeto, bem como a mitigação dos efeitos danosos das 
mudanças climáticas, por meio de sete linhas de atuação:

Criação e Gestão de 
Áreas Protegidas

Pesquisa Científica

Restauração Florestal

Comunicação

Tecnologias 
Sustentáveis

Educação Ambiental 

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. 

Fomento a 
Políticas Públicas
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ADERÊNCIA AOS ODS
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte da Agenda 2030 
estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um compromisso 
das nações adotarem práticas sustentáveis. Na atuação da Associação Caatinga, 
destacam-se aderência aos ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15 e 17.

Nosso projeto está alinhado à década de recuperação dos ecossistemas (2021-
2030), também estabelecido pela ONU. 

Em sua terceira fase de execução, o NCC atuou na consolidação das estratégias de 
conservação e de convívio com o bioma Caatinga e com o clima, tendo em foco os 
seguintes objetivos estratégicos:

• Criação e Gestão de Áreas Protegidas: Apoio à gestão da Reserva Natural Serra 
das Almas, elaboração de planos de manejos de Reservas Particulares do Patri-
mônio Natural e pesquisas com felinos e com o Tatu-Bola.

• Restauração Florestal: Capacitação de pessoas no manejo de sementes nativas, 
monitoramento de nascentes e áreas de restauração florestal.

• Tecnologias sustentáveis: Distribuição de tecnologias sustentáveis (composta-
gem, meliponicultura, cisterna de placas, gestão de resíduos sólidos, sistema bio-
água e produção de mudas e sementes nativas) para famílias das comunidades.

• Educação Ambiental: Instrumentalização e produção de conteúdos educativos: 
publicações, jogos interativos, exposições, campanhas e oficinas.

• Comunicação: Eventos e resultados compartilhados em tempo real e os conteú-
dos mais importantes sobre conservação da Caatinga.

• Fomento a Políticas Públicas: O projeto busca, através de uma rede de parceiros, 
estimular a implementação de politicas públicas socioambientais que contribuem 
para a preservação da Caatinga e promoção de desenvolvimento sustentável.

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

SAÚDE E
BEM-ESTAR E SANEAMENTO

ÁGUA POTÁVEL
QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE

DE GÊNERO
IGUALDADE

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

COMBATE ÀS
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

VIDA SOBRE
A TERRA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO





PROTEÇÃO DE
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PESQUISA SOBRE FELINOS 
DE GRANDE PORTE NA RNSA  

• Instalação de dez câmeras;
• Coleta de material biológico (fezes, carcaças, ossos etc);
• Elaboração de protocolo para monitoramento de organização da coleção 

didático/científica do laboratório da RNSA;
• Padronização das fichas de fiscalização e patrulha;
• Organização do banco de registros fotográficos (2015 em diante);
• Identificação e revisão das fotos; 
• Monitoramento sistemático para revisão de pilhas e cartões de memórias.

COMO FOI FEITO

• Durante o ano de 2018, foram obtidos 26 registros de Puma concolor. 
• A pesquisa mostrou que a proteção desse significativo remanescente de 

Caatinga, está possibilitando a sobrevivência de um elevado número de 
espécies, reforçando o compromisso da RNSA para com a conservação 
das florestas, da biodiversidade e dos recursos hídricos.

RESULTADOS

OBJETIVO

Realizada na Reserva Natural Serra das Almas (RNSA) a pesquisa tem o 
objetivo de mapear e descrever as rotas usadas pela onça-parda (Puma 
concolor) na região. A presença de predadores de topo de cadeia em uma 
comunidade biológica pode ser indicativo de integridade ambiental. Essa 
informação é estratégica no desenho de corredores ecológicos que vão co-
nectar fragmentos florestais utilizados pelas onças que deverão contribuir 
para a conservação de áreas prioritárias utilizadas pela espécie tanto na 
Reserva como em áreas adjacentes.

