


Nesta segunda edição da Revista Casa 
da Agricultura enfocamos a conservação 
do solo e da água, trazendo a opinião de 
especialistas e a experiência de agriculto-
res em artigos e reportagens que versam 
sobre temas importantes como Integração 
Lavoura-Pecuária, Plantio Direto na Palha, 
Produtor de Água, Erosão em Pastagens, 
Cobrança pelo Uso da Água, Recuperação 
de Matas Ciliares, Readequação de 
Estradas Rurais, Controle de Voçorocas, 
entre outros.

A CATI sempre esteve presente no com-
bate à erosão, desde a sua criação em 1967, 
com ações focadas na conservação do solo 
e da água. Na primeira edição da Revista 
Casa da Agricultura, lançada em abril de 
1979, um dos destaques foi a premiação de 
produtores que adotavam práticas adequa-
das de conservação do solo.

Um marco histórico para a conserva-
ção do solo em São Paulo foi a aprovação 
da Lei Estadual 6.171, em 1988, dispondo 
sobre o uso, a conservação e a preserva-
ção do solo agrícola. Consta na referida 
Lei que “o solo agrícola é patrimônio da 
humanidade e, por consequência, cabe 
aos responsáveis pelo seu uso a obrigato-
riedade de conservá-lo” e, dentre outros 
itens, especifica que ao poder público 
estadual compete ditar a política do uso 
racional do solo agrícola.

Nos últimos anos, a CATI, por meio 
do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, com objetivo de promover a 
implantação de um modelo de desenvolvi-
mento rural, que busca harmonizar as ex-
pectativas socioeconômicas e ambientais, 
incentiva a adoção de práticas integradas 
de conservação de solo e água com resulta-
dos efetivos e reconhecidos que melhoram 
a qualidade de vida de milhares de famílias 
rurais, beneficiando toda a sociedade.

A implantação de sistemas sustentá-
veis de produção agropecuária deve con-
tribuir decisivamente para evitar as causas 
do aquecimento global e mitigação dos 
efeitos das mudanças climáticas. O siste-
ma de plantio direto na palha é o melhor 
exemplo. Além da comprovada eficiência 
no controle da erosão e na preservação 
ambiental, o sistema de plantio direto na 
palha promove o aumento da taxa de se-
questro de carbono, contribuindo para a 
redução do aquecimento global causado 
pelo efeito estufa.

No entanto, para a sustentabilidade 
da agricultura, é indispensável que a pro-
dução agropecuária garanta rendimento 
adequado aos produtores e que sejam 
atendidas as demandas sociais das fa-
mílias e das comunidades rurais. As pro-
priedades que adotam boas práticas agrí-
colas e seguem a legislação ambiental 
e trabalhista poderão comercializar por 

um preço maior, nos mercados nacional 
e internacional, que estão cada vez mais 
exigentes.

Também as propriedades que redu-
zam ou eliminem as perdas de solos, utili-
zem o mínimo de insumos externos, con-
servem e recuperem os recursos hídricos, 
protejam a biodiversidade, entre outras 
ações, poderão vir a receber compensa-
ções financeiras por esses “serviços am-
bientais” prestados.

Nesse contexto, em seu trabalho 
cotidiano de assistência técnica e 
extensão rural e, por meio de ações de 
educação ambiental desenvolvidas em 
cada uma das Casas da Agricultura, a 
CATI, além de ampliar a percepção dos 
agricultores sobre as questões ambientais 
e mobilizá-los para a solução dos 
problemas, busca apoiá-los na adoção 
de práticas agropecuárias e tecnologias 
compatíveis e adequadas à sua condição 
socioeconômica. Também, promove o 
acesso, principalmente dos pequenos e 
médios agricultores, às políticas públicas 
e aos recursos disponíveis. Assim, a Revista 
Casa da Agricultura pretende contribuir 
para que técnicos e produtores possam 
sempre tomar as melhores decisões.

Boa Leitura!

José Luiz Fontes
Coordenador da CATI
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“Parabéns à CATI e a toda  equipe da Revista Casa da Agricultura.
Na edição temática sobre fruticultura, os textos ficaram ótimos, com muita informação, as 
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RCA – Por favor, fale-nos sobre o início 
do PDP no Brasil.

