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informações gerais
1.1 NOME DO PROJETO
Carnaúba Sustentável
1.2 ORGANIZAÇÃO EXECUTORA
Associação Caatinga
CNPJ 02.885.544/0001-03
Profissional para Contato Rodrigo Castro
Estado Ceará Município Fortaleza
E-mail rodrigocastro@acaatinga.org.br | daniel@acaatinga.org.br
Telefone (85) 3241-0759
1.3 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado

Município

Bioma/Ecossistema Marinho

Granja
Morrinhos
Ceará

Sobral

Caatinga/ tabuleiros litorâneos

Itapipoca
Caucaia

1.4 LINHAS DE ATUAÇÃO
Linha(s) de atuação prioritária(s):
Tecnologias Sustentáveis
Educação Ambiental
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associação caatinga
Em 19 anos de trabalho, a Associação Caatinga e sua rede de parceiros já conseguiram alavancar resultados muito positivos para a
conservação da Caatinga. Através de ações de apoio a criação e gestão
de Unidades de Conservação com destaque para as RPPN, a restauração florestal de nascentes e áreas degradadas da Caatinga, disseminação de tecnologias sustentáveis para o uso racional dos recursos
naturais da Caatinga, educação ambiental contextualizada e comunicação para a valorização da Caatinga a instituição promoveu avanços
importantes para a conservação da Caatinga e a qualidade de vida da
sua população. Atualmente o maior desafio para a Associação Caatinga é garantir a continuidade destas ações a médio e longo prazo e
os benefícios associados, e promover a ampliação das mesmas para
atingir maior impacto positivo e um número maior de pessoas. A instituição busca apoio para dar continuidade e desenvolvimento às ações
inovadoras nas áreas da conservação, áreas protegidas, tecnologias
sustentáveis e educação ambiental, além de ações de fortalecimento
institucional que ampliam a estrutura e capacidade da Associação
Caatinga para o atendimento de um número cada vez maior de pessoas a serem beneficiadas pelas ações desenvolvidas e a ampliação das
ações de conservação e desenvolvimento sustentável na Caatinga.
2.1 HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
PROPONENTE
A Associação Caatinga é uma instituição não governamental, sem
fins lucrativos, fundada em 1998, reconhecida como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e registrada no Cadastro
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Nacional de Entidades Ambientalistas(CNEA). Com a missão de conservar a biodiversidade da Caatinga, a Associação Caatinga desenvolve projetos de conservação de áreas naturais, restauração florestal e
recuperação de nascentes, disseminação de tecnologias sustentáveis
e capacitação para o uso sustentável dos recursos da Caatinga, educação ambiental, apoio à pesquisa para a conservação e articulação
para a formulação de políticas públicas ambientais.
Em seus projetos, a Associação Caatinga já beneficiou mais de 72 mil
pessoas entre jovens, agricultores familiares, educadores, estudantes,
pesquisadores e proprietários rurais. Mantém a Reserva Natural Serra
das Almas, santuário ecológico de 6.000 hectares no sertão de Crateús/CE reconhecida pela UNESCO como o primeiro Posto Avançado da
Reserva da Biosfera da Caatinga. Ajudou a transformar 30 mil hectares
em áreas protegidas e liderou a articulação da sociedade para a criação
do ICMS Socioambiental do Ceará. É membro fundador do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Crateús, membro fundador
do programa Selo Município Verde do Ceará (programa de certificação
ambiental de municípios), membro fundador da Associação Asa Branca
de proprietários de Reservas Naturais do Ceará e membro do Conselho
de Políticas e Gestão do Meio Ambiente do Estado do Ceará.
Ações desenvolvidas pela Associação Caatinga
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a Associação Caatinga já beneficiou mais de
72 mil pessoas entre jovens, agricultores
familiares, educadores, estudantes,
pesquisadores e proprietários rurais.

