
Uma ação do Programa de Educação Ambiental do Projeto Eólico Gravier

Realização: 

Vamos aprender sobre
FAUNA e Flora da

Cainga?

O Projeto Eólico Gravier é um empreendimento da Aliança Energia e está sendo implantado 
em Icapuí, estado do Ceará. Para início das obras, foram ob�das autorizações junto aos 
órgãos responsáveis. 

Site:
aliancaenergia.com.br

Se precisar falar conosco, mande-nos um e-mail:
comunicacao@aliancaenergia.com.br 

youtube.com/aliancaenergia

Projeto Eólico Gravier

Número de aerogeradores (torres): 17

Capacidade instalada: 71,4 MW

Localização: Icapuí/CE

Início das obras: 04 de janeiro de 2021

Duração das obras: 15 meses

Inves�mento total: R$ 294 milhões

Área total do Parque: 377,9 ha

Quer saber mais?
Acompanhe os canais de comunicação da Aliança Energia: 

Mas você sabe o que é energia eólica?
Energia eólica é a energia gerada a par�r da força dos ventos. 

aliancaenergia.com.br

Se precisar falar conosco, mande-nos um e-mail:
comunicacao@aliancaenergia.com.br 

youtube.com/aliancaenergia



Querido (a) aluno (a),

Nossa região tem ventos muito favoráveis à geração de energia eólica, uma fonte limpa e 
renovável. 

Com o desenvolvimento do Projeto Eólico Gravier no município de Icapuí-CE, que irá instalar 
17 aerogeradores, será realizado o Programa de Educação Ambiental voltado para professores 
e alunos da região. 

Periodicamente, você receberá informações sobre diversos temas que vai te ajudar a 
compreender melhor o meio em que você vive, sua riqueza e formas de preservá-lo.

Conheça mais um pouco sobre a Caa�nga, se divirta e saiba mais sobre educação ambiental. 
Acesse também o canal da Aliança no YouTube.

Boa leitura!
Equipe Aliança Energia

Vamos
conhecer a
Cainga?

“Destaca-se a caa�nga
com seu clima natural
com suas árvores rasteiras
e muita vida animal
mamíferos, árvores, insetos
são responsáveis diretos
no equilíbrio ambiental”

Jota Gomes - março de 2021

Nesta car�lha, vamos conhecer um pouco mais sobre nosso bioma, a Caa�nga, por meio do 
talento de Jota Gomes cordelista da comunidade de Ariza. Confira na página 6.



Vamos conhecer a Caa�nga?
O nome Caa�nga é originário do tupi-guarani e significa “mata ou floresta branca”. Isso porque 
a maioria das plantas perdem as suas folhas na estação seca, deixando uma paisagem 
esbranquiçada. Porém, essa paisagem muda e fica verde com a chegada das primeiras chuvas e 
o nascer de novas plantas. 
Caa�nga é um dos biomas brasileiros, que predomina na região Nordeste do Brasil.  Ela é 
considerada a maior região de floresta tropical seca da América do Sul. O clima �pico na 
Caa�nga é o semiárido, com chuvas irregulares, altas temperaturas o ano inteiro e secas 
severas. 

Mas o que é um Bioma?
Biomas são regiões naturais com caracterís�cas definidas pelo �po de clima, vegetação, solo e 
al�tude. Os Biomas terrestres brasileiros são: Amazônia, Cerrado, Mata Atlân�ca, Caa�nga, 
Pampa e Pantanal.

Caa�nga: um Bioma 100% brasileiro
Isso quer dizer que todos os limites da Caa�nga se encontram dentro 
do Brasil. Além disso, o Ceará é o estado brasileiro que possui a maior 
parte do seu território formado por esse bioma.

Conhecendo a Fauna e a Flora da Caa�nga
A Caa�nga possui uma rica biodiversidade de animais (fauna) e plantas (flora). O bioma possui 
cerca de 3150 espécies de plantas e pelo menos 1300 espécies de animais, como peixes, 
an�bios, répteis, aves e mamíferos, além de centenas de insetos, aranhas e outros animais 
menores.

