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RESUMO 

 

 

 Este estudo contempla uma avaliação ex post do projeto Arranjo Produtivo 
Local Calcários do Cariri. A avaliação de projetos públicos, principalmente aqueles 
de cunho sócio-econômicos voltados para comunidades menos favorecidas, encerra 
dificuldades conceituais, técnicas e metodológicas de monta, geradoras, não raro, 
de conflitos e frustrações que desestimulam a sua realização sistemática.  O objetivo 
maior desse trabalho é avaliar o projeto desenvolvido pelos governos Federal e 
Estadual através do Centro de Tecnologia Mineral e Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Estado do Ceará respectivamente, cujo principal objetivo era o de 
desenvolver uma ampla ação na cadeia produtiva da pedra Cariri, atuando sobre 
fatores que afetam seu desenvolvimento tecnológico e a competitividade das micro e 
pequenas empresas que a constituem.  Para tanto foi realizada pesquisa 
bibliográfica com base nos referenciais teóricos relativos a Arranjos Produtivos 
Locais e Avaliações de Políticas Públicas, realizou-se ainda pesquisa de campo 
junto ao público alvo do projeto de apoio ao APL da Pedra Cariri, com a finalidade de 
aferir os resultados alcançados pela implementação do projeto e compreender o 
processo pelo qual o projeto alcançou ou não os seus objetivos. Na pesquisa de 
campo foram aplicados questionários aos produtores da cadeia produtiva, 
abordando as 16 metas estabelecidas no projeto de apoio ao APL, no sentido de 
averiguar a percepção destes atores acerca dos resultados apontados no relatório 
final do projeto.  Os resultados da pesquisa de campo apontam fragilidades na 
execução do projeto, notadamente, quanto à necessidade de uma maior interação 
com o público alvo, bem como ao excessivo número de metas estabelecidas nos 
mais variados aspectos do APL, que acabaram por comprometer a efetividade do 
projeto.  Por fim são apresentadas as conclusões e sugestões a serem 
observadas em projetos futuros, visando alcançar a efetividade das políticas 
públicas manejadas. 
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ABSTRACT 

 
 
 This study includes an ex post evaluation of the project Local Productive 
Arrangement Limestone Cariri. The evaluation of public projects, especially those of 
a socio-economic focused on disadvantaged communities, closed conceptual 
difficulties, technical and methodological rides, generators, often, conflicts and 
frustrations that discourage its systematic implementation. The main objective of this 
study is to evaluate the project developed by the Federal and State of Ceará 
governments, whose main goal was to develop a comprehensive action in the 
production chain of stone Cariri acting on factors that affect their technological 
development and competitiveness of micro and small enterprises that constitute it. 
For this literature review was performed on the basis of theoretical frameworks 
relating to Local Production and Public Policy reviews and field research with the 
target audience of the project to support the APL Stone Cariri, in order to assess the 
achievements of implementation of the project and seek to understand the process 
by which the project achieved or not their goals. In the field research were applied 
questionnaires to the chain, addressing the 16 targets in the project to support the 
APL, to investigate the perception of the actors concerning the results presented in 
the final project report. The results of field research indicate weaknesses in project 
implementation, particularly regarding the need for greater interaction with the 
audience, as well as the excessive number of targets in various aspects of the APL, 
which ultimately undermine the effectiveness of the project. Finally, we present the 
conclusions and suggestions to be followed in future projects, aiming to achieve the 
effectiveness of public policies managed. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Muitas vezes a avaliação1 é identificada com o controle jurídico-legalista, que 

busca verificar a conformidade ou desconformidade com a norma, mediante 

auditorias, que culminam, no mais das vezes, na punição dos atores desviantes. 

 Diferente dessas abordagens a presente avaliação se identifica com o 

monitoramento da ação pública no sentido de corroborá-la ou de reorientá-la. Esta 

avaliação, portanto, não tem o fito de enaltecer nem de condenar os executores da 

política pública, mas tão somente verificar a efetividade do projeto, apurando se os 

resultados obtidos junto à população-alvo são semelhantes aos que foram 

propostos, ou seja, se produziu os efeitos esperados. 

  A importância do arranjo produtivo local como estratégia para o 

desenvolvimento de micro e pequenas empresas com a obtenção de vantagens 

competitivas como acesso a novas tecnologias, formação profissional mais eficiente, 

exportação e produção em escala, vem sendo sistematicamente ressaltada na 

literatura nacional e estrangeira. 

 Neste sentido, afirma-se que a proximidade física entre as empresas tende a 

gerar externalidades ou economias de aglomeração, desta forma a organização de 

micro e pequenas empresas em arranjos produtivos contribui para o 

desenvolvimento de vantagens competitivas, tais como redução nos custos, 

formação de mercado local, acesso a fornecedores e instituições de apoio. 

 Organizadas em arranjos produtivos as pequenas e microempresas2 buscam 

combinar as potencialidades individuais e reduzir as dificuldades encontradas, 

superando as limitações e dificuldades impostas pelo seu tamanho organizacional.  

 Em nossa literatura existem diversos estudos acerca das aglomerações 

produtivas de empresas que apresentam conceitos variados. Nesta dissertação 

utilizamos o referencial teórico proposto pela Rede de Pesquisa em Sistemas 

                                                             
1 Processo sistemático de análise histórica e socialmente contextualizada de uma política, programa, projeto ou 
ação para identificar acertos e erros do planejamento e da metodologia utilizada. Contempla os processos de 
formulação e desenvolvimento das ações implementadas, fatos ocorridos, resultados obtidos em relação aos 
objetivos previstos, considerando as dimensões de eficácia, eficiência e efetividade. 
2 Estudos realizados pelo SEBRAE mostram que as micro, pequenas e médias empresas constituem cerca de 
98% das empresas existentes no Brasil, empregam 60% da população economicamente ativa, e geram 42% da 
renda produzida no setor industrial, contribuindo com 21% do Produto Interno Bruto- PIB. MCT/SEPTE (2000). 
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Produtivos Locais - REDESIST3 , o qual apresenta os arranjos produtivos como 

sendo “aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com 

foco em um conjunto específico de atividades econômicas que apresentam vínculos 

mesmo que incipientes” (CASSIOLATO; LASTRES, 2003 p.27).  

 A partir desse conceito é possível uma visão mais abrangente das 

potencialidades e dificuldades existentes em determinado aglomerado produtivo, 

analisando diversos aspectos, tais como: dimensão territorial; diversidade de 

atividades e dos atores; conhecimento tácito; inovações e aprendizados interativos; 

e a governança.  

 Desta forma, com base no referencial teórico de arranjos produtivos locais 

este estudo busca avaliar o projeto Arranjo Produtivo Local de Calcários do Cariri, 

desenvolvido através de uma parceria entre a Secretaria de Ciências e Tecnologia 

do Estado do Ceará e o Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

 A dissertação é composta de três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo são abordados os referenciais teóricos 

relativos a Arranjos Produtivos Locais e Avaliação de Políticas Públicas. No 

segundo, é feita a caracterização do Arranjo Produtivo Local de Calcários do Cariri. 

No terceiro capítulo é apresentada uma avaliação ex post do Projeto APL Calcários 

do Cariri.  

 Por fim são apresentadas as conclusões e sugestões a serem observadas em 

projetos futuros, voltados ao desenvolvimento e fortalecimento de Arranjos 

Produtivos Locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 A REDESIST foi formalizada em 1997, sendo uma rede de pesquisa interdisciplinar sediada no Instituto de 
Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, contando com a participação de várias 
universidades e institutos de pesquisa brasileiros e  parceria científica com diversas organizações internacionais. 
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2 CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 

 

2.1 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS – APLS. 
 

 

 De acordo com Amaral Filho (2002), com as transformações estruturais 

ocorridas notadamente na década de 1990, algumas questões tiveram forte impacto 

no contexto empresarial nacional e internacional, tais como: a crise do planejamento 

e da intervenção regional, a reestruturação do mercado, a “megametropolização”, a 

globalização e abertura econômica e o avanço da tecnologia da informação e de 

telecomunicações. 

 A descentralização das decisões e dos investimentos governamentais e a 

maior participação dos governos locais na administração dos recursos permitiram a 

valorização dos pequenos produtores e consequente desenvolvimento local 4 , 

ocasionando a instalação de uma cadeia de empresas nessas localidades por meio 

de cluster ou distritos industriais. 

 Os aglomerados produtivos constituem-se em facilitadores para vários 

desdobramentos subsequentes possíveis, como a especialização de pequenos 

produtores, aparecimento de fornecedores de matérias-primas, máquinas e 

ferramentas, comerciantes e exportadores, prestadores de serviços financeiros e 

contábeis, dentre outros, que contribuem para a eficiência coletiva5 do sistema. 

 Visando superar obstáculos, desenvolveu-se a idéia de aglomerações de 

micro, pequenas e médias empresas, na busca do aproveitamento de sinergias 

coletivas originadas por suas interações e destas com o ambiente onde estão 

situadas. Tais arranjos visam dinamismo tecnológico e maior potencial de 

desenvolvimento, no sentido de minimizar os desequilíbrios regionais e a má 

distribuição de renda, bem como atrair investimentos públicos e privados, originar 

                                                             
4 Local nesta abordagem refere-se a uma dada localidade constituindo um “subespaço” ou um subconjunto 
espacial envolvendo algum modo de delimitação ou recorte territorial, o que se expressa em termos econômicos, 
políticos e culturais. 
5  O conceito de eficiência coletiva combina os efeitos das economias externas locais espontâneas ou não 
planejadas com os das ações conjuntas deliberadas ou planejadas das empresas e do setor público, para explicar 
as vantagens competitivas de empresas aglomeradas . 
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oportunidades de emprego e renda e consequentemente, promover o 

desenvolvimento econômico local (LASTRES et al, 2002). 

 O associativismo é uma das formas de superar essas restrições econômicas 

e financeiras a que são submetidas às empresas de pequeno porte, neutralizando 

ou amenizando seus efeitos pela ação coletiva. Desta forma, o princípio da eficiência 

coletiva justifica a razão da formação das aglomerações empresarias. 

 Dentre as vantagens resultantes da aglomeração de atividades semelhantes 

ou vinculadas a um determinado espaço, destaca-se o estabelecimento de indústrias 

complementares, serviços de reparo e manutenção de máquinas, acesso à mão-de-

obra especializada e uma melhor infra-estrutura como o fornecimento de energia e 

água, incluindo a construção de vias de transporte.  

 Muitas empresas preferem se localizar ao redor de outras semelhantes ou 

complementares, visando minimizar os riscos do empreendimento ou na intenção de 

fornecer produtos às diversas outras unidades instaladas na localidade. 

 Identificam-se algumas vantagens derivadas das aglomerações de empresas, 

tais como: acesso a insumos e a pessoal especializado; acesso à informação; 

acesso a instituições e bens públicos; incentivo e mensuração do desempenho. 

 Porter (1999) destaca a importância da comunicação entre os agentes e da 

interação entre as redes de indivíduos, empresas e as instituições, no sentido de 

facilitar o acesso à informação e promover maior eficiência coletiva. Para este autor, 

os aglomerados influenciam a competitividade de três maneiras: primeiro, pelo 

aumento da produtividade das empresas ou setores componentes; segundo, pelo 

fortalecimento da capacidade de inovação e em consequência, pela elevação da 

produtividade; terceiro, pelo estímulo à formação de novas empresas, que reforçam 

a inovação e ampliam o aglomerado6.  

 Não obstante a existência de diferentes abordagens, a literatura sobre 

aglomerações produtivas7 está convergindo para destacar aspectos dinâmicos que 

contribuem para elevar a capacidade inovativa das empresas. Neste sentido, o 

aprendizado interativo contribui para que sejam reduzidos os custos de transação 

entre as firmas. (LEMOS, 2002). 

                                                             
6 Para Porter (1999) aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas 
e instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos comuns e complementares. 
7  Os principais enfoques que relacionam articulação de empresas e espaços territoriais são: pólos, parques 
científicos e tecnológicos  inovativos, cadeias produtivas, clusters, distritos industriais e redes de empresas.  
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 A proximidade entre as empresas propicia o aprendizado interativo neste 

novo contexto de desenvolvimento econômico e inovativo, bem como favorece a 

troca espontânea de conhecimentos. A região evolui para um espaço cognitivo, onde 

valores compartilhados e confiança passam a ser interpretados como elementos 

indispensáveis ao desenvolvimento de processos de aprendizado interativo, 

resultando em menores custos de transação entre as empresas. 

 No Brasil, adota-se a terminologia arranjos produtivos locais, que corresponde 

a aglomerados territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em 

um conjunto específico de atividades econômicas e que demonstram vínculos e 

interdependência. Esses modelos representam arranjos produtivos cuja 

interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em interação, 

cooperação e aprendizagem, possibilitando inovações de produtos, processos e 

formatos organizacionais, ocasionando maior competitividade empresarial e 

capacitação social (LASTRES et al, 2002). 

 A Redesist define Sistema e Arranjo Produtivos Locais-SAPLs como um 

“conjunto de atores econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo 

território, atuando tanto nos setores primário e secundário quanto no terciário, e que 

apresentam vínculos formais ou informais ao desempenharem atividades de 

produção e inovação.” Esses sistemas “incluem empresas produtoras de bens e 

serviços finais fornecedoras de bens e serviços finais; equipamentos e outros 

insumos; distribuidoras e comercializadoras; consumidoras; organizações voltadas à 

formação e treinamento de recursos humanos, informação, pesquisa, 

desenvolvimento e engenharia, promoção e financiamento; cooperativas, 

associações, sindicatos e demais órgãos de representação” (apud Amaral Filho, 

2008). 

 Na lição de Cassionato e Lastres (2003), são aglomerações territoriais de 

agentes econômicos, políticos e sociais com foco em um conjunto específico de 

atividades econômicas que apresentam vínculos, ainda que incipientes.  

 Nesta linha de pensamento, os arranjos produtivos locais podem ser vistos 

como redes e agrupamentos empresariais com produção especializada, constituídos 

por intermédio de manifestações espontâneas, auto-organizadas, surgidas em torno 

de determinadas atividades, formando-se um núcleo produtivo, baseado na 

existência de fontes de matérias-primas; presença de fornecedores; disponibilidade 
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de recursos naturais; proximidade de mercados; presença de universidades e 

centros de pesquisa (AMARAL FILHO, 2002).  

 Os arranjos produtivos incluem elementos estruturantes comuns, no que diz 

respeito ao capital social8, representado pelo acúmulo de compromissos sociais 

construídos pelas interações sociais em uma determinada localidade; a estratégia 

coletiva de organização da produção, refletora de decisões coordenadas entre 

produtores, sobre quem vai produzir o quê e como produzir; a estratégia coletiva de 

mercado, ao refletir decisões para se atingir os mercados potenciais; e a articulação 

político-institucional, constituinte do mecanismo pelo qual o núcleo produtivo se 

relaciona com as organizações públicas e privadas responsáveis pelas políticas de 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas (AMARAL FILHO, 2002).  

 Observa-se que os principais objetivos perseguidos pelas políticas de apoio 

às micro, pequenas e médias empresas, concentram-se no aspecto social dessas 

unidades produtivas, visando à geração de postos de trabalho e renda e ao aumento 

da competitividade, sendo oportuna a renovação e desenvolvimento de novas bases 

produtivas, ampliando-se a competitividade sistêmica e sustentável da estrutura 

produtiva brasileira que pode ser trabalhada por meio da mobilização de arranjos de 

micro e pequenas empresas (LASTRES et al, 2002).  

 Conforme ensina Albagli (2002), em se tratando do processo de capacitação 

e aprendizado interativos, tem bastante destaque a cooperação entre empresas por 

meio de uma rede de aprendizagem no contexto da qual se permite a troca de idéias 

e experiências, informações e conhecimentos sobre tecnologias, práticas de 

organização, mercados, design de produtos e marketing comercial de produtos, 

assim como o estabelecimento de referências coletivas, na tentativa de se ocupar 

segmentos de mercado mais lucrativos. 

 O processo de aprendizagem é importante na medida em que reflete o uso de 

informações e a geração e difusão de conhecimentos, representando uma atividade 

coletiva que integra a experiência de indivíduos e organizações. Seu 

desenvolvimento efetivo encontra-se vinculado à natureza das interações dos 

                                                             
8  O capital social é compreendido como sendo o conjunto das características da organização social, que 
englobam as redes de relações, normas de comportamento, valores, confiança, obrigações e canais de 
informação. Putnan (1996) afirma que uma das bases do caráter produtivo do capital social advém da redução 
dos custos de transação derivados da disseminação da confiança e da restrição ao comportamento oportunista.  
Considera-se ainda a existência de relações de confiança entre os agentes, baseadas na especialização produtiva, 
valores culturais e identidades locais.  
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diferentes atores sociais e ao estabelecimento de canais eficientes de comunicação 

que retratam as condições do ambiente social, cultural e institucional, onde está 

inserido o arranjo produtivo. 

 Destaca-se, atualmente, a consciência acerca da importância da inovação9 

que deve permear as políticas destinadas a apoiar os arranjos produtivos, de forma 

a disseminar informações para agentes, empresas e instituições de apoio, 

enfatizando os benefícios do aprendizado interativo e da geração de idéias; a 

capacitação de pessoas em práticas de cooperação entre empresas e entre estas e 

outras instituições aplicando novas tecnologias de gestão e produção e o incentivo e 

a intensificação do desenvolvimento conjunto, aperfeiçoamento, incorporação e 

difusão de processos e produtos, assim como o estímulo à valorização de vocações, 

culturas, recursos e especificidades de cada arranjo (LEMOS, 2002). 

 A ideia de que o desenvolvimento regional pode ser conseguido a partir de 

política de incentivo e apoio às aglomerações produtivas existentes ou até mesmo 

potenciais vem ganhado espaço no meio teórico. Os governos, influenciados pelo 

meio acadêmico, vêm incorporando à suas políticas públicas programas de apoio a 

estes aglomerados produtivos.     

 O apoio a Arranjos Produtivos Locais é fruto dessa nova percepção de 

políticas públicas de desenvolvimento, em que o local passa a ser visto como um 

eixo orientador de promoção econômica e social. Seu objetivo é orientar e coordenar 

os esforços governamentais na indução do desenvolvimento local, buscando-se, em 

consonância com as diretrizes estratégicas do governo, a geração de emprego e 

renda e o estímulo às exportações. 

 A opção estratégica pela atuação em APL decorre, fundamentalmente, do 

reconhecimento de que políticas de fomento a pequenas e médias empresas são 

mais efetivas quando direcionadas a grupos de empresas e não a empresas 

individualizadas. O tamanho da empresa passa a ser secundário, pois o potencial 

competitivo dessas firmas advém não de ganhos de escala individuais, mas sim de 

ganhos decorrentes de uma maior cooperação entre essas firmas.  

 Conforme Amaral Filho (2008) “por se tratar de um sistema descentralizado 

de produção, o arranjo produtivo não deve ser abordado a partir de um tratamento 

unilateral e individualista, como recomenda a teoria neoclássica da empresa. 

                                                             
9 PORTER (1989) considera que a cooperação e a inovação são as bases determinantes da vantagem competitiva 
das empresas. 
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Tratando-se de uma análise de conjunto, composto por agentes que se relacionam 

de maneira complexa e não linear, há que considerar três elementos que poderão se 

manifestar simultaneamente, mas de maneiras diversas entre os SAPLs”. 

 Neste sentido, autonomia, cooperação e coordenação10 são os três elementos 

a serem considerados. A autonomia encontra-se associada à propriedade dos ativos 

empresariais individuais, que propicia a concorrência interna e externa ao sistema. A 

inovação tecnológica, alimentada por esta concorrência, se beneficia do ambiente e 

da aprendizagem coletiva. A cooperação decorre das alianças estratégicas para 

beneficiar-se da proximidade e da escala de produção e de comercialização, com 

vistas à minimização dos custos de transação e concorrência local. Finalmente, a 

coordenação, permite a diluição das tensões provocadas pelas situações anteriores 

e o estabelecimento de padrões estáveis de governança11 dentro do funcionamento 

do arranjo. (AMARAL FILHO, 2008). 

 

 

2.1.2 Elementos Característicos 
 

 

 Segundo Amaral filho (2008) os seguintes aspectos ou elementos, devem ser 

observados no sistema, a saber: (i) a estrutura do sistema; ii) a organização ou a 

divisão de trabalho; iii) a aprendizagem; iv) os padrões tecnológicos e as inovações; 

v) a coordenação; vi) a governança e vii) a inserção e a competitividade do sistema 

produtivo local. Alerta ainda esse autor que os referidos elementos não podem ser 

considerados meros componentes de um check list, para a identificação de um 

arranjo produtivo, “ao contrário disso, esses elementos devem ser lidos de maneira 

articulada entre eles, pois somente assim é possível identificar a estrutura 

predominante do arranjo produtivo pertencente a um determinado sistema produtivo” 

(AMARAL FILHO, 2008). 

