


O projeto visa empoderamento econômico dos mineiros que trabalham na área de extração, 

combinado com a recuperação de áreas degradadas pela mineração e agricultura, a partir da inserção 

de boas práticas de manejo do solo, incentivam a criação e manutenção de estaleiros produtivos, 

com o objetivo de estimular a percepção das famílias em agricultura sustentável, bem como 

treinamento dos mineradores. Este projeto tem grande impacto positivo para os municípios de 

Santana do Cariri e Nova Olinda, onde se encontram as minas de atuação do projeto, ressalta que a 

extração de calcário laminado, conhecido como pedra cariri, é uma das principais fontes de renda 

desses municípios, porém essas são atividades altamente impactantes e destrutivas para o meio 

ambiente.  

Destacando que através deste projeto foram recuperadas duas áreas degradadas pela 

atividade mineradora.   E consequentemente com a recuperação da área muitas famílias começaram 

a recuperar as práticas agrícolas e auxiliando assim na obtenção de capital para ser investido em 

suas famílias, assim como passar ideias de cuidados ambientais para as referidas famílias. 
 



O projeto mandala trabalha na disseminação de boas práticas na agricultura 

com enfoque na convivência com o semiárido brasileiro, defendendo a implantação de 

sistemas sustentáveis de produção agroecológica. Atualmente este projeto conta com 

um laboratório experimental a Mandala Escola José Maria do Tomé, localizada no 

IFCE- Campus Juazeiro do Norte, este espaço é aberto ao público, e é utilizado para 

capacitações e treinamentos acerca de práticas sustentáveis na produção de alimentos 

e utilização de energia solar em sistemas de irrigação. 
 

O projeto visa convidar a juventude a 

conhecer sistemas de logística de produção e se 

engajar em ações sociais, através da implantação de 

hortas agroecológicas em grandes espaços ociosos 

existentes nas escolas profissionalizantes, localizadas 

na região metropolitana do Cariri. Atualmente se 

encontram seis escolas, desta categoria na referida 

região, as quais juntas atendem diariamente 1500 

alunos em regime integral. Estes alunos são em sua 

maioria de classe de social baixa, com renda per 

capita em torno de 2 salários mínimos.A implantação 

de hortas nas escolas servirão para incentivar o 

protagonismo juvenil na região, a partir da 

disseminação de boas práticas na agricultura, além de 

ofertar produtos de qualidade para o refeitório da 

instituição e formar disseminadores para 

comunidades da região, seja em zonas urbanas ou 

rurais. 
 



 

O projeto tem o objetivo de melhorar a logística da Associação de 

Coletores de Materiais Recicláveis de Barbalha (ACARB), trabalhando 

com o empoderamento econômico de seus coletores de lixo, encorajando e 

organizando suas atividades dentro da associação e nas ruas do município 

para realizar a implementação de uma coleção seletiva em bairros da cidade 

de Barbalha – CE. Onde essa coleta seletiva visa a utilização dos materiais 

produzidos por toda a cidade para utilização como insumo para o 

arrecadamento de capital para os associados da ACARB. 
 