Plantas
Na Caa�nga há muitos �pos de vegetação. 
Devido ao longo período de seca, as 
plantas desenvolveram algumas formas de 
adaptação:
· Folhas modificadas em espinhos e caule 
das árvores com casca grossa, para evitar a 
perda de água;
. Perda de folhas no período da seca, para 
suportar a falta de água.

Animais
A Caa�nga apresenta muitas espécies de 
animais. Além disso, muitas delas só 
ocorrem na Caa�nga e, por isso, são 
consideradas endêmicas. Assim como as 
plantas, os animais também se adaptam ao 
longo período de seca. Para isso, realizam 
migrações, alguns aceleram o ciclo 
reprodu�vo durante as chuvas e outros 
entram em dormência na seca.

Mas o que são espécies endêmicas?
Espécies endêmicas são aquelas que ocorrem exclusivamente em uma determinada região, 
como a macambira, que é uma bromélia endêmica da Caa�nga.

Conheça e preserve a Caa�nga! Essas a�tudes fazem a 
diferença para conservação do bioma, incluindo a 
fauna, a flora e as pessoas que nele habitam.

“Conheça mais o bioma
do lugar que você mora

tenha boas a�tudes
em prol da fauna e da flora

na projeção do futuro
por um planeta seguro

agindo a par�r de agora”

Jota Gomes - março de 2021
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tenha boas a�tudes
em prol da fauna e da flora

na projeção do futuro
por um planeta seguro

agindo a par�r de agora”

Jota Gomes - março de 2021

O que é polinização?
Polinização é a transferência do pólen da parte masculina da flor (antera) para a parte 

feminina (es�gma). É através da polinização que ocorre a formação de frutos e sementes 
que vão originar novas plantas. 

Os urutaus são aves noturnas que 
pertencem ao género Nyc�bius e à família 
Nyc�biidae. Também são chamados de 
mãe-da-lua e emenda-toco.

O urutau possui hábitos noturnos. Se 
alimenta, basicamente, de insetos que 
apanha em pleno voo, porém pode comer 
outros animais de pequeno porte, como 
morcegos, lagartos e pequenos pássaros. 
É uma ave que u�liza sua plumagem para 
se camuflar - se passa por um pedaço de 
madeira, um galho de árvore ou mesmo 
troncos par�dos. Costuma ficar está�co, 
não se assustando facilmente.  
Para as comunidades tradicionais, o urutau 
é �do como pássaro nobre, por simbolizar 
força.

Urutaus com filhote, na área do
Projeto Eólico Gravier - Icapuí/CE 
Imagem: Yuri Cláudio

Mãe-Da-Lua: Riqueza da Caa�nga

Carnaúba
(Copernicia prunifera)
Palmeira que ocorre na 

Caa�nga e, das suas folhas, 
é extraída cera, que gera 

trabalho e renda para 
muitas famílias da região. 

A carnaúba é a árvore 
símbolo do Ceará.

Coroa-de-frade
(Melocactus zehntneri)

Cacto endêmico das 
regiões semiáridas do 

Nordeste. Apresenta uma 
estrutura rosada, formada 

por pequenas cerdas e 
minúsculos espinhos no 
alto da planta, em forma 

de coroa.

Mandacaru
(Cereus jamacaru) 

É um cacto caracterís�co 
da paisagem nordes�na. 
Símbolo da Caa�nga e da 

luta do sertanejo, pois 
armazena água no seu 
interior, ajudando os 

animais a saciar a sede na 
seca.

Conheça algumas espécies de PLANTAS da Caa�nga!

Tatu-bola
(Tolypeutes tricinctus)

É um tatu endêmico que, 
quando é ameaçado, se 

curva e dobra a carapaça, 
em formato de bola. É 

muito capturado e 
encontra-se ameaçado de 

ex�nção.