 Cassiolato, Lastres & Szafiro (2000), indicam algumas das principais 

peculiaridades que devem ser observadas no estudo dos arranjos produtivos locais, 

                                                             
10 Para um maior aprofundamento sobre os conceitos de autonomia, cooperação e coordenação na abordagem de 
arranjos produtivos locais ver AMARAL FILHO (2008). 
11 A REDESIST utiliza o termo “governança” para designar os diferentes modos de coordenação, intervenção e 
participação, no processo de decisão local, dos diferentes agentes de um aglomerado produtivo.  
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são elas: a dimensão territorial; a diversidade das atividades e dos atores; o 

conhecimento tácito; as inovações e aprendizados interativos e a governança.  

 

 

2.1.2.1 Dimensão Territorial 
 

 

 O território pode ser entendido como uma parcela geográfica apropriada por 

um grupo ou por indivíduos, visando a assegurar sua reprodução e satisfação de 

suas necessidades básicas. Assim, o território relaciona-se ao domínio pessoal ou 

coletivo e é determinado a partir da combinação de condições e forças internas e 

externas, sendo compreendido como parte de uma totalidade espacial (ALBAGLI; 

BRITO, 2003). 

 Além de sua dimensão material, o território manifesta uma série de 

grandezas, como a física, que envolve as suas características próprias e os recursos 

naturais, assim como características resultantes de usos e práticas territoriais por 

parte dos grupos sociais; a econômica, relacionada à organização espacial dos 

processos de produção econômica; a simbólica, referente às raízes e ligações 

afetivas, culturais e de identidade do indivíduo ou grupo de pessoas com seu espaço 

geográfico; e a sócio-política, desenvolvida por meio de interações sociais e de 

relações de dominação e poder (ALBAGLI; BRITO, 2003). 

 O território é de real importância para o desenvolvimento de arranjos 

produtivos, pois ele define o espaço de abrangência dos processos produtivos, 

inovadores e cooperativos. A proximidade ou concentração geográfica de empresas 

ou produtores em determinada área ou região enseja o compartilhamento de visões 

e valores econômicos, sociais e culturais, constituindo fonte do dinamismo local e de 

vantagens competitivas em relação a outras regiões (ALBAGLI; BRITO, 2003). 

 A geração localizada de empregos decorre de vários fatores e se manifesta 

através de uma dinâmica territorial específica, que comporta aspectos diferentes 

como a identidade regional, um ambiente favorável ao empreendedorismo, a 

existência de redes públicas e privadas ou a atração do meio ambiente cultural e 

natural. Desta forma, torna-se essencial o desenvolvimento de políticas públicas que 

estimulem a formulação descentralizada de projetos capazes de valorizar atributos 

locais e regionais no processo de desenvolvimento. 
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 Na organização territorial dos arranjos, é visível que o processo de formação 

e consolidação de aglomerações produtivas territoriais, encontra-se atrelado a fatos 

históricos e culturais que se aproximam em muitos aspectos à própria história das 

regiões em que se desenvolvem, tornando esta dimensão territorial dos arranjos um 

fenômeno distinto da mera localização de atividades econômicas num mesmo 

espaço territorial. 

 

 

2.1.2.2 Diversidade de Atividades e Atores  
 

 

 Conforme visto anteriormente, os arranjos e sistemas produtivos locais 

comportam a interação de uma multiplicidade de empreendimentos, onde podem 

figurar desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e 

equipamentos, prestadoras de serviços, empresas comerciais e clientes. Sindicatos, 

associações e cooperativas também podem estar representados, além da 

participação de órgãos públicos e privados, como universidades, institutos de 

pesquisa, empresas de consultoria e de assistência técnica e organizações não 

governamentais, que desenvolvam atividades voltadas para a formação e 

capacitação de recursos humanos, a pesquisa, o desenvolvimento e, engenharia, a 

política e o financiamento (ALBAGLI; BRITO, 2003). 

 Essa diversidade de atividades e de atores econômicos, políticos e sociais 

constitui-se em uma característica de elevada importância na estrutura dos arranjos 

produtivos, pois molda todo o processo de geração, acumulação, distribuição e uso 

do conhecimento, influenciando diretamente a percepção e as decisões dos agentes 

econômicos.  

 Variadas configurações produtivas são possíveis, podendo incluir agentes de 

diversos portes e de variados setores econômicos, além da presença de 

organizações tecnológicas e de coordenação, caracterizando estruturas com 

diversos graus de densidade e gerando diferentes formas de governança e graus de 

centralização destas estruturas, em função das características individuais dos atores 

e do relacionamento estabelecido por eles no interior desses sistemas. 
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2.1.2.3 Conhecimento Tácito 
 

 

 Os arranjos comportam ampla troca de informações e conhecimentos não 

codificados, mas que estão implícitos e incorporados em indivíduos, organizações e 

regiões. Esse conhecimento tácito12 representa uma vantagem competitiva, pois se 

origina de características locais de determinadas regiões, dadas a proximidade 

territorial e a assimilação de identidades culturais, sociais e empresariais pelos 

agentes. Tal conhecimento abrange desde crenças e valores até as habilidades ou 

técnicas individuais e organizacionais não codificadas, alcançando saberes gerais e 

comportamentais, relativos à capacidade para resolução de problemas bem como à 

capacidade para estabelecer vínculos entre situações e interagir com outros 

recursos humanos, dentre outros. 

 Há de se ressaltar que o conhecimento codificado é formalizado e 

estruturado, podendo ser transmitido pela comunicação formal entre agentes. Porém 

a decodificação desse conhecimento depende dos conhecimentos tácitos prévios. 

 O conhecimento tácito é inerente aos contextos organizacionais ou 

geográficos específicos, facilitando sua divulgação e apreensão localmente, sendo 

que esta característica dificulta sua transmissão a agentes externos àquele ambiente 

e que não compartilham daquelas identidades culturais. 

 

 

2.1.2.4 Inovação e Aprendizado Interativos 
 

 

 O reconhecimento de que inovação e conhecimento constituem elementos 

centrais da dinâmica e do crescimento de nações, regiões, setores, empresas e 

instituições, contribuíram para a disseminação e entendimento deste processo. 

 A inovação constitui-se em um processo de busca e aprendizado dependente 

de interações, sendo socialmente determinado e fortemente influenciado por 

formatos institucionais e organizacionais específicos. Desta forma as distinções 

                                                             
12 Boa parte da base de conhecimentos é tácita, ou seja, reside e desenvolve-se em crenças, valores, know-how e 
habilidades de cada indivíduo e organização, e provém do aprender fazendo, usando e interagindo. 
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verificadas entre os agentes e suas capacidades de aprender influenciam 

diretamente esse processo. 

 Os diferentes contextos sociais, políticos e institucionais específicos, acabam 

por moldar os diversos sistemas de inovação - quer sejam de países, regiões, 

empresas ou outras instituições. Neste aspecto, destaca-se o conhecimento tácito 

que contribui substancialmente para o sucesso do processo inovador e que por seu 

caráter localizado e contextualizado torna-se mais difícil sua difusão rápida, 

diferentemente dos conhecimentos codificados que são crescentemente 

transferidos, dada a eficiente difusão da tecnologia da informação (CASSIOLATO; 

LASTRES, 2002).   

 No processo de inovação observam-se alguns aspectos que se destacam 

como a colaboração entre empresas e a montagem de redes industriais, com o 

desenvolvimento de produtos através da integração de tecnologias baseadas em 

diferentes ramos da ciência. Verifica-se ainda, a crescente colaboração das 

empresas com centros produtores do conhecimento, pois o processo inovador 

depende de avanços científicos e tecnológicos em todos os setores da economia. 

 Outro aspecto importante é a aceleração da mudança tecnológica com o 

rápido desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, em que o 

tempo de lançamento de produtos foi reduzido, bem como o intervalo entre a 

produção e a comercialização e o ciclo de vida dos produtos também é menor 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2002).  

 A inovação pode ser implementada de diferentes formas; assim é possível 

identificar a inovação radical, a “incremental”, a tecnológica e a organizacional. A 

inovação radical trata de uma total transformação e modernização das organizações 

com o desenvolvimento de produtos, processos ou estruturas organizacionais 

podendo originar empresas, atividades, setores e mercados, propiciar benefícios 

internos através da redução de custos e do aumento da qualidade dos produtos 

(ALBAGLI; BRITO, 2003). 

 Já por inovação “incremental” entende-se a introdução de melhorias nos 

processos ou produtos, sem alterar sua estrutura industrial, propiciando uma maior 

eficiência e produtividade. Portanto, esta inovação se identifica com as melhorias 

introduzidas de forma incremental no modo de produzir ou no próprio produto, sem a 

necessidade de mudanças radicais na estrutura do empreendimento. 
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 Por sua vez, a inovação tecnológica diz respeito ao conhecimento relativo a 

novas formas de produção e comercialização de bens e serviços, que permite 

alcançar melhorias consideráveis nessas áreas com base nesse conhecimento. 

Finalmente por inovação organizacional entende-se a introdução de mudanças na 

estrutura organizacional da empresa, através de novos modelos administrativos, 

produtivos e comerciais que propiciam ganhos de produtividade. 

 A inovação consiste em um processo descontínuo e irregular, resultante de 

complexas interações do ambiente socioeconômico com as mudanças tecnológicas, 

em que as empresas implementam o desenvolvimento e a produção de bens e 

serviços novos para elas, independentemente do fato de serem novos para seus 

concorrentes (ALBAGLI; BRITO, 2003).  

 A inovação não pode ser encarada como um fenômeno isolado no tempo e no 

espaço, mas é o resultado de trajetórias cumulativas e construídas historicamente, 

de acordo com as especificidades institucionais e padrões de especialização 

econômica inerentes a determinado contexto espacial ou setorial. Nesta abordagem 

se destaca a importância de elementos - como a cooperação e a interação de 

empresas com outras instituições - na busca de novos conhecimentos. 

 O aprendizado pode ser entendido como o processo de aquisição ou 

construção de conhecimentos, competências ou habilidades. O aprendizado 

interativo refere-se à geração e difusão de conhecimentos por meio da atividade 

coletiva que integra a experiência de indivíduos e organizações. Seu 

desenvolvimento está vinculado à natureza das interações dos diferentes atores 

sociais e ao estabelecimento de canais eficientes de comunicação e troca de 

informação que refletem as condições do ambiente social, cultural e institucional. 

 Na administração e sob o aspecto econômico, o aprendizado é considerado 

como um processo de ampliação de conhecimentos visando aperfeiçoar os 

procedimentos e refinar as habilidades de desenvolvimento, produção e 

comercialização de bens e serviços, aumentando a eficiência empresarial. 

 O aprendizado pode surgir de fontes internas à empresa, como o aprendizado 

decorrente da própria experiência de sua estrutura produtiva, além de novos 

conhecimentos e soluções técnicas desenvolvidas em suas áreas de pesquisa e 

desenvolvimento. Por outro lado, o aprendizado pode ser formado em fontes 

externas, como o derivado da interação dos agentes produtivos, tais como 

fornecedores, concorrentes, clientes, consultores, universidades, etc., além do 
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aprendizado por imitação de inovações através de licenciamento de tecnologia, 

liberação de produtos patenteados, engenharia reversa dentre outros. 

 Ressalte-se que aprendizado interativo destaca-se das demais formas de 

aprendizado, principalmente na transmissão de conhecimento tácito, na medida em 

que se desenvolve em função da natureza e da intensidade das interações dos 

diferentes atores dos ambientes econômico, social, cultural e institucional nos quais 

se inserem. 

 

 

2.1.2.5 Governança 
 

 

 Para Amaral Filho (2008), a governança, pode ser vista como a estrutura de 

distribuição do poder dos agentes dentro do sistema produtivo, sendo sua 

identificação de grande utilidade para a elaboração de estratégias, bem como de 

políticas públicas. Estando sua importância intimamente ligada à questão da 

estabilidade do arranjo e do sistema produtivo. 

 A governança está relacionada às diversas formas pelas quais indivíduos e 

instituições públicas e privadas gerenciam seus problemas comuns, interesses 

conflitantes, divergência de opiniões e realizam ações cooperativas, que podem 

acontecer em sistemas formais e informais (ALBAGLI; BRITO, 2003). 

 As estruturas de governança são mecanismos utilizados pelos agentes 

econômicos para regular as transações com o objetivo de, por exemplo, reduzir 

custos de  transação, isto é, os custos de elaboração e negociação de contratos, 

mensuração e fiscalização de direitos de propriedade, monitoramento do 

desempenho, organização de atividades e problemas de adaptação (COSTA, 2002). 

 No que tange aos arranjos e sistemas produtivos locais, o conceito de 

governança está focado nos diferentes modos de coordenação, intervenção e 

participação, nos processos de decisão locais, que envolvem os diversos agentes e 

atividades do sistema, bem como os processos de geração, transmissão e uso de 

conhecimentos e inovações. Ressalte-se que as relações entre os agentes 

envolvidos nos arranjos produtivos são normalmente determinadas pelos fluxos de 

insumos e produtos através de vínculos verticais ou horizontais, estabelecidos entre 

empresas e fornecedores ou entre empresas de um mesmo ramo (VARGAS, 2002). 
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 A governança se manifesta de variadas formas e hierarquias, comportando 

diversas maneiras de exercício do poder; assim é possível a tomada de decisões de 

forma mais centralizada ou descentralizada, mais formal ou informal.  

 
 

2.2 - AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

 A avaliação 13  é instrumento imprescindível para o conhecimento da 

viabilidade de programas14 e projetos15, para o redirecionamento de seus objetivos, 

quando necessário, ou mesmo para a reformulação de suas propostas e atividades. 

Nesse sentido, a avaliação se revela como um importante mecanismo de gestão, 

uma vez que fornece informações e subsídios para tomada de decisão dos gestores, 

formuladores e implementadores de programas, pois possibilita conhecer o que está 

acontecendo e atuar sobre os fatos de forma a realizar ajustes necessários, 

economizando-se dessa forma tempo e recursos, o que eleva a credibilidade das 

ações públicas.  

 Nas últimas décadas a avaliação de políticas e programas governamentais 

assumiu grande relevância para as funções de planejamento e gestão 

governamentais. A despeito da existência de experiências anteriores, o interesse 

pela avaliação tomou grande impulso com a modernização da Administração 

Pública. Em vários países, este movimento foi seguido pela adoção dos princípios 

da gestão pública empreendedora e por transformações das relações entre Estado e 

sociedade. 

 A avaliação de políticas públicas não é simplesmente um instrumento de 

aperfeiçoamento ou de redirecionamento dos programas empreendidos pelo 

governo, mas, e especialmente, uma ferramenta capaz de prestar contas à 

sociedade das ações governamentais. Nessa perspectiva envolve o diálogo público - 
                                                             
13 Alguns autores distinguem a pesquisa de avaliação e avaliação de programas. Nesta abordagem a primeira 
seria de natureza predominantemente acadêmica, caracterizada pela aplicação de métodos científicos mais 
rigorosos com objetivo de desenvolver ou testar teorias e hipóteses. A segunda seria de natureza mais empírica, 
limitando-se à simples prática de avaliação, a partir de teorias e métodos conhecidos, sem maiores pretensões 
inovadoras.  
14  Conjunto de projetos e ações de caráter orgânico institucional, de médio a longo prazo, orientados por  
diretrizes e objetivos comuns. 
15  Conjunto de ações processuais e integradas de caráter educativo, social, econômico, cultural, ambiental, 
científico ou tecnológico, com objetivo bem definido e prazo determinado. 
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controle social - na sua dinâmica, pois a qualidade dos programas só aumenta 

quando a participação dos usuários é intensificada e efetivamente acontece. 

 No Brasil, o tema avaliação de políticas públicas só veio ganhar força no início 

da década de 1990, assumindo um papel de destaque nas administrações públicas, 

no contexto da reforma do Estado. A reforma buscava uma maior eficiência estatal e 

contribuiu para a valorização da avaliação de políticas públicas, pois segundo 

Bresser Pereira (1996) “no lugar da velha administração pública burocrática, emergiu uma 

nova forma de administração – a administração pública gerencial -, que tomou emprestado 

do setor privado os imensos avanços práticos e teóricos ocorridos no século XX na 

administração de empresas, sem, contudo perder sua característica específica: a de ser 

uma administração que não está orientada para o lucro, mas para o atendimento do 

interesse público”.  

 Silva (1999) aponta como principal motivo do interesse pela avaliação de 

atividades de governo a preocupação com a efetividade, isto é, com a aferição dos 

resultados esperados e não-esperados alcançados pela implementação dos 

programas. O segundo motivo seria o de entender o processo pelo qual os 

programas alcançaram ou não esses resultados, analisando a dinâmica da 

intervenção estatal e os problemas concretos advindos da implementação.  

 Outras razões podem ser apontadas para a demanda por avaliações no 

Brasil, a saber: i) A crise fiscal brasileira diminuiu a capacidade de gasto dos 

governos e aumentou a pressão por maior eficiência, essa situação foi agravada 

pelo fim do processo inflacionário, pois minguaram as receitas financeiras dos 

governos; ii) o aprofundamento da democracia trouxe novos atores sociais e 

reivindicações aos governos; iii) a longa crise econômica brasileira aumentou a 

desigualdade social e a busca pelos programas sociais do governo; iv) a 

desestruturação da função de planejamento, que deixou os governantes sem 

elementos de informação e avaliação (Garcia, 1997). 

 Além do caráter de mensuração objetiva de resultados, a avaliação possui 

também aspectos qualitativos, constituindo-se em um julgamento sobre o valor das 

intervenções governamentais por parte dos avaliadores internos ou externos, bem 

como por parte dos usuários ou beneficiários. A decisão de aplicar recursos públicos 

em uma ação pressupõe a atribuição de valor e legitimidade aos seus objetivos, e a 

avaliação deve verificar o cumprimento das metas estabelecidas. É um instrumento 

importante para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão e 
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do controle sobre a efetividade da ação do Estado, bem como para a divulgação de 

resultados de governo. 

 Existem diversas formas de realizar uma avaliação. Uma é a avaliação 

acadêmica, mais formal, com interesse no estudo da efetividade das políticas, seus 

impactos e benefícios. Outra forma é a avaliação promovida durante o período de 

implementação das políticas e programas governamentais, com foco na análise de 

sua eficiência e eficácia.  

 Além das razões já citadas, a necessidade de avaliação em políticas públicas 

decorre também do descompasso verificado no processo de implementação dos 

programas e projetos públicos, pois dificilmente esses atingem os objetivos e metas 

propostas e, mais ainda, raramente são implementados de acordo com seu desenho 

original e com as estratégias traçadas por seus formuladores. 

 

 

2.2.1 - Tipos de Avaliação 
 

 

 Não se pretende neste tópico explorar em profundidade a imensa e complexa 

literatura acerca dos tipos de avaliação. Visa-se apenas pontuar os tipos de 

avaliações que respondem aos problemas de formulação e implantação de políticas 

públicas e programas e projetos governamentais. 

 Em geral distinguem-se quatro tipos de avaliação: Avaliação ex-ante, 

Avaliação ex-post ou Somativa, Avaliação Formativa ou de Processo e 

Monitoramento. 

 

 

2.2.1.1 - Avaliação ex-ante 
 

 

 Refere-se à avaliação que é realizada antes do início do projeto, ou seja, 

trata-se de uma avaliação que procura medir a viabilidade do programa a ser 

implementado, no que diz respeito a sua relação “custo-benefício”. Geralmente é 

muito utilizada por órgãos financiadores de projetos e pode ter como objetivo a 

identificação de prioridades e metas. 
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 A avaliação ex-ante, procura orientar sobre a realização de um dado 

programa, no que diz respeito a sua formulação e desenvolvimento, através do 

estudo de seus objetivos, dos beneficiários e suas necessidades e do seu campo de 

atuação. Desta forma, propõe-se ser um instrumento que permite escolher a melhor 

opção estratégica, como destaca Cohen e Franco (1993, p. 16): “a avaliação ex-ante 

permite escolher a melhor opção dos programas e projetos nos quais se concretizam 

as políticas”. 

 

 

2.2.1.2 - Avaliação ex-post ou somativa 
 

 

 A Avaliação ex-post corresponde à etapa de avaliação dos resultados16 finais 

em função dos objetivos. Diz respeito à satisfatoriedade ou não dos resultados 

esperados no projeto. O propósito da Avaliação ex-post é medir e interpretar 

resultados ao final da execução de um projeto para decidir se o mesmo deve ser 

continuado, eliminado ou modificado. O aspecto essencial desse tipo de avaliação é 

a comparação dos resultados alcançados com os objetivos propostos.  

 Esta categoria de avaliação investiga em que medida o programa atinge os 

resultados esperados pelos formuladores. Entretanto, essa análise de resultados 

pode ser agrupada em duas modalidades: resultados esperados e resultados não-

esperados. Referem-se, respectivamente, aos efeitos gerados e aos efeitos não-

antecipados pelo programa no plano de implementação. 

 Nesta categoria em que os resultados de um programa ou política são 

focalizados, a avaliação assume um caráter somativo. Essa modalidade de 

avaliação que se realiza ao final da fase de implementação ou após a conclusão de 

um programa, consiste no exame e análise de objetivos, impactos17 e resultados. 

