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O bioma Caatinga possui uma área de 844 mil km² e está presente em 
todos os estados da região Nordeste do Brasil e no norte do estado de 

Minas Gerais. Ocupado pelo homem há pelo menos 40 mil anos, esse vasto 
território é rico em biodiversidade, história e cultura. Entretanto, pouco 
mais de 1% desse bioma está sob proteção integral do Governo Federal 
por meio de 14 unidades de conservação. Esse livro é um dos resultados 
de uma extensa pesquisa realizada nessas unidades, conduzida por 
pesquisadores, professores, bolsistas de iniciação cientí�ica e estagiários 
de várias áreas do conhecimento da Fundação Joaquim Nabuco e da 
Universidade Federal de Campina Grande entre os anos de 2013 a 2017. 
Utilizando diversas imagens de satélites, registros fotográ�icos e de 
vídeo, entrevistas e levantamentos �lorísticos, espera-se contribuir com 
a difusão de informações cientí�icas sobre o atual estado de conservação 
dessas áreas e o consequente aprimoramento das políticas públicas de 
meio ambiente no Brasil.

The Caatinga biome has an area of 844.000km² and is present in all states The Caatinga biome has an area of 844.000km² and is present in all states Tof the Northeast region of Brazil and in the north of the state of Minas Tof the Northeast region of Brazil and in the north of the state of Minas T
Gerais. Occupied by man for at least 40,000 years, this vast territory is rich in 
biodiversity, history and culture. However, little more than 1% of this biome 
is under full Federal Government protection through 14 conservation units. 
This book is one of the results of an extensive research carried out in these 
units, conducted by researchers, professors, scienti�ic initiation fellows and 
trainees from various areas of knowledge of the Joaquim Nabuco Foundation 
and the Federal University of Campina Grande from 2013 to 2017. Using 
several satellite images, photographic and video records, interviews and 
�loristic surveys, we hope to contribute with the dissemination of scienti�ic 
information about the current state of conservation of these areas and the 
consequent improvement of the public policies of the environment in Brazil.
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