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Conhecendo a Caatinga
Um bioma exclusivamente brasileiro

Maceió
2019

3

O que é?
A Caatinga é
um bioma
(fauna e ora)
exclusivamente
brasileiro,
ocupando
aproximadame
Foto: Diogo Sergio
nte uma área de cerca de 800 mil km2, que corresponde a 70%
da região nordeste e 11% do território nacional. O nome
“C a a t i n g a” p o s s u i
origem tupi-guarani e
signi ca “ oresta
b r a n c a ”. E s s a
denominação
representa as
características da
vegetação desse
eco ss i stema , c u ja s
Foto: Maristela Crispim
folhas caem no período
da seca.
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Fonte infográﬁco: http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/ImagemReleasesThumbnail/Caatinga_Infogra%CC%81ﬁco%2002-2.jpg

CAATINGA
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Sua Biodiversidade

resultado obtidos com o Modelo Integrado de Conservação
utilizado no ambiente da caatinga

Fonte infográﬁco: http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/
ImagemReleasesThumbnail/Caatinga_Infogra%CC%81ﬁco%2002-2.jpg
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É importante por ser rica em várias espécies de seres vivos,
animal e vegetal (biodiversidade), o bioma (fauna e ora)
Abriga:
. 178 espécies de mamíferos ( Ex. Onça pintada);
. 591 de aves (Ex. Periquito da caatinga);
. 177 de répteis (Calango);
. 79 espécies de anfíbios (Sapos);
. 241 de peixes;
. 221 de abelhas.
Além de cerca de 27 milhões de pessoas que vivem na região, a
maioria carente e dependente dos recursos do bioma, que oferece
alimentação, medicina
p o p u l a r ,
comercialização de
f r u to s e m n at u r a ,
como também
forragem para os
animais no período de
chuvas, utilizando Periquito-da-caatinga
Foto: Aratinga cactorum
assim os recursos para
sobreviver.
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Características da Fauna (animais) e Flora (Vegetação)

Animais
Cerca de 1.487 espécies de animais
habitam nesse bioma, indicativo de uma
grande diversidade da fauna na Caatinga,
que abriga muitas espécies exclusivas.

O que se tem feito

Existem os chamados Modelo
Integrado de Conservação da
Caatinga, que são desenvolvidos
por entidades como a Associação
Caatinga que vem desenvolvendo ,
junto à comunidade, projetos que
Foto: Associação Caatinga
buscam identi car atividades
Invertebrados:
produtivas e ambientais que gerem
Insetos (Ex. Formigas e abelhas)
oportunidades e melhorias na
Vertebrados: Peixes
qualidade de vida dos habitantes.
Anfíbios: Sapos e Pererecas
Foto: https://commons.wikimedia.org
Dentre as atividades desenvolvidas
Foto: Fagner delﬁm
pelas comunidades estão: a construção participativa de
cisternas, a produção de mel de abelhas nativas, de sabonetes
Répteis: Lagar tos: Cobras:
e essências naturais
Tartarugas
de plantas da
caatinga e de
Aroeira
Aves: Periquitos, Araras; Pombos
artesanatos, além do
(Asa Branca); Canários e etc.
Foto: Daniel Passos
replantio de mudas
de árvores nativas
Mamíferos: Onça Pintada, Onça
e m
á r e a s
Parda; Jaguatirica; Gato do Mato,
degradadas, e
Sagui ; Raposas e etc.
nascentes.
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Foto: Agrovale
Foto: Ricardo Leser
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Serviços ambientais
Fundamentais para a qualidade de vida das populações e
desenvolvimento econômico, como polinização e conservação
de água, solo e recursos genéticos.

Você conhece os animais da caatinga?
Complete o nome dos animais
T

T

O

Ç

conservação
da água

Foto: https://ciclovivo.com.br

R
Foto: Muhammad Mahdi Karim.

R

Polinização através
das abelhas

Unidade de Conservação (UC) é a denominação dada pelo Sistema Nacional
de Unidades de Conservação
Unidades de conservação da caatinga
da Natureza (SNUC) (Lei nº
9.985, de 18 de julho de
2000). São áreas naturais
passíveis de proteção por suas
características especiais, com
objetivos de conservação e
limites de nidos, sob regime
especial de administração, ao
qual se aplicam garantias
adequadas de proteção.