Focaliza a relação entre processo, resultados e impacto, comparando os diferentes 

programas, o que possibilita escolher o mais adequado e viável para atingir as 

metas no prazo pretendido. O objetivo principal da avaliação somativa é o de 

analisar a efetividade de um programa, compreendendo em que medida o mesmo 

atingiu os resultados esperados. 
                                                             
16 Cumprimento, em diferentes graus, dos objetivos e metas previstos em políticas, programas, projetos e ações. 
17 Alterações ou mudanças efetivas na qualidade de vida das pessoas, famílias e/ou grupos sociais, a partir da 
intervenção de políticas, programas, projetos e ações.  



19 
 

 Além da avaliação do resultado, que guarda no seu interior os resultados 

esperados e os efeitos não-antecipados, é importante a análise dos impactos 

gerados por um projeto ou programa. A avaliação de impacto diz respeito à 

efetividade de uma política pública, pois possibilita verificar se os resultados obtidos 

junto à população-alvo são semelhantes ao que foi proposto, ou seja, se produziu os 

efeitos que se esperava. 

 

 

2.2.1.3 - Avaliação formativa ou de processo 
 

 

 Esta categoria de avaliação procura investigar como o programa funciona 

(observação das etapas, mecanismos, processos e conexões), quais são as 

estratégias utilizadas para o alcance dos resultados, ou seja, procura articular os 

meios com os fins, estabelecendo dessa forma sua consonância ou 

incompatibilidade. 

 Nesta situação, em que se procura focar o funcionamento e a gestão do 

programa, a avaliação assume caráter formativo. Como este tipo de avaliação se 

centraliza nos processos e não nos resultados, podemos concluir que é mais 

utilizada na fase de implementação de um programa ou política, pois focaliza os 

aspectos que têm relação direta com a formação do programa, enquanto está em 

funcionamento, portanto, é desenvolvida durante o processo de implementação da 

ação avaliada. 

 Portanto, este tipo de avaliação não se preocupa com a efetividade do 

programa, pois focaliza seus processos e mecanismos de execução. Sua função 

maior é a de observar em que medida o programa está sendo executado como 

planejado.  Assim, a avaliação de processos se constitui, basicamente, em um 

instrumento que se preocupa em diagnosticar as possíveis falhas de um programa, 

no que diz respeito aos instrumentos, procedimentos, conteúdos e métodos, 

adequação ao público-alvo, visando o seu aperfeiçoamento, através da interferência 

direcionada para seus aspectos intrínsecos. Esta modalidade de avaliação tem por 

objetivo “fazer as coisas certas” (FARIA, 1999, p. 46). 
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2.2.1.4 Monitoramento 
 

 

 O monitoramento é um processo sistemático e periódico de análise da gestão, 

funcionamento e desempenho de programas e projetos. Tem como objetivo 

identificar desvios na execução das ações18, entre o programado e o executado, 

diagnosticando suas causas e propondo ajustes operacionais, com vistas à 

adequação entre o plano e sua execução. 

 As atividades de monitoramento são desenvolvidas durante a execução do 

programa. Entretanto, para realizá-las é necessário ter conhecimento do projeto nas 

suas fases inicial e final, bem como na sua fase de desenvolvimento, pois isto 

permite verificar o seu andamento com relação a objetivos e metas, viabilizando, se 

necessário, redirecionar, ou mesmo, redesenhar algumas ações que se 

comportaram de forma não prevista.  

 Trata-se, portanto, de um processo contínuo que retroalimenta o ciclo de 

ajustes de uma política. De forma resumida, “O monitoramento é um processo 

sistemático e contínuo que, produzindo informações sintéticas e em tempo eficaz, 

permite rápida avaliação situacional e a intervenção oportuna que corrige ou 

confirma as ações monitoradas” (GARCIA, 2001, p. 32). 

 O monitoramento é a medida da eficiência e eficácia de um programa ou 

projeto. Sendo assim, para monitorar é imprescindível que o problema esteja bem 

definido e as ações estejam bem desenhadas e programadas, identificadas por 

indicadores claros e objetivos, possíveis de serem trabalhados. Não se pode 

monitorar o que não pode ser medido, portanto, os indicadores são ferramentas 

fundamentais para tornar possível uma ação efetiva de monitoramento. 

 O monitoramento utiliza geralmente dados internos e busca analisar o 

cumprimento dos prazos das atividades; a quantidade, qualidade e preço dos 

insumos; a correspondência dos programas aos objetivos previstos.  

 

 
 
 

                                                             
18 Conjunto de atividades para atender a um objetivo específico, a curto prazo, do qual resulta um produto (bem 
ou serviço). 
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2.2.2. Conceitos Básicos em Avaliação de Políticas 
 

 

 Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são comumente usados 

quando se fala em resultados de políticas públicas, pois procuram traduzir a 

avaliação do desenvolvimento e execução da política pública como um todo. Da 

mesma forma há de se distinguir os termos projeto, programa e plano que designam 

modalidades de intervenção social que diferem em escopo e duração. 

 

 

2.2.2.1 Eficiência 
 

 

 A eficiência de uma política pública refere-se à otimização dos recursos 

utilizados, ou seja, o melhor resultado possível com os recursos disponíveis. Cotta, 

(1998) ensina que o conceito de eficiência diz respeito à relação entre os resultados 

e os custos envolvidos na execução de um projeto ou programa.   

 Para Belloni, Magalhães e Sousa (2001), “A eficiência diz respeito ao grau de 

aproximação e à relação entre o previsto e o realizado, no sentido de combinar os 

insumos e os implementos necessários à consecução dos resultados visados.” 

Desta forma, esse conceito de eficiência de que Belloni, Magalhães e Sousa (2001) 

tratam, tem relação direta com a avaliação do tipo formativa ou de processo, pois 

trata de realizar o acompanhamento de ações e tarefas, no que diz respeito ao 

conteúdo, método e instrumentos inerentes à execução de um programa ou projeto.  

 Trata-se, portanto, de um conceito de extrema relevância no processo de 

avaliação de políticas públicas, pois possibilita compreender em que medida a 

otimização dos recursos públicos acontecem através da comparação entre metas 

alcançadas, recursos empreendidos e tempo de execução.  

 Belloni, Magalhães e Sousa (2001) fazem uma síntese sobre o conceito de 

eficiência na avaliação de programas ou políticas públicas: em resumo a eficiência, 

traduz-se por respostas dadas a questionamentos ou indicadores relativos a 

necessidades atendidas, recursos utilizados e gestão desenvolvida. A interação 

entre a política examinada e outras a ela relacionadas, assim como a não 
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sobreposição de duplicação de esforços, são indicadores de eficiência não apenas 

da política em foco, mas de ações governamentais como um todo. 

 

 

2.2.2.2 Eficácia 

 

 

 A eficácia refere-se ao "grau em que se alcançam os objetivos e metas do 

projeto da população beneficiária, em um determinado período de tempo, 

independentemente dos custos implicados" (COHEN; FRANCO, 1993). Desta forma, 

a eficácia de uma política pública está relacionada aos resultados que o programa 

produz sobre a sua população beneficiária (efeitos) e sobre o conjunto da população 

e do meio ambiente (impactos). Tal conceito de eficácia tem relação direta com a 

avaliação do tipo Somativa ou de resultados, pois trata de avaliar se o programa ou 

projeto produziu algum efeito sobre os seus beneficiários.  

 Belloni, Magalhães e Sousa (2001) acrescentam: “A eficácia corresponde ao 

resultado de um processo, entretanto contempla também a orientação metodológica 

adotada e a atuação estabelecida na consecução dos objetivos e metas, em um 

tempo determinado, tendo em vista o plano, programa ou projeto originalmente 

exposto.” Esses autores sintetizam a importância de tais conceitos estarem 

combinados no processo de avaliação de programas ou políticas públicas, no que 

diz respeito aos seus resultados: “Assim, considera-se que o resultado alcançado é 

a resposta efetiva ao grau de eficiência e eficácia aplicadas no desenvolvimento da 

ação ou política.” (BELLONI, MAGALHÃES E SOUSA, 2001). 

 

 
2.2.2.3 Efetividade 
 

 

 A efetividade é o conceito que revela em que medida a correspondência entre 

os objetivos traçados em um programa e seus resultados foram atingidos (BELLONI, 

MAGALHÃES E SOUSA, 2001). Como essa correspondência é averiguada em um 

contexto mais amplo, em que se procura dar conta dos resultados, tanto no plano 
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econômico como no social da política em questão, trata-se de uma avaliação de 

impactos, pois, ao contrário da avaliação de resultados, que procura investigar os 

efeitos de uma intervenção sobre a clientela atendida, ela procura diagnosticar os 

reflexos desta mesma intervenção no contexto maior.  

 Para avaliações dessa natureza, Cotta (1998) aponta alguns pré-requisitos 

considerados muito relevantes para seu êxito: "a) os objetivos da intervenção devem 

estar definidos de maneira a permitir a identificação de metas mensuráveis; b) sua 

implementação deve ter ocorrido de maneira minimamente satisfatória, pois, caso 

contrário, não faria sentido tentar aferir impacto". 

 Muitos autores tratam o conceito de eficácia e efetividade de forma igual, mas 

é prudente, quando se trata de avaliação de políticas públicas, fazer certa distinção. 

 Sendo assim, a eficácia é uma dimensão do processo de desenvolvimento e 

implementação do programa. Neste caso, o modelo de avaliação indicado é o de 

resultados, uma vez que visa aferir os resultados “intermediários” (até o final do 

programa). A efetividade aponta outra dimensão do resultado - os finais, ex-post -, 

tem a ver com os resultados mais abrangentes da política junto aos setores visados. 

Neste caso, o tipo de avaliação adequado é a avaliação de impactos, já que procura 

traduzir os impactos do programa no contexto mais amplo (econômico, político e 

social), objetivando a melhoria da qualidade de vida. 

 

 
2.2.2.4 – Projeto, Programa e Plano 
 

 

 Segundo Cohen e Franco (1993), os termos projeto, programa e plano 

designam modalidades de intervenção social que diferem em escopo e duração. O 

projeto é a unidade mínima de destinação de recursos, que, por meio de um 

conjunto integrado de atividades, pretende transformar uma parcela da realidade, 

suprindo uma carência ou alterando uma situação-problema. O conjunto de projetos 

que visam aos mesmos objetivos é denominado programa, que “estabelece as 

prioridades da intervenção, identifica e ordena os projetos, define o âmbito 

institucional e aloca os recursos a serem utilizados”.  
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 O plano, finalmente, agrega programas afins, estabelecendo um quadro de 

referências mais amplo para a intervenção, “plano é a soma dos programas que 

procuram objetivos comuns, ordena os objetivos gerais e os desagrega em objetivos 

específicos, que constituirão por sua vez os objetivos gerais dos programas. Ele 

determina o modelo de alocação de recursos resultante da decisão política e dispõe 

as ações programáticas em uma seqüência temporal de acordo com a racionalidade 

técnica das mesmas e as prioridades de atendimento. O plano inclui a estratégia, 

isto é, os meios estruturais e administrativos, assim como as formas de negociação, 

coordenação e direção”. (COHEN e FRANCO, 1993). 
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3 CAPÍTULO II - O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA PEDRA 

CARIRI 
 

 

3.1.  REGIÃO DO CARIRI 
 

 

 A região do Cariri cearense é formada pelos municípios de Altaneira, 

Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão 

Velha, Nova Olinda, Porteiras e Santana do Cariri, ocupando uma área de 8.944,4 

Km². A renda média per capita da região é de R$1.545,00(hum mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais) ou seja, 52% da do estado - R$ 2.950,00(dois mil novecentos 

e cinqüenta reais). A população gira em torno de 500.000 habitantes e detém 4,62% 

do PIB do Estado do Ceará. O setor de serviços é responsável por 71,77% do PIB 

da região, seguido pela indústria - 14,43% e agropecuária com 13,8%.  

 A economia do Cariri é diversificada contando com atividades agrícolas, 

agroindustriais, extrativas de minerais e indústrias de matérias-primas e produtos 

acabados, dentre outras.  A atividade industrial se destaca na produção de cana de 

açúcar, cimento, calçados, confecções e jóias. O turismo ecológico e religioso, 

centrado na figura do Padre Cícero, constitui-se numa importante fonte de recursos 

da região. 

 A mineração de calcário laminado na região é sem dúvida, uma importante 

atividade promotora de desenvolvimento socioeconômico, pois se constitui 

atualmente, na principal fonte de emprego e renda dos municípios envolvidos. Este 

tipo de mineração, de pequeno porte, permite a ocupação de ambientes não 

propícios a outras atividades, acelerando os processos de civilização e melhoria da 

qualidade de vida, contribuindo com o combate à marginalização e à pobreza, 

gerando muitos postos de trabalho diretos e indiretos. Estima-se, com base na 

média observada na mineração, que 12 postos de trabalho indiretos, são gerados 

para cada pessoa empregada diretamente nas atividades de extração. 

 Ressalte-se que a atividade desenvolvida nesse APL é desenvolvida por 

pequenas empresas que exploram atividades trabalho-intensivas  e requerem mão-

de-obra pouco qualificada, se tornando um gerador natural de postos de trabalho 

para os municípios componentes e reduzindo o processo migratório. 
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 Por outro lado, o dinamismo verificado nos APLs propiciam melhorias no 

capital humano e tecnológico permitindo aumento de produtividade e abertura de 

mercado favorecendo a elevação do nível de renda tanto para as empresas como 

para os trabalhadores, resultando uma ambiência sustentável de geração de renda 

(CARVALHO, 2008). 

 
 
3.2. ÁREA DO ARRANJO 
  

 

 As áreas de explotação19  do calcário laminado do Cariri localizam-se nos 

municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, na Região Sul do estado do Ceará.  

Durante o desenvolvimento do projeto foi regularizada em nome da cooperativa dos 

produtores, uma área de aproximadamente, 4.500 ha de extensão, de acordo com 

os processos registrados junto ao Departamento Nacional da Produção Mineral. 

 A área localiza-se no centro da região nordeste do país, ficando, 

praticamente, equidistante das principais capitais nordestinas (ao redor de 700 km) e 

muito próxima do pólo cearense conhecido como CRAJUBAR (cidades de Crato, 

Juazeiro do Norte e Barbalha), onde se concentra uma alta percentagem da 

população do estado, e que conta com serviços, indústrias e estrutura institucional. 

 Dista da capital, Fortaleza, aproximadamente, 560 km, tendo acesso por via 

aérea até a cidade de Juazeiro do Norte, situada a 49 km de Nova Olinda, que conta 

com vôos diretos, de uma hora de duração, a partir da capital do estado. Por 

rodovia, há vários possíveis caminhos, todos acima de 500 km, a partir de Fortaleza, 

por vias pavimentadas. 

 A área total de extração de calcário laminado, no município de Nova Olinda, 

abrange 1.737,14 hectares. Essa superfície total inclui setores de exploração 

mineral, áreas de servidão, áreas de preservação ambiental e áreas de preservação 

permanente, com 127,87 hectares. 

 As áreas delimitadas pelos processos acima, estão registradas em nome da 

Cooperativa de Mineração dos Produtores da Pedra Cariri – COOPEDRAS, 

encontrando-se em fase de requerimento de lavra junto ao DNPM. 

                                                             
19  Explotação, significa em geral a exploração dos recursos naturais, nesta abordagem significa explorar 
economicamente os recursos naturais de determinada porção de terra (GRISI, B. M. Glossário de ecologia e 
ciências ambientais. João Pessoa: UFPB/ INEP, 2000. ).   
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 No município de Santana do Cariri, a área de produção de calcário laminado 

abrange uma superfície total de 2.824,39 hectares nas áreas concedidas pelo 

DNPM. Essa superfície total inclui setores de exploração mineral, áreas de servidão, 

áreas de preservação ambiental e área de preservação permanente. 

  

  

3.3  DADOS SOCIOECONÔMICOS 
 

 

 De acordo com a publicação do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 

do Ceará (IPECE) - Perfil Básico Municipal–PBM, (CEARÁ, 2009), os municípios que 

formam o APL, Nova Olinda e Santana do Cariri, estão inseridos na Microrregião 

Cariri, da Mesorregião Sul Cearense e ocupam uma área de 1.053,17 km2. A 

população estimada em 2008 é de 31.764 habitantes (IBGE,2009), a densidade 

demográfica20 é baixa em ambos os municípios (cerca de 30 hab/km2 em média). 

 A região conta com 13 estabelecimentos de saúde da rede pública e 

apresenta baixas taxas de mortalidade infantil. As taxas de escolarização na região 

indicam que a maioria da população completa apenas o ensino fundamental e 

apenas uma pequena percentagem completa o ensino médio. Tal fato decorre da 

necessidade de se ingressar no mercado de trabalho para complementar a renda 

familiar. O PIB per capita é de aproximadamente  R$3.000,00 (três mil reais). 

 Quanto aos indicadores de desenvolvimento, Nova Olinda apresentava, em 

2000, melhor Índice de Desenvolvimento Humano21  (0,637) do que Santana do 

Cariri, com 0,609. O Índice de Desenvolvimento Municipal (calculado pelo IPECE e 

que considera 30 indicadores) era em 2004, de um terço do valor do índice da 

capital, mas em ambos os casos, semelhante ao da média do Estado. O índice de 

desenvolvimento social por resultados (calculado também pelo IPECE, com o 

objetivo de medir os resultados de inclusão social) mostrou em 2005, um melhor 

desempenho em Santana do Cariri do que em Nova Olinda, porém, sendo ambos 

                                                             
20 A densidade demográfica reflete em números a quantidade de habitantes em uma área, seja cidade, meio rural, 
município, estado, país. 
21 O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a 
partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) 
e renda (PIB per capita). O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano 
total). Países com IDH até 0,499 tem desenvolvimento humano considerado baixo; os países com índices entre 
0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano; países com IDH maior que 0,800 têm 
desenvolvimento humano considerado alto. 
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muito baixos, 0,366 e 0,3502, respectivamente, situando ambos municípios entre os 

piores resultados em inclusão social do Estado do Ceará. 

 A região apresenta problemas de infraestrutura, especialmente de instalações 

sanitárias básicas e manutenção das estradas regionais e locais e, apesar do 

potencial turístico da região, não há serviços apropriados. De acordo com IPECE 

(2009), existem apenas 6 estabelecimentos com leito para hospedagem. 

 A proximidade a áreas mais populosas como os municípios de Juazeiro do 

Norte, Crato e Barbalha, facilita muito a descentralização da população e o acesso a 

serviços importantes. 

  

 

 3.4 A PEDRA CARIRI 
 

  

 A pedra Cariri (Fig.1) é um calcário calcítico, laminado, de cor amarelada a 

creme, apresentando algumas variações de cor em função de sua composição 

química, existindo em menores quantidades rochas de cor amarronzada e cinza. 

 

 
Figura 1.  Pedra Cariri  
Foto: Edilson M. Filho 
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 O calcário é explotado (fig.2) nos municípios de Nova Olinda e Santana do 

Cariri, sendo produzido em um aglomerado de pequenas pedreiras, em forma de 

lajotas de diversos tamanhos, sendo comercializado sob o nome fantasia de Pedra 

Cariri ou Pedra Santana. É usado, normalmente, in natura, sem polimento ou 

acabamento superficial, como revestimento externo de fachadas, muros e em 

ambientes de lazer como bordas de piscinas, por causa de seu aspecto rústico. Os 

preços variam no APL entre R$6,00 e R$8,00 /m², dependendo de sua qualidade e 

cor. 

 
Figura 2.  Lavra da Pedra Cariri 

Foto: Edilson M. Filho 

 

 A produção de Pedra Cariri no Arranjo Produtivo é de 80 mil toneladas/ano e 

a exploração do material é feita por aproximadamente 60 microempresas (AMARAL 

FILHO, CAMPOS, 2006). 

 Somente nas áreas do município de Nova Olinda existem reservas medindo  

31 milhões de metros cúbicos e reservas lavráveis corrigidas de 21,3 milhões de 

metros cúbicos, considerando para essas áreas uma espessura de 5 metros de 

calcário laminado aproveitável para a produção de ladrilhos (QUEIRÓZ, 2002). 
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 A lavra da Pedra Cariri tem sido desenvolvida de forma aleatória, resultando 

em baixas taxas de recuperação. Os principais problemas ambientais derivados 

desse tipo de explotação, são as pilhas de rejeitos acumuladas das pedreiras e das 

unidades de processamento, a erosão de encostas e o assoreamento dos riachos e 

do rio principal da região, o Cariús. O volume de rejeitos da mineração do calcário 

laminado é de 755.000,000 m³ em Santana do Cariri e 275.000,00 m³ em Nova 

Olinda, o que equivale a um total de aproximadamente, 2,4 milhões de toneladas 

(VIDAL;PADILHA;OLIVEIRA,2005). 

 O beneficiamento se inicia ainda na frente de lavra, logo após a divisão do 

bloquete. As lajotas resultantes são calibradas, manualmente, com ajuda de uma 

espátula; após a remoção, lâminas milimétricas irregulares são selecionadas 

manualmente e transportadas, em carrinho de mão, para o esquadrejamento nas 

serrarias. As pedreiras maiores dispõem de serras em seu interior e as menores 

finalizam nesse ponto o processo produtivo, podendo vender para o outros 

produtores ou diretamente para compradores.   

