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RESUMO 
O assentamento Che Guevara está localizado na Zona Rural do Município de Ocara-CE, no distrito 
de Serragem, tem uma área de 1.388,02 hectares O assentamento esta inserido em uma região que 
por tradição é voltada ao trabalho com a cajucultura, isso veio a possibilitar aos assentados a 
apropriação dessa cultura e os benefícios econômicos gerados por ela. Os assentados desenvolvem 
suas atividades agrícolas em um corredor agroflorestal onde buscam alternativas para preservar e 
produzir baseado em um desenvolvimento sustentável. A principal atividade produtiva na área 
agrícola é a produção de caju em uma área com 165 hectares, visando produção de amêndoa de 
castanha de caju, produção de cajuína e suco e ração para ruminantes, desenvolvendo uma 
agricultura com práticas alimentares, produtoras de saúde, que respeita a diversidade cultural e 
social, econômica e ambientalmente sustentável. No corredor agroflorestal também predomina as 
culturas de feijão, milho e mandioca. Há criação de bovinos de corte e leiteiro para cria e recria, 
ovinos, suínos e aves. Os trabalhos são executados de forma coletiva e individual. Os assentados 
formulam novas estratégias de reprodução social, com modificações importantes no aspecto da vida 
camponesa, passando a adotar uma racionalidade guiada pela eficiência necessária tanto para a 
preservação ambiental como para a competitividade no mercado, modernizando as estruturas de 
produção e a busca de novos conhecimentos.  O êxito desses agricultores familiares serve de modelo 
para que outros espaços antes estagnados por práticas de uso irracional da diversidade ambiental 
sejam reconfigurados para um novo modelo de produção. 
 
Palavras-chave: corredor agroflorestal, desenvolvimento sustentável, assentamento rural, caju 
 
INTRODUÇÃO 
O Assentamento Che Guevara, está localizado entre os paralelos: Latitude S: 4° 26’ 56’’ Longitude W: 
38° 77’ 52”. Na Zona Rural do Distrito de Serragem, distante 56 km da sede do Município de Ocara. 
Foi fundado em 31 de setembro de 1999, possui uma área de 1.388 hectares, conta, atualmente, com 
45 famílias, da quais 85% participaram do processo de formação do assentamento, e cerca de 15% 
eram moradores do imóvel. Os assentados são provenientes dos municípios de: Ocara, Chorozinho, 
Pacajus, Baturité, Aracoiaba e Fortaleza, 95% trabalhavam como meeiros ou diaristas e 5% 
trabalhavam com carteira assinada em diversas profissões. 
A infra-estrutura física do assentamento (Figura 1) é composta por: vilas; açudes: minifábrica de 
castanha de caju (Foto 1 e 2); minifábrica para produção de ração com caju (Foto 3 e 4); minifábrica 
para produção de cajuína e doces (Foto 3 e 5); casa de recepção de mel (Foto 6); casa sede; 
galpões; estábulo; brete; currais; casa de farinha; área com vegetação e pastagem nativa; área de 
proteção ambiental; áreas com plantio de cajueiros comum e anão; estradas; criação de gado; 
criação de suínos, ovinos e caprinos 
No corredor agroflorestal os assentados trabalham com a colheita do caju, em uma área com 45 
hectares de cajueiro comum e 120 hectares de cajueiro anão-precoce, sendo que uma parte da 
produção dos frutos é vendida para empresas de suco da região e a outra usada para produção de 
ração animal. A produção de castanha tem uma parte vendida para comerciantes da região e a outra 
é processada na minifábrica de castanha de caju existente no assentamento, há também um 
pequeno apiário para produção de mel (Foto 6). A agricultura é de subsistência e as culturas 
trabalhadas são: feijão, milho e mandioca. Há criação de bovinos de corte e leiteiro, caprinos, ovinos, 
suínos, aves. Os trabalhos são executados de forma coletiva e individual.  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Infraestrutura física do assentamento Che Guevara – Ocara-CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO 
Na visão de (Ayres et al, 2005), os corredores podem ser vistos como grandes áreas formadas por 
unidades de conservação, na qual também esta inserido o homem e suas diferentes práticas de uso 
da terra em um manejo integrado, em uma relação harmoniosa, dentro dos princípios de uso 
sustentável dos recursos naturais, visando sempre a garantia das espécies, a manutenção dos 
processos ecológicos e o desenvolvimento econômico, social e ambiental. 
Os Sistemas Agroflorestais apresentam inúmeras vantagens que contribuem para o estabelecimento 
de modelos de produção mais estáveis e que podem amenizar as adversidades encontradas pela 
agropecuária nas regiões semi-áridas. Esses sistemas proporcionam maior cobertura do solo, 
favorecem a preservação da fauna e da flora, promovem a ciclagem de nutrientes a partir da ação de 
sistemas radiculares diversos e propiciam um contínuo aporte de matéria orgânica (Breman & 
Kessler, 1997; Araújo et al., 2001; Sánchez, 2001; Schroth et al., 2002). Possibilitam ainda, maior 

Foto 1 – Minifabrica de castanha 
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ração de caju 