ODS 13 ODS 15
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REGISTRADAS NA RESERVA NATURAL 
SERRA DAS ALMAS, DESDE 2015.

80 APARIÇÕES DE 
ONÇAS-PARDAS

DA RNSA MONITORADOS 
PELAS ARMADILHAS 
FOTOGRÁFICAS

5.000 HECTARES 
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Elaboração dos planos de manejo da Reserva particular do patrimônio na-
tural (RPPN) Chico Bimbino e da RPPN Olho D’Água do Tronco. A área das 
duas Unidades de Conservação equivale a 73,62 hectares. Essa ação evitou 
a emissão de 3.828,24 toneladas de CO2 para a atmosfera.

RESULTADO

O QUE O NCC JÁ FEZ?

• Criação de três RPPN’s;
• Quatro planos de manejo;
• Implementação de um plano de manejo.

Desde a sua primeira fase, o projeto No Clima da Caatinga já apoiou a criação de três RPPN´s: Chi-
co Bimbino, Francisco Braz de Oliveira e Olho D´água do Tronco. Além disso o NCC contribuiu com 
a elaboração dos planos de manejo de quatro RPPN´s: Neném Barros, Francisco Braz de Oliveira, 
Olho D’Água do Tronco e Chico Bimbino. O NCC também produziu e implementou o plano de ma-
nejo da Reserva Natural Serra das Almas. Essas ações contribuíram para a proteção de 6.441,87 
hectares preservados de Caatinga e com a emissão evitada de 334.977,24 toneladas de carbono. 

6.441,87 HECTARES 
PRESERVADOS DE CAATINGA

334.977,24 TONELADAS 
DE EMISSÕES EVITADAS DE CARBONO

OBJETIVO

Plano de Manejo é um documento técnico de planejamento e gestão das 
Unidades de Conservação e tem como objetivo orientar a gestão e promo-
ver o manejo dos recursos naturais da Unidade de Conservação.

PLANO DE MANEJO
ODS 13 ODS 15ODS 3 ODS 6
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RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL

560
MUDAS

• 500 mudas de espécies nativas da Caatinga plan-
tadas na Reserva Natural Serra das Almas. Essa 
ação sequestrou/capturou 75 toneladas de car-
bono da atmosfera;

• 60 mudas plantadas em comemoração ao Dia de 
Proteção às Florestas, celebrado no dia 17 de ju-
lho de 2019 (ação em conjunto com mais 14 pro-
jetos ambientais patrocinados pela Petrobras por 
meio do Programa Petrobras Socioambiental.).

Durante uma ação de 
monitoramento a equipe do NCC 
encontrou um filhote de jaguatirica. 
Os colaboradores instalaram uma 
armadilha fotográfica para verificar 
se a mãe jaguatirica iria voltar 
para pegar seu filhote. Quatro dias 
depois, ela voltou ao ninho e o 
levou para outro lugar. Isso mostra 
que as áreas restauradas já estão 
promovendo serviços ambientais.

18 ÁREAS RESTAURADAS
MONITORADAS

O projeto No Clima da Caatinga monitorou a res-
tauração florestal de 61,7 hectares de Caatinga. 
Essa ação contribuiu com a emissão evitada de 
3.218,8 toneladas de CO2.

ODS 13 ODS 15ODS 3 ODS 6
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CAPACITAÇÕES

OBJETIVO

Capacitar os guarda-parques, condutores de trilhas e brigadistas da Reser-
va Natural Serra das Almas (RNSA) de maneira periódica a fim de manter 
os protocolos de segurança sempre atualizados.

RESULTADOS

• Capacitação em primeiro socorros para os profissionais da RNSA. Ao total 
16 pessoas foram capacitadas;

• Capacitação em brigadas contra incêndios florestais na RNSA, com par-
ticipação de moradores das comunidades de Besouro, Cabeças, Assenta-
mento Xavier e Assentamento Padre Alfredinho, Nazário e Jatobá Medo-
nho. Ao total 26 pessoas participaram do treinamento;

• Participação de dois colaboradores no curso promovido pelo Prevfogo/
Ibama, que teve como objetivo treinar os participantes para atuar em ati-
vidades de prevenção e combate aos incêndios florestais.