 Nas serrarias, as lajotas são cortadas ou simplesmente esquadrejadas, em 

dimensões compatíveis a sua aplicação (fig.3), geralmente se enquadrando nas 

seguintes especificações: 40 X 40 cm, 50 X 50 cm, 30 X 30 cm, 20 X 20 cm e 15 X 

30 cm ou em barras de 15 X 15 cm.  

 
Figura 3.  Diversos tamanhos e tonalidades da Pedra Cariri comercializada no APL 

Foto: Edilson M. Filho 
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 O principal produto das pedreiras é a lajota de 50 x 50 cm e, 

aproximadamente, 2 cm de espessura, resultante do desdobramento do bloco 

cortado na pedreira. Dele, são extraídas as "lajotas" que são o produto do primeiro 

esquadrejamento, sem muita homogeneidade dimensional e calibrada manualmente 

nas pedreiras.  

 
 
3.5 O SETOR PRODUTIVO  
 

 

 No que se refere ao perfil empresarial, os dados analisados são bastante 

consistentes com os estudos anteriores (ROBERTO et.al., 2006 e AMARAL FILHO; 

CAMPOS, 2006). Mais da metade dos empresários não passou do ensino 

fundamental e menos dos 10% tem nível superior.  

 Entre os empregados, observa-se que quase 90% deles não completaram o 

ensino fundamental. Por outro lado, 92% dos jovens entre 20 e 29 anos de idade 

(em 2005) contribui para o aprendizado, por serem mais receptivos. Assim, espera-

se que a aplicação de programas de treinamento e capacitação tenha resultados 

muito positivos. Houve uma clara evolução da mecanização, sendo que, hoje, 95% 

das pedreiras operam com serras de piso (fig.4), tendo eliminado a extração manual 

das lajotas.  

 
Figura 4.  Utilização da serra de piso em pedreira. 

Foto: Edilson M. Filho 
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 O mercado consumidor do calcário laminado está restrito quase 

exclusivamente à região nordeste do país, com algumas vendas para estados da 

região norte. Por outro lado, observa-se um incremento da exportação para fora do 

estado do Ceará, de 50 para 68% empresas, nos últimos 4 anos. Já houve vendas 

para o Estado de Minas Gerais e até exportação para Europa. No entanto, os fatores 

qualidade e capacidade de produção da Pedra Cariri, estão muito aquém dos 

requisitos do mercado.  

 Os insumos, atualmente, são adquiridos principalmente, na região do Cariri e 

os equipamentos são adquiridos no Cariri e no Estado de São Paulo. Nota-se aqui 

um fortalecimento da cadeia produtiva 22  na região, pois em estudos anteriores, 

quase todos os equipamentos e insumos eram adquiridos fora do Estado. A 

tendência é que se desenvolva mais, já que as áreas produtivas se encontram muito 

próximas do pólo conhecido como CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte e 

Barbalha), que apresenta contínuo crescimento nos setores de indústria e serviços. 

 A produção total aqui estimada é de R$ 80.000 m²/mês, estima-se que o 

número de trabalhadores diretamente envolvidos com a produção de calcário 

laminado nos municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda, esteja próximo dos 

1500. Esse número coincide com estimativas anteriores, de onde pretende-se 

fornecer um valor médio, entendendo-se que há grandes variações dependendo da 

época do ano e das encomendas a atender.  

 

   

3.6 O PROJETO APL “CALCÁRIOS DO CARIRI” 
 
 
 O APL Calcários do Cariri, ou APL da Pedra Cariri, como acabou sendo 

denominado, representa um esforço conjunto de governo e sociedade, em torno da 

mineração de calcário na região do Cariri Cearense, visando sua sustentabilidade. O 

APL é formado pelos mineradores, por órgãos de governo municipal, estadual e 

federal, por instituições de pesquisa e ensino, por fornecedores de equipamentos e 

insumos, enfim, por todos os interessados no desenvolvimento local e regional. O 

projeto deu apoio institucional ao APL durante 5 anos. 

                                                             
22 Cadeia produtiva consiste em uma sequência de etapas de produção de um bem, envolvendo desde a matéria-
prima inicial, confecção do produto final até a comercialização. 
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3.6.1 Histórico do Arranjo Produtivo Local da Pedra Cariri 
 
 

 A exploração de minérios na região do Cariri iniciou-se com a produção de 

gipsita nos anos 40.  Surgiu então a utilização do calcário laminado, no início só 

aproveitado localmente na construção de alicerces e pisos rústicos das residências 

da região. Somente nos anos 70 passou a ser explotado comercialmente. (PADILHA 

et. al., 2008). 

 Com a tendência verificada na construção civil para a utilização de rochas 

ornamentais em pisos e revestimentos, houve um aumento considerável na escala 

de produção desse material a partir de 1980. Foram verificados picos de produção 

nos períodos de 1990-1995 e 2000-2004. Houve mais dois picos de produção 

seguidos de quedas, de acordo com informações levantadas junto aos empresários 

(AMARAL FILHO; CAMPOS, 2006).  

 Devido à informalidade e à alta rotatividade dos produtores é difícil 

contabilizar com exatidão a produção total da Pedra Cariri. Mas estimativas 

consideram que seja em torno de 80.000 m²/mês (AMARAL FILHO; CAMPOS, 

2006). 

 A exploração do calcário gerava uma grande quantidade de rejeitos 

impactando negativamente o meio-ambiente, com a formação de montes de 

entulhos, fechando drenagens e obstruindo riachos. Por outro lado, a comunidade 

científica apontava a destruição do patrimônio paleontológico em decorrência da 

exploração desordenada e pela expansão ilegal das pedreiras. 

 Ante a iminência da paralisação das atividades em razão dos danos causados 

ao meio ambiente, fato que resultaria em graves consequências socioeconômicas 

para os residentes daquelas localidades, no início da década de 90, a Associação 

dos Produtores da Pedra Cariri buscou apoio governamental no sentido de 

regularizar a atividade. 

 Como consequência, realizou-se em 1995, reunião promovida pelo DNPM e o 

presidente da Companhia de Desenvolvimento do Ceará – CODECE, empresa 

responsável pela mineração no Estado do Ceará. A CODECE então realizou o 

requerimento de todas as áreas de exploração da Pedra Cariri nos municípios de 

Nova Olinda e Santana do Cariri, ficando com a titularidade para a pesquisa, 

repassando posteriormente os direitos minerários aos produtores. 
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 Oito áreas foram requeridas e pesquisadas, sendo os relatórios aprovados em 

1997. Com a extinção de sua diretoria de mineração, a CODECE desistiu dos 

direitos minerários das áreas. (PADILHA et. al., 2008). 

 As áreas entraram em processo de disponibilidade, e produtores locais 

requereram-nas individualmente e continuaram operando por conta própria, bem 

como arrendaram parcelas dessas áreas a outros mineradores, permanecendo em 

situação irregular. 

 Em 1998, a Fundação Núcleo Tecnológico Industrial do Ceará - NUTEC 

desenvolveu máquinas de corte com disco diamantado, visando à substituição do 

uso de ferramentas manuais como alavancas, pixotes e marretas, melhorando desta 

forma a taxa de aproveitamento nas pedreiras. 

 O sistema progrediu lentamente, de um lado o fracionamento das áreas de 

produção e o grande número de produtores dificultou a evolução homogênea da 

técnica de exploração; por outro lado as deficiências de infra-estrutura, tornavam o 

processo lento e caro. 

 Naquela época, os produtores encontravam-se divididos em duas 

associações - uma baseada em Nova Olinda e outra em Santana do Cariri. Não 

existia uma representação unificada, o que contribuiu para o enfraquecimento da 

categoria. Inexistia articulação com os organismos governamentais, exigindo uma 

ação abrangente para a superação desses obstáculos. 

 

 

3.6.2 Diagnóstico da Atividade  
 

 

 Foi realizado um diagnóstico da atividade na região através de algumas 

visitas locais realizadas pelos técnicos do CETEM e da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará - SECITECE, com o apoio da 

Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais - ABIROCHAS, e o 

Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Estado do Ceará - SIMAGRAN-CE 

que percorreram a região e identificaram 272 frentes de lavra e 37 serrarias. 

 Várias reuniões foram realizadas, tanto com os produtores que relataram os 

principais problemas da atividade mineral na região, como com representantes dos 
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poderes públicos municipais, estadual e federal, além de outras instituições e 

associações.  

 Desse trabalho resultou um plano de trabalho visando alavancar a mineração 

na região. O planejamento foi elaborado em parceria com instituições locais, 

estaduais e federais, para implementar uma Plataforma Tecnológica para o setor 

mineral do Cariri. 

 Os problemas foram diagnosticados e as soluções foram sugeridas, 

discutidas e validadas, resultando no Projeto de Implementação do Arranjo Produtivo 

Local dos Calcários do Cariri. Oficinas de trabalho foram realizadas com os diversos 

interessados, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação do MCT e da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral 

do MME, em parceria com a SECITECE. (VIDAL et al., 2005). 

 A parceria resultou num excelente espírito de equipe e acabou com a 

desconfiança que tendia a comprometer a atuação cooperativa dos órgãos públicos. 

A Plataforma Tecnológica deu ao governo federal a sustentação necessária para 

incluir a região em seu programa de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (VIDAL et 

al., 2008). 

 

 

3.6.3 Implantação do projeto de apoio ao APL “Calcários do Cariri” 
 

 

 O projeto de apoio ao Arranjo Produtivo Local da Pedra Cariri se iniciou em 

2005 e seu principal objetivo era o de desenvolver uma ampla ação na cadeia 

produtiva, atuando sobre fatores que afetam seu desenvolvimento tecnológico e a 

competitividade das micro e pequenas empresas que a constituem.  

 O Projeto foi aprovado com recursos iniciais do CT-Mineral, geridos pela 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

FUNCAP, órgão vinculado à SECITECE, tendo como executor o CETEM, e 

contando com muitas instituições colaboradoras. Inicialmente incluía também a 

produção de calcário cristalino, usado para a fabricação de cal, nos municípios de 

Altaneira e Farias Brito. Porém, com a concessão dessas áreas pelo DNPM a uma 

grande empresa de mineração, essa parte do projeto ficou prejudicada. (VIDAL; 

CASTRO, 2009). 
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 Desta forma, o projeto restringiu-se à produção do calcário laminado nos 

municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri. Como objetivos específicos do 

projeto, divididos em 16 metas físicas, a saber: 

1) Melhoria do conhecimento dos depósitos de calcário da região do Cariri 

Cearense; 

2) Conhecimento sobre as possibilidades de uso dos calcários do Cariri em 

diferentes produtos; 

3) Melhoria do processo da lavra; 

4) Melhoria do processo de beneficiamento; 

5) Identificação de alternativas de aproveitamento de rejeitos na geração de 

novos produtos; 

6) Recuperação da área degradada pela mineração; 

7) Regularização das áreas de extração/questões trabalhistas; 

8) Educação e conscientização ambiental; 

9) Aproveitamento de efluentes na produção da Pedra Cariri; 

10) Preservação e divulgação do patrimônio natural da região; 

11) Implementação do modelo de governança; 

12) Capacitação técnica gerencial e de recursos humanos; 

13) Incubação de empresas; 

14) Marketing; 

15) Aprimoramento de processos de comercialização dos produtos; 

16) Viabilização de infra-estrutura. 

 

 

3.6.4 - Resultados Apresentados pelo Projeto APL Calcários do Cariri 
 

 

 O investimento realizado na região visando direcionar a produção de calcário 

para seu desenvolvimento sustentável23, nos últimos 5 anos, de 2004 a 2008, foi de 

cerca de 3 milhões de reais (metade recursos financeiros e metade contrapartidas 

                                                             
23  O desenvolvimento sustentável é visto como o processo de mudança socioeconômica e ambiental e de 
elevação das oportunidades da sociedade, compatibilizando, no tempo e no espaço, a utilização de recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais. Tem 
como perspectiva a qualidade de vida e a equidade social, partindo de um claro compromisso de 
responsabilidade com as gerações atuais e futuras. 
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não financeiras). Esse valor foi investido em trabalhos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, e inclui o projeto principal de implantação do APL e os 

derivados dele, desenvolvimento de máquinas e equipamentos, artesanato mineral e 

capacitação. Considerando os trabalhos de pesquisa e infraestrutura realizados 

anteriormente pelo governo do estado (1995-2003), o valor total investido no setor 

produtivo da Pedra Cariri, pode chegar a 5 milhões de reais (VIDAL; CASTRO, 

2009). 

 Os principais resultados desses investimentos estão listados no Relatório 

Técnico Final de Atividades Realizadas (2005-2009) do Arranjo Produtivo Local 

(APL) de Base Mineral dos Calcários do Cariri – CE, elaborado em maio de 2009, 

conforme segue: 

 

a) Implementação do modelo de governança: sob a coordenação de uma 

Câmara Técnica, formada em 2005 por 25 instituições e após inúmeras 

reuniões, oficinas e seminários com os produtores, foi criada em julho de 

2007, a Cooperativa dos Produtores da Pedra Cariri – COOPEDRAS, com 37 

cooperados, incluindo os dois municípios que formam o arranjo: Nova Olinda 

e Santana do Cariri. 

b) Regularização das áreas de extração: como detalhado no início do 

documento, as áreas encontram-se em situação regular junto ao DNPM e, em 

Nova Olinda, também junto à agência ambiental do Estado, a SEMACE. No 

que se refere à problemática dos fósseis encontrados no calcário, foi 

preparado um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, entre os produtores 

e o DNPM, o IBAMA e a SEMACE de forma a garantir a preservação do 

patrimônio concomitantemente à exploração do calcário. O termo previa a 

realização de um estudo paleontológico nas frentes de lavra e a apresentação 

de um relatório desse estudo ao DNPM, quem daria instruções sobre a 

melhor forma de conduzir a explotação, sem danificar o patrimônio fossilífero. 

O projeto APL, de forma demonstrativa, realizou um estudo em algumas 

frentes (MOREIRA, 2008). Porém o termo não foi assinado por interferência 

do Ministério Publico Federal. Essa fase de elaboração e discussão do termo, 

no entanto, serviu para dar um maior entendimento aos mineradores sobre a 

importância da questão. Hoje, em parte pelo aprendizado e em parte pela 

forte fiscalização, não se observa contrabando de fósseis nas pedreiras. 
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c) Melhoria do conhecimento dos depósitos de calcário da região do Cariri 

Cearense: foram realizados levantamentos geológicos, incluindo relatórios de 

pesquisa, encaminhados ao DNPM, para a regularização dos produtores e o 

levantamento dos rejeitos acumulados na região. 

d) Estudos sobre as possibilidades de uso dos calcários do Cariri: foram feitos 

estudos de caracterização tecnológica da Pedra Cariri, visando não só seu 

uso como rocha de revestimento, mas também para a obtenção de produtos 

de maior valor agregado mediante o desenvolvimento de tecnologia 

específica e o melhor aproveitamento das jazidas. 

e) Melhoria do processo da lavra: em parceria com universidades estaduais e 

federais, foram realizados diversos estudos nas frentes de lavra, identificando 

feições geológicas e sistemas de fraturas dos depósitos, orientando sobre a 

melhor condução dos trabalhos de lavra. Foi testado o uso de fio diamantado 

e estendido o uso das serras de piso. 

f) Melhoria do processo de beneficiamento: a caracterização tecnológica do 

material permitiu o desenvolvimento e a fabricação de novos equipamentos (2 

calibradoras, 2 esquadrejadoras e 2 refilatrizes), para a obtenção de um 

produto final de maior qualidade e outros novos (mosaicos, listelos) 

aproveitando rejeitos e agregando valor à produção. Esses equipamentos 

serão instalados em uma Central de Beneficiamento, para uso dos 

cooperados.  

g) Identificação de alternativas de aproveitamento de rejeitos na geração de 

novos produtos: foram realizados estudos para o aproveitamento dos rejeitos 

acumulados em diversas áreas industriais. Com os resultados dos ensaios de 

laboratório e a articulação com vários segmentos da indústria local e de 

outras regiões consumidoras, os rejeitos foram testados em algumas 

indústrias da região. 

h) Aproveitamento de efluentes na produção da Pedra Cariri: foram realizados 

estudos tecnológicos dos efluentes do processo de beneficiamento da Pedra 

Cariri, visando à recirculação da água utilizada e ao aproveitamento dos finos 

de calcário contidos nesses efluentes. Foram dimensionados tanques de 

sedimentação, que serão instalados na futura unidade tecnológica de 

beneficiamento da Pedra Cariri. 
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i) Recuperação da área degradada pela mineração: Foi realizado o diagnóstico 

ambiental da mineração e elaborado o estudo de impacto ambiental das 

áreas de Nova Olinda, para a obtenção da licença junto a SEMACE. Mediante 

um convênio firmado com a empresa ITAPUI, os rejeitos acumulados estão 

sendo retirados e utilizados para a fabricação do cimento. Como 

contrapartida, a empresa construiu passagens molhadas em locais onde os 

rejeitos tinham obstruído a passagem de cursos d’água e está reabilitando 

uma área piloto com espécies autoctonias. A empresa também colabora com 

o planejamento regional da lavra. Os empresários foram orientados para a 

preservação dos cursos d’água e a adequada disposição de rejeitos, os quais 

poderão ser utilizados em processos industriais, adquirindo o status de 

subprodutos. 

j)  Educação e conscientização ambiental: Foram realizados diversos cursos, 

seminários e consultorias técnicas, pelas instituições parceiras do APL, junto 

aos mineradores e a comunidade, englobando temas ligados à importância da 

conservação ambiental regional e metodologias para a redução e utilização 

dos resíduos gerados na lavra. 

k)  Preservação e divulgação do patrimônio natural da região: Foram realizados 

cursos de capacitação de guias turísticos, seminários, palestras e reuniões de 

conscientização, junto aos produtores e à população. Os assuntos tratados 

foram a importância da proteção do patrimônio natural, geológico e 

paleontológico e a metodologia adequada para a coleta e identificação de 

fósseis. Quanto à promoção do turismo, técnicos do APL trabalharam na 

elaboração de um projeto geoturístico para a região o qual foi repassado para 

servir de subsídio à consolidação do Geopark Araripe. 

l)  Capacitação técnica gerencial e de recursos humanos: Foram realizados 

cursos de artesanato e produção de artefatos minerais, cursos de formação 

de guias turístico-científicos, cursos de licenciamento ambiental e muitas 

palestras e oficinas técnicas sobre cooperativismo, empreendedorismo, 

design e novos produtos. Por iniciativa da equipe técnica do APL, um novo 

recurso de cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) foi solicitado e aprovado 

junto ao Banco do Nordeste, com a finalidade exclusiva de treinamento de 

profissionais envolvidos com a Pedra Cariri. Este recurso, cuja destinação é 

exclusiva para capacitação (associativismo/cooperativismo, planejamento 
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estratégico para micro e pequenas empresas, cantaria e artefatos minerais, 

operação de equipamentos para beneficiamento da Pedra Cariri, gestão de 

micro e pequenas empresas), já foi liberado e já foram iniciados os dois 

primeiros cursos (empreendedorismo e gestão). Este projeto de Difusão 

Tecnológica é coordenado e gerenciado pelo CENTEC Juazeiro do Norte.  

m)  Marketing: foi desenvolvida, após um estudo de marketing a marca da “Pedra 

Cariri” e outra para o APL Calcário do Cariri. Os produtores participaram de 

feiras de rochas ornamentais e de encontros empresariais e também de 

seminários e congressos especializados. O APL Cariri foi apresentado em 

todos os congressos e eventos nacionais e internacionais especializados, 

com muitos trabalhos publicados. Os técnicos do APL também fizeram 

contato com empresários nacionais e no exterior, apresentando o produto nas 

feiras e congressos, tendo conseguido alguns contatos diretos para a 

cooperativa, com o intuito de eliminar intermediários e reduzir a concorrência 

desleal existente. Neste ano de 2009 foi inaugurado o Telecentro Mineral da 

Pedra Cariri, patrocinado pelo MME, que servirá de escritório e central da 

COOPEDRAS. Será dotado de um site institucional com ferramentas como 

sistema de gerenciamento da cooperativa, catálogos de produtos e 

subprodutos, e e-commerce (comércio eletrônico).  

  

 Duas metas priorizadas no projeto não foram alcançadas ainda. A melhoria de 

infraestrutura que dependente do governo estadual não foi realizada. 

 A incubação de empresas também ficou prejudicada devido a não liberação 

dos recursos do Ministério da Integração. Entretanto, essa meta será contemplada 

em um novo projeto de Difusão Tecnológica, financiado pelo Banco do Nordeste 

(VIDAL; CASTRO, 2009). 

 Conforme relatado pelo Relatório Técnico Final de Atividades Realizadas 

(2005-2009) do Arranjo Produtivo Local (APL) de Base Mineral dos Calcários do 

Cariri, “o sucesso técnico e o diálogo alcançado abriram caminho para que as outras 

deficiências tecnológicas da produção viessem à tona e fossem discutidas. A 

visibilidade do projeto principal permitiu que novos recursos fossem buscados no 

sentido de apoiar a continuação dos trabalhos técnicos” (VIDAL; CASTRO, 2009). 