Em 2012, idealizou e lançou a campanha “Uma nação inteira torce
para que o tatu-bola seja o mascote da Copa do Mundo 2014” com o
objetivo de alavancar ações de conservação da espécie e de seu habitat como legado ambiental deste importante evento esportivo que
aconteceu no Brasil, sendo coordenadora do projeto “Tatu-bola” e responsável pela coordenação executiva do Plano de Ação Nacional para
a Conservação do Tatu-bola (ICMBio).
A AC trabalha pela disseminação de tecnologias sustentáveis ainda pouco difundidas na Caatinga como a coleta de sementes nativas, a produção de mudas nativas, a compostagem e a produção de
mel da abelha jandaíra, tem contribuído para a geração de renda nas
comunidades rurais localizadas no entorno da Reserva Natural Serra das Almas. Ações de conservação, recuperação de áreas degradadas e nascentes e a sensibilização da população para a preservação
das nascentes e das florestas, têm contribuído para mitigar efeitos do
aquecimento global, para aumentar a disponibilidade hídrica e para
ampliar a sustentabilidade no sertão cearense.
A Associação Caatinga também investe na criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), áreas particulares de con-
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servação ambiental que recebem cuidados com a fauna e flora e a
proteção dos recursos hídricos e também apoia a elaboração de seus
planos de manejo, para que as reservas sejam geridas de maneira
sustentável. O Ceará já conta com 32 RPPN das quais mais da metade
receberam apoio da Associação Caatinga para a sua implantação. Ao
todo já são mais de 14 mil hectares de Caatinga preservada e recursos
hídricos protegidos nestas áreas no Ceará.
Em 2013, a AC lançou a campanha “Caatinga e Cerrado Patrimônio Nacional Já” com o objetivo de agilizar o trâmite da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 504/10 que deverá reconhecer a Caatinga e o Cerrado como patrimônios nacionais. Se aprovada, a PEC irá
garantir o reconhecimento dos dois biomas e, através disso, poderá
atrair mais ações de preservação ambiental e investimentos para a
região e também poderá contribuir diretamente para a proteção dos
recursos hídricos e segurança hídrica no Nordeste.
Nos 17 anos de atuação a Associação Caatinga já recebeu importantes reconhecimentos nacionais e internacionais pelas suas iniciativas de conservação, valorização e desenvolvimento sustentável na
Caatinga e pelo impacto e resultados alcançados. Dentre eles: Prêmio
ODM Brasil (2014), título de Dryland Champions (2014) e Prêmio von
Martius de Sustentabilidade (2015).
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CONTEXTO E JUSTIFICATIVA
A Caatinga é a região semiárida mais rica em biodiversidade do
mundo e também uma das mais populosas, além de ser um ambiente
exclusivamente brasileiro. De acordo com o Relatório de Monitoramento do Desmatamento na Caatinga do Ministério do Meio Ambiente,
45,4% da área total do bioma já foi alterada, fato que o coloca entre
os biomas brasileiros mais modificados pelo homem. Este também é o
bioma mais desprotegido, somente cerca de 1% dele é protegido legalmente por unidades de conservação de proteção integral. No estado do
Ceará este percentual chega a menos de 0,25%.
Em nenhum outro bioma existem tão poucas unidades de conservação de proteção integral. A pressão antrópica na Caatinga ocorre
desde a sua ocupação colonial e prevalece até os dias de hoje sobre
a forma de desmatamentos, queimadas, produção de carvão vegetal,
corte e queima de madeira para lenha.
Essas ações contribuem fortemente para a emissão de CO2 na atmosfera e para a promoção de condições ainda mais precárias de vida
no semiárido, pois, segundo estudos do Ministério do Meio Ambiente,
baseados nos dados do IPCC, a maior parte da região semiárida do
nordeste será transformada em área árida até o final do século 21,
em consequência do aquecimento global. A degradação ambiental na
região tem contribuído diretamente para o crescimento do processo de
desertificação e insegurança hídrica no nordeste.
As práticas produtivas incluem essencialmente desmatamentos,
queimadas, produção de carvão vegetal para comercialização e utili-
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Processos de degradação na área de intervenção direta do projeto

zação de lenha na cozinha, cercas e construções. Esse cenário implica
em forte e contínua pressão sobre os recursos naturais da região e
altas taxas de emissão de CO2.
Estima-se que as queimadas associadas ao processo de desmatamento sejam responsáveis pela emissão de 2/3 do CO2 emitido pelo
Brasil. No desmatamento acumulado entre 2002 e 2008 o Ceará ficou
na segunda posição entre os estados que mais desmataram a Caatinga. Sete dos 20 municípios campeões de desmatamento na Caatinga estão no Ceará. Atualmente o Ceará já teve quase 40% da sua
Caatinga destruída e em sete anos ampliou em quase 3% a área total
desmatada no estado, o que corresponde a mais de 400.000 hectares.
A ausência de políticas públicas de incentivo a conservação, de estrutura adequada de fiscalização e de programas ampliados de disseminação de alternativas e tecnologias para o uso racional e sustentável
dos recursos naturais da Caatinga são algumas das principais razões
da alta taxa de desmatamento registrada.
O baixo nível de transferência de conhecimento, o baixo índice de
disseminação e por consequência utilização de tecnologias sustentáveis com comprovado impacto positivo para a conservação e as es-
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Condições de vida características dos habitantes inseridos na área de intervenção do projeto