ODS 13 ODS 15ODS 4 ODS 17
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Além das capacitações, o projeto adquiriu duas estações meteorológicas para ana-
lisar dados sobre mudanças climáticas na Reserva Natural Serra das Almas. Todas 
essas ações preventivas possibilitaram a emissão evitada de 327.615,08 toneladas 
de CO2 para a atmosfera. 

DUAS ESTAÇÕES 
METEOROLÓGICAS
INSTALADAS NA RESERVA 
NATURAL SERRA DAS ALMAS
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OBJETIVO

Capacitar agricultores de comunidades rurais do Piauí em coleta de se-
mentes nativas da Caatinga. Essa ação busca difundir conhecimento 
técnico sobre produção de mudas, coleta de sementes nativas e estra-
tégias de restauração florestal. Tudo isso contribui para a conservação 
da fauna e a geração de renda das famílias parceiras do NCC.

• 67 pessoas capacitadas;
• 22 pessoas desenvolvendo a coleta de sementes nativas da Caatinga.

RESULTADOS

40
META

ATINGIDO

67
pessoas capacitadas em coleta e manejo de sementes nativas da Caatinga

COLETA E MANEJO 
DE SEMENTES

ODS 4 ODS 6ODS 1 ODS 10 ODS 13 ODS 15 ODS 17



19

MELIPONICULTURA 

OBJETIVO

Capacitar famílias em meliponicultura (criação das Jandaíras - Melipona 
subnitida). Essa tecnologia visa desenvolver geração de renda sustentável 
para as famílias parceiras do projeto, além de incentivar  conservação des-
se inseto, que está ameaçado de extinção. 

• 63 pessoas capacitadas em meliponicultura;
• 40 novos meliponicultores;
• 170 pessoas desenvolvendo a meliponicultura;
• 259 colmeias de Jandaíra distribuídas.

RESULTADOS

META

40

ATINGIDO

pessoas capacitadas em meliponicultura

63

ODS 8 ODS 12ODS 1 ODS 10 ODS 13 ODS 15 ODS 17ODS 2 
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RESÍDUOS SÓLIDOS 
E COMPOSTAGEM

OBJETIVO

Sensibilizar sobre uso sustentável de resíduos sólidos, capacitar pessoas em 
compostagem e distribuir recipientes coletores de resíduos. Essa tecnologia 
é necessária, pois a maioria das comunidades rurais do semiárido não pos-
suem serviço público ou particular de coleta de lixo. O manejo inadequado 
dos resíduos sólidos aumenta o risco de poluição hídrica, atmosférica e so-
lar, o que pode contaminar as lavouras e comprometer a saúde das pessoas. 

• 230 pessoas sensibilizadas em resíduos sólidos;
• 54 pessoas capacitadas em compostagem;
• 50 recipientes de coleta de resíduos distribuídos;
• Criação de mais 24 pontos de coleta.

RESULTADOS

ATINGIDO 54
META 40

pessoas capacitadas em compostagem

ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 17ODS 2 
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FORNO SOLAR
OBJETIVO

Distribuir fornos solares e capacitar pessoas no uso dessa tecnologia. O 
forno solar é uma espécie de fogão que transforma energia do sol em calor 
através de uma caixa coberta com abas refletoras. É uma tecnologia com 
grande potencial de uso nas regiões semiáridas, pois não exige combustí-
vel ou lenha. O forno solar pode assar carnes, tortas, biscoitos e cozinhar 
legumes e grãos.

• 105 pessoas capacitadas em forno solar;
• 60 fornos distribuídos;
• 227 pessoas beneficiadas.