JL. O sistema de Plantio Direto na Palha se 
firmou no Brasil com o produtor Herbert 
Bartz, a partir de 1972. Sua fazenda em 
Rolândia (PR) pode ser considerada o ber-
ço do sistema. Alguns anos mais tarde se 
firmou nos Campos Gerais do Paraná, com 
os pioneiros Nono Pereira, Franke Dijkstra 
e outros, após visita à fazenda de Bartz, 
onde constataram que havia solução para 
os problemas horrorosos de erosão que en-
frentavam. Em 1976, iniciou-se o esforço do 
Clube da Minhoca, onde os produtores do 
Paraná se uniam para aprimorar o sistema, 
sob a orientação do Hans Peeten, agrônomo 
holandês, culminando na organização da 
Fundação ABC, em Castrolândia (PR), gran-
de esteio na pesquisa privada de plantio di-
reto. Em julho de 1992, após três Encontros 
Nacionais de Plantio Direto na Palha, orga-
nizados pelo Clube em Ponta Grossa, foi 
fundada a Federação Nacional de Plantio 
Direto na Palha (FEBRAPDP). A Associação 
de Plantio Direto no Cerrado, que foi forma-
da na mesma época e pelas mesmas razões, 

Plantio Direto na Palha: 
fundamental na integração agricultura e meio ambiente

teve papel fundamental na divulgação do 
sistema, inclusive para São Paulo quando, 
em 1999, treinamos 40 técnicos da CATI. 

RCA - Como implantá-lo e quais as 
vantagens e desvantagens perante o 
sistema convencional?

JL. Para implantar o sistema, primeiro é 
preciso conhecimento e convicção sobre 
os seus princípios. É imprescindível remo-
ver todas as limitações físicas e químicas 
do solo antes de começar a implementá-
-lo. Também é necessário ter o acompa-
nhamento dos primeiros plantios por um 
técnico ou praticante experiente, pois é um 
sistema revolucionário para quem estava 
acostumado à grade e ao arado.

RCA - Todos os produtores podem 
optar pelo sistema? Todas as culturas 
podem ser cultivadas por ele? Quais as 
restrições existentes?

JL. Restrição é só na cabeça; com convic-
ção e criatividade, todos os empecilhos 
que encontramos são vencíveis: ainda não 
vencemos com a batata, mas com a man-
dioca, sim.

RCA - Existe um modelo padrão de 
recomendação para a implantação?

JL. Modelo padrão não há, pois cada pro-
priedade e região são diferentes. Porém, 
os princípios básicos são universais e se 
resumem em três pilares: não revolver 
nunca a terra; deixar os resíduos da colhei-
ta na superfície; e sempre plantar culturas 
diferentes na mesma época do ano, em 
períodos sucessivos (rotação plurianual). 
O resto vem automaticamente, pois os 
resíduos fornecem alimento para a vida 
do solo. A atividade biológica do solo é 
fundamental para o sucesso do PDP. Os 
detalhes de rotação, adubação, controle 
de pragas e doenças são específicos para 
cada cultura e local.

RCA - Em solos com limitações, como, 
por exemplo, declividades acentuadas, 
pedregosidade, erosão e outras pode 
ser implementado o sistema? De que 
forma?

JL. O início do PDP nos EUA, na década 
de 1960, teve como objetivo renovar pas-
tagens em áreas declivosas  do estado de 
Kentucky, justamente para evitar a erosão 

horrorosa que acontecia quando a reno-
vação era feita da forma tradicional, com 
grades e/ou arados. Portanto, o PDP é o sis-
tema mais indicado para cultivar terrenos 
com declive. A Embrapa Solos ainda não 
revisou a classificação brasileira de aptidão 
de solos para tomar em conta o controle de 
erosão que o sistema proporciona. Quanto 
aos solos pedregosos, temos os de “canga 
pisolítica” ou pedregulho, que são frequen-
temente cultivados no Cerrado, com pro-
dutividades de soja excelentes, exceto em 
ano de veranico. O maior entrave é o des-
gaste dos discos da plantadeira. A presença 
de uma cobertura pesada é importante nos 
solos mais declivosos e sujeitos à erosão 
e, também, nos de pedregulho e arenosos 
para reduzir as perdas por evaporação du-
rante veranicos. Com palha boa, esse efeito 
pode ser notado no primeiro ano de cultivo 
pelo sistema.

RCA - Para o senhor, qual o custo-
benefício do sistema?

