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RESUMO  
O atual sistema produtivo da Comunidade de Tiasol no Município de Tauá no Estado do Ceará é 
desenvolvido por agricultores familiares em atividades agrícolas e pecuárias. Essas atividades 
constituem uma importante combinação visto que a produção resultante das atividades destina-se, 
essencialmente, ao consumo familiar e à venda do excedente nos mercados consumidores próximos. 
De modo geral, a atividade de pecuária leiteira predomina nas propriedades, e os agricultores 
trabalham na produção de queijo de coalho, como forma de agregar valor a produção de leite e 
geração de emprego. A fazenda Tiasol foi divida em dez Unidades Familiares nelas os agricultores 
trabalham na produção de culturas anuais, todas são servidas de água durante todo o ano visto que 
metade tem seus quintais banhados pelo Rio Trici (perenizado) e a outra metade faz limite com o Rio 
Tiasol  e o açude que leva o mesmo nome, nesses quintais agroflorestais há um consocio de plantas 
nativas, culturas anuais, roça, fruteiras, pastagem para bovinos e ruminantes, existindo uma simbiose 
entre as diversas forma de produção. Todo esse processo só é possível, porque essas famílias 
conhecem sua realidade, e isso possibilita a busca de alternativas viáveis que minimizem os impactos 
negativos no meio ambiente e promovam a exploração econômica e ecologicamente sustentável. 
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INTRODUÇÃO 
A Comunidade de Tiasol está distante 15 km da sede do município de Tauá, localizada entre os 
paralelos: Latitude S: 5°.56’ 18.6’’ Longitude W: 40° 23’ 48.4’. Com área de 1.200 hectares, dividas 
em dez módulos de 120 hectares, foi fundada em 1954 sendo formada atualmente por 15 famílias, 
com uma população de 80 pessoas. A atividade principal é a criação de bovino leiteiro para produção 
de queijo de coalho, tendo como secundárias a criação de ovinos e suinos.  A fazenda é cortada 
pelos rios Trici e Tiasol, tendo também um açude com capacidade de 9.000.000.00 m3. 
Nos quintais agroflorestais (Figura 1) na comunidade observar-se respeito a determinados princípios 
agroecologicos, 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 em 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. 
A Comunidade de Tiasol busca o desenvolvimento rural sustentável, implantando um modelo de 
ocupação rural e aplicando os conhecimentos de planejamento participativo, dessa forma, é possível 
proporcionar à comunidade de agricultores familiares condições de gerar ocupação e trabalho com 
melhor qualidade de vida, e crescimento da renda, abrindo assim oportunidades para a valorização e 
a remuneração do trabalho rural. 
 
 
 
 
 
               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Modelo dos quintais agroflorestais da Comunidade de Tiasol 

 
DESENVOLVIMENTO 
A prática secular do cultivo rotativo das culturas de milho, feijão, mandioca e algodão, cultivados 
como plantio de sobrevivência realizados no passado, levaram à exaustão e ao manejo inadequado 
do solo e de seus nutrientes, especialmente devido ao desmatamento rotativo, queimadas e 
exposição intensa do solo aos raios solares. No entanto, nas ultimas décadas esta ocorrendo uma 
forte onda de conservação da biodiversidade na Comunidade Tiasol e no seu entorno. Percebe-se 
que a nova ruralidade demanda exigências focadas no desenvolvimento e busca estratégias e 
políticas que sejam condizentes com os objetivos de sustentabilidade, nas suas mais variadas 
dimensões, buscando conceitos e práticas de desenvolvimento rural sustentável e, por sua vez é 
obtido a partir das práticas agroecológicas e dos sistemas agroflorestais adaptados as condições 
edafoclimaticas local. 
Na perspectiva dos SAF´s  há na comunidade formas de cultivo que associam espécies nativas, 
frutíferas e lavouras anuais, com a presença de bovinos, ovinos, suínos e aves. Essa prática permite 
um ganho de diversidade em relação à monocultura, uma vez que esses quintais passam a gerar 
vários tipos de produtos e se tornam fontes de renda sustentáveis para os pequenos produtores. 
Outra vantagem dos SAFs é que não exigem o uso de insumos químicos e nem desmatamento, já 
que podem aproveitar a cobertura vegetal já existente. 
As principais espécies vegetais nativas encontradas nas Unidades Familiares são: Angico 
(Caesalpinia pyramidalis); Angico-de-caroço (Anadenanthera colubrina); Aroeira (Astronium sp); 
Caatingueira (Caesalpinia pyramidali)s; Catanduva (Pityrocarpa sp); Catingueira (Caesalpinia 
piramidalis Tul); Imburana-de-cambaó (Bursera leptopholoeos Mart).; Juazeiro Ziziphus joazeiro Mart; 
Jurema-branca (Pithecolobium diversifolium Benth); Jurema-preta (Mimosa nega Hub);  Macambira 
(Bromélia laciniosa Mart); Mandacaru (Cereus jamacaru DC); Marmeleiro (Cróton sp. ); Mulumbro 
(Cobretum leprossum Mart); Pau-branco (Picconia excelsa (Aiton) DC);  Pau-ferro (Caesalpina ferrea 
Mart. ); Pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart); Sabiá (Mimosa caesalpinifolia benth); Umbu 
(Spondias tuberosa, L);  Umburana (Amburana cearensis (Fr. All.)  A.C. Smith);  Xiquexique 
(Crotalaria incana L); Angico (Anadenanthera sp).; Barriguda (Ceiba pubiflora); Catanduva 
(Pityrocarpa sp. ); Cipaúba (Thiloa glaucocarpa); Cravo bravo (Pectis sp. ); Facheiro (Cereus 
squamosus);  Frei Jorge (Cordia sp. ); Ingazeira (Inga ingoides); Malva (Sida sp. ); Marmeleiro 
(Crotonn sp. ); Mofumbo preto (Combretum sp.); Mirindiba (Buchenavia capitata); Mofumbo 
(Combretum leprossum); Palma (Opuntia sp. ); Pitiá (Aspidosperma). 
Nas Unidades Familiares a pastagem cultivada é composto por: Capim Elefante, Baquiaria 
(Brachiaria), Milho, Sorgo, Leucena, Cana e Palma, variando entre 0,5 a 1,0 hectare em termo de 
pastagem nativa. Existe uma predominância de Capim Mimoso, Gitirana, Marmeleiro, Arueira, 
Pereiro, Jurema e Algaroba. As fruteiras existentes são manga, caju, goiaba, caju, acerola e limão. 
Nessas unidades familiares não há uso de produtos químicos, pois segundo os moradores essa 
prática pode comprometer a sustentabilidade das Unidades. Como os animais pastam diretamente 
nos quintais, há incorporação de esterco (adubo) e urina como fertilizante e inseticida natural. Dessa 
forma não contraria a sustentabilidade do solo visto que os sistemas agrícolas familiares no semi-
árido nordestino na maioria das vezes são pobres em vegetação e solo, aspectos mais relevantes 
para um desenvolvimento sustentável. O cultivo agrícola e a retirada dos produtos agrícolas após a 
colheita, sem adoção de práticas que visem à reposição de nutrientes, podem causar a degradação 
das propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos (Salcedo et al., 1997; Menezes & Sampaio, 
2000; ASPTA, 2000). 