RESULTADOS

ATINGIDO 105

pessoas capacitadas em forno solar

META 60

ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 17ODS 5 
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FOGÃO ECOEFICIENTE

OBJETIVO

Distribuir fogões ecoeficientes e capacitar pessoas no uso dessa tecnologia 
que reduz em até 50% o consumo de lenha (quando comparado ao fogão à le-
nha tradicional). Ao utilizar menos madeira, esse fogão diminui as estatísticas 
de desmatamento, a emissão de CO2 e a fuligem dentro das residências que 
é prejudicial à saúde, principalmente das mulheres (toda fumaça é conduzida 
para fora de casa por uma chaminé).

• 124 pessoas capacitadas;
• 100 fogões distribuídos;
• 430 pessoas beneficiadas.

RESULTADOS

ATINGIDO 124META 100
pessoas capacitadas em fogão ecoeficiente

ODS 3 ODS 13 ODS 17ODS 1 ODS 5
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SISTEMA BIOÁGUA

OBJETIVO

Construir sistemas bioágua em comunidades do Piauí e Ceará e capacitar 
pessoas no uso da tecnologia. O Sistema Bioágua filtra até 500 litros da 
água usada em casa. O processo acontece através de mecanismos que re-
tiram os resíduos sólidos do líquido. A água reaproveitada é destinada à 
irrigação de hortas, plantações e jardins.

• 34 pessoas capacitadas em sistema bioágua;
• 05 bioáguas distribuídos.

RESULTADOS

460,8 LITROS
REUTILIZADOS DIARIAMENTE, 
EM CASA COMPOSTA POR UMA 
FAMÍLIA COM 3 PESSOAS.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento - SNIS 2017, o consumo médio 
do país é de 153,6 litros por habitante ao dia.

ODS 3 ODS 12 ODS 17ODS 1 ODS 5ODS 2 ODS 6
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OBJETIVO

Construir cisternas de placas e capacitar pessoas no uso da tecnologia. A 
cisterna melhora a qualidade de vida da família e minimiza os efeitos da 
seca. Cada cisterna armazena até 16 mil litros de água, o suficiente para 
suprir as necessidades de uma família de cinco pessoas por oito meses.

• 39 pessoas capacitadas;
• 30 cisternas distribuídas.

RESULTADOS

ATINGIDO 39META 30
pessoas capacitadas em 

cisterna de placas

CISTERNA DE PLACAS
ODS 3 ODS 12 ODS 17ODS 1 ODS 5 ODS 6
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MONITORAMENTO DE 
TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

OBJETIVO

As tecnologias repassadas para as comunidades têm papel importante 
para a mudança na qualidade de vida, na redução do desmatamento, na 
emissão evitada de Gases de Efeito Estufa e na geração de renda atre-
lada à conservação da Caatinga. Para que essas tecnologias tenham 
eficiência é necessário o uso correto e o acompanhamento por parte de 
nossos colaboradores. Todas as famílias das fases I e II do projeto são 
monitoradas periodicamente para que sejam auxiliadas no uso e desen-
volvimento das tecnologias.

• 380 famílias (fase I e II do projeto) 
receberam visita de monitoramento.

RESULTADO

ODS 2 ODS 13 ODS 17ODS 1 ODS 5 ODS 6ODS 3 ODS 4 ODS 10 
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AÇÕES DE

AMBIENTAL
EDUCAÇÃO
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CINE TELA VERDE

OBJETIVO

O Cine Tela Verde busca fortalecer a identificação das pessoas com sua 
terra, principalmente os jovens. Essa ação promove a exibição de filmes e 
documentários com temáticas relacionadas à Caatinga.

• 13 sessões do Cine Tela Verde;
• 563 pessoas alcançandas.