JL. Fizemos vários modelos financeiros, 
demonstrando a superioridade do PDP em 
termos de retorno financeiro para o pro-
dutor. Ele elimina a maior parte dos custos 
com preparo do solo e combate à erosão; 
reduz o investimento no parque de máqui-
nas, ao redor de 44% menos HP/ha. A ati-
vidade biológica e o não-revolvimento do 
solo promovem maior eficiência dos adu-
bos e as produtividades tendem a aumen-
tar em função disso e da melhor drenagem 
interna do solo.
Em conversa com esposas de produtores 
que utilizam o sistema, elas me relatam 

que o marido tem mais tempo para a famí-
lia e fica menos preocupado por não ter de 
preparar o solo dia e noite, nem fica mais 
acordado quando escuta trovão. Os produ-
tores relatam que têm mais tempo para ge-
renciar, o que permite comercializar melhor 
o produto e comprar melhor os insumos, 
além de atentar mais à tecnologia. 

RCA  -  Em quanto tempo o produtor terá 
o retorno do capital investido para a 
adoção do sistema?

JL. Cada caso é um caso, se tiver um ve-
ranico no primeiro ano, que castiga o 
convencional bem mais que o PDP, pode 
pagar no primeiro ano, mas isso é exce-
ção. Diria que o investimento numa plan-
tadeira deve se pagar em, no máximo, três 
anos. Existem fatores de difícil avaliação, 
como o término bem mais cedo do plantio 
em razão da maior drenabilidade do solo 
sob PDP, quando comparado com o solo 
preparado. Em 1980, em Morrinhos, no sis-
tema convencional, não consegui plantar 
nada durante o mês inteiro de novembro. 
Então pergunto: Qual a perda de produti-
vidade? E as gradeações a mais para elimi-
nar o mato novo?

RCA – Por favor, descreva o cenário 
mundial do sistema. 

JL. Atualmente, no mundo, existem 116 
milhões de hectares cultivados nesse sis-
tema. Menos de um milhão está na Europa 
e mais de 90% nas Américas. Em pesquisa 
e rapidez de adoção de PDP, a nação que 
mais se aproxima do Brasil (que ocupa o 
primeiro lugar) é a Austrália, que possui 

um sistema de pesquisa agropecuária 
de alto nível. Na Argentina, nos Estados 
Unidos, no Canadá e no Paraguai existe 
um grande avanço. Recentemente, esti-
ve na Inglaterra, onde alguns produtores 
estão fazendo o sistema funcionar com 
semeadoras em solos pesados, turfosos 
ou arenosos. Estão mais ou menos onde 
estávamos há 25 anos. Nos próximos 20 
anos, acredito que 50% dos grãos e das 
oleaginosas serão cultivados no sistema 
de PDP, na Europa. A China e outros paí-
ses do oriente e da Africa estão importan-
do máquinas brasileiras, que são as me-
lhores do mundo, para expandir a área.

RCA - Como o senhor vê o desen-
volvimento do sistema em São Paulo. E 
o trabalho da Secretaria de Agricultura e 
da CATI na difusão do sistema?

JL. Acho que o salto de 35 mil hectares 
de área cultivada no sistema em 1998, 
comparado com os mais de um milhão 
de hectares de hoje, é prova suficiente da 
eficácia dos esforços da CATI. Aqui temos 
que mencionar a visão do prof. Ricardo 
Pereira Lima, da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento que, entre os anos de 
1999 e 2000, lutou contra todo o pessi-
mismo ainda existente contra a adoção 
do sistema e conseguiu treinar cerca de 
80 técnicos da CATI, em PDP e ILPD, com 
a ajuda da Associação de Plantio Direto 
do Cerrado. O Programa de Microbacias, 
executado pela CATI, também foi funda-
mental na disseminação do sistema, como 
tecnologia de conservação, inclusive com 
a cessão de semeadoras. 

O Plantio Direto na Palha (PDP) é apontado pela maioria dos estudiosos em agricultura conser-
vacionista como um dos principais instrumentos de conservação dos recursos naturais, pois traz em 
sua essência a busca pelo equilíbrio do ecossistema, possibilitando para a agricultura a autossusten-
tação em termos econômicos, sociais e ambientais. Conservação do solo, redução de custos, melhor 
aproveitamento da mão-de-obra, menor consumo de combustíveis fósseis, maior eficiência no uso 
da água, maior durabilidade dos reservatórios hídricos, menores gastos na conservação de estradas. 
Esses são alguns dos benefícios atribuídos ao sistema que, nos últimos anos, ganhou força ainda 
maior com a expansão do sistema de Integração Lavoura-Pecuária com Plantio Direto (ILPD). Hoje, 
estima-se que, no País, sejam cultivados mais de 25 milhões de hectares no sistema de plantio direto, 
o que tem colocado o Brasil como exemplo para outros países. Em São Paulo, 1.000.000 de hectares 
são cultivados pelo sistema. O avanço das tecnologias empregadas e os implementos disponibili-
zados, como semeadoras grandes e pequenas (que podem ser conduzidas por tração animal), têm 
possibilitado a adoção por grandes produtores e também pelos agricultores familiares.

