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Área de Atuação:

 Litoral Oeste/Vale do Curu; Irauçuba.

 Sertão dos Crateús; Hidrolandia e Ipueras

 Serra da Ibiapaba; Ipú

 Sertão do Inhamuns: Aiuaba, Arneiroz, Parambu, 
Quiterianópolis, Tauá.

 Cariri Oeste: Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, 
Assaré, Campos Sales, Nova Olinda, Potengi, Salitre, 
Santana do Cariri, Tarrafas; 

 Sertão de Sobral: Coreaú, Frecheirinha,
Graça, Massapê, Moraújo, Mucambo, Pacujá,
Pires Ferreira, Reriutaba, Senador Sá, Sobral
e Varjota.



Agricultura experimentadora: a experiência de Oliria e Chico Tita

O agricultor familiar Francisco Pedro da

Silva, popularmente conhecido por Chico

Tita e a agricultora Oliria, juntamente com

a filha Maria Arlete e filhos Gualter

Teófanes, Gualter Milson e Henrique

residem na comunidade Serra da Perua,

localizada no município de Araripe, em

meio à Floresta Nacional do Araripe, num

trecho que faz conexão territorial entre os

Estados do Ceará e Pernambuco.



A família trabalha em

uma propriedade com

cerca de 18 hectares

onde são cultivadas

uma grande diversidade

de fruteiras e produz

mandioca, feijão e

hortaliças além da

criação de pequenos

animais, como suínos,

caprinos e aves caipira.



Na comunidade, a ação de

Assessoria Técnica realizada

pela organização não-

governamental Flor do Pequi,

através do Projeto Paulo Freire,

possibilitou o acesso da família

aos processos de capacitações,

às tecnologias sociais de

convivência com o semiárido -

cisterna para consumo humano,

cisterna para produção e reuso

de água cinzas e ao Projeto de

Investimento Produtivo.



Sistema de reuso de água cinza: neutralizando água doméstica para 
produção de fruteiras e minhocário.



Sistema de reuso de água cinza: neutralizando água doméstica para 
produção de fruteiras e minhocário.



O quintal produtivo e

sua diversidade –

melhorando a

segurança alimentar e

a renda da família.



Cisterna de placas para consumo humano:
acesso à água de qualidade para as famílias do semiárido



Chico Tita - Um agricultor experimentador
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