RESULTADOS
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ATINGIDO 563META 120 pessoas alcançadas com o Cine Tela Verde

ODS 3 ODS 4
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CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORES

OBJETIVO

Alcançar os professores é uma maneira de multiplicar o conhecimento 
sobre o bioma Caatinga, assunto comumente negligenciado nos materiais 
didáticos das escolas. Essa ação criou a oficina de “Educação Ambiental: 
Conheça e Conserve a Caatinga”, um minicurso voltado para professores e 
gestores da rede pública estadual.

• 93 professores capacitados.

RESULTADO

ATINGIDO 93META 60
professores capacitados em educação ambiental

ODS 4
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EXPOSIÇÃO DE 
BANNERS DA CAATINGA

OBJETIVO

A exposição “Conheça e conserve a Caatinga” busca contribuir com a difusão 
do conhecimento sobre sustentabilidade e conservação da Caatinga. O con-
teúdo da exposição (16 banners e 13 réplicas de animais em tamanho real) 
aborda a proteção da fauna, da flora, da geografia, dos recursos hídricos e 
também discorre sobre os serviços ambientais ofertados pela Caatinga.

• 3.189 pessoas alcançadas com a exposição, 
destes 1.389 são estudantes.

RESULTADO

ATINGIDO 1.389 META 300
estudantes em instituições formais de ensino 
(escolas, universidades e institutos federais)

ODS 4
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CURSO GESTORES DE UC

OBJETIVO

O curso de Gestão em Unidades de Conservação, com carga horária total 
de 60h, reuniu gestores de UC´s para apresentar o modelo de conservação 
da Reserva Natural Serra das Almas e o programa de conservação do Ta-
tu-bola, alavancando ações de conservação das florestas e mitigação dos 
efeitos das mudanças climáticas na Caatinga. 

• 20 participantes no curso de Gestão em Unidades de Conservação.

RESULTADO

ODS 13ODS 4
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OFICINAS DE ED. AMBIENTAL

OBJETIVO

As oficinas socioambientais são direcionadas para as comunidades aten-
didas pelo projeto. O objetivo é levar cursos de maneira contextualizada 
para abordar a temática ambiental e contribuir para a geração de renda das 
famílias sertanejas.

• 6 oficinas realizadas;
• 166 pessoas alcançadas.

RESULTADOS

META

160
ATINGIDO

166
pessoas alcançadas com as oficinas de educação ambiental

ODS 8ODS 4 ODS 10 
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 TODOS CONTRA A CAÇA 

OBJETIVO

A campanha Todos Contra a Caça foi realizada nas comunidades atendidas 
pelo projeto para sensibilizar as pessoas sobre os malefícios da caça, a 
importância da defesa da natureza e os perigos do consumo de carnes de 
animais silvestres.

• 16 ações realizadas;
• 448 pessoas alcançadas em 8 comunidades.

RESULTADOS

ATINGIDO 8META 8
comunidades alcançadas com a campanha 

ODS 13ODS 4 ODS 15 



34

OBJETIVO

O torneio Tatu-Bola, além de ter sido um verdadeiro show de bola Caatin-
gueiro, teve momentos educativos com músicas temáticas sobre o meio 
ambiente, apresentações artísticas locais, exposição “Conheça e Conserve a 
Caatinga”, jogos lúdicos, sessão de cinema do Cine Tela Verde e apresenta-
ção das tecnologia sustentáveis. O evento foi uma oportunidade de traba-
lhar temáticas ambientais aliadas à saúde, ao esporte e ao lazer.

• 8 times de 4 escolas das comunidades atentidas;
• 87 pessoas envolvidas.

RESULTADOS

META

40
ATINGIDO

87
participantes no Torneio Tatu-bola de futebol

TORNEIO TATU-BOLA 
DE FUTEBOL
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Assista ao vídeo 
sobre a ação.

ODS 13ODS 4 ODS 15 ODS 3 ODS 17
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EXPOSIÇÃO  CAATINGA 
UM NOVO OLHAR

OBJETIVO

A exposição interativa “Caatinga: Um Novo Olhar - Entre Nesse Clima” mos-
tra toda a beleza e o valor do bioma Caatinga bem como a importância de 
preservá-lo. O objetivo é oferecer informação de qualidade de forma didá-
tica à população.