 Dessa forma, foi possível a criação de núcleos de artesanato mineral na 

região, o desenvolvimento de equipamentos e treinamento para a comunidade, a 
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construção de unidades de processamento e aproveitamento de rejeitos para o uso 

cooperativo, a capacitação em diversas áreas como artes, geoturismo, 

gerenciamento de pequena empresa e jornalismo comunitário e outros projetos 

turísticos acessórios à manutenção do Geopark Araripe (VIDAL; CASTRO, 2009). 
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4 CAPÍTULO III - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE  APOIO AO APL 

“CALCÁRIOS DO CARIRI” 

 

 

4.1 PESQUISA DE CAMPO 
 

 

4.1.1 Natureza e Fonte dos Dados 
 

 

 Os dados de natureza primária foram coletados em pesquisa direta, realizada 

por meio de questionários, elaborados com base nos objetivos do projeto APL 

Calcários do Cariri e aplicados aos destinatários principais do projeto, ou seja, os 

produtores de Pedra Cariri. No processo de coleta dos dados, realizaram-se ainda, 

entrevistas com representantes da associação dos produtores da Pedra Cariri, bem 

como com outros atores envolvidos no projeto. 

 O questionário aborda a coleta de informações com os produtores do arranjo, 

acerca dos impactos verificados sobre a atividade em decorrência da execução do 

projeto APL Calcários do Cariri. Investiga-se ainda, a participação dos produtores 

em experiências de cooperação e em programas de apoio às micro e pequenas 

empresas, contendo tanto questões fechadas quanto abertas, abrangendo as 

dezesseis metas físicas iniciais do projeto. 

 

 

4.1.2 Amostra 
 

 

 A seleção adequada da técnica de amostragem depende em grande parte da 

característica da amostra, dos objetivos do estudo ou da pesquisa e dos dados 

necessários para coleta. Neste trabalho utilizou-se o processo de amostragem 

probabilística do tipo aleatório simples, proposto por COCHRAN (1977), em que 

foram selecionados produtores do arranjo produtivo, segundo sua condição de 

cooperado ou não cooperado. 
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 Atualmente existem aproximadamente 60 produtores de Pedra Cariri no 

arranjo, sendo que 40 são cooperados e compõem a Cooperativa dos Produtores da 

Pedra Cariri - COOPEDRAS, cooperativa criada no âmbito do projeto APL Calcários 

do Cariri com vistas a reunir os produtores de ambos os municípios produtores e 

centralizar as autorizações para a exploração do calcário na região. 

 Dada essa população de 60 produtores em atividade, que extraem o calcário 

nos Municípios abrangidos pelo arranjo, selecionou-se uma amostra que fosse 

representativa dessa população e determinou-se o tamanho 24  dessa amostra 

COCHRAN (1977). 

Assim, tem-se: 

 

 Tabela 1 - Produtores entrevistados na avaliação do APL   

 

COOPERADOS 

 

NÃO COOPERADOS 

 

TOTAL 

 

19 

 

06 

 

25 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

4.1.3 Execução da Pesquisa  
 

 

 Para proceder a esse trabalho de avaliação o pesquisador deslocou-se aos 

municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, região onde se localiza o arranjo 

produtivo. Na fase da pesquisa de campo, foi utilizado sistema de coleta e 

tratamento de dados através de planilha eletrônica. 

 Na pesquisa, foram aplicados questionários não estruturados, compostos por 

com 25 indagações (anexo 1), que comportavam respostas fechadas, porém com a 

possibilidade de se acrescentar comentários. Esse questionário foi elaborado de 

acordo com as metas estabelecidas no projeto de apoio ao APL sendo formatado  

na mesma sequência desses objetivos.  

                                                             
24 A amostra foi calculada com base em COCHRAN, 1997. O cálculo foi feito a partir de uma população de 60 
produtores de Pedra Cariri existentes no aglomerado, chegando-se a uma amostra de 25 produtores, adotando-se 
um nível de confiança de 95%. 



44 
 

 A aplicação dos questionários foi efetuada nos municípios de Santana do 

Cariri e Nova Olinda, alcançando uma amostra composta por 25 produtores 

pertencentes a ambos os municípios do Arranjo Produtivo Local. A pesquisa 

abordou todas as dezesseis metas previstas no Projeto APL Calcários do Cariri. 

Buscou-se aferir a percepção do público alvo acerca dos objetivos apresentados, 

bem como a sintonia entre os resultados alcançados com as metas definidas 

originariamente no projeto. Dos resultados da pesquisa foi possível também aferir o 

nível de conhecimento dos produtores locais acerca das ações do projeto de apoio 

ao APL.  

 Como forma de aprofundar o conhecimento sobre o APL e sobre o 

funcionamento do projeto de apoio, foram ouvidos outros atores envolvidos, dentre 

eles, o atual presidente da Cooperativa de Produtores de Pedra Cariri/COOPEDRAS 

- Idemar Alencar e o ex-Secretário Executivo da pasta de Ciência Tecnologia e 

Educação Superior do Ceará/SECITECE - João de Aquino Limaverde. 

 

 

4.1.4 Resultados da Pesquisa de Campo 
 

 

 Após o retorno dos questionários, foi feita a verificação e tabulação dos 

dados. As questões fechadas foram tabuladas, primeiro manualmente, e após a 

conferência, foi realizada tabulação eletrônica, onde cada questão foi recriada em 

tabelas no software MS Excel
®

, com os respectivos dados, através dos quais foi 

possível a elaboração dos gráficos para facilitar a análise dos resultados. Os 

resultados foram organizados em consonância com as metas abaixo expostas. 

 

Meta I - Melhoria do conhecimento dos depósitos de calcário da região do 

Cariri Cearense.  

 

 Considerando os resultados apurados, conforme TABELA 2, verificou-se que 

dada a amostra de 25 produtores entrevistados, a maioria (56%) não tomou 

conhecimento das pesquisas geológicas que originariamente visavam contribuir para 

a regularização das áreas de extração do calcário da região do APL. Outros 20% 

declararam que tais estudos pouco contribuíram para a regularização das áreas de 



 

exploração e apenas 16% confirmaram que os levantamentos contribuíram 

efetivamente para a regularização das áreas.

 Neste aspecto, é necessário esclarecer que algumas áreas de exploração já 

se encontram regularizadas anteriormente ao projeto de APL, logo t

realmente não contribuíram para suas regularizações.

 

 

Tabela 2 - Avaliação da importância dos levantamentos e pesquisas geológicas para a 

regularização das áreas de explotação da região

Resultado

Contribuiu 

Não Contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento desses levantamentos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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56%

  Fonte: Dados da Pesquisa

exploração e apenas 16% confirmaram que os levantamentos contribuíram 

efetivamente para a regularização das áreas. 

Neste aspecto, é necessário esclarecer que algumas áreas de exploração já 

se encontram regularizadas anteriormente ao projeto de APL, logo t

uíram para suas regularizações. 

Avaliação da importância dos levantamentos e pesquisas geológicas para a 

regularização das áreas de explotação da região

Resultado Freq.

Não tomou conhecimento desses levantamentos  14

 

Gráfico 1 – Contribuição das pesquisas geológicas.  

16%

8%

20%

Pesquisas Geológicas

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

desses levantamentos 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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exploração e apenas 16% confirmaram que os levantamentos contribuíram 

Neste aspecto, é necessário esclarecer que algumas áreas de exploração já 

se encontram regularizadas anteriormente ao projeto de APL, logo tais estudos 

Avaliação da importância dos levantamentos e pesquisas geológicas para a 

regularização das áreas de explotação da região 

Freq. % 

produtores 

4 16% 

2 8% 

5 20% 

14 56% 

 
 

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

desses levantamentos 



 

Meta II - Conhecimento sobre as possibilidades de uso dos calcários do Cariri 

em diferentes produtos.

 

 A TABELA 3, revela que mais da metade 

conhecem os estudos de caracterização tecnológica da Pedra Cariri e que apenas 

4% admitem que tais estudos contribuíram para o melhor aproveitamento da rocha 

na obtenção de outros produtos de maior valor agregado. Das informações colhidas 

na pesquisa, observa-se que o projeto deu pouca visibilidade aos estudos efetuados 

junto aos produtores. 

Tabela 3 – Avaliação do grau de contribuição dos estudos de caracterização 

tecnológica da Pedra Cariri para o seu aproveitamento outros produtos de maior valor 

agregado. 

Resultado

Sim 

Não 

Pouco contribuiu  

Não tomou conhecimento desses estudos

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 2

 

52%

Caracterização Tecnológica

  Fonte: Dados da Pesquisa

Conhecimento sobre as possibilidades de uso dos calcários do Cariri 

diferentes produtos.  

A TABELA 3, revela que mais da metade (52%) dos pesquisados não 

conhecem os estudos de caracterização tecnológica da Pedra Cariri e que apenas 

4% admitem que tais estudos contribuíram para o melhor aproveitamento da rocha 

o de outros produtos de maior valor agregado. Das informações colhidas 

se que o projeto deu pouca visibilidade aos estudos efetuados 

Avaliação do grau de contribuição dos estudos de caracterização 

lógica da Pedra Cariri para o seu aproveitamento outros produtos de maior valor 

Resultado Freq.

Não tomou conhecimento desses estudos 

Gráfico 2 – Contribuição da Caracterização Tecnológica. 
 

4%

16%

28%

Caracterização Tecnológica

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento 

desses estudos

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Conhecimento sobre as possibilidades de uso dos calcários do Cariri 

dos pesquisados não 

conhecem os estudos de caracterização tecnológica da Pedra Cariri e que apenas 

4% admitem que tais estudos contribuíram para o melhor aproveitamento da rocha 

o de outros produtos de maior valor agregado. Das informações colhidas 

se que o projeto deu pouca visibilidade aos estudos efetuados 

Avaliação do grau de contribuição dos estudos de caracterização 

lógica da Pedra Cariri para o seu aproveitamento outros produtos de maior valor 

Freq. % 

produtores 

1 4% 

4 16% 

7 28% 

13 52% 

 
tribuição da Caracterização Tecnológica.  

Não contribuiu

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento 

desses estudos



 

Meta III - Melhoria do processo da lavra.

 

 Sobre a melhoria do processo de lavra constam dos resultados do projeto a 

realização de diversos estudos nas frentes de lavra, identificando feições geológicas 

e sistemas de fraturas dos depósitos, bem como a orientação sobre a melhor 

condução dos trabalhos de lavra.

verificou-se, conforme TABELA 4, que 72% dos entrevistados não tom

conhecimento da realização desses estu

realizados nas frentes de lavra pouco contribuíram no processo de extração da 

rocha, 8% acreditam que os estudos contribuíram para a melhoria da lavra e 4% 

acham que os estudos em nada contribuíram para o processo de lavra.

 

Tabela 4 – Avaliação do grau de contribuição dos estudos nas frentes de lavra para a 

melhoria dos trabalhos de extração da pedra.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu  

Não conhece os estudos 

Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 3

72%

Estudos nas frentes de lavra

  Fonte: Dados da Pesquisa

Melhoria do processo da lavra.  

Sobre a melhoria do processo de lavra constam dos resultados do projeto a 

realização de diversos estudos nas frentes de lavra, identificando feições geológicas 

mas de fraturas dos depósitos, bem como a orientação sobre a melhor 

condução dos trabalhos de lavra. Porém na pesquisa de campo com os produtores, 

se, conforme TABELA 4, que 72% dos entrevistados não tom

conhecimento da realização desses estudos, 16% entendem que os estudos 

realizados nas frentes de lavra pouco contribuíram no processo de extração da 

rocha, 8% acreditam que os estudos contribuíram para a melhoria da lavra e 4% 

acham que os estudos em nada contribuíram para o processo de lavra.

Avaliação do grau de contribuição dos estudos nas frentes de lavra para a 

melhoria dos trabalhos de extração da pedra. 

Resultado Freq.

 

Gráfico 3 – Contribuição dos estudos nas frentes de lavra. 
 

8%

4%

16%

Estudos nas frentes de lavra

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

desses estudos

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Sobre a melhoria do processo de lavra constam dos resultados do projeto a 

realização de diversos estudos nas frentes de lavra, identificando feições geológicas 

mas de fraturas dos depósitos, bem como a orientação sobre a melhor 

orém na pesquisa de campo com os produtores, 

se, conforme TABELA 4, que 72% dos entrevistados não tomaram 

dos, 16% entendem que os estudos 

realizados nas frentes de lavra pouco contribuíram no processo de extração da 

rocha, 8% acreditam que os estudos contribuíram para a melhoria da lavra e 4% 

acham que os estudos em nada contribuíram para o processo de lavra. 

Avaliação do grau de contribuição dos estudos nas frentes de lavra para a 

Freq. % 

produtores 

2 8% 

1 4% 

4 16% 

18 72% 

 
Contribuição dos estudos nas frentes de lavra.  

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

desses estudos



 

 Quanto à utilização de novas tecnologias, observou

que o fio diamantado citado no relatório final do projeto, não é utilizado por nenhum 

dos produtores da região. Já a utilização das serras de piso

colhidas junto aos produtores, 

40% dos entrevistados atribuíram pouca contribuição dessas ações para a melhoria 

do processo de extração do produto, 

frentes de lavra, 20% afirmam que não houve contribuição alguma

apenas 4% entendem que 

  

Tabela 5 – Avaliação do grau de

melhoria do processo de lavra.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu  

Não conhece os estudos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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32%

Novas Tecnologias  de extração

  Fonte: Dados da Pesquisa

Quanto à utilização de novas tecnologias, observou-se, conforme TABELA 5, 

que o fio diamantado citado no relatório final do projeto, não é utilizado por nenhum 

odutores da região. Já a utilização das serras de piso, segundo informações 

colhidas junto aos produtores, é anterior ao projeto de apoio ao 

40% dos entrevistados atribuíram pouca contribuição dessas ações para a melhoria 

xtração do produto, 32% desconhecem os estudos realizados nas 

20% afirmam que não houve contribuição alguma

apenas 4% entendem que os estudos contribuíram para a melhoria d

Avaliação do grau de contribuição das técnicas apresentadas para a 

melhoria do processo de lavra. 

Resultado Freq.

 

Gráfico 4 – Contribuição de novas tecnologias de extração. 

8%

20%

40%

Novas Tecnologias  de extração

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

dessas novas tecnologias

Fonte: Dados da Pesquisa 
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se, conforme TABELA 5, 

que o fio diamantado citado no relatório final do projeto, não é utilizado por nenhum 

, segundo informações 

ao projeto de apoio ao APL. Desta forma, 

40% dos entrevistados atribuíram pouca contribuição dessas ações para a melhoria 

os estudos realizados nas 

20% afirmam que não houve contribuição alguma para o processo e 

contribuíram para a melhoria desse processo. 

contribuição das técnicas apresentadas para a 

Freq. % 

produtores 

2 8% 

5 20% 

10 40% 

8 72% 

 
de novas tecnologias de extração.  

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

dessas novas tecnologias
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Meta IV - Melhoria do processo de beneficiamento 

 

 Conforme exposto no relatório final do projeto de apoio ao APL, a 

caracterização tecnológica do material permitiu o desenvolvimento e fabricação de 

novos equipamentos (2 calibradoras, 2 esquadrejadoras e 2 refilatrizes), objetivando 

a obtenção de um produto final de maior qualidade e a produção de outros como 

mosaicos e listelos. A pesquisa de campo visou averiguar a efetiva contribuição 

desses equipamentos para o alcance das metas propostas. 

 Os resultados da pesquisa não confirmaram os resultados apresentados 

pelos executores do projeto, uma vez que, conforme se observa na TABELA 6, a 

grande maioria dos entrevistados (88%) afirmaram que os equipamentos não 

contribuíram para a obtenção de um produto final de melhor qualidade.  

 Esse resultado, a princípio, causa certa perplexidade, afinal o 

desenvolvimento desses equipamentos consumiu boa parte dos recursos destinados 

ao projeto de apoio ao APL. Logo se esperava que fosse o objetivo mais bem 

sucedido na avaliação dos produtores.  

 Porém, de acordo com informações dos produtores, posteriormente 

confirmadas no âmbito dessa pesquisa, esses equipamentos (2 calibradoras, 2 

esquadrejadoras e 2 refilatrizes), encontram-se armazenados no Instituto Centro de 

Ensino Tecnológico – CENTEC, no município de Juazeiro do Norte desde novembro 

de 2006 (Fig.6). A demora na instalação das máquinas e o início de sua produção 

nos locais previamente definidos no projeto têm gerado intenso descontentamento 

junto aos produtores e em parte explica o resultado negativo observado neste item 

da pesquisa. 

 Por outro lado, 8% dos produtores entrevistados acham que os equipamentos 

contribuíram, na medida em que alguns produtores copiaram a tecnologia e 

inseriram-na em seus processos industriais. Os 4% restantes entendem que os 

equipamentos pouco contribuíram para os fins a que se destinavam. 

 

 

 

 



 

Tabela 6 – Avaliação do grau de contribuição dos equipamentos desenvolvidos para a 

qualidade final do produto.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu  

Não conhece os estudos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 5 – Contribuição dos novos equipamentos para a melhoria da qualidade do produto 

4%

Novos equipamentos X Melhores produtos

  Fonte: Dados da Pesquisa

Avaliação do grau de contribuição dos equipamentos desenvolvidos para a 

qualidade final do produto. 

Resultado Freq.

22

 

Contribuição dos novos equipamentos para a melhoria da qualidade do produto 
 

8%

88%

0%

Novos equipamentos X Melhores produtos

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

desses novos equipamentos

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Avaliação do grau de contribuição dos equipamentos desenvolvidos para a 

Freq. % 

produtores 

2 8% 

22 88% 

1 4% 

0 0% 

 

Contribuição dos novos equipamentos para a melhoria da qualidade do produto  

Novos equipamentos X Melhores produtos

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

desses novos equipamentos
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Figura 6. Máquinas produzidas armazenadas no CENTEC no município de Juazeiro do Norte. 
Foto: Edilson M. Filho 

 

 No que tange ao grau de contribuição desses novos equipamentos para o 

aproveitamento dos rejeitos da produção à fabricação de novos produtos, os 

resultados apontam na mesma direção da questão anterior. Neste caso, 92% dos 

produtores entendem que os equipamentos não contribuíram para a produção de 

novos produtos conforme se observa da TABELA 7. A tecnologia utilizada pela 

grande maioria dos produtores de Pedra Cariri é ainda arcaica, não refletindo as 

tecnologias introduzidas pelo projeto de apoio ao APL (Fig.7). 
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Figura 7. Máquinas utilizadas pela maioria dos produtores de Pedra Cariri. 
Foto: Edilson M. Filho 

 

Tabela 7 – Avaliação do grau de contribuição dos equipamentos desenvolvidos para o 

aproveitamento de rejeitos na produção de mosaicos e listelos. 

Resultado Freq. % 

produtores 

Contribuiu 1 4% 

Não contribuiu 23 92% 

Pouco contribuiu  1 4% 

Não sabe 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 



 

Gráfico 6 – Contribuição dos novos equipamentos para a produção de outros produtos

Meta V - Identificação de alternativas de aproveitamento de rejeitos na geração 

de novos produtos. 

 

 De acordo com as informações do

estudos para o aproveitamento dos rejeitos acumulados

industriais. 

 A pesquisa revelou, 

produtores (44%) afirmou que os estudos não contribuíram para o aproveitamento 

dos rejeitos em outras áreas indust

estudos realizados nesta área

para o aproveitamento dos rejeitos em outras áreas industriais.

 

 Tabela 8 – Avaliação do grau de contribuição dos estudos dos r

processo de lavra para seu aproveitamento em outras áreas industriais.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu  

Não conhece os estudos 

Fonte: Dados da pesquisa 

Novos equipamentos X Novos produtos

  Fonte: Dados da Pesquisa

ção dos novos equipamentos para a produção de outros produtos
 

Identificação de alternativas de aproveitamento de rejeitos na geração 

De acordo com as informações do relatório final do projeto foram realizados 

proveitamento dos rejeitos acumulados em diversas áreas 

ou, conforme se verifica da TABELA 8, 

produtores (44%) afirmou que os estudos não contribuíram para o aproveitamento 

dos rejeitos em outras áreas industriais. Apurou-se ainda que 24% não conhecem os 

estudos realizados nesta área e apenas 8% afirmaram que os estudos contribuíram 

para o aproveitamento dos rejeitos em outras áreas industriais.  

Avaliação do grau de contribuição dos estudos dos r

processo de lavra para seu aproveitamento em outras áreas industriais.

Resultado Freq.

2

11

6

 6

4%

92%

4%

0%

Novos equipamentos X Novos produtos

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não sabe 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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ção dos novos equipamentos para a produção de outros produtos 

Identificação de alternativas de aproveitamento de rejeitos na geração 

projeto foram realizados 

em diversas áreas 

conforme se verifica da TABELA 8, que a maioria dos 

produtores (44%) afirmou que os estudos não contribuíram para o aproveitamento 

24% não conhecem os 

que os estudos contribuíram 

Avaliação do grau de contribuição dos estudos dos rejeitos do 

processo de lavra para seu aproveitamento em outras áreas industriais. 

