Proposições referentes ao Bioma Caatinga
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Apoiar o Projeto de Emenda Constitucional de reconhecimento do Cerrado e Caatinga como Biomas Nacionais e
Patrimônios Naturais Nacionais;
Acelerar a aprovação do Apoiar o Projeto de Emenda Constitucional de reconhecimento do Cerrado e Caatinga como
Biomas Nacionais e Patrimônios Naturais Nacionais;
Apoiar o Projeto de Emenda Constitucional de reconhecimento do Cerrado e Caatinga como Biomas Nacionais e
Patrimônios Naturais Nacionais;
Apoiar Aprovar o Projeto de Emenda Constitucional de reconhecimento do Cerrado e Caatinga como Biomas Nacionais e
Patrimônios Naturais Nacionais;
Apoiar o Projeto de Emenda Constitucional de para reconhecimento do Cerrado, e Caatinga e campos naturais como
Biomas Nacionais e Patrimônios Naturais Nacionais, e que atenda as necessidades das comunidades tradicionais;
Apoiar e articular junto ao Congresso Nacional - e Assembléias Legislativas - aprovação da Emenda Constitucional que
reconhece o Cerrado e a Caatinga como Patrimônio Nacional

Estabelecer sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de desmatamentos e queimadas
ilegais, além de realizar o monitoramento dos Biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa;
Estabelecer sistemas de macro-monitoramento monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de
desmatamentos e queimadas ilegais, além de realizar o monitoramento dos Biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata
Atlântica e Pampa;
Estabelecer sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de desmatamentos e queimadas
ilegais, mediante o estabelecimento de convêncios com institutos e/ou fundações de pesquisas espaciais. além de realizar o
monitoramento dos Biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa;
Estabelecer sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de desmatamentos e queimadas
ilegais, além de realizar o monitoramento dos Biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa e floresta
amazônica (Amazônia Legal).
Estabelecer Criar e implementar sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de
desmatamentos e queimadas ilegais, além de realizar o monitoramento dos Biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata
Atlântica e Pampa;
Estabelecer sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de desmatamentos e queimadas
ilegais, além de realizar o monitoramento dos Biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Zona Estuária
(Manguezal) e Pampa;
Estabelecer sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de desmatamentos e queimadas
ilegais, além de realizar o monitoramento dos Biomas brasileiros e Ecótonos relacionados,
Estabelecer sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de desmatamentos e queimadas
ilegais, além de realizar o monitoramento e disponibilizar os dados coletados aos estados e municípios, dos Biomas Cerrado,
Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa.
Estabelecer sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de desmatamentos e queimadas
ilegais, além de realizar o monitoramento dos demais dos Biomas Brasileiros: Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e
ecossistemas associados e Pampa;
Estabelecer sistemas de macro-monitoramento das áreas que sofrem constantes ameaças de desmatamentos e queimadas
ilegais, além de realizar o monitoramento dos Biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, e Pampa e Chaco;
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1.1.34.Incentivar a apicultura e meliponicultura como fontes de renda, bem como mecanismos de promoção da
biodiversidade florística da Caatinga;
1.1.39.Ampliar, incentivar e fomentar parcerias entre órgãos públicos municipais e instituições de pesquisas, ONGs,
universidades, empresas privadas, programas de governo e sociedade civil, que permitam pesquisas relacionadas a
Caatinga, aumentando o conhecimento referente ao bioma e a sua valorização;
1.1.40.Reconhecer o bioma Caatinga como floresta e as pessoas que dele dependem enquanto povos da floresta, para
que as políticas públicas também sejam direcionadas aos mesmos;
1.1.41.Destinar recursos financeiros para o manejo sustentável e recuperação do bioma caatinga;
1.1.42.Criar bancos de sementes de plantas nativas da caatinga, para garantir a preservação do bioma.
1.1.47.Ampliar a criação de áreas de preservação no Bioma caatinga;
1.1.61.Aperfeiçoar o processo de licenciamento ambiental;
1.1.60.Criar parques ecológicos na caatinga;
Criar e executar projetos de restauração dos biomas Caatinga e Cerrado;
Implantação de reservas legais contíguas às APP’s, em áreas que sejam representativas da Biodiversidade,
estabelecendo 50% para os biomas Cerrado e Caatinga.
Nova Proposta: Instalar unidades de conservação integral e de uso sustentável para ecossistema caatinga priorizando;
Reformular a legislação referente à reserva legal em projetos de desmate em monoculturas, sendo ampliada para 50%
nos biomas cerrado e caatinga para propriedades com área superior a 1000 ha;
[Nova Proposta] Impedir na forma de lei, todo empreendimento rural que proponha o desmatamento contínuo acima de
500 hectares de mata nativa, seja cerrado ou caatinga.
Estimular plano de manejo florestal da caatinga e eco-regiões do semi-árido.
Moratória para o Cerrado e Caatinga até a conclusão das pesquisas sobre os impactos ambientais em ambos os biomas.
Criar fórum, com o tema bioma caatinga, para discutir a sua complexibilidade e fatores vinculados a desigualdade social.
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Nova Proposta: Redefinir assistência técnica e extensão rural com difusão de novas tecnologias sustentáveis, com foco no bioma
caatinga.
Implantação de práticas que visem à conservação e preservação, bem como o manejo sustentável do ecossistema Caatinga,
atendendo sempre às exigências e necessidades da população;
Criação de reservas extrativistas e biológicas como forma de promover a sustentabilidade do bioma caatinga, sua preservação e
o eco turismo;
Orientação técnica mais efetiva em relação ao manejo sustentável da caatinga e sua capacidade de suporte;
1.2.45. Incentivar a prática da apicultura utilizando a criação em colméias programadas com utilização e cultivo da flora nativa
da caatinga;
1.2.54. Fortalecer a atividade apícola na caatinga;
Subsidiar os agricultores do semi-árido brasileiro, a curto e a longo prazo, com o compromisso de permanência no campo e
inclusive de reflorestar a caatinga em pelo menos 30% das áreas desmatadas.