Corrupião
(Icterus jamacaii)

Ave de coloração laranja e 
preto, �pica da Caa�nga. É 

capturado ilegalmente e 
em ca�veiro torna-se 

amarelo, devido à 
alteração da alimentação.

As abelhas da Caa�nga
As abelhas desenvolvem uma 

importante função na 
natureza: a polinização. Na 

Caa�nga ocorrem espécies de 
abelhas na�vas como a 

jandaíra (Melipona subni�da), 
que é uma abelha sem ferrão 

e que produz mel. 

Conheça algumas espécies de ANIMAIS da Caa�nga!

“Conheça mais o bioma
do lugar que você mora

tenha boas a�tudes
em prol da fauna e da flora

na projeção do futuro
por um planeta seguro

agindo a par�r de agora”

Jota Gomes - março de 2021

O que é polinização?
Polinização é a transferência do pólen da parte masculina da flor (antera) para a parte feminina 
(es�gma). É através da polinização que ocorre a formação de frutos e sementes que vão 
originar novas plantas. 

Carnaúba (Copernicia prunifera)
Palmeira que ocorre na Caa�nga e, das suas folhas, é extraída cera, que gera 
trabalho e renda para muitas famílias da região. A carnaúba é a árvore símbolo 
do Ceará.

Coroa-de-frade (Melocactus zehntneri)
Cacto endêmico das regiões semiáridas do Nordeste. Apresenta uma 
estrutura rosada, formada por pequenas cerdas e minúsculos espinhos no alto 
da planta, em forma de coroa.

Mandacaru (Cereus jamacaru) 
É um cacto caracterís�co da paisagem nordes�na. Símbolo da Caa�nga e da 
luta do sertanejo, pois armazena água no seu interior, ajudando os animais a 
saciar a sede na seca.

Conheça algumas espécies de PLANTAS da Caa�nga!

Tatu-bola (Tolypeutes tricinctus)
É um tatu endêmico que, quando é ameaçado, se curva e dobra a carapaça, em 
formato de bola. É muito capturado e encontra-se ameaçado de ex�nção.

Corrupião (Icterus jamacaii)
Ave de coloração laranja e preto, �pica da Caa�nga. É capturado ilegalmente e 
em ca�veiro torna-se amarelo, devido à alteração da alimentação.

As abelhas da Caa�nga
As abelhas desenvolvem uma importante função na natureza: a polinização. 
Na Caa�nga ocorrem espécies de abelhas na�vas como a jandaíra (Melipona 
subni�da), que é uma abelha sem ferrão e que produz mel. 

Conheça algumas espécies de ANIMAIS da Caa�nga!



Conheça mais o bioma 
do lugar que você mora 

tenha boas a�tudes 
em prol da fauna e da flora 

na projeção do futuro 
por um planeta seguro 

agindo a par�r de agora 

Estão nas metas pautadas 
pela empresa Aliança 

no Projeto Eólico que inclui 
Gravier e vizinhança 

comprometendo-se a lidar 
com boas prá�cas e cuidar

da vida e da segurança”.

Jota Gomes - março de 2021

Ameaças ao Bioma Caa�nga
A Caa�nga apresenta apenas cerca de 53% da sua cobertura original, sendo distribuída em 
fragmentos de remanescentes de mata. As principais causas da degradação do bioma são o 
desmatamento, a caça e as queimadas. 

O cardeal-do-nordeste ou galo-da-campina (Paroaria dominicana) é uma das aves mais 
capturadas no Nordeste. Caçar, capturar, traficar e comercializar espécies na�vas é ilegal e 
caracteriza crime. Além disso, pode levar uma espécie à ex�nção.

Caa�nga: conhecer para preservar

“(...)Preservação é o mote 
da sustentabilidade 
uma temá�ca abrangente 
de alta complexidade 
a qual requer adesão 
esforço e dedicação 
de toda sociedade 

Entender sobre as espécies 
comportamento e funções 
No equilíbrio ecológico 
evitam intervenções, 
abordagens nega�vas 
e a�tudes destru�vas 
que causam destruições 

LITERATuRA
DE

Cordel



Vamos ver o que
você sabe sobre a

Cainga?