Freq. % 

produtores 

2 8% 

11 44% 

6 24% 

6 24% 

Novos equipamentos X Novos produtos

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não sabe 



 

 
Gráfico 7 – Contribuição dos estudos dos rejeitos para o aproveitamento em outras áreas

Meta VI - Recuperação da área degradada pela mineração

 

 Consta do relatório do projeto que foi realizado o diagnóstico ambiental da 

mineração e elaborado o estudo de impact

para a obtenção da licença junto à

convênio com a empresa ITAPUI, para a retirada e utilização dos rejeitos 

acumulados para a fabricação do cimento. Como contrapartida, a empresa c

passagens molhadas em locais onde os rejeitos tinham obstruído a passagem de 

cursos d’água e está reabilitando uma área piloto com espécies autoctonias. 

 A maioria dos entrevistados (44%) não conhece o estudo de impacto 

ambiental e 32 % afirmam q

junto à SEMACE. 20 % afirmam que o estudo contribuiu e apenas 4% entende que o 

estudo não influenciou na regularização das áreas (TABELA 9)

Tabela 9 – Avaliação do grau de contribuição do estudo de im

licenciamento das áreas 

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu  

Não conhece o estudo 

Fonte: Dados da pesquisa 

24%

24%

  Fonte: Dados da Pesquisa

dos estudos dos rejeitos para o aproveitamento em outras áreas
 

Recuperação da área degradada pela mineração 

Consta do relatório do projeto que foi realizado o diagnóstico ambiental da 

mineração e elaborado o estudo de impacto ambiental das áreas de Nova Olinda, 

ra a obtenção da licença junto à SEMACE. Também nesta área foi firmado 

convênio com a empresa ITAPUI, para a retirada e utilização dos rejeitos 

acumulados para a fabricação do cimento. Como contrapartida, a empresa c

passagens molhadas em locais onde os rejeitos tinham obstruído a passagem de 

cursos d’água e está reabilitando uma área piloto com espécies autoctonias. 

A maioria dos entrevistados (44%) não conhece o estudo de impacto 

ambiental e 32 % afirmam que o estudo pouco contribuiu para a obtenção da licença 

junto à SEMACE. 20 % afirmam que o estudo contribuiu e apenas 4% entende que o 

estudo não influenciou na regularização das áreas (TABELA 9) 

Avaliação do grau de contribuição do estudo de impacto ambiental para o 

 de exploração. 

Resultado Freq.

11

8%

44%

24%

Estudo dos rejeitos

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não conhece os estudos

Fonte: Dados da Pesquisa 
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dos estudos dos rejeitos para o aproveitamento em outras áreas industriais.  

Consta do relatório do projeto que foi realizado o diagnóstico ambiental da 

o ambiental das áreas de Nova Olinda, 

SEMACE. Também nesta área foi firmado 

convênio com a empresa ITAPUI, para a retirada e utilização dos rejeitos 

acumulados para a fabricação do cimento. Como contrapartida, a empresa construiu 

passagens molhadas em locais onde os rejeitos tinham obstruído a passagem de 

cursos d’água e está reabilitando uma área piloto com espécies autoctonias.  

A maioria dos entrevistados (44%) não conhece o estudo de impacto 

ue o estudo pouco contribuiu para a obtenção da licença 

junto à SEMACE. 20 % afirmam que o estudo contribuiu e apenas 4% entende que o 

pacto ambiental para o 

Freq. % 

produtores 

5 20% 

1  4% 

7 32% 

11 44% 

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não conhece os estudos



 

Gráfico 8 – Contribuição do estudo de impa

Todos os entrevistados confirmaram que a empresa ITAPUI ret

da produção da Pedra C

molhadas no início do projeto.

 Investigou-se ainda se a retirada gratuita dos rejeitos era vantajosa para os 

produtores, levantando-se que 72% dos entrevistados não estão satisfeitos com a 

retirada gratuita dos rejeitos (TABELA 10). Na entrevista apurou

dos produtores exige que a in

utiliza. 28 % entendem que a retirada dos rejeitos é vantajosa para os produtores.

 

Tabela 10 – Avaliação do grau de aprovação da retirada gratuita dos rejeitos do 

processo de lavra pela empresa ITAPUI.

Resu

Aprova a retirada gratuita dos rejeitos

Não Aprova a retirada gratuita dos rejeitos

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

44%

Estudo do impacto ambiental

  Fonte: Dados da Pesquisa
Contribuição do estudo de impacto ambiental para licenciamento das áreas de

exploração.  
 

Todos os entrevistados confirmaram que a empresa ITAPUI ret

da produção da Pedra Cariri e que contribuiu para a construção de passagens 

molhadas no início do projeto. 

ainda se a retirada gratuita dos rejeitos era vantajosa para os 

se que 72% dos entrevistados não estão satisfeitos com a 

retirada gratuita dos rejeitos (TABELA 10). Na entrevista apurou

dos produtores exige que a indústria de cimento pague pela matéria prima que 

utiliza. 28 % entendem que a retirada dos rejeitos é vantajosa para os produtores.

Avaliação do grau de aprovação da retirada gratuita dos rejeitos do 

processo de lavra pela empresa ITAPUI. 

Resultado Freq.

Aprova a retirada gratuita dos rejeitos 7

Não Aprova a retirada gratuita dos rejeitos 18

20%

4%

32%

Estudo do impacto ambiental

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não conhece o estudo

Fonte: Dados da Pesquisa 

55 

 
cto ambiental para licenciamento das áreas de 

Todos os entrevistados confirmaram que a empresa ITAPUI retira os rejeitos 

ariri e que contribuiu para a construção de passagens 

ainda se a retirada gratuita dos rejeitos era vantajosa para os 

se que 72% dos entrevistados não estão satisfeitos com a 

retirada gratuita dos rejeitos (TABELA 10). Na entrevista apurou-se que a maioria 

dústria de cimento pague pela matéria prima que 

utiliza. 28 % entendem que a retirada dos rejeitos é vantajosa para os produtores. 

Avaliação do grau de aprovação da retirada gratuita dos rejeitos do 

Freq. % 

produtores 

7 28% 

18  72% 

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não conhece o estudo



 

Meta VII - Regularização das áreas de extração/questões trabalhista

 

 Conforme a pesquisa de campo (TA

(56%) encontra-se em processo de regularização

admitiram trabalhar sem a autorização 

 

Tabela 11 – Avaliação da regularização junto aos órgãos competentes.

Resultado

Regularizada 

Irregular 

Em regularização  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em relação à segurança no trabalho foi desenvolvida a Cartilha de Segurança 

no Trabalho em Pequenas Pedreiras

com melhorias para os trabalhadores. Na pesquisa de campo (TABELA 12) ficou 

evidenciado que, na percepção da maioria dos entrevistados (72%), a cartilha pouco 

contribuiu para a segurança e saúde dos trabalhad

56%

  Fonte: Dados da Pesquisa

Regularização das áreas de extração/questões trabalhista

onforme a pesquisa de campo (TABELA 11), a maioria dos entrevistados 

se em processo de regularização, 40% estão regulares 

trabalhar sem a autorização dos órgãos competentes. 

Avaliação da regularização junto aos órgãos competentes.

Resultado Fr

Gráfico 9 – Regularidade da jazida 

 

Em relação à segurança no trabalho foi desenvolvida a Cartilha de Segurança 

no Trabalho em Pequenas Pedreiras com o objetivo de contribuir, de forma direta, 

com melhorias para os trabalhadores. Na pesquisa de campo (TABELA 12) ficou 

evidenciado que, na percepção da maioria dos entrevistados (72%), a cartilha pouco 

contribuiu para a segurança e saúde dos trabalhadores das 

40%

4%

0%

Regularidade da jazida

Regularizada

Irregular

Em processo de 

regularização

Não sabe

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Regularização das áreas de extração/questões trabalhistas 

BELA 11), a maioria dos entrevistados 

estão regulares e 4% 

 

Avaliação da regularização junto aos órgãos competentes. 

Freq. % 

produtores 

10 40% 

1  4% 

14 56% 

 

Em relação à segurança no trabalho foi desenvolvida a Cartilha de Segurança 

com o objetivo de contribuir, de forma direta, 

com melhorias para os trabalhadores. Na pesquisa de campo (TABELA 12) ficou 

evidenciado que, na percepção da maioria dos entrevistados (72%), a cartilha pouco 

ores das pedreiras. 16% 

Regularizada

Irregular

Em processo de 

regularização

Não sabe



 

declararam que a cartilha contribuiu, 8% não conhecem a cartilha e 4% afirmaram 

que a cartilha não contribuiu para a segurança no trabalho

 Ressalte-se que os 

projeto permanecem, como 

a não-utilização pelos trabalhadores

capacete, protetores auriculares, botas, etc.

 

Tabela 12 – Avaliação do grau de contribuição das cartilhas orientativa

segurança no trabalho. 

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não conhece as cartilhas

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 10 

 

 

 

72%

Cartilhas de segurança no trabalho

  Fonte: Dados da Pesquisa

declararam que a cartilha contribuiu, 8% não conhecem a cartilha e 4% afirmaram 

que a cartilha não contribuiu para a segurança no trabalho. 

se que os muitos dos problemas verificados no

omo por exemplo, a inexistência de sinalização apropriada e 

trabalhadores dos equipamentos de segurança, tais como 

capacete, protetores auriculares, botas, etc. 

Avaliação do grau de contribuição das cartilhas orientativa

Resultado Freq.

Não conhece as cartilhas 

 – Contribuição das cartilhas de segurança no trabalho

 

16% 4%

72%

8%

Cartilhas de segurança no trabalho

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 

das cartilhas

Fonte: Dados da Pesquisa 
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declararam que a cartilha contribuiu, 8% não conhecem a cartilha e 4% afirmaram 

problemas verificados no diagnóstico do 

a inexistência de sinalização apropriada e 

equipamentos de segurança, tais como 

Avaliação do grau de contribuição das cartilhas orientativas para a 

Freq. % 

produtores 

4 16% 

1  4% 

18  72% 

2 8% 

 

Contribuição das cartilhas de segurança no trabalho 

Cartilhas de segurança no trabalho

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não tomou conhecimento 
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Meta VIII - Educação e conscientização ambiental 

 

 Como resultado alcançado, o projeto esclarece que foram realizados diversas 

palestras, cursos, seminários e consultorias técnicas pelas instituições parceiras do 

APL, tanto junto aos mineradores quanto à comunidade local, englobando temas 

ligados à importância da conservação ambiental local e regional e a divulgação de  

metodologias para a redução e utilização dos resíduos gerados na lavra.  

 Conforme se pode observar da TABELA 13, a pesquisa revelou que 72% dos 

entrevistados acreditam que os eventos realizados pouco contribuíram para a 

conscientização do público local sobre a importância da conservação ambiental 

regional e sobre as metodologias para a redução e utilização dos resíduos gerados 

na lavra. 8% não tomaram conhecimento desses eventos, 16% afirmam que os 

eventos contribuíram para a conscientização e 4% que não contribuíram.  

 

Tabela 13 – Avaliação do grau de contribuição dos eventos patrocinados pelo APL na 

conscientização sobre a conservação ambiental. 

Resultado Freq. % 

produtores 

Contribuiu 4 16% 

Não contribuiu 1  4% 

Pouco contribuiu 18  72% 

Não tomou conhecimento dos eventos 2 8% 

Fonte: Dados da pesquisa 



 

Gráfico 11 – Contribuição dos eventos para a conscientização ambiental

 

Meta IX - Aproveitamento de efluentes na produção da Pedra Cariri

 

 No bojo do projeto, foram realizados estudos tecnológicos dos efluentes do 

processo de beneficiamento da Pedra Cariri, visando à recirculação da água 

utilizada e ao aproveitamento dos finos de calcári

Verificou-se, conforme TABELA 14 que 44% dos produtores da amostra não 

tomaram conhecimento desses estudos e 40% afirmam que tais estudos pouco 

contribuíram para o reaproveitamento desses efluentes, pois os finos não são 

aproveitados e a água utilizada no processo já é reaproveitada. 12% entendem que 

os estudos em nada contribuíram e 4% que contribuíram.

 

Tabela 14 – Avaliação do grau de contribuição do estudo sobre os efluentes em seu 

reaproveitamento. 

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento dos eventos

Fonte: Dados da pesquisa 

72%

Eventos de conscientização ambiental

  Fonte: Dados da Pesquisa
Contribuição dos eventos para a conscientização ambiental

roveitamento de efluentes na produção da Pedra Cariri

No bojo do projeto, foram realizados estudos tecnológicos dos efluentes do 

processo de beneficiamento da Pedra Cariri, visando à recirculação da água 

o aproveitamento dos finos de calcário contidos nesses efluentes. 

se, conforme TABELA 14 que 44% dos produtores da amostra não 

tomaram conhecimento desses estudos e 40% afirmam que tais estudos pouco 

contribuíram para o reaproveitamento desses efluentes, pois os finos não são 

itados e a água utilizada no processo já é reaproveitada. 12% entendem que 

os estudos em nada contribuíram e 4% que contribuíram. 

Avaliação do grau de contribuição do estudo sobre os efluentes em seu 

Resultado Freq.

Não tomou conhecimento dos eventos 

16% 4%

72%

8%

Eventos de conscientização ambiental

Contribuiram

Não contribuiram

Pouco contribuiram

Não tomou conhecimento 

dos eventos

Fonte: Dados da Pesquisa 

59 

 
Contribuição dos eventos para a conscientização ambiental 

roveitamento de efluentes na produção da Pedra Cariri 

No bojo do projeto, foram realizados estudos tecnológicos dos efluentes do 

processo de beneficiamento da Pedra Cariri, visando à recirculação da água 

o contidos nesses efluentes. 

se, conforme TABELA 14 que 44% dos produtores da amostra não 

tomaram conhecimento desses estudos e 40% afirmam que tais estudos pouco 

contribuíram para o reaproveitamento desses efluentes, pois os finos não são 

itados e a água utilizada no processo já é reaproveitada. 12% entendem que 

Avaliação do grau de contribuição do estudo sobre os efluentes em seu 

Freq. % 

produtores 

1 4% 

3  12% 

10  40% 

11 44% 

Eventos de conscientização ambiental

Não contribuiram

Pouco contribuiram

Não tomou conhecimento 



 

Gráfico 12 – Contribuição dos eventos dos efluentes para seu reaproveitamento

 

Meta X - Preservação e divulgação d

 

 Constam nos relatórios do projeto

guias turísticos, seminários, palestras e reuniões de conscientização, junto aos 

produtores e população sobre os temas: a importância da proteção d

natural, geológico e paleontológico e a metodologia adequada para a coleta e 

identificação de fósseis. Apurou

entrevistados afirmam que esses eventos pouco contribuíram para a 

conscientização da importânc

da região. 32% confirmam que os even

conhecimento dos eventos.

 

Tabela 15 – Avaliação do grau de contribuição 

conscientização da importân

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento dos eventos

Fonte: Dados da pesquisa 

44%

  Fonte: Dados da Pesquisa

Contribuição dos eventos dos efluentes para seu reaproveitamento

Preservação e divulgação do patrimônio natural da região

Constam nos relatórios do projeto, a realização de cursos de capacitação de 

guias turísticos, seminários, palestras e reuniões de conscientização, junto aos 

produtores e população sobre os temas: a importância da proteção d

natural, geológico e paleontológico e a metodologia adequada para a coleta e 

identificação de fósseis. Apurou-se na pesquisa (TABELA 15) que 56% dos 

entrevistados afirmam que esses eventos pouco contribuíram para a 

conscientização da importância da proteção do patrimônio natural e paleontológico 

da região. 32% confirmam que os eventos contribuíram e 12% não tomaram

conhecimento dos eventos. 

Avaliação do grau de contribuição dos cursos de capacitação para 

conscientização da importância da proteção do patrimônio natural e paleontológico

Resultado Freq.

14

Não tomou conhecimento dos eventos 

4%

12%

40%

Estudo dos efluentes

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não conhece o estudo

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Contribuição dos eventos dos efluentes para seu reaproveitamento 

o patrimônio natural da região 

cursos de capacitação de 

guias turísticos, seminários, palestras e reuniões de conscientização, junto aos 

produtores e população sobre os temas: a importância da proteção do patrimônio 

natural, geológico e paleontológico e a metodologia adequada para a coleta e 

se na pesquisa (TABELA 15) que 56% dos 

entrevistados afirmam que esses eventos pouco contribuíram para a 

ia da proteção do patrimônio natural e paleontológico 

tos contribuíram e 12% não tomaram 

dos cursos de capacitação para 

cia da proteção do patrimônio natural e paleontológico. 

Freq. % 

produtores 

8 32% 

0  0% 

14  56% 

3 12% 

Contribuiu

Não contribuiu

Pouco contribuiu

Não conhece o estudo



 

Gráfico 13 – Contribuição dos even

 

Meta XI - Implementação do modelo de governança

 

 Foi criada no início de 2005, a câmara técnica com a participação de 25 

instituições. Conforme se pode ver da tabela 16, 

da câmara para a melhoria da cadeia produtiva, 80% dos produtores entrevistados 

não tomaram conhecimento da formação da Câmara Técnica. 12% acredita

contribuiu pouco e 8% admitem que a câmara técnica contribuiu efeti

melhoria dos processos de

16).  Fica patente, conforme os dados da pesquisa, o nível de desinformação dos 

produtores acerca das ações realizadas através do projeto.

 

Tabela 16 – Avaliação do

produtiva da Pedra Cariri.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não conhece a câmara técnica

Fonte: Dados da pesquisa

56%

Eventos de Conscientização sobre 

patrimonio natural e paleontológico

  Fonte: Dados da Pesquisa

Contribuição dos eventos de conscientização sobre a  importância do patrimônio natural 
e paleontológico. 

Implementação do modelo de governança 

Foi criada no início de 2005, a câmara técnica com a participação de 25 

instituições. Conforme se pode ver da tabela 16, no que diz respeito à contribuição 

da câmara para a melhoria da cadeia produtiva, 80% dos produtores entrevistados 

não tomaram conhecimento da formação da Câmara Técnica. 12% acredita

contribuiu pouco e 8% admitem que a câmara técnica contribuiu efeti

melhoria dos processos de produção e comercialização da Pedra C

Fica patente, conforme os dados da pesquisa, o nível de desinformação dos 

produtores acerca das ações realizadas através do projeto. 

Avaliação do grau de contribuição da Câmara Técnica para a cadeia 

produtiva da Pedra Cariri. 

Resultado Freq.

Não conhece a câmara técnica 20

Fonte: Dados da pesquisa 

32%

0%

12%

Eventos de Conscientização sobre 

patrimonio natural e paleontológico

Contribuiu

Não contribuiui

Pouco contribuiui

Não tomou conhecimento 

dos eventos

Fonte: Dados da Pesquisa 
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importância do patrimônio natural 

Foi criada no início de 2005, a câmara técnica com a participação de 25 

no que diz respeito à contribuição 

da câmara para a melhoria da cadeia produtiva, 80% dos produtores entrevistados 

não tomaram conhecimento da formação da Câmara Técnica. 12% acreditam que 

contribuiu pouco e 8% admitem que a câmara técnica contribuiu efetivamente para a 

produção e comercialização da Pedra Cariri (TABELA 

Fica patente, conforme os dados da pesquisa, o nível de desinformação dos 

grau de contribuição da Câmara Técnica para a cadeia 

Freq. % 

produtores 

2 8% 

0  0% 

3  12% 

20 80% 

Eventos de Conscientização sobre 

patrimonio natural e paleontológico

Não contribuiui

Pouco contribuiui

Não tomou conhecimento 



 

Gráfico 14 – Contribuição d

Quanto à organização da COOPEDRAS

76% - concordam que a sua criação contribuiu para a regularização das áreas 

exploradas, 12 % entendem que pouco contribu

COOPEDRAS não contribuiu para a regularização de sua área de lavra (TABELA 

17).  

Figura 8. Sede da Cooperativa de Produtores de Pedra Cariri 

80%

  Fonte: Dados da Pesquisa

tribuição da Câmara Técnica para a melhoria da cadeia produtiva

 

Quanto à organização da COOPEDRAS (fig. 8), a maioria dos produtores 

que a sua criação contribuiu para a regularização das áreas 

exploradas, 12 % entendem que pouco contribuiu e outros 12% afirmaram que a 

COOPEDRAS não contribuiu para a regularização de sua área de lavra (TABELA 

. Sede da Cooperativa de Produtores de Pedra Cariri – COOPEDRAS.
Foto: Edilson M. Filho 

8%

0%

12%

Câmara Técnica

Contribuiu

Não contribuiu

Contribuiu pouco 

Não tomou conhecimento 

da formação da câmara

Fonte: Dados da Pesquisa 
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a Câmara Técnica para a melhoria da cadeia produtiva 

, a maioria dos produtores - 

que a sua criação contribuiu para a regularização das áreas 

iu e outros 12% afirmaram que a 

COOPEDRAS não contribuiu para a regularização de sua área de lavra (TABELA 

 

COOPEDRAS. 

Não contribuiu

Contribuiu pouco 

Não tomou conhecimento 

da formação da câmara



 

 Tabela 17 – Avaliação do grau de contribuiçã

regularização das áreas de exploração.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento da criação da cooperativa

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 15 – Contribuição da criação da COOPEDRAS para a regularização das áreas de 

  

 Dos produtores entrevistados 76% fazem parte da cooperativa e 24 % não 

são cooperados, conforme TABELA 18.