Para falar mais sobre o assunto, o agrônomo John Landers concedeu entrevista à Revista Casa da 
Agricultura.  Diretor honorário da Associação de Plantio Direto do Cerrado (APDC) e um dos maiores 
entusiastas do sistema, ele deixou de ser agricultor  de Plantio Direto, em 1995, para ser produtor de 
conhecimento, viajando pelo País e o mundo para divulgar os benefícios e incentivar a adoção do 
sistema.
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A degradação do solo foi se acele-
rando juntamente com o ímpeto 

desenvolvimentista do nosso Estado, 
quando nos vimos buscando o máximo 
de produtividade em virtude da limita-
ção física de novas áreas agricultáveis, 
ocasionando, dessa forma, a deteriora-
ção desses recursos.

A alteração na paisagem paulista 
pode ser visualizada por meio de da-
dos do Levantamento Censitário das 
Unidades de Produção Agropecuária 
(LUPA) que constatam incrementos ex-
pressivos de áreas de cana-de-açúcar, 
seringueira, pinus e eucalipto, que 
avançaram sobre as áreas das cultu-
ras de milho, soja, feijão, citros e café, 
comparativamente entre as safras 

1995/1996 e 2007/2008. Esse cenário 
indica mudanças nas operações agríco-
las, influenciando nos riscos de perdas 
por erosão.

Essas perdas estão relacionadas com 
diversos fatores, principalmente no que diz 
respeito à superutilização das áreas agrí-
colas de acordo com seu potencial de uso. 
Outro fator importantíssimo é o manejo, ou 
seja, o sistema utilizado na condução das 
culturas ou explorações.

Os reflexos do manejo do solo na 
zona rural influem diretamente na quali-
dade de vida da população dos núcleos 
urbanos, uma vez que interferem na dis-
ponibilidade e na qualidade da água para 
o abastecimento público e nos grandes 

A responsabilidade social do uso 
do SOLO e da águA
Mário Ivo Drugowich 
Engenheiro Agrônomo – Ciagro/CATI
drugo@cati.sp.gov.br

prejuízos sociais e econômicos causados 
pelas enchentes, ocasionando miséria, 
exclusão, fome e morte.

A disseminação da cultura do traba-
lho participativo tem facilitado, sobrema-
neira, a árdua tarefa de levar tecnologias 
com apelo conservacionista a grupos de 
produtores rurais ávidos por receber tais 
informações e conscientes da responsa-
bilidade social de serem os “produtores” 
de água .

Aliar as expectativas socioeconômicas 
com a preservação ambiental tem sido a 
tônica do trabalho de conservação do solo 
e da água no âmbito da CATI, visando ao 
benefício imediato da nossa geração e a 
certeza de atender às necessidades das fu-
turas gerações. 

RCA  -  Com toda a sua experiência, o que 
o senhor recomenda para os produtores 
do Sudoeste e Vale do Paranapanema 
em São Paulo, onde o sistema é bem 
aceito? E para os de outras regiões que 
têm inverno quente e seco?

JL. Só posso dizer “Palha, Palha, Palha, 
Rotação, Rotação, Rotação”, os detalhes, 
eles vão destrinchar para as suas condi-
ções específicas. Plantio direto não é re-
ceita de bolo, cada um tem de entender 
os princípios e aplicá-los para chegar a 
implementar seu sistema particular na 
medida .

RCA - O senhor vê alguma alternativa 
do sistema para o ciclo de culturas 
econômicas? 

JL. Acho que a tendência para variedades 
com ciclos mais curtos, especialmente de 
soja, favorece a inclusão de uma cultura de 
geração de palha e ajuda a atacar o grande 
nó atual causado por razões econômicas, 
com o excesso de soja na rotação. A ex-
pansão do Sistema Santa Fé de consorciar 
Brachiaria spp. com milho, especialmente na 
safrinha, tem solucionado o problema pere-
ne de biomassa inadequada no sistema.

RCA - O que significa o conceito de 
Integração Lavoura-Pecuária em Plantio 
Direto (ILPD) para a agropecuária? 
Por que o investimento em ILPD e não 
apenas no plantio direto?