•  6.935 pessoas alcançadas com a exposição.

RESULTADO

ATINGIDO 6.935 
META 1.000

pessoas alcançadas com a exposição 

ODS 13ODS 4
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FERRAMENTAS DE
COMUNICAÇÃO
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FOLDERS PRODUZIDOS 
E DISTRIBUÍDOS

2.480

Todo material
está disponível 
em nosso site 
para download na 
aba publicações.

9 cartilhas
2 livros

11
publicações 
realizadas

4.330
EXEMPLARES DAS 
PUBLICAÇÕES 
DISSEMINDADOS

PUBLICAÇÕES



39

02
ANÚNCIOS NA REVISTA 
DE BORDO DA LATAM

ATUALIZADO E AMPLIADO
BANCO DE IMAGENS 

ENCONTRO COM FORMADORES 
DE OPINIÃO NA RNSA PARA 

SENSIBILIZAR SOBRE A CAATINGA

16 
PAINÉIS 
EDUCATIVOS 

13 
RÉPLICAS DE ANIMAIS 
DA CAATINGA

O PROFESSOR DE BIOLOGIA 
DA INTERNET, PAULO JUBILUT, 

VISITOU A RNSA

DOCUMENTÁRIO 
PRODUZIDO

01

Assista aqui!
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ESPAÇOS VIRTUAIS 
PERMANENTES NA INTERNET

• SITE
• ISSUU
• YOUTUBE
• INSTAGRAM
• FACEBOOOK51.638.309

PESSOAS ALCANÇADAS

• FACEBOOOK
Meta: aumento de 40%, ou seja, 6.522 curtidores
Resultado: 11.768 curtidores

4.659
curtidas

04.01.18

4.864
curtidas

04.03.18

6.550
curtidas

04.07.18

8.403
curtidas

04.11.18

9.682
curtidas

04.03.19

10.575
curtidas

04.07.19

11.768
curtidas

02.12.19

04.01.18

557
seguidores

735
seguidores

04.03.18

1.458
seguidores

04.07.18

2.699
seguidores

04.11.18

3.660
seguidores

04.03.19 04.07.19

5.721
seguidores

7.046
seguidores

02.12.19

• INSTAGRAM
Meta: aumento de 40%, ou seja, 780 seguidores
Resultado: 7.046 seguidores

REDES SOCIAIS
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40
COMUNIDADES 

RURAIS ATENDIDAS

13.598
NOVOS SEGUIDORES NAS 

REDES SOCIAIS DO PROJETO

33
ESCOLAS ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES DO PROJETO

1.553
PESSOAS  DIRETAMENTE 

ATENDIDAS

11.501
PESSOAS ATINGIDAS COM 
AÇÕES DE ED. AMBIENTAL

8.606.225
PESSOAS ALCANÇADAS PELOS 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

334.737,14
TONELADA DE EMISSÕES 

EVITADAS DE CO2

5.980,8
HECTARES DE CAATINGA 

PRESERVADOS

560
MUDAS DE ESPÉCIES 
NATIVAS PLANTADAS

SEMINÁRIO SOBRE INCENTIVOS ECONÔMICOS 
PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA REALIZADO

01 

Somando todas as ações do NCC, atingimos os seguintes números:

NOSSOS NÚMEROS
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“Gostei muito do curso de estampas em 
camisetas e espero que eu possa fazer 
isso fora daqui, quero continuar.”