cassas iniciativas de educação ambiental e sensibilização para uma
mudança de atitude em relação à conservação e uso dos recursos
naturais por parte dos habitantes, contribuem de forma direta para
o agravamento do quadro de degradação. Conforme as projeções do
aumento na temperatura média global no futuro, as áreas degradadas
na Caatinga estarão cada vez mais susceptíveis ao processo de desertificação. A desertificação atinge oito dos nove Estados do Nordeste,
além do norte de Minas Gerais.
O aquecimento global tem contribuído para o agravamento da seca
na região onde ocorrem quatro núcleos de desertificação, um deles
localizado no Ceará. As áreas susceptíveis à desertificação já correspondem a 15,7% do território brasileiro onde vivem 31,6 milhões de
pessoas. 92,1% do território do Ceará estão inseridos no semiárido, a
região com maior risco de desertificação. Impactos ambientais associados ao processo de desertificação incluem a perda de biodiversidade, redução de disponibilidade hídrica, perda de fertilidade do solo e
redução das condições de vida humana. Estima-se que aproximadamente três milhões de pessoas no Ceará (40% da população) não tem
acesso permanente a água potável.
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O Ceará, passa pelo sexto ano de seca, atingindo 96% dos municípios, sendo resultado não apenas das características típicas do semiárido, mas também pelo descuido e pelas intervenções humanas. A água
consumida em sua capital, Fortaleza e região metropolitana, é advinda
do sertão onde nascem à maioria dos rios do estado e onde muitas localidades encontram-se sem água atualmente. A conservação e preservação da Caatinga influenciam diretamente na capacidade de recarga
dos mananciais, nível e qualidade da água disponibilizada à população
para consumo próprio ou a realização de atividades produtivas.
O desmatamento da Caatinga e o baixo número e cobertura de
áreas protegidas contribuem para a degradação de nascentes e cursos d´água e desta forma para a redução do reabastecimento dos reservatórios, que já se encontram em nível muito baixo. Atualmente,
113 açudes têm volume inferior a 30% do total de suas capacidades.
Preservar as margens dos açudes, rios, riachos e nascentes garante a
preservação da água, a capacidade de armazenamento dos reservatórios e a recarga hídrica dos mesmos.
Neste contexto, está o recorte geográfico escolhido para a segunda
fase do Projeto Carnaúba Sustentável, que prioriza municípios e comunidades rurais cearenses que além de estarem situados no contexto do semiárido, exercem a atividade carnaubeira, bem como municípios que são polos importantes de produção da cadeia da carnaúba.
Os municípios de Granja e Morrinhos localizados no território Litoral Extremo Oeste, se destacam nesse recorte, pois são locais de notável desenvolvimento e organização da cultura carnaubeira, mas que
ainda apresentam baixos indicadores socioeconômicos.
Os dois municípios juntos têm uma significativa população rural,
que vem crescendo desde 2000 e de acordo com o último Censo do
IBGE (2010) alcança 37.841 habitantes. Nos dois municípios, mais de
90% da população é vulnerável à pobreza, e mais de 35% vive em condições de pobreza extrema, a distribuição de renda também é muito
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desigual, com índice de GINI de 0.62 em Granja e 0.54 em Morrinhos.
O IDH dos dois municípios vem melhorando desde o início dos anos
2000, porém ainda estão em uma categoria de baixo desenvolvimento
(entre 0,500 e 0,599), 0,588 em Morrinhos e 0,559 em Granja (IBGE,
Censo 2010). Nesse cenário, o município de Granja se destaca pela
agricultura familiar, que com aproximadamente 48% da população
rural ocupada nesse setor, acessou entre 2013 e 2014 R$ 3,403,869.83
em projetos do PRONAF.
Nesses dois municípios serão desenvolvidas as ações de implementação das tecnologias sustentáveis, visando um incremento positivo na
qualidade de vida das populações sertanejas carnaubeiras que vêm se
esforçando ao longo dos últimos dois anos para elevar a cultura carnaubeira a uma condição de maior desenvolvimento e profissionalização.
As demais localidades envolvidas abrangerão preferencialmente os
polos de produção não contemplados na 1ª interação do projeto, como
o Polo Sobral, o Polo Itapipoca e o Polo Metropolitano. Dessa forma, o
Projeto continuará dividido em dois principais eixos: TECNOLOGIAS
SUSTENTÁVEIS e EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