JL. É preciso anunciar em alto e bom som 
que a integração é com plantio direto, 

e usar a sigla ILPD, porque com preparo 
convencional, não funciona – palavras 
do ex-ministro da agricultura Alysson 
Paulinelli, que é praticante. O conceito 
de ILPD implica a rotação de lavoura e 
pasto na mesma área, tanto para pasto 
temporário de inverno, quanto para a 
renovação de pasto permanente, após 
um período de lavoura. Todas as varian-
tes do ILPD implicam em um aumento na 
capacidade de lotação das propriedades, 
ou seja, o sinergismo dum aumento das 
UAs/ha do pasto em função do residual 
de fertilizantes após a lavoura e de uma 
redução em pragas e doenças na lavoura 
em virtude da função da quebra de ciclos 
pela fase de pasto. 

RCA - O senhor estabelece relação entre 
o PDP e a ILPD, sequestro de carbono 
e aquecimento global? É possível 
quantificar?  

JL. O sistema de Plantio Direto é um dos 
principais responsáveis pelos efeitos po-
sitivos para o combate ao aquecimento 
global, e a ILPD é parte disso. A melhor 
drenagem interna do plantio direto pro-
move maior aeração e, portanto, menor 
emissão de óxido nitroso e metano pelo 
solo, gases muitas vezes mais danosos 
que o dióxido de carbono, cuja emissão 
também é reduzida pelo sequestro de 
carbono, durante o incremento na ma-
téria orgânica que acontece sob plantio 
direto e, sobremaneira, com as pastagens 
tropicais. 

A ILPD, além de incrementar o lucro do 
produtor, reduz a demanda de expan-
são das pastagens em terras virgens, 
o que significa a redução da taxa de 
desmatamento, tão reclamada pelas 
sociedades brasileira e mundial. Um 
trabalho da equipe do pesquisador 
Carlos Cerri (Cena-Esalq) estimou ao 
redor de 0,5 tonelada de carbono agre-
gado por ano em culturas anuais e a 
Embrapa São Carlos demonstrou que, 
em 27 anos, a Brachiaria decumbens se-
questrou tanto carbono até um metro 
de profundidade, e que a matéria or-
gânica no perfil excedia a do Cerrado 
nativo do lugar.

RCA - Por que é importante a adoção do 
sistema de Integração Lavoura Pecuária 
e Plantio Direto pelos produtores 
brasileiros?

JL. Primeiro, é o caminho para otimizar 
seus lucros, aproveitando-se das siner-
gias entre pastagens e culturas, grãos e 
animais. Segundo, é a forma mais rentá-
vel para recuperar as pastagens degra-
dadas. Terceiro, porque reduz a pres-
são de abertura de novas áreas, o que 
foi provado em estudo apresentado 
pela APDC/WWF/TNC ao Ministério da 
Agricultura, em 2005. Isto deu origem 
a uma linha de crédito específico no 
BNDES e, mais tarde, com o engajamen-
to da Embrapa, ao Programa Nacional 
de Integração Lavoura-Pecuária e Plantio 
Direto. 



No Estado de São Paulo, até a década de 
1960, o plantio das culturas agrícolas 

anuais era essencialmente antecedido pelo 
preparo convencional do solo, caracteriza-
do pelo uso de arados e grades. Todavia, 
esse plantio esbarra em desvantagens, 
principalmente as seguintes:

•	 elevação do custo operacional, espe-
cialmente pelo amplo uso de máqui-
nas e implementos agrícolas;

•	 maior exposição do solo à erosão pela 
chuva, mesmo nas áreas previamente 
dotadas de terraceamento e outras 
obras conservacionistas.

Assim, na década de 1970, agricultores 
na região do Vale do Paranapanema passa-
ram a experimentar o Sistema de Plantio 
Direto (SPD), abolindo o uso continuado 

da aração e gradagem no preparo do solo. 
Foi introduzida a aplicação de herbicidas 
(dessecantes) para eliminar a vegetação 
antecessora, daí resultando, na superfície, 
uma camada de palha capaz de proteger o 
solo da erosão. Com máquinas apropriadas, 
a semente agrícola passou a ser plantada, 
juntamente com a aplicação de fertilizan-
tes, em estreitos sulcos abertos na palha. 