Nas dez Unidades Familiares há fabricação de queijos de coalho de maneira artesanal (Fotos 1 e 2),  
em um processo com baixo padrão de qualidade e uniformidade na apresentação. Influenciando 
diretamente na formação do preço de venda no mercado local e na vida de prateleira dos queijos. 
Com isto, eleva-se a vulnerabilidade dos produtores e o exíguo poder de barganha dos mesmos  
Visando dotar aquelas Unidades Familiares com padrão de qualidade de fabricação de queijo de 
coalho pelo uso de Boas Práticas Agrícolas – BPA’s e Boas Práticas de Fabricação – BPF´s dentro 
de um desenvolvimento sustentável, a Embrapa Agroindústria Tropical por meio do Projeto Melhoria 
na produção e processamento do queijo de coalho de agricultores familiares de Tauá-CE, financiado 
pelo Banco do Nordeste/FUNDECI/ETENE vem desenvolvendo atividades visando a melhoria na 
qualidade do queijo de coalho.  
Já foram realizados cursos de Boas Práticas Agrícolas – BPA’s (Foto 3) e Boas Práticas de 
Fabricação – BPF´s (Foto 4). Foi construída uma unidade para treinamento e armazenamento de 
queijo de coalho (Foto 5) produzidos na comunidade e entorno. Foram distribuídos doze kti’s 
compostos por mesa, prensa, cuba, panela, lira, peneira e termômetro (Foto 6), dessa forma 
procurando implantar um padrão de qualidade e apresentação para o queijo de coalho, baseado na 
higiene e qualidade da matéria prima, o que possibilitará uma melhor inserção no mercado 
consumidor. O Projeto objetiva através da produção de queijo de coalho gerar renda e emprego. 
Como também, promover a competitividade e sustentabilidade das propriedades familiares, levando 
em conta a diversidade, os recursos naturais e a estrutura social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
Os quintais agroflorestais desenvolvidos pelos Agricultores Familiares da Comunidade de Tiasol, 
Município de Tauá possibilitam maior produção de alimentos sem causar impactos negativos ao meio 
ambiente, essa prática induz sustentabilidade nos sistemas produtivos, e ao mesmo tempo, faz 
reconhecer junto aos produtores familiares a importância da conservação da biodiversidade. Pois 
para além da produção de alimentos para consumo ou mercado, a agricultura familiar possui uma 
função vital para o meio ambiente. 
Se faz necessário que o produtor familiar rural repense suas práticas diárias de uso da terra, tendo 
essa como uma aliada na busca por uma melhor qualidade de vida, a parceria entre agricultor e meio 
ambiente é a única forma capaz de estabelecer condições sustentáveis de produção alimentar.  
Vale ressaltar que as prática dos quintais agroflorestais na Comunidade de Tiasol buscam a 
conservação ambiental, pois procuram a revitalização da mata nativa e recuperação do solo, o intuito 
é que o sistema de produção local venha a causar o menor impacto possível ao meio ambiente, tanto 

Foto 1 – Modelo de prensa  
manual utilizado para produção 
de queijo de coalho 

Foto 2 – Queijo fabricado de 
forma artesanal 

Foto 3 - Curso de Boas Práticas 
Agrícolas - BPA’s 

Foto 4 – Curso de Boas Práticas 
de Fabricação - BPF’s de queijo 
de coalho  

Foto 5 – Unidade de 
Treinamento e Armazenamento 
de queijo de coalho na 
Comunidade de Tiasol-CE. 

Foto 6 - Kit para de produção de 
queijo de coalho 



pelas práticas usadas como pela não dependência de insumos externos, e o principal, ter o produtor 
rural como aliado e não como agressor. 
O modelo de desenvolvimento rural utilizado na Comunidade de Tiasol dá condições para produção 
auto-suficiênte, visa valorizar cada membro da família e, os que ali residem formam uma unidade 
ligada a um sistema agroflorestal, visando garantir a segurança alimentar e a geração de renda. 
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