o Projeto Carnaúba Sustentável, que prioriza
municípios e comunidades rurais cearenses
que além de estarem situados no contexto do
semiárido, exercem a atividade carnaubeira
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Martinópole, Morrinhos e Uruoca.
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itorial
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objetivos
4.1 OBJETIVO GERAL
Dar continuidade aos bons resultados do Projeto Carnaúba Sustentável, contribuindo com ações educativas para a modernização, regularização e profissionalização da atividade extrativista da cadeia da
carnaúba e melhorando a qualidade de vida das comunidades carnaubeiras, por meio de tecnologias sustentáveis de convívio com o semiárido, visando à sustentabilidade da cadeia produtiva.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover a apropriação de tecnologias sustentáveis para promover melhor convivência com o semiárido, o uso racional dos recursos naturais e a geração de renda;
2. Promover ações de educação ambiental no âmbito da cadeia produtiva da carnaúba visando a capacitação dos carnaubeiros e
produtores, bem como a sustentabilidade da cadeia;
3. Desenvolver ações de comunicação para a valorização da carnaúba;
4. Executar ações de responsabilidade social do Sindicarnaúba;
5. Promover o fortalecimento da rede de atores envolvidos na cadeia
produtiva da carnaúba.
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LINHAS DE AÇÃO E
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
5.1 TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS
Reconhecendo o esforço na adoção de boas práticas pelos
trabalhadores e produtores da região de Morrinhos e Granja, o Carnaúba Sustentável vai focar suas ações de difusão
de Tecnologias Sustentáveis para comunidades carnaubeiras
desses municípios. Além da condição socioeconômica das famílias, será usado como critério de seleção dos beneficiários
das tecnologias o envolvimento dos membros da família com
a atividade extrativista nos carnaubais. Serão priorizadas as
famílias que têm trabalhadores regularizados (que trabalharam com carneira assinada na última safra) e adicionalmente,
aquelas famílias que quiserem se reguralirar, poderão receber
as tecnologias como um incentivo, mediante o compromisso
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assinado de que irão na próxima safra participar de turmas de trabalho regulares e com as condições legais de trabalho obedecidas. Assim, o recebimento de benefícios do Projeto será um incentivo a mais
à regularização de turmas de trabalhadores na região.
Para a identificação dessas famílias será realizado um levantamento socioeconômico. A implantação das tecnologias usando essa condicionante oferecerá o ensejo para que a equipe técnica da Associação
Caatinga, durante as reuniões comunitárias, aborde a importância e
necessidade da carteira assinada e esclareça sobre os benefícios de
trabalhar de forma regularizada, dirimindo mal entendidos em relação à aposentadoria rural e ao acesso a programas sociais.
As tecnologias que serão implementadas na região fomentam o convívio harmônico com o clima semiárido e envolvem boas práticas de coleta e armazenamento de água, boas práticas de reuso da água e redução
da pressão de desmatamento sobre o bioma Caatinga. Elas melhoram
a qualidade de vida das populações, aumentam sua autoestima, oferecem um alento e uma possibilidade de convívio harmonioso com a
condição climática da região. Aumentando a qualidade de vida, reduzse a vulnerabilidade social das famílias, um dos principais fatores que
empurram os seus membros para o trabalho informal e irregular.
SOBRE AS TECNOLOGIAS
Fogão Ecoeficiente – fogão construído com tijolos refratários que
diminui em 40% a necessidade de lenha, reduzindo a pressão de desmatamento sobre a floresta de Caatinga e aumentando a eficiência,
reduzindo danos à saúde dos usuários, pois a chaminé direciona a
fumaça para fora de casa. Para a construção dos fogões, a Cerâmica
Tavares doará 100% dos tijolos refratários. Além disso, está sendo feita uma articulação para viabilizar por meio de parceria toda a parte
metálica dos fogões. Caso se confirme o fornecimento desse insumo, o
número de fogões ecoeficientes implantados aumentará.
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Cisternas de placa – Tecnologia tradicional de coleta e armazenamento de água da chuva, com capacidade de acúmulo de 16 mil
litros. As cisternas de placa são construídas com mão de obra local e
garantem às famílias o abastecimento de água para beber e cozinhar
durante a estação seca.