Esse sistema é considerado um sistema 
de manejo conservacionista do solo, por 
causa de suas diversas vantagens em re-
lação ao sistema de plantio convencional. 
Porém, a manutenção de um permanente 
revestimento do solo com palha, ao longo 
de todo o ano, revelou-se um dos grandes 
fatores limitantes do SPD. Após a colheita, a 
palha residual deixada pelos principais cul-
tivos agrícolas decompõe-se rapidamente, 

expondo, então, o solo à erosão e favore-
cendo a infestação por plantas daninhas. 
Além disso, os sucessivos cultivos agrícolas 
das mesmas espécies, numa determinada 
área, resultam na incidência crescente de 
doenças e pragas desses cultivos, impli-
cando na necessidade de maior número de 
aplicações de agrotóxicos para garantir a 
produtividade agrícola.

A solução desses problemas tem surgi-
do com o desenvolvimento dos sistemas de 
Integração Lavoura-Pecuária (ILP), nos quais 
os cultivos agrícolas são sucedidos pelo cul-
tivo de plantas forrageiras, as quais são boas 
produtoras de palha e, ainda, contribuem 
para quebrar o ciclo de fatores bióticos noci-
vos às lavouras. Há muitas possibilidades de 
combinação de espécies agrícolas e de plan-
tas forrageiras. É possível também acres-
centar o cultivo de espécies florestais nesse 
sistema, que pode, então, denominar-se  
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

A adoção dos sistemas de ILP igual-
mente beneficia a atividade pecuária:

•	 pastagens degradadas podem ser re-
formadas ou renovadas com custos 
parcialmente amortizados pelos culti-
vos agrícolas antecessores;

•	 a integração com a agricultura gera 
um recurso forrageiro na época do in-
verno, época em que a pastagem, ge-
ralmente, está em dormência e o gado 
sofreria uma restrição alimentar;

•	 na fase em que a pastagem ocupa a 
área, nota-se um aumento da qualidade 
e da quantidade de forragem produzida;

•	 em comparação ao sistema de produção 
extensivo a pasto, na integração ocorre 
maior produção de carne por hectare e a 
melhoria na taxa de desfrute.

Integração Lavoura-Pecuária: 
opção para a SuSTENTABILIDADE
Sérgio Savastano - Zootecnista - Dextru/CATI - savastano@cati.sp.gov.br
Mário Ivo Drugowich - Engenheiro Agrônomo - Dextru  e Ciagro/CATI - drugo@cati.sp.gov.br
Suely A. A. L. Savastano - Zootecnista - Dextru/CATI - suely@cati.sp.gov.br

Vantagens ambientais e socioeco-
nômicas da ILP - Em relação aos mono-
cultivos que prevalecem em nosso meio, 
tanto os agrícolas como também das es-
pécies forrageiras, há, na integração, um 
enriquecimento ambiental, com diferentes 
espécies sendo cultivadas na mesma área, 
simultaneamente ou em períodos suces-
sivos no mesmo ano agrícola. Os micro-
-organismos benéficos presentes no solo 
igualmente se enriquecem, reduzindo a 
população dos organismos patogênicos.

Quando se introduzem árvores na ILP, 
sobretudo visando à produção de toras a 
serem destinadas à indústria moveleira ou à 
construção civil, então a integração passa a 
ser também um importante sistema de se-
questro de carbono atmosférico. Além de 
atuarem na mitigação desse gás de efeito 
estufa, os sistemas ILPF ainda proporcionam 
maior conforto térmico aos animais, maior 
reciclagem de nutrientes minerais dispostos 
nos horizontes mais profundos do solo e en-
riquecem ainda mais a biodiversidade.

No solo manejado sob sistemas integra-
dos, além da maior proteção contra a erosão, 
nota-se o aumento da capacidade de reten-
ção de água, seu enriquecimento com maté-
ria orgânica e seu menor aquecimento diante 
da exposição ao sol, em decorrência da per-
manente cobertura vegetal, característica da 
ILP. Essa melhoria das condições químicas, 
físicas e biológicas do solo contribui para au-
mentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção agropecuária e diminuir custos, em 
especial quanto ao consumo de combustível 

nas operações tradicionais de preparo pré-
-plantio, e quanto ao uso de agrotóxicos para 
controlar pragas e doenças.

Pela ótica socioeconômica, a ILP é igual-
mente interessante. A diversificação de culti-
vos permite a geração de renda na safra e na 
entressafra (safrinha), melhora a renda total 
anual por hectare e resulta em mais empre-
gos, mais tributos e na disponibilização de 
mais alimentos para o mercado. Em conse-
quência, também reduz a pressão pelo des-
matamento de novas fronteiras agrícolas.

Como aderir a um sistema de ILP? – 
Tais sistemas são conhecidos como “siste-
mas flex”, por serem numerosas as possibi-
lidades de arranjo entre cultivos agrícolas e 
de plantas forrageiras, que aumentam ain-
da mais diante da alternativa de adição de 
espécies florestais às outras.