Tabela 18 – Participação dos produtores na COOPEDRAS.

Resultado

Cooperado 

Não cooperado 

Fonte: Dados da pesquisa 

Contribuiu

Pouco contribuiu

  Fonte: Dados da Pesquisa

Avaliação do grau de contribuição da criação da COOPEDRAS para a 

regularização das áreas de exploração. 

Resultado Freq.

19

Não tomou conhecimento da criação da cooperativa 

Contribuição da criação da COOPEDRAS para a regularização das áreas de 
exploração. 

Dos produtores entrevistados 76% fazem parte da cooperativa e 24 % não 

são cooperados, conforme TABELA 18. 

Participação dos produtores na COOPEDRAS. 

Resultado Freq.

76%

12%

12%

0%

Criação da COOPEDRAS

Contribuiu Não contribuiu

Pouco contribuiu Não conhece a cooperativa

Fonte: Dados da Pesquisa 
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o da criação da COOPEDRAS para a 

Freq. % 

produtores 

19 76% 

3 12% 

3  12% 

0 0% 

 
Contribuição da criação da COOPEDRAS para a regularização das áreas de 

Dos produtores entrevistados 76% fazem parte da cooperativa e 24 % não 

Freq. % 

produtores 

19 76% 

6 24% 

Não conhece a cooperativa



 

Gráfico 1

 

Meta XII - Capacitação técnica gerencial e de recursos humanos

 Através do projeto de apoio ao 

produção de artefatos minerais; formação de guias turístico

licenciamento ambiental. Palestras e oficinas técnicas sobre cooperativismo, 

empreendedorismo, design e novos produtos foram ministradas. 

 Na pesquisa de campo

capacitação ministrados pouco contribuíram para o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços na região. 40% não tomaram conhecimento desses cursos e 

12% confirmaram a importância dos treina

afirmam que tais eventos não contribuíram para o desenvolvimento de novas 

atividades (TABELA 19).

produtores não teve acesso à informação acerca dos cursos. Com certeza, é 

dado que merece consideração, principalmente quanto a projetos futuros, pois não 

basta realizar os eventos de capacitação, é 

efetivamente o público destinatário. 

 

 

 

 

Não 

cooperado

24%

  Fonte: Dados da Pesquisa

 

Gráfico 16 – Participação dos produtores na COOPEDRAS.

Capacitação técnica gerencial e de recursos humanos

projeto de apoio ao APL foram realizados cursos de artesanato e 

produção de artefatos minerais; formação de guias turístico

licenciamento ambiental. Palestras e oficinas técnicas sobre cooperativismo, 

empreendedorismo, design e novos produtos foram ministradas. 

quisa de campo, 44% dos entrevistados afirmaram que os cursos de 

capacitação ministrados pouco contribuíram para o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços na região. 40% não tomaram conhecimento desses cursos e 

12% confirmaram a importância dos treinamentos para a região. Apenas 4% 

afirmam que tais eventos não contribuíram para o desenvolvimento de novas 

atividades (TABELA 19).  Mais grave é o fato de que um percentual grande de 

produtores não teve acesso à informação acerca dos cursos. Com certeza, é 

dado que merece consideração, principalmente quanto a projetos futuros, pois não 

basta realizar os eventos de capacitação, é necessário 

efetivamente o público destinatário.  
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Participação dos produtores na COOPEDRAS. 

Capacitação técnica gerencial e de recursos humanos 

am realizados cursos de artesanato e 

produção de artefatos minerais; formação de guias turístico-científicos; 

licenciamento ambiental. Palestras e oficinas técnicas sobre cooperativismo, 

empreendedorismo, design e novos produtos foram ministradas.  

44% dos entrevistados afirmaram que os cursos de 

capacitação ministrados pouco contribuíram para o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços na região. 40% não tomaram conhecimento desses cursos e 

mentos para a região. Apenas 4% 

afirmam que tais eventos não contribuíram para o desenvolvimento de novas 

Mais grave é o fato de que um percentual grande de 

produtores não teve acesso à informação acerca dos cursos. Com certeza, é um 

dado que merece consideração, principalmente quanto a projetos futuros, pois não 

necessário que eles atinjam 



 

Tabela 19 – Avaliação do grau de contribuição dos cursos p

desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento da criação da cooperativa

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 17 – Contribuição dos cursos patrocinados pelo APL no desenvolvimento de novos produtos 

Meta XIII - Incubação de empresas

 Este objetivo  não foi alcançado, conforme justificativa do relatório final do 

projeto, em razão de problemas na libe

integração. Na pesquisa de campo se confirmou essa posição, sendo que a maioria 

dos entrevistados (72%) desconhecia o processo de incubação de empresas dentro 

do APL. 28% apesar de conhecerem o processo

empresas incubadas através do APL. 

 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa

Avaliação do grau de contribuição dos cursos patrocinados pelo APL no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Resultado Freq.

3

1

11

Não tomou conhecimento da criação da cooperativa 10

Contribuição dos cursos patrocinados pelo APL no desenvolvimento de novos produtos 
e serviços. 

 

Incubação de empresas 

não foi alcançado, conforme justificativa do relatório final do 

projeto, em razão de problemas na liberação de recursos do Ministério da 

integração. Na pesquisa de campo se confirmou essa posição, sendo que a maioria 

dos entrevistados (72%) desconhecia o processo de incubação de empresas dentro 

do APL. 28% apesar de conhecerem o processo, confirmaram a ine

empresas incubadas através do APL.  
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atrocinados pelo APL no 

Freq. % 

produtores 

3 12% 

1 4% 

11  44% 

10 40% 

 
Contribuição dos cursos patrocinados pelo APL no desenvolvimento de novos produtos 

não foi alcançado, conforme justificativa do relatório final do 

ração de recursos do Ministério da 

integração. Na pesquisa de campo se confirmou essa posição, sendo que a maioria 

dos entrevistados (72%) desconhecia o processo de incubação de empresas dentro 

confirmaram a inexistência de 

Não 

contribuiram

4%



 

Meta XIV – Marketing 

 No âmbito do projeto de apoio ao APL foi 

marketing, a marca “Pedra Cariri”. Foi incentivada a participação dos produtores em 

feiras de rochas ornamenta

especializados. O APL Cariri foi apresentado em congressos e eventos nacionais e 

internacionais especializados. 

 Apurou-se, conforme TABELA 20

acreditam que  a divulgação do APL e o desenvolvimento da marca pouco contribuiu 

para a realização de novos negócios.  44% não tinham ciência do desenvolvimento 

da marca e 4% afirmaram que tais ações contribuíram para a realização de novos 

negócios.  

 

Tabela 20 – Avaliação do grau de contribuição do desenvolvimento da marca Pedra 

Cariri e divulgação do APL para o incremento dos negócios.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento dessas ações 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 18 – Contribuição do desenvolvimento da marca Pedra Cariri e divulgação do APL para o 

a) Contribuiu

  Fonte: Dados da Pesquisa

âmbito do projeto de apoio ao APL foi desenvolvida, após um estudo de 

marketing, a marca “Pedra Cariri”. Foi incentivada a participação dos produtores em 

feiras de rochas ornamentais, encontros empresariais, seminários e congressos 

especializados. O APL Cariri foi apresentado em congressos e eventos nacionais e 

internacionais especializados.  

se, conforme TABELA 20 na pesquisa junto aos pr

ivulgação do APL e o desenvolvimento da marca pouco contribuiu 

para a realização de novos negócios.  44% não tinham ciência do desenvolvimento 

da marca e 4% afirmaram que tais ações contribuíram para a realização de novos 

do grau de contribuição do desenvolvimento da marca Pedra 

Cariri e divulgação do APL para o incremento dos negócios. 

Resultado Freq.

1

0

13

Não tomou conhecimento dessas ações  11

Contribuição do desenvolvimento da marca Pedra Cariri e divulgação do APL para o 
incremento dos negócios. 

4% 0%

52%

44%

Novos Negócios
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, após um estudo de 

marketing, a marca “Pedra Cariri”. Foi incentivada a participação dos produtores em 

is, encontros empresariais, seminários e congressos 

especializados. O APL Cariri foi apresentado em congressos e eventos nacionais e 

na pesquisa junto aos produtores, que 52% 

ivulgação do APL e o desenvolvimento da marca pouco contribuiu 

para a realização de novos negócios.  44% não tinham ciência do desenvolvimento 

da marca e 4% afirmaram que tais ações contribuíram para a realização de novos 

do grau de contribuição do desenvolvimento da marca Pedra 

Freq. % 

produtores 

1 4% 

0 0% 

13  52% 

11 44% 

 
Contribuição do desenvolvimento da marca Pedra Cariri e divulgação do APL para o 

d) Não sabe



 

 No que tange a contribuição das ações de marketing para a 

produto e consequente majoração d

não terem tomado conhecimento dessas ações, 52% entendem que pouco 

contribuiu, 8% afirmam que as ações não alcançaram seu intento e a minoria, 

apenas 4% confirmam a valorização do produto e majoração de seu preç

TABELA 21. 

 A análise destes dois últimos itens da pesquisa mostra a deficiência 

generalizada nas ações de marketing, não alcançando, na visão dos entrevistados, 

os objetivos almejados pelo projeto.

 

Tabela 21 – Avaliação do grau de contribuiçã

aumento do preço do produto final.

Resultado

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não tomou conhecimento dessas ações 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Gráfico 19 – Contribu

a) Contribuiu

  Fonte: Dados da Pesquisa

 
No que tange a contribuição das ações de marketing para a 

ente majoração dos preços finais, 36% dos produtores afirma

não terem tomado conhecimento dessas ações, 52% entendem que pouco 

contribuiu, 8% afirmam que as ações não alcançaram seu intento e a minoria, 

apenas 4% confirmam a valorização do produto e majoração de seu preç

A análise destes dois últimos itens da pesquisa mostra a deficiência 

generalizada nas ações de marketing, não alcançando, na visão dos entrevistados, 

os objetivos almejados pelo projeto. 

Avaliação do grau de contribuição das ações de marketing para 

do preço do produto final. 

Resultado Freq.

13

Não tomou conhecimento dessas ações  

Contribuição das ações de marketing para a valorização do produto final.
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No que tange a contribuição das ações de marketing para a valorização do 

os preços finais, 36% dos produtores afirmam 

não terem tomado conhecimento dessas ações, 52% entendem que pouco 

contribuiu, 8% afirmam que as ações não alcançaram seu intento e a minoria, 

apenas 4% confirmam a valorização do produto e majoração de seu preço, conforme 

A análise destes dois últimos itens da pesquisa mostra a deficiência 

generalizada nas ações de marketing, não alcançando, na visão dos entrevistados, 

o das ações de marketing para o 

Freq. % 

produtores 

1 4% 

2 8% 

13  52% 

9 36% 

 

ição das ações de marketing para a valorização do produto final. 

d) Não sabe
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Meta XV - Aprimoramento de processos de comercialização dos produtos 

 Através do projeto de apoio ao APL foram realizados contatos comerciais no 

Brasil e no exterior resultando em alguns contatos diretos para a cooperativa e 

eliminando intermediários. Consta ainda do relatório final do projeto, que neste ano 

de 2009 foi inaugurado o Telecentro Mineral da Pedra Cariri, patrocinado pelo 

Ministério de Minas e Energia-MME, que servirá de escritório e central da 

COOPEDRAS, sendo dotado de um site institucional com ferramentas de 

gerenciamento da cooperativa, catálogos de produtos e e-commerce. 

 Neste aspecto, o trabalho revelou que 52% dos entrevistados não tomaram 

conhecimento da instalação deste órgão, 36% afirmaram que o mesmo não foi 

instalado, 4% afirmaram que está em implantação e 8% confirmaram a instalação do 

Telecentro Mineral (TABELA 22). 

 A ocorrência mais frequente de respostas que revelam a falta de informação 

sobre a instalação do Telecentro, aponta para pelo menos duas possibilidades: a) a 

de que a central tenha sido instalada em ambiente alheio à realidade dos produtores 

e não tenha chegado informações aos mesmos ou b) que a central ainda não seja 

uma realidade efetiva.  

 Para solucionar esta questão ambígua foi realizada uma visita à 

COOPEDRAS. Ficou constatado que a cooperativa se encontra em uma fase 

embrionária, funcionando precariamente em um pequeno imóvel, emprestado, anexo 

a um restaurante de propriedade de um dos produtores no município de Nova 

Olinda. 

 Percebe-se a inexistência, entre os cooperados, da consciência do 

cooperativismo, ficando patente que a maioria dos entrevistados cooperados aderiu 

à idéia da cooperativa na esperança de obterem a regularização de suas respectivas 

áreas de exploração mineral. 

 Quanto ao Telecentro Mineral da Pedra Cariri, verificou-se que atualmente se 

resume a uma sala, no mesmo imóvel da cooperativa, na qual foram instalados os 

equipamentos doados pelo Ministério de Minas e Energia. Em entrevista com o 

proprietário do imóvel e atual presidente da COOPEDRAS, Idemar Alencar, apurou-

se que o ambiente é pouquíssimo requisitado passando a maior parte do tempo na 

ociosidade.  

 



 

Tabela 22 – Avaliação sobre o conhecimento da instalação d

Resultado

Foi instalada  

Não foi instalada 

Em instalação 

Não sabe  

Fonte: Dados da pesquisa 

     Gráfico 20 – Conhecimento dos produtores sobre a instalação do Telecentro
 

Meta XVI - Viabilização de 

 

 Com relação a esta meta

de infraestrutura - dependentes do governo estadual

apurado junto aos produtores (TABELA 23) que 60% entendem que não houve 

melhoria alguma em razão das ações do APL. 36% acreditam que o projeto pouco 

contribui e 4% afirmam que em razão das ações do APL a infraestrutura foi 

melhorada na região. 

 

 

 

Não sabe

52%

  Fonte: Dados da Pesquisa

Avaliação sobre o conhecimento da instalação do Telecentro Mine

Resultado Freq.

13

Conhecimento dos produtores sobre a instalação do Telecentro

Viabilização de infra-estrutura 

Com relação a esta meta, o projeto não avançou, uma vez que 

dependentes do governo estadual - não foram realizadas. Foi 

apurado junto aos produtores (TABELA 23) que 60% entendem que não houve 

ma em razão das ações do APL. 36% acreditam que o projeto pouco 

contribui e 4% afirmam que em razão das ações do APL a infraestrutura foi 

Foi instalado  
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instalada

36%
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implantação
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Não sabe
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Instalação do Telecentro
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o Telecentro Mineral. 

Freq. % 

produtores 

2 8% 

9 36% 

1  4% 

13 52% 

 

Conhecimento dos produtores sobre a instalação do Telecentro. 

uma vez que as melhorias 

não foram realizadas. Foi 

apurado junto aos produtores (TABELA 23) que 60% entendem que não houve 

ma em razão das ações do APL. 36% acreditam que o projeto pouco 

contribui e 4% afirmam que em razão das ações do APL a infraestrutura foi 



 

Tabela 23 – Avaliação sobre a contribuição do APL para a melhoria da infraestrutura.

Resultad

Contribuiu 

Não contribuiu 

Pouco contribuiu 

Não sabe  

Fonte: Dados da pesquisa 

 Gráfico 21 –

 

 A maior contribuição do programa de apoio parece ser o 

novas tecnologias para a ext

morosidade na operacionalização destas tecnologias, com o adiamento indefinido da 

instalação dos equipamentos produzidos por intermédio do projeto, causou profundo 

descontentamento dos produtores, visivelmente observados no resultado da 

pesquisa de campo, tornando obscuros os efetivos benefícios gerados à

produtiva da Pedra Cariri.

 O quadro a seguir

estabelecidas, os resultados apresentados ao final do projeto e as observações 

verificadas na pesquisa de campo:

Melhoria da Infraestrutura

Contribuiu

  Fonte: Dados da Pesquisa

Avaliação sobre a contribuição do APL para a melhoria da infraestrutura.

Resultado Freq.

 

– contribuição do APL para a melhoria da infraestrutura.

A maior contribuição do programa de apoio parece ser o 

novas tecnologias para a extração e beneficiamento da pedra.

morosidade na operacionalização destas tecnologias, com o adiamento indefinido da 

instalação dos equipamentos produzidos por intermédio do projeto, causou profundo 

escontentamento dos produtores, visivelmente observados no resultado da 

pesquisa de campo, tornando obscuros os efetivos benefícios gerados à

ariri. 

O quadro a seguir demonstra concisamente as metas originalmente 

os resultados apresentados ao final do projeto e as observações 

verificadas na pesquisa de campo: 

4%

60%

36%

0%

Melhoria da Infraestrutura

Contribuiu Não contribuiu Pouco contribuiu Não sabe

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Avaliação sobre a contribuição do APL para a melhoria da infraestrutura. 

Freq. % 

produtores 

1 4% 

15 60% 

9 36% 

0 0% 

 

contribuição do APL para a melhoria da infraestrutura. 

A maior contribuição do programa de apoio parece ser o desenvolvimento de 

ração e beneficiamento da pedra. Contudo, a 

morosidade na operacionalização destas tecnologias, com o adiamento indefinido da 

instalação dos equipamentos produzidos por intermédio do projeto, causou profundo 

escontentamento dos produtores, visivelmente observados no resultado da 

pesquisa de campo, tornando obscuros os efetivos benefícios gerados à cadeia 

demonstra concisamente as metas originalmente 

os resultados apresentados ao final do projeto e as observações 

Não sabe
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QUADRO COMPARATIVO DE METAS APRESENTADAS  NO PROJETO COM OS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
N° METAS RESULTADOS APRESENTADOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
01 
 

Melhoria do 
conhecimento dos 
depósitos de 
calcário da região 
do Cariri 
Cearense 

Foram realizados levantamentos geológicos, 
incluindo relatórios de pesquisa, encaminhados ao 
DNPM, para a regularização dos produtores e o 
levantamento dos rejeitos acumulados na região. 

Verificou-se que dada amostra de 25 produtores entrevistados, 
a maioria (56%) não tomou conhecimento das pesquisas 
geológicas que originariamente visavam contribuir para a 
regularização das áreas de extração do calcário da região do 
APL. Outros 20% declararam que tais estudos pouco 
contribuíram para a regularização das áreas de exploração e 
apenas 16% confirmaram que os levantamentos contribuíram 
efetivamente para a regularização das áreas e apenas 8% 
entendem que não contribuiu. 

02 Conhecimento 
sobre as 
possibilidades de 
uso dos calcários 
do Cariri em 
diferentes 
produtos 

Foram feitos estudos de caracterização tecnológica 
da Pedra Cariri, visando, não só seu uso como 
rocha de revestimento, mas também para a 
obtenção de produtos de maior valor agregado 
mediante o desenvolvimento de tecnologia 
específica e o melhor aproveitamento das jazidas. 
 

Quanto a este aspecto mais da metade dos pesquisados não 
conhecem os estudos de caracterização tecnológica da Pedra 
Cariri e que apenas 4% admitem que tais estudos contribuíram 
para o melhor aproveitamento da rocha na obtenção de outros 
produtos de maior valor agregado. Das informações colhidas 
na pesquisa, observa-se que o projeto deu pouca visibilidade 
aos estudos efetuados junto aos produtores. 

03 Melhoria do 
processo da lavra 

Em parceria com universidades estaduais e 
federais, foram realizados diversos estudos nas 
frentes de lavra, identificando feições geológicas e 
sistemas de fraturas dos depósitos, orientando 
sobre a melhor condução dos trabalhos de lavra. 
Foi testado o uso de fio diamantado e estendido o 
uso das serras de piso. 

72% dos entrevistados não tomaram conhecimento da 
realização desses estudos, 16% entendem que os estudos 
realizados nas frentes de lavra pouco contribuíram no processo 
de extração da rocha, 8% acreditam que os estudos 
contribuíram para a melhoria da lavra e 4% acham que os 
estudos em nada contribuíram para o processo de lavra. 
Quanto à utilização de novas tecnologias, observou-se, que o 
fio diamantado citado no relatório final do projeto, não é 
utilizado por nenhum dos produtores da região. Já a utilização 
das serras de piso é anterior à formação do APL.  

04 Melhoria do 
processo de 
beneficiamento 

A caracterização tecnológica do material permitiu o 
desenvolvimento e fabricação de novos 
equipamentos (2 calibradoras, 2 esquadrejadoras e 
2 refilatrizes), para a obtenção de um produto final 
de maior qualidade e outros novos (mosaicos, 
listelos). 

Nesta área não foram confirmadas as expectativas do projeto, 
uma vez que, dos produtores entrevistados, 88% afirmaram 
que o desenvolvimento e fabricação desses equipamentos não 
contribuíram para a obtenção de um produto final de melhor 
qualidade. 
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05 Identificação de 

alternativas de 
aproveitamento de 
rejeitos na 
geração de novos 
produtos 

Foram realizados estudos para o aproveitamento 
dos rejeitos acumulados em diversas áreas 
industriais. Com os resultados dos ensaios de 
laboratório e a articulação com vários segmentos 
da indústria local, os rejeitos foram testados em 
algumas indústrias locais e regionais.  