Thalita Silva

“Eu não sabia desenhar nada, mas com 
a atividade do curso, que o professor 
ensinou várias técnicas, eu desenvolvi 
alguma coisa, principalmente desenhos que 
retratassem nosso bioma, que é a Caatinga.”
Maria Islândia

“Isso (oficina base zero) é um incentivo 
para a região, né? Para o pessoal estar 
vendo uma coisa que nunca viu, né? 
Estamos aprendendo com o tempo”.
João Elias

“Como é que eu ia comprar? Todo mês era 
um bujão e agora com este fogão, aah 
bom, é seis meses, cinco meses, depende 
da quantidade de gente que tem em casa.”
Maria das Graças
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“O curso de gestão de unidades de conservação 
possibilitou conhecer novas formas de pensar 
e de como atuar na área de conservação 
é uma iniciativa muito importante, 
principalmente para conservação aqui no 
nordeste do Brasil, visto que existe uma certa 
carência desse tipo de curso.”
Robério Filho

“Ah, que beleza, vai estar todo 
mundo chique no cinema, vamos 
fazer pipoca pra assistir o filme e 
eu nem imaginava que podia estar 
aqui dando entrevista para vocês.”
Maria Elizete

“Essa visão local da Caatinga, 
da nossa fauna e nossa flora vai 
enriquecer muito o trabalho nas 
salas de aula”.
Marcos Paulo

“Aqui (curso “Essências da Natureza”) a 
gente vai poder agora aproveitar as nossas 
ervas medicinais e todas as ervas que tem 
na natureza e fazer óleos essenciais”
Aurélia Maria
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PARCEIROS DO PROJETO

IBM

Google

Dropbox 

Tintas Hidracor S/A 

D&E Entretenimento 

Mrh Gestão de Pessoas

Latam Linhas Aéreas S/A 

Prefeitura Municipal de Crateús

Federação Cearense de Ciclismo

Palm Tree Cultivo de Mudas Ltda

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Federação das Indústrias do Estado do Ceará – Fiec

Instituto Terra Brasilis de Desenvolvimento Socioambiental
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EQUIPE NCC

NÚCLEO FORTALEZA
Daniel Fernandes
(Coordenador Geral)

Ioneide Mendonça
(Assistente Adm. Financeiro)

Kelly Cristina
(Coordenadora de Comunicação)

Laura Ortiz
(Relações Internacionais)

Luana Ribeiro
(Designer)

Lucas Moura
(Agente de Educação Ambiental)

Marilia Alves
(Agente de Educação Ambiental)

Otávio Sousa
(Estagiário de jornalismo)

Roniesley Dias
(Coordenador Adm. Financeiro)

Ruthy Oliveira
(Estagiária de jornalismo)

Samuel Portela
(Coordenador Técnico)

Sandino Moreira
(Coordenador de Educação Ambiental)

NÚCLEO CRATEÚS
Andreza Melo
(Técnica em Educação Ambiental)

Carlito Lima
(Agente de Mobilização)

Darbilene Magalhães
(Secretária Administrativo)

Emanoel Gleyson
(Guarda-parque)

Francisco Alisson
(Estagiário) 

Francisco Madoqueu 
(Estagiário) 

Francisco Ronaldo
(Guarda-parque)

Gilson Miranda 
Coordenador de Conservação

Maiara Torres
(Estagiária)

Marcos Roberto 
(Guarda-parque)

Nayara Matos 
(Serviços Gerais/Cozinheira)

Olavo Vieira  
(Analista Ambiental)

Paulo Henrique
(Técnico em Tecnologias Sociais)

Pedro Iramar
(Estagiário) 

Pedro Maciano
(Analista Adm. Financeiro)

Paulo Filho
(Guarda-parque)

CONSELHO DELIBERATIVO
Edgar Gadelha Pereira Filho
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Wânia Cysne de Medeiros Dummar 
(Vice Presidente)

Antônio Renato Lima Aragão

Carlos Rodrigo Castro Schlaefli

Crisanto Medeiros de Lima Ferreira

Eberth Teles Santos

João Bosco Priamo Carbogim

Lúcio Carneiro Albuquerque

Lúcio Gonçalo de Alcântara

Roberto Porença de Macêdo
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