A definição do melhor arranjo entre es-
pécies e do manejo a ser adotado depen-
derá de uma avaliação técnica dos fatores 
edáficos e climáticos de cada área em parti-
cular. Ainda, devem ser levadas em conta as 
capacidades gerencial e financeira do pro-
prietário rural. Além disso, há necessidade 
de um prazo mínimo de dois anos para que 
uma área alcance produtividade aceitável 
após a implantação de um sistema de ILP, 
sendo comum que a produtividade se mos-
tre crescente ao longo de vários anos, antes 
de alcançar a estabilização. 

Os equipamentos necessários para a 
adoção da ILP na propriedade podem ser 
simples, como uma semeadora de plantio 

direto e um pulverizador de herbicida, e 
são acessíveis até por pequenos produto-
res. Todavia, para grandes extensões, há 
equipamentos tecnologicamente sofisti-
cados que podem representar um grande 
investimento financeiro.

Para os pequenos produtores interes-
sados em adotar o sistema, uma boa alter-
nativa é estabelecer parcerias com produ-
tores que já dispõem dos equipamentos, 
ou organizarem-se em associações para 
compartilhar as máquinas de maior custo. 
Também são interessantes as parcerias dos 
pecuaristas com os agricultores, em que os 
primeiros cedem suas pastagens degrada-
das e seu rebanho, enquanto os outros exe-
cutam a fase agrícola do sistema.

Qualquer que seja a alternativa de ILP a 
ser adotada é certo que ela implicará na im-
plementação de tecnologia, muitas vezes, 
desconhecida pelo produtor rural nas suas 
diversas fases: na sistematização e correção 
das limitações do solo; na escolha das va-
riedades e das cultivares mais adequadas; 
na introdução da prática do plantio direto; 
nos manejos do herbicida e da palha; na 
definição da adubação e no manejo inte-
grado de pragas e doenças.

Portanto, para ser bem-sucedido, é ne-
cessário que o produtor rural interessado 
em adotar a ILP realize um bom planeja-
mento e receba uma assistência técnica 
adequada e de longa duração. E para o ex-
tensionista há um grande desafio profissio-
nal: a busca do crescimento sustentável da 
produção agropecuária. 

1. A gleba a ser beneficiada com o sistema 
deve ser escolhida conforme a capacidade 
de uso do solo, considerando-se, sobretu-
do, sua fertilidade (baseada na análise de 
solo, realizada no final da safra de verão), 
sua topografia e a profundidade;

2. A área deve ser “sistematizada”, ou seja, 
devem ser eliminados os obstáculos para 
a mecanização, como tocos, pedras, sulcos 
de erosão, formigueiros, cupinzeiros, tri-
lheiros etc. Se necessário, deve ser realizada 
uma subsolagem localizada, onde o solo 
estiver compactado;

3. Retificar a malha de drenagem e instalar 
obras de conservação do solo para evitar 
que o escoamento de água superficial re-
sulte em erosão;

4. Os carreadores e os talhões devem ser ins-
talados em nível, de forma a permitir o trân-

sito de máquinas todo o ano, e sem concor-
rer para a erosão;

5. Fomentar parcerias entre proprietários de 
terras que, tradicionalmente, praticam a 
agricultura convencional e entre produtores 
que já dispõem dos equipamentos necessá-
rios e têm experiência nos sistemas de ILP, o 
que facilita e estimula a transição do sistema 
convencional para o novo sistema de produ-
ção;

6. Na definição dos cultivos que serão ado-
tados, devem-se considerar não apenas as 
características de solo e clima e as possibi-
lidades de comercialização, mas também a 
capacidade financeira, técnica e gerencial 
do proprietário;

7. Na definição do plano de manejo fitossa-
nitário, devem-se priorizar o manejo inte-
grado de pragas e a alternância de cultivos, 

visando diminuir os fatores bióticos nocivos 
no solo;

8. Na definição do cultivo de inverno (safri-
nha), devem-se levar em conta a quanti-
dade e a persistência da palha resultante, 
necessárias para a sustentabilidade do sis-
tema na posterior safra de verão;

9. Estabelecer uma boa escrituração das di-
versas explorações conduzidas na área, 
bem como implantar o frequente monito-
ramento da fertilidade do solo, que serão 
necessários para apoiar as decisões sobre 
a futura condução do sistema ILP, na busca 
permanente da sua maior eficiência;

10. O produtor deve estar consciente de que a 
eficiência da ILP raramente alcança o máxi-
mo já no primeiro ano, portanto o planeja-
mento de uso de determinada gleba deve 
contemplar dois ou mais anos agrícolas.