Cordelista da comunidade de Ariza - Icapuí-CE, 
Jota Gomes iniciou suas a�vidades como 
repen�sta em 1995. Já par�cipou de fes�vais 
culturais, divulgando as riquezas da Caa�nga e 
da tradição cultural local pelo Brasil.

Saiba Mais:
A literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua principal caracterís�ca é a oralidade 
e a presença de temas populares e da cultura popular brasileira. Sua forma mais comum de 
apresentação são os “folhetos” com capas de xilogravura, que ficam pendurados em 
barbantes ou cordas e, daí, surge seu nome. Por meio de versos, o cordel informa ao mesmo 
tempo em que diverte os leitores.

“O Icapuí possui
em sua geografia

dois biomas diferentes
em termos de ecologia

são duas áreas vizinhas,
uma com vidas marinhas
outra com mata sombria

Destaca-se a caa�nga
com seu clima natural

com suas árvores rasteiras
e muita vida animal

mamíferos, árvores, insetos
são responsáveis diretos

no equilíbrio ambiental

Na vegetação encontra-se:
juazeiro, ca�ngueira,
mandacaru e ur�ga,

cipó e carnaubeira,
umburana e guabiraba.

marmeleiro e quixaba,
jurema e ubaieira

Nessas matas alimentam-se
veado, camaleão,
tamanduá, tatu-peba,
jiboia e gavião,
rolinha e papa-capim,
galo-campina e saguim,
perdiz e currupião

São vidas importan�ssimas
que devem ser preservadas
desde a mata aos animais,
pois estão ameaçadas
De forma co�diana
pela intervenção humana
devido às prá�cas erradas

A Empresa Aliança
Projeto Eólico Gravier
está se comprometendo
a fazer o que puder
preservar e proteger
incen�var pra manter
todo bioma que houver”.

Jota Gomes - março de 2021



Horizontais:

4. Ave de coloração laranja e preto, �pica 
da Caa�nga. 

6. Regiões naturais com caracterís�cas 
definidas pelo �po de clima, vegetação, 
solo e al�tude.

7. É uma das ameaças à fauna da Caa�nga.

8. Energia gerada a par�r da força dos 
ventos.

Ver�cais:

1. Bioma 100% brasileiro.

2. Animal endêmico, quando é ameaçado 
se curva e dobra a carapaça.

3. Palmeira que ocorre na Caa�nga e 
árvore símbolo do Ceará.

5. Nome do Projeto Eólico da Aliança 
Energia que está sendo implantado em 
Icapuí/CE.
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Respostas:

Vamos ver o que você sabe sobre a Caa�nga? Descubra quem 
nós somos e depois nos pinte!



O Projeto Eólico Gravier é um empreendimento da Aliança Energia e está sendo implantado 
em Icapuí, estado do Ceará. Para início das obras, foram ob�das autorizações junto aos 
órgãos responsáveis. 

Projeto Eólico Gravier

Número de aerogeradores (torres): 17

Capacidade instalada: 71,4 MW

Localização: Icapuí/CE

Início das obras: 04 de janeiro de 2021

Duração das obras: 15 meses

Inves�mento total: R$ 294 milhões

Área total do Parque: 377,9 ha

Mas você sabe o que é energia eólica?
Energia eólica é a energia gerada a par�r da força dos ventos. 

Com início em 04 de janeiro de 2021, a obra tem duração prevista de 15 meses e, para 
cumprir este cronograma, as a�vidades estão organizadas em etapas:

. Obtenção de autorizações de licenças

. Implantação dos programas ambientais

. Construção das instalações provisórias como o Canteiro de Obras

. Transporte dos equipamentos e materiais das obras

. Construção das torres e instalação dos aerogeradores

. Testes operacionais

. Início da operação do Parque Eólico Gravier

Saiba mais
sobre o

Projo Gravi