Sistema Bioágua – O sistema bioágua reaproveita as águas servidas, oriundas do banho, lavagem de roupa e louça, direcionando-as
para um filtro biológico e em seguida a um tanque de armazenamento, de onde a água é reaproveitada para a produção de alimentos nos
quintais dos agricultores.
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5.1.1. AÇÕES PROPOSTAS PARA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS
• Implantar 35 fogões ecoeficientes em comunidades carnaubeiras
de Morrinhos e Granja. A quantidade pode aumentar se confirmada a parceria para o fornecimento gratuito do componente metálico do fogão;
• Implantar 18 cisternas de placas;
• Implantar 4 sistemas Bioágua de reuso de água servida em comunidades rurais do entorno da RNSA;
• Oferecer assistência técnica periódica no processo de apropriação
das tecnologias: uso de fogões ecoeficientes, armazenamento de
água em cisternas de placas e uso do sistema Bioágua;
• Realizar oficina de implantação das tecnologias sustentáveis.
5.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A atividade extrativista da carnaúba vem enfrentando grandes desafios na atualidade. Os desafios na área ambiental envolvem o desmatamento de carnaubais para o desenvolvimento de outras atividades como a agricultura e a carcinicultura além da infestação crescente
dos carnaubais cearenses pela planta Cryptostegia madagascariensis
que vem causando a mortalidade da palmeira. Os desafios na área
social e legal envolvem as relações de trabalho no campo na atividade
extrativista e a necessidade de formalizar essas relações. Este cenário
tem preocupado o Sindicarnaúba, que está empenhado em garantir a
sustentabilidade da cadeia produtiva da carnaúba através do fortalecimento dos seus principais elos.
Nessa perspectiva, o projeto Carnaúba Sustentável, em sua primeira
interação, realizou um ciclo de debates em quatro diferentes municípios
do Ceará (Morrinhos, Jaguaruana, Granja e Aracati) envolvendo os diferentes setores interessados na cadeia produtiva, tais como sindicatos