Foto 6 – Casa de recepção de 
mel 

Foto 5 – Cajuina produzida na 
Minifabrica de produção de cajuína 
e doces 



diversidade de produtos a serem explorados, o que alivia a sazonalidade, fenômeno comum no setor 
agropecuário (Izac & Sanchez, 2001).  
No assentamento o Relevo é formando por Depressões Sertanejas e Tabuleiros Pré-litorâneos, o solo 
é formando por Areias Quartzosas Distróficas, Planossolo Solódico, Podzólico Vermelho-Amarelo, a 
vegetação é composta por Caatinga Arbustiva Densa e Complexo Vegetacional da Zona Litorânea, 
destacando-se a Jurema (Mimosa hostilis); Jitirana (Merremia aegyptia); Marmeleiro (Cydonia 
oblonga); Pau-branco (Drypetes variabilis); Pau d'arco ou Ipê-amarelo (Tabebuia serratifolia (Vahl) 
Nich); Sabiá ( Mimosa caesalpiniaefolia); Ameixa (Prunus domestica); Juazeiro (Zizyphus joazeiro 
Mart); Bamburral  (Hyptis umbrosa Salzm); Mofumbo (Combretum leprossum); Macambira (Bromélia 
laciniosa Mart); Pau-branco (Picconia excelsa (Aiton) DC);  Buriti (Mauritia flexuosa); aroeira-vermelha 
(Schinus therebenthifolius), maria-mole (Guapira opposita), tajuva (Chlorophora tinctoria), urumbeva 
(Opuntia vulgaris), Carnaúba (Copernícia prunífera).  
Nessa perspectiva, os Sistemas agroflorestais representam uma boa alternativa, uma vez que têm 
sido amplamente promovidos como sistemas de produção agrícola sustentáveis e particularmente 
atraentes para regiões onde o uso de insumos externos representa um ônus para o produtor, como 
no caso de agricultores familiares (Breman & Kessler, 1997). No caso do assentamento Che 
Guevara, os corredores agroecologicos, convivem com plantios de cajueiro gigante (Anacardium 

occidentale L.) e anão (Anacardium occidentale L. var nanum), plantios de roça e plantios anuais 
milho e feijão. Plantios de maga, goiaba, acerola, graviola, siriguela, nessa mesma área pastam 
bovinos e ovinos, tudo em um ciclo sustentável. Faz necessário salientar a capacidade hídrica do 
assentamento, que dá suporte a todo corredor agroflorestal, entre açudes e lagoas há uma reserva 
de água em torno de  8.000.000.00 M3. 
O sistema agroflorestal implantado pelo assentados busca valorizar os recursos locais e focaliza a 
propriedade como um todo, sendo a produtividade dependente da formação de um sistema resiliente. 
Para isto procuram promover e manejar a biodiversidade funcional, buscam o manejo adequado da 
fertilidade do solo com o uso dos recursos naturais, práticas conservacionistas, uso de leguminosas, 
manejo da matéria orgânica, produção de biomassa, ciclagem de nutrientes e otimização das 
relações bióticas. Dessa maneira, priorizando a adoção de práticas diversificadas, dentro daquela 
realidade. 
O modelo de produção rural do assentamento Che Guevara parte do princípio da agroecologia, base 
da “transição agroecológica”, definida como um caminho de crescente sustentabilidade 
socioambiental, pela gradual transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos 
recursos naturais, que se desenvolve no âmbito interno e externo dos agroecossistemas. Nessa 
perspectiva, faz-se necessário remeter aos processos participativos de construção de conhecimento 
(Brandão, 1981; Chambers et al., 1989; Buckles, 1995; Geilfus, 1997; Ribeiro et al., 1997; Brandão, 
1999; Petersen e Romano, 1999; Maela, 2000; Marco referencial em agroecologia, 2006), que são 
vistos como estratégia metodológica baseada no princípio de que os agricultores são os que melhor 
conhecem suas demandas e apresentam conhecimentos acumulados no uso da terra e dos recursos 
naturais estratégicos, devendo, portanto, contribuir como protagonistas na definição e na construção 
das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
 
CONCLUSÃO 
O objetivo dos assentados é promover a sustentabilidade do assentamento por meio de práticas 
agroecológicas em sistemas agroflorestais melhorados, baseada em uma política endógena de 
desenvolvimento sustentável onde se combinam alternativas de produção, geradoras de emprego e 
renda, levando em conta o respeito ao meio ambiente. 
Buscam alternativas para produção de um alimento limpo, saudável e o mais importante, que não 
agridam a natureza. Haja vista que para controlar pragas e doenças e para adubar o solo, utilizam 
produtos orgânicos como  manipueira, extrato de neen, biofertilizantes e calda bordalesa e como os 
animais pastam dentro do sistema agroflorestal, há incorporação de esterco (adubo) e urina como 
fertilizante e inseticida natural. 
É importante salientar que durante o processamento da castanha e do pedúnculo não ocorrem 
perdas, quando a castanha é processada, a película é servida como fonte de alimentação para aves, 
a casca é vendida a indústrias para queima em fornalha, contribuindo assim para que haja uma 
diminuição no corte de lenha, no processamento da cajuína e do suco o bagaço após processado é 
transformado em ração, ainda do bagaço o que não é transformado em ração torna-se substrato 
agrícola, contribuindo para adubação do sistema produtivo no corredor. 
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