Diagnosticar os impactos por uso de agrotóxicos no agro-ecossistema (solo, subsolo e plantas) e no bioma Caatinga.
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Incentivar a reciclagem e reuso dos recursos naturais, o desenvolvimento de pesquisas e conservação do Bioma Caatinga, a
busca da ecoeficiência e as ações orientadas para uso sustentável do processo ambiental
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Ampliar a política de compensação financeira (linhas de crédito, diminuição de taxa de juros, bônus de adimplência e
renegociação de dívidas) para os produtores rurais que se qualificarem e manejarem corretamente a caatinga com o objetivo
de frear o desmatamento.

Em Adaptação: Ecossistemas Naturais Novas Propostas
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Incentivar e criar novas Unidades de Conservação (em níveis federal, estaduais, municipais e/ou particulares) da caatinga em
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todos os Estados onde ocorre este bioma;
Criar e implementar um plano estratégico pela preservação da caatinga.
Incluir o bioma caatinga como ecossistema do Patrimônio Nacional (de acordo com CF, Cap.VI, art.225, inciso 4, do Meio
Ambiente).
Incentivar a criação de Unidades de Conservação da natureza no bioma Caatinga, em especial nas áreas em processo de
desertificação e nas Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASDs).
2.6.28. Criar políticas públicas orientadas à conservação, ao estudo e identificação de espécies ainda não conhecidas do bioma
caatinga;
2.6.29. Proteger a biodiversidade da caatinga como forma de evitar o seu desaparecimento, e ainda reconhecendo-a como
floresta;
2.6.46. Incentivar o plantio de espécies nativas da caatinga destinadas ao uso fitoterápico e outros fins;
Propor estudos e pesquisas para busca do conhecimento das potencialidades da flora e preservação da fauna existente no
bioma cerrado, mata seca e caatinga;
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Criar e investir em políticas voltadas para pesquisas científicas no bioma caatinga e nos demais biomas brasileiros;
Incentivar a criação de fundos que fomentem a pesquisa do Bioma Caatinga e implementação de projetos socioambientais para
o semi-árido, adotando mecanismos de acompanhamento do processo, avaliação e publicação dos resultados.
Incentivar a geração de conhecimentos científicos e sua difusão sobre o bioma caatinga visando a sustentabilidade;
Incentivo e financiamento a pesquisa cientifica voltada ao semi-árido com foco na desertificação e implementação de disciplina
com foco para o bioma caatinga.
Desenvolvre Pesquisa para adequação de micros sistemas alternativos de irrigação e das fontes de energia alternativa
existentes, visando o desenvolvimento de cultivos nas condições naturais da caatinga.
Criar um fundo em âmbito federal/estadual e municipal para pesquisa de ação de restauração ambiental do bioma caatinga,
utilizando recursos de compensação ambiental, multa ambiental etc.;
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Acelerar a aprovação do Apoiar o Projeto de Emenda Constitucional de reconhecimento do Cerrado e Caatinga como Biomas
Nacionais e Patrimônios Naturais Nacionais;
Criar um fundo em âmbito federal/estadual e municipal para pesquisa de ação de restauração ambiental do bioma caatinga,
utilizando recursos de compensação ambiental, multa ambiental etc.;
Apoiar o Projeto de Emenda Constitucional de reconhecimento do Cerrado e Caatinga como Biomas Nacionais e Patrimônios
Naturais Nacionais;
Apoiar Aprovar o Projeto de Emenda Constitucional de reconhecimento do Cerrado e Caatinga como Biomas Nacionais e
Patrimônios Naturais Nacionais;
Fortalecer e valorizar a educação contextualizada à realidade local, ou seja, conhecendo o ecossistema regional (por
exemplo, no semi-árido o bioma caatinga), buscando a troca de conhecimento e saberes entre os diferentes setores da
sociedade.
Usar mecanismos legais para a preservação do Bioma Caatinga, dentro de um programa de Educação Ambiental que
trabalhe com as escolas, de forma integrada com outros programas ambientais;
Exigir das editoras os livros didáticos de autores que conheçam a Caatinga e sua biodiversidade; Rejeitada por
ilegalidade
Incluir o bioma caatinga como tema transversal no currículo dos sistemas de ensino público municipal e estadual.
Exigir dos autores e editores de livros didáticos e Atlas a revisão dos conteúdos voltados aos biomas nordestinos,
principalmente ao bioma caatinga, uma vez que os conceitos expostos não condizem com a realidade e retratam
preconceitos e desvalorização do bioma caatinga e dos catingueiros e caatingueiras;
Criar um fundo em âmbito federal/estadual e municipal para pesquisa de ação de restauração ambiental do bioma caatinga,
utilizando recursos de compensação ambiental, multa ambiental etc.;
Criar fórum, com o tema bioma caatinga, para discutir a sua complexibilidade e fatores vinculados a desigualdade social.
Criar incentivos de preservação do bioma caatinga, com amplo entendimento das bases sobre o uso sustentável de seus
recursos.
Apoiar o Projeto de Emenda Constitucional de para reconhecimento do Cerrado, e Caatinga e campos naturais como Biomas
Nacionais e Patrimônios Naturais Nacionais, e que atenda as necessidades das comunidades tradicionais;
Apoiar e articular junto ao Congresso Nacional - e Assembléias Legislativas - aprovação da Emenda Constitucional que
reconhece o Cerrado e a Caatinga como Patrimônio Nacional