24

DiáLoGOS DA

CARNAÚBA
de produtores, Sindicarnaúba, trabalhadores da extração, FIEC, FAEC,
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, BNB e Banco do Brasil, ADECE, UECE, SEMACE, autoridades dos municípios e outros.
Os dados colhidos e organizados pelos Diálogos da Carnaúba, durante a primeira fase do Carnaúba Sustentável permitiram traçar metas
para os gargalos identificados. Dessa forma, as ações de Educação Ambiental do Projeto Carnaúba Sustentável II contemplarão duas frentes:
5.2.1. AÇÕES PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
5.2.1.1 DIÁLOGOS DA CARNAÚBA – SOLUÇÕES E BOAS
PRÁTICAS:
Realizar 3 Encontros regionais Diálogos da Carnaúba - Soluções e
Boas Práticas em cidades polo na produção de cera, com até 6 Oficinas de capacitação por encontro nos eixos temáticos prioritários identificados. Os locais propostos para as oficinas estão nos territórios:
Sobral(município de Sobral), Vales do Curu e Aracatiaçu (Município
de Itapipoca)e Região Metropolitana de Fortaleza(Município de Caucaia). Em conjunto com o Sindicarnaúba os locais podem ser confirmados ou modificados.
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Oficinas contextualizadas nos principais cenários e eixos temáticos
de interesse da cadeia produtiva da carnaúba:
1. Regularização de turmas de trabalho – Da atualização de documentos básicos à contratação com Carteira Assinada: mobilização, investimento e retorno;
2. Carteira assinada e aposentadoria rural: tirando dúvidas e desfazendo mitos;
3. Secador Solar e derriçadeira – Construção, operação, eficiência, e
investimento financeiro e retorno;
4. Segurança no trabalho – NR31 aplicada à cadeia da carnaúba,
Equipamentos de Proteção Individual; boas práticas de trabalho
no carnaubal; uso correto das ferramentas; evitando acidentes de
trabalho;
5. Técnicas de manejo e controle da unha-do-diabo: destocar, queimar ou cortar?
6. Fontes de financiamento: Onde e como acessar, quem pode acessar e o que é preciso fazer para conseguir o crédito e investir no
seu carnaubal.
Para essa Segunda interação, o Encontro Diálogos da Carnaúba
– Soluções e boas práticas promoverá oficinas temáticas que acontecerão durante o evento e ao mesmo tempo, para as quais os participantes se direcionarão de acordo com a sua necessidade e interesse.
Haverá uma breve abertura do Encontro onde os convidados se familiarizarão com a sua dinâmica e de onde seguirão para a oficina que
melhor atender às suas prioridades.
Produzir e disseminar material educativo (folder, cartilha ou livreto,
pasta) sobre a carnaúba com foco nos desafios para a sustentabilidade da cadeia produtiva da carnaúba e a necessidade de preservação
da palmeira. A cartilha deve abordar os principais temas das oficinas,
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assim, mesmo que o participante só esteja em uma oficina, poderá ter
acesso aos conteúdos das demais.
5.2.1.2 – COMUNICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DA CARNAÚBA
Produzir material audiovisual em forma de minidoc ou teasers para
promover a imagem da carnaúba
Será produzido material audiovisual para a divulgação da carnaúba e de sua importância social, histórica, cultural e econômica para
o Ceará. A Carnaúba deve ser reconhecida por ser parte raiz da vocação produtiva da região, como uma cultura fecunda, climaticamente
adaptada e historicamente vinculada ao nosso povo. O material deverá conter depoimentos dos beneficiários do projeto, bem como a divulgação das boas práticas já adotadas nos carnaubais.
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RESULTADOS ESPERADOS
• 342 pessoas beneficiadas diretamente com as tecnologias sustentáveis;
• 115 famílias capacitadas sobre tecnologias sustentáveis;
• 35 fogões ecoeficientes implantados nas comunidades rurais de Crateús;
• 18 cisternas de placa implantadas nas comunidades rurais de Crateús;
• 4 sistemas de reuso da água implantados em comunidades rurais
de Crateús;
• Ações de responsabilidade social do Sindicarnaúba realizadas e divulgadas;
• Imagem do Sindicarnaúba fortalecida quanto ao compromisso social e
compromisso com a sustentabilidade da cadeia produtiva da carnaúba;
• 3 Encontros “Diálogos da Carnaúba” realizados nos em polos de extrativismo da carnaúba com pelo menos 10 oficinas contabilizadas ao todo;
• Materiais educativos produzidos e disseminados pelo Projeto;
• Vídeo de promoção da imagem da carnaúba produzido;
• Rede de atores da cadeia produtiva da carnaúba fortalecida.
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ORÇAMENTO
Orçamento
Projeto Segurança Hídrica
Rubrica

Disseminação
de Tecnologias
Sustentáveis

Educação
Ambiental

Recursos
Humanos

Histórico

Valor unitário

Valor total

Fogão ecoeficiente* 35

R$ 300,00

R$10.500,00

Cisterna de Placa

18

R$ 2.000,00

R$ 36.000,00

Bioágua

4

R$ 3.185,00

R$ 12.740,00

Logística de
deslocamento

4

R$ 1.000,00

R$ 4.000,00

Oficinas de
capacitação e
disseminação das
tecnologias

1

R$ 2.950,00

R$ 2.950,00

Diálogos da
Carnaúba –
Soluções e Boas
Práticas

3

R$ 7.500,00

R$ 22.500,00

Produção
Audiovisual

1

R$ 9.000,00

R$ 9.000,00

Coordenador
de Tecnologias
sustentáveis

12

R$ 3.500,00

R$ 42.000,00

Pasta

1000

R$ 2,78

R$ 2.780,00

1000

R$ 3,80

R$ 3.800,00

3

R$ 400,00

R$ 1.200,00

R$ 147.470,00

R$ 22.120,50

Cartilha
Outros serviços
de terceiros
Materiais de
escritório(Canetas,
blocos, fitas)
Taxas

Quant.

Benefícios e
15%
Despesas Indiretas

R$ 169.590,50
* Os tijolos para a confecção dos fogões serão doados pela Cerâmica Tavares, possibilitando a
redução do custo para os fogões em relação à primeira Interação do Carnaúba Sustentável.
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CRONOGRAMA
Quadro-resumo de desembolso
Parcelas/prazo
1ª parcela
2ª parcela

Novembro 2017

Março 2018

R$ 84.795,25(50%)
R$ 50.877,15(30%)

3ª parcela

R$ 33.918,10(20%)
TOTAL R$169.590,50
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Julho 2018

31

SINDICATO DAS
INDÚSTRIAS REFINADORAS
DE CERA DE CARNAÚBA
DO ESTADO DO CEARÁ

SINDCARNAÚBA
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