A maioria dos produtores da amostra (44%) afirmou que os 
estudos não contribuíram para o aproveitamento dos rejeitos 
em outras áreas industriais. Identificou-se que os rejeitos são 
aproveitados como matéria-prima para a fabricação de 
cimento, sendo tal finalidade conhecida antes da formação do 
APL. Ressalte-se que 24% dos entrevistados não conhecem 
os estudos realizados nesta área. A minoria (8%) entende que 
os estudos contribuíram para o aproveitamento dos rejeitos em 
outras áreas industriais. 

06 Recuperação da 
área degradada 
pela mineração 

Foi realizado o diagnóstico ambiental da mineração 
e elaborado o estudo de impacto ambiental das 
áreas de Nova Olinda, para a obtenção da licença 
junto à SEMACE. Foi firmado convênio com a 
empresa ITAPUI, para a retirada e utilização dos 
rejeitos acumulados para a fabricação do cimento. 
Como contrapartida, a empresa construiu 
passagens molhadas em locais onde os rejeitos 
tinham obstruído a passagem de cursos d’água e 
está reabilitando uma área piloto com espécies 
autoctonias. Os empresários foram orientados para 
a preservação dos cursos d’água e a adequada 
disposição de rejeitos para utilização em processos 
industriais. 

A maioria dos entrevistados (44%) não conhece o estudo de 
impacto ambiental e 32 % afirmam que o estudo pouco 
contribuiu para a obtenção da licença junto à SEMACE. 20 % 
afirmam que o estudo contribuiu e apenas 4% entende que o 
estudo não influenciou na regularização das áreas. 
72% dos entrevistados não estão satisfeitos com a retirada 
gratuita dos rejeitos.  Na entrevista apurou-se que a maioria 
dos produtores exige que a indústria de cimento pague pela 
matéria prima que utiliza. 28 % entendem que a retirada dos 
rejeitos é vantajosa para os produtores. 

07 Regularização das 
áreas de 
extração/questões 
trabalhistas 

As áreas encontram-se em situação regular junto 
ao DNPM e, em Nova Olinda, também junto à 
SEMACE. 
Criação de Cartilhas de Segurança no Trabalho 
para pequenas pedreiras 

A maioria dos entrevistados (56%) encontra-se em processo de 
regularização junto aos órgãos competentes (DNPM e 
SEMACE), 40% afirmaram estarem regulares e 4% admitiram a 
irregularidade. 
Em relação à segurança no trabalho da maioria dos 
entrevistados (72%), a cartilha pouco contribuiu para a 
segurança e saúde dos trabalhadores das minas. 16% 
declararam que a cartilha contribuiu, 8% não conhecem a 
cartilha e 4% afirmaram que a cartilha não contribuiu para a 
segurança no trabalho nas pedreiras. 
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08 Educação e 

conscientização 
ambiental 

Foram realizados diversos cursos, seminários e 
consultorias técnicas, pelas instituições parceiras 
do APL, junto aos mineradores e a comunidade, 
englobando temas ligados à importância da 
conservação ambiental regional e metodologias 
para a redução e utilização dos resíduos gerados 
na lavra. 

A pesquisa revelou que 72% dos entrevistados acreditam que 
os eventos realizados pouco contribuíram para a 
conscientização do público local sobre a importância da 
conservação ambiental regional e sobre as metodologias para 
a redução e utilização dos resíduos gerados na lavra. 8% não 
tomaram conhecimento desses eventos, 16% afirmam que os 
eventos contribuíram para a conscientização e 4% que não 
contribuíram. 
 

09 Aproveitamento 
de efluentes na 
produção da 
Pedra Cariri 

Foram realizados estudos tecnológicos dos 
efluentes do processo de beneficiamento da Pedra 
Cariri, visando à recirculação da água utilizada e o 
aproveitamento dos finos de calcário contidos 
nesses efluentes. Foram dimensionados tanques de 
sedimentação, que serão instalados na futura 
unidade tecnológica de beneficiamento da Pedra 
Cariri. 

Verificou-se que 44% dos produtores da amostra não tomaram 
conhecimento desses estudos e 40% afirmam que tais estudos 
pouco contribuíram para o reaproveitamento desses efluentes, 
pois os finos não são aproveitados e a água utilizada no 
processo já é reaproveitada. 12% entendem que os estudos em 
nada contribuíram e 4% que contribuíram. 
 
 
 

10 Preservação e 
divulgação do 
patrimônio natural 
da região 

Foram realizados cursos de capacitação de guias 
turísticos, seminários, palestras e reuniões de 
conscientização, junto aos produtores e população 
sobre os temas: a importância da proteção do 
patrimônio natural, geológico e paleontológico e a 
metodologia adequada para a coleta e identificação 
de fósseis. Na promoção do turismo, técnicos do 
APL trabalharam na elaboração de um projeto 
geoturístico para a região, o qual foi repassado para 
servir de subsídio à consolidação do Geopark 
Araripe. 

Apurou-se na pesquisa que 56% dos entrevistados afirmam 
que esses eventos pouco contribuíram para a conscientização 
da importância da proteção do patrimônio natural e 
paleontológico da região. 32% confirmam que os eventos 
contribuíram e 12% não tomaram conhecimento dos eventos. 
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11 Implementação do 

modelo de 
governança 

Formação da Câmara Técnica e criação da 
Cooperativa dos Produtores da Pedra Cariri – 
COOPEDRAS. Reunindo cooperados dos dois 
municípios: Nova Olinda e Santana do Cariri. 

80% dos produtores entrevistados não tomaram conhecimento 
da formação da Câmara Técnica. 12% acreditam que 
contribuiu pouco e 8% admitem que a câmara contribuiu 
efetivamente para a melhoria dos processos de produção e 
comercialização da Pedra Cariri.  
 
Quanto à organização da COOPEDRAS, a maioria dos 
produtores - 76% - concorda que a sua criação contribuiu para 
a regularização das áreas exploradas, 12 % entendem que 
pouco contribuiu e outros 12% afirmaram que a COOPEDRAS 
não contribuiu para a regularização de sua área de lavra. 

12 Capacitação 
técnica gerencial e 
de recursos 
humanos 

Foram realizados cursos de artesanato e produção 
de artefatos minerais; formação de guias turístico-
científicos; licenciamento ambiental. Foram 
ministradas palestras e oficinas técnicas sobre 
cooperativismo, empreendedorismo, design e 
novos produtos. Novo recurso de aproximadamente 
R$80.000,00(oitenta mil reais) foi solicitado e 
aprovado junto ao Banco do Nordeste, com a 
finalidade exclusiva de treinamento de profissionais 
envolvidos com a Pedra Cariri.  
Este recurso foi liberado e já foram iniciados os 
dois primeiros cursos (empreendedorismo e 
gestão). Este projeto de Difusão Tecnológica é 
coordenado e gerenciado pelo CENTEC Juazeiro 
do Norte.  

Na pesquisa de campo 44% dos entrevistados afirmaram que 
os cursos de capacitação ministrados pouco contribuíram para 
o desenvolvimento de novos produtos e serviços na região. 
40% não tomaram conhecimento desses cursos e 12% 
confirmaram a importância dos treinamentos para a região. 
Apenas 4% afirmam que tais eventos não contribuíram para o 
desenvolvimento de novas atividades. 

13 Incubação de 
empresas 

Este objetivo não foi alcançado, conforme 
justificativa do relatório final do projeto, em razão de 
problemas na liberação de recursos do Ministério 
da integração. 

Na pesquisa de campo se confirmou essa posição, sendo que 
a maioria dos entrevistados (72%) desconhecia o processo de 
incubação de empresas dentro do APL. 28% apesar de 
conhecerem o processo confirmaram a inexistência de 
empresas incubadas através do APL. 
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14 Marketing Foi desenvolvida a marca da “Pedra Cariri” e outra 

para o APL Calcário do Cariri. Foi incentivada a 
participação dos produtores em feiras de rochas 
ornamentais, encontros empresariais, seminários e 
congressos especializados. O APL Cariri foi 
apresentado em congressos e eventos nacionais e 
internacionais especializados, vários trabalhos 
foram publicados.  

52% acreditam que  a divulgação do APL e o desenvolvimento 
da marca pouco contribuiu para a realização de novos 
negócios.  44% não tinham ciência do desenvolvimento da 
marca e 4% afirmaram que tais ações contribuíram para a 
realização de novos negócios. 
No que tange a contribuição das ações de marketing para a 
valorização do produto e consequente majoração dos preços 
finais, 36% dos produtores afirmam não terem tomado 
conhecimento dessas ações, 52% entendem que pouco 
contribuiu, 8% afirmam que as ações não alcançaram seu 
intento e a minoria, apenas 4%, confirmam a valorização do 
produto e majoração de seu preço. 
 

15 Aprimoramento de 
processos de 
comercialização 
dos produtos 

Foram realizados contatos comerciais no Brasil e 
no exterior resultando em alguns contatos diretos 
para a cooperativa e eliminando intermediários. 
Neste ano de 2009 foi inaugurado o Telecentro 
Mineral da Pedra Cariri, patrocinado pelo MME, 
que servirá de escritório e central da 
COOPEDRAS. Será dotado de um site institucional 
com ferramentas como sistema de gerenciamento 
da cooperativa, catálogos de produtos e 
subprodutos, e e-commerce (comércio eletrônico).  
 

Neste aspecto, o trabalho revelou que 52% dos entrevistados 
não tomaram conhecimento da instalação deste Telecentro, 
36% afirmaram que não foi instalado o Telecentro Mineral, 4% 
afirmaram que está em implantação e 8% confirmaram a 
instalação do Telecentro Mineral. 

16 Melhorias de 
Infraestrutura 

As melhorias na  infraestrutura dependentes do 
governo estadual e que não foram realizadas. No 
entanto, prevê-se que isto aconteça em breve, pois 
ambos os municípios (Nova Olinda e Santana do  
Cariri) foram contemplados no Projeto Cidades do 
Ceará. 

Foi apurado junto aos produtores que 60% entendem que não 
houve melhoria alguma em razão das ações do APL. 36% 
acreditam que o projeto pouco contribui e 4% afirmam que em 
razão das ações do APL a infraestrutura foi melhorada na 
região. 
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5 CONCLUSÕES  
 
 
 Os programas de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) buscam, em 

geral, estimular o dinamismo empresarial, executando ações estratégicas para o 

fortalecimento dessas aglomerações produtivas, visando ao desenvolvimento 

regional e à melhoria da competitividade das micro e pequenas empresas. 

 O desenvolvimento sustentável desses sistemas produtivos, depende em boa 

medida, da implementação de determinadas diretrizes que refletem diretamente o 

grau de amadurecimento desses arranjos; assim, o acúmulo do capital social, a 

estratégia produtiva e tecnológica, a articulação político institucional e a estratégia 

de mercado são fatores determinantes. 

 No que se refere ao capital social acumulado, analisando os aspectos da 

cooperação, confiança e coordenação, verificamos a fragilidade dos laços 

cooperativos, prevalecendo o individualismo entre os produtores. Não obstante a 

existência de uma cooperativa que visou reunir em uma só entidade os produtores 

dos dois municípios do arranjo, foi possível observar que o grau de cooperativismo é 

muito incipiente e a adesão à COOPEDRAS se concretiza mais por pressão 

psicológica de alguns interessados, que pelo interesse real dos produtores no 

exercício do cooperativismo. 

 Por sua vez, tanto a cooperativa quanto as duas associações de produtores, 

se omitem no papel de articuladores e coordenadores dos atores locais, resultando 

na ausência de relações mais robustas e com uma atuação mais efetiva na busca de 

novas estratégias empresariais. 

  Quanto à ação de apoio à estratégia produtiva e tecnológica dos produtores, a 

qual representou o maior investimento em termos financeiros, o projeto não 

conseguiu alcançar seu intento principal. Apesar do desenvolvimento e fabricação 

de modernos equipamentos destinados à introdução de novas tecnologias na 

produção da Pedra Cariri e  a fabricação de novos produtos, esta ação ainda não 

rendeu frutos, uma vez que os referidos equipamentos permanecem há três anos 

armazenados à espera da construção de galpões onde possam ser instalados. 

 No âmbito da articulação político-institucional o programa de apoio ao APL 

formalizou a câmara técnica com a participação de inúmeras instituições, que 

conforme dados da pesquisa exerceram um importante papel no início do projeto. 
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Porém atualmente não se percebe sua atuação, sendo praticamente desconhecida 

dos produtores, inexistindo articulação visível dessas instituições no cotidiano do 

arranjo. 

 Os eventos de capacitação e promoção do arranjo não surtiram os efeitos 

esperados pelo projeto, não representando para o público alvo do projeto grandes 

avanços. Não se identificou também a criação de canais de estreitamento das 

relações entre as empresas, e de comunicação dessas com as instituições e entre 

si. 

 Na esfera governamental, não se avançou na principal meta relacionada ao 

governo estadual, qual seja o desenvolvimento de infraestrutura rodoviária, 

energética e de abastecimento de água. 

 Quanto à estratégia de mercado, o desenvolvimento da marca e a divulgação 

do produto em eventos comerciais e técnicos, tanto nacionalmente quanto no 

exterior, se mostrou ineficaz na visão dos produtores. Desta forma não se observou 

aumento de preço significativo nem um acréscimo na demanda do produto em razão 

desses eventos. 

 No decorrer deste estudo identificamos a fragilidade das ações desenvolvidas 

no projeto de apoio, que infelizmente não atingiram os objetivos a que se 

propuseram. Os principais problemas identificados encontram-se, sinteticamente, 

listados abaixo: 

� Baixo nível de conhecimento dos produtores acerca dos estudos técnicos, 

pesquisas e eventos desenvolvidos no âmbito do projeto de apoio ao APL. 

� Os estudos técnicos realizados não se concretizaram em melhorias palpáveis 

nos processos inerentes ao APL. 

� Demora  na instalação dos equipamentos desenvolvidos. 

� Inexecução do processo de incubação de empresas. 

� As ações de marketing que não se traduziram na realização de novos 

negócios ou no aumento do preço final do produto. 

� Excesso de metas estabelecidas resultou na perda de foco do projeto. 

� Baixa efetividade das ações realizadas através do projeto de apoio ao APL,  

que não as transformaram em benefícios visíveis e mensuráveis à cadeia 

produtiva do arranjo. 
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 Em face do estudo realizado e com base nas teorias e resultados 

apresentados, ousamos sugerir algumas estratégias capazes de minimizar esses 

problemas em projetos de apoio a APLs futuros, conforme descritas abaixo: 

� Mobilização, sensibilização e articulação dos atores do APL; 

� Ampla divulgação do programa de apoio e seus objetivos; 

� Realização de plano de ação com o envolvimento  e a participação  ativa dos 

atores locais; 

� Capacitação dos atores do APL sobre as vantagens advindas  do arranjo 

produtivo, de forma a catalisar as ações benéficas,  tais como a socialização 

do conhecimento e das inovações; 

� Capacitação dos atores acerca de conceitos importantes como governança, 

coordenação,  conhecimento tácito, aprendizado interativo e cooperação, 

dentre outros; 

� Monitoramento sistemático das ações e correção imediata de eventuais 

desvios; 

� Estabelecimento de metas factíveis e em número razoável, para evitar a 

perda do foco do projeto; 

 Acreditamos que se observadas essas medidas de precaução, poder-se-á 

evitar muitos dos problemas identificados e se alcançar a efetividade das políticas 

públicas manejadas, em futuros projetos de apoio a arranjos produtivos locais. 
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7 ANEXOS 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - APL CALCÁRIOS DO CARIRI. 

 

I - Melhoria do conhecimento dos depósitos de calcário da região do Cariri 
Cearense. 

 

Os levantamentos e pesquisas geológicas realizadas contribuíram para a 

regularização das áreas de extração da região? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desses levantamentos  

Observações: Tomou conhecimento da realização dos estudos e de quem 

realizou? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

II - Conhecimento sobre as possibilidades de uso dos calcários do Cariri 
em diferentes produtos 

 

Os estudos de caracterização tecnológica da Pedra Cariri contribuíram para o 

aproveitamento da rocha na obtenção de outros produtos de maior valor 

agregado? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu  

d) Não tomou conhecimento desses estudos 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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III - Melhoria do processo da lavra 

Os estudos realizados nas frentes de lavra contribuíram para a melhor condução 

dos trabalhos de extração da rocha? 

a) Sim:  por quê? 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento desses estudos 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

As novas tecnologias de extração apresentadas, como o uso de fio diamantado 

e da serra elétrica em substituição à exploração manual contribuíram para a 

melhoria da lavra?   

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento dessas novas tecnologias 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

IV - Melhoria do processo de beneficiamento 

 

O desenvolvimento e fabricação de novos equipamentos (02 calibradoras, 02 

esquadrejadoras e 02 refilatrizes), contribuiu para a obtenção de um produto 

final de melhor qualidade?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento sobre esses novos equipamentos 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Os equipamentos fabricados contribuíram para um melhor aproveitamento de 

rejeitos na produção de mosaicos e listelos?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não sei  

Observações: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

V - Identificação de alternativas de aproveitamento de rejeitos na geração 
de novos produtos. 

Os estudos dos rejeitos do processo da lavra contribuíram para o 

aproveitamento desses rejeitos em outras áreas industriais? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não conhece os estudos 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

VI - Recuperação da área degradada pela mineração 

A realização do estudo de impacto ambiental contribuiu para a regularização das 

jazidas? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não conhece o estudo 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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A empresa ITAPUI está retirando os rejeitos acumulados para utilizar na 

fabricação do cimento? 

a) Sim: Quais estão sendo os benefícios e impactos? 

b) Não 

c) Não sei 

Observações:_____________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

A retirada dos rejeitos acumulados pela empresa ITAPUI é vantajosa para o 

produtor?  

a) Sim  

b) Não 

c) Não sei 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

A empresa ITAPUI construiu passagens molhadas em locais onde os rejeitos 

tinham obstruído a passagem de cursos d’água? 

a) Sim; Quais foram os benefícios e impactos? 

b) Não 

c) Não sei 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
VII - Regularização das áreas de extração/Questões trabalhistas: 
A área de extração encontra-se regularizada junto aos órgãos competentes?  

a) Sim 

b) Não; Por quê? 

c) Encontra-se em processo de regularização 

d) Não sei 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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A confecção de cartilhas orientativas contribuiu para a saúde e segurança no 

trabalho desenvolvido na pedreira?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento das cartilhas 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
VIII - Educação e conscientização ambiental 

Os eventos realizados no âmbito do APL contribuíram para a conscientização do 

público local sobre a importância da conservação ambiental regional?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento dos eventos 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
IX - Aproveitamento de efluentes na produção da Pedra Cariri 
 

O estudo sobre os efluentes do processo de beneficiamento da Pedra Cariri, 

visando à recirculação da água utilizada e ao aproveitamento dos finos de 

calcário contidos nesses efluentes, contribuiu para o aproveitamento desses 

efluentes?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento do estudo 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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X  -  Preservação e divulgação do patrimônio natural da região; 

 

Os eventos realizados no âmbito do APL contribuíram para a conscientização, 

junto aos produtores e à população, da importância da proteção do patrimônio 

natural e paleontológico da região? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento dos eventos 

Observações:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

XI - Implementação do modelo de governança: 

 

A organização da Câmara Técnica contribuiu para a melhoria dos processos de 

extração e comercialização da Pedra Cariri? 

a) Sim 

b) Não  

c) Contribuiu pouco  

d) Não tomou conhecimento da formação da câmara 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

 

A criação da COOPEDRAS reunindo os produtores dos dois municípios 

contribuiu para a regularização das áreas de extração? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento da criação da cooperativa 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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O produtor faz parte da cooperativa?   

a) Sim 

b) Não 

Observações: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

XII- Capacitação técnica gerencial e de recursos humanos: 

 

Os cursos de capacitação realizados no âmbito do projeto APL Calcários do 

Cariri contribuíram para o desenvolvimento de novos produtos e serviços na 

região?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento dos cursos 

Observações: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

XIII - Incubação de empresas 

Existe alguma empresa desenvolvida através do processo de incubação de 

empresas previsto no projeto?   

a) Sim 

b) Não 

d) Não tomou conhecimento do processo 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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XIV - Marketing e aprimoramento de processos de comercialização dos 
produtos: 

 

O desenvolvimento da marca “Pedra Cariri” e a divulgação em congressos e 

eventos nacionais e internacionais especializados, contribuiu para a realização 

de novos negócios?  

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento do registro e desenvolvimento da marca. 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

O desenvolvimento das ações de marketing contribuiu para o aumento do preço 

de venda da produção, agregando maior valor aos produtos? 

a) Sim 

b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não tomou conhecimento das ações  

Observações:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

XV - Aprimoramento de processos de comercialização dos produtos; 

 

Foi instalado o Telecentro Mineral?  

a) Sim 

b) Não 

c) Esta em implantação 

d) Não tomou conhecimento da instalação do Telecentro Mineral 

Observações:_____________________________________________________

________________________________________________________________ 



91 
 

XVI - Viabilização de infra-estrutura: 

 

Como resultado das ações do APL foi melhorada a infra-estrutura da região?  

a) Sim 

 b) Não 

c) Pouco contribuiu 

d) Não sei 

Observações: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