C A L A N

Em alagoas existem 51 áreas de conservação da Caatinga veja no mapa:

Fonte:http://www.ima.al.gov.br/wp-content/
uploads/2015/03/Mapa-APAs.pdf
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Fotos:https://www.todamateria.com.br/animais-da-caatinga/
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Vegetação
Ipê roxo

A vegetação da Caatinga tem como
características principais árvores de
pequeno porte, mas principalmente
arbustos, com predominância de
cactáceas (Cactus). As plantas mais
encontradas na Caatinga são aquelas
chamadas de xeró tas, que são
plantas adaptáveis aos climas
semiáridos e desérticos. Além de
uma grande quantidade de plantas

Principais ameaças à
biodiversidade
A poluição, o uso excessivo
dos recursos naturais, a
expansão da agricultara sem a
preocupação com os habitats
Foto: Frame do video: https://globoplay.globo.com/v/6249693/
naturais, a expansão das
aéreas urbana, causando o desmatamento e a implantação de
indústrias, tudo isso está levando muitas espécies vegetais e animais à
extinção.

Foto: Gustavo Giacon

medicinais como a
catingueira, o jerico e o angico,
ao todo são 944 espécies sendo
que 318 só ex istem na
caatinga.
Ex . Aroeira; Carnauba;
Foto: EMBRAPA

Mandacaru;
Facheiro;
Ipê Roxo;
Juazeiro;
Coroa-de-frade;
Craibeira, entre outras.

Carnauba
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Foto: Tacarijus

Foto: http://nilljunior.com.br
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Você Conhece as plantas da caatinga?
Ligue o nome as plantas
JUAZEIRO
FACHEIRO
COROA-DE-FRADE
MANDACARU

Fonte fotos:https://www.todamateria.com.br/ﬂora-da-caatinga/

Quais medidas são adotadas para a conservação?
• Aumento do número de unidades de conservação;
• Criação de incentivos scais para a preservação;
• Realização de campanhas de conscientização ambiental, principalmente nas comunidades
próximas às áreas de preservação;
• Melhoria na scalização das áreas, por meio da
contratação e do treinamento de scais;
• Diversi cação de culturas, incentivando a
prática de uso de sistemas agro orestais;
• Prática de agricultura sustentável, utilizando
técnicas de conservação do solo;
Foto: Diogo Sergio
• Instalação de programas de manejo e uso
racional da Caatinga;
• Recuperação das áreas degradadas, em especial as com espécies nativas.
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Regras do Jogo da Onça
Coloque as peças como no desenho abaixo.
Número de jogadores: dois. Um ca com a onça e o outro com os 14 cachorros.
Objetivo do jogo: o jogador que estiver com a onça deve capturar 5 cachorros. O
jogador que estiver com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem
possibilidade de se mover em qualquer região do tabuleiro. Observação: o jogador com
os cachorros não pode capturar a onça.
Movimentação: o jogador com a onça inicia a partida, movendo sua peça para qualquer
casa adjacente que esteja vazia. Em seguida, o jogador com os cachorros deve mover
qualquer uma de suas peças também para uma casa adjacente que esteja vazia. As peças
podem ser movidas em qualquer direção. A onça captura um cachorro quando salta
sobre ele para uma casa vazia (como no jogo de damas). A captura pode acontecer em
qualquer sentido. O jogador pode fazer mais de uma captura, se for possível (também
como no jogo de damas). Os jogadores alternam as jogadas até que um dos dois vença a
partida.
Vencedor da par t ida: o
jogador com a onça quando
consegue capturar 5
cachorros. O jogador com os
cachorros quando consegue
imobilizar a onça.

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Onça

Cachorro

Cachorro

No tabuleiro, o triângulo
representa a toca da onça, e
uma das estratégias para
imobilizá-la é levá-la para a
toca.
Use como onça e cachorros
tampinhas de refrigerantes, a
onça deverá ser de uma cor
diferente.
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JOGO DA ONÇA
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