Dez passos para iniciar um sistema de Integração Lavoura-Pecuária



No sistema de integração lavoura-
pecuária com a utilização da produção 

de milho, a escolha da tecnologia a ser 
adotada deve levar em consideração fato-
res como viabilidade, potencial produtivo 
e custo. Para contribuir no processo de 
tomada de decisão pelos produtores, 
conduzimos um campo demonstrativo, 
durante a safra agrícola 2003/2004, cujos 
dados são referência até o momento. 

Durante o período de águas ou safra 
de verão, avaliamos a viabilidade da ado-
ção da tecnologia de integração lavoura e 
pecuária na produção de milho, utilizan-
do a variedade AL 25, em uma área de 15 
hectares de pastagem instalada em solo 
do tipo Terra Roxa Estruturada (Nitossolo 
Vermelho Eutrófico). Essa avaliação foi rea-
lizada no Núcleo de Produção de Sementes 
de Águas de Santa Bárbara, região centro-
-sul do Estado de São Paulo.

O método utilizado foi o de plantio 
direto na palha, com a aplicação única de 
4,5 litros, por hectare, do herbicida glifosa-
to, na véspera da instalação da cultura. A 

pastagem, composta principalmente por 
Brachiaria decumbens, foi superpastoreada 
antes da aplicação do herbicida. Em razão 
da presença de pedras nas áreas, foi usada 
uma semeadora para plantio direto monta-
da com a ausência dos facões. O gasto de 
sementes foi de 18,7kg/ha para atingir um 
estande de 55 mil plantas por hectare.

A adubação de plantio foi executada 
com a utilização de 240kg/ha da fórmu-
la 4-30-10. O plantio foi executado em 
novembro de 2003. A adubação em co-
bertura foi realizada, em aplicação única, 
25 dias após a emergência da cultura, na 
dose de 130g/ha do fertilizante ureia. Não 
houve necessidade de controle de pragas, 
além do tratamento das sementes. A co-
lheita foi efetuada com uma colhedora 
automotriz.

Resultados

A produtividade média da área foi de 
4.500kg/ha. Com relação ao custo/benefí-
cio, para cada um real investido houve uma 
receita bruta de R$ 1,91. 

Esse alto potencial de lucratividade 
pode ser justificado, principalmente, pela 
boa produtividade obtida, em razão da 
alta fertilidade natural do solo e das con-
dições climáticas e, também, pelos pre-
ços elevados do grão de milho na época. 
Se for considerada, como exercício, uma 
produtividade de apenas 3.000 kg/ha e a 
média histórica de preço de milho, a re-
ceita estimada seria abaixo do custo de 
produção. Porém, não se pode esquecer 
que, após a retirada da cultura do milho, 
a pastagem ficou recuperada, numa épo-
ca em que, normalmente, seria de bai-
xa qualidade e capacidade de suporte. 
Muitas vezes, no sistema de produção, 
esse fator é mais importante para o pro-
dutor/pecuarista do que a própria lucrati-
vidade com a lavoura.   

Com isso, conclui-se que a produção 
de milho variedade, por meio do sistema 
de integração lavoura-pecuária, pode ser 
viável em termos técnicos e econômicos, 
apresentando-se como mais uma opção de 
tecnologia a ser adotada pelos agricultores 
e pecuaristas. 

INTEgRAçãO Lavoura-Pecuária 
com MILhO Variedade CATI
Sylmar Denucci  - Engenheiro Agrônomo  
Núcleo de Produção de Sementes de Águas de Santa Bárbara 
sylmar@cati.sp.gov.br

Milho variedade plenamente desenvolvido e pastagem em recuperação

A intervenção humana inadequada no 
meio ambiente resulta, muitas vezes, 

na erosão do solo. Para conter esse proble-
ma, podem ser utilizadas diversas técnicas 
conservacionistas, como a adubação verde, 
adotada pelos chineses, gregos e romanos, 
há mais de 2.000 anos, com a finalidade 
principal de elevar a fertilidade do solo e a 
produtividade das culturas. 

A adubação verde é uma prática agrí-
cola de cultivo de plantas, de preferência 
leguminosas (fabáceas), por causa da capa-
cidade de fixação do nitrogênio, pelas raí-
zes profundas, e que consiste no cultivo e 
corte de plantas na plena floração, com in-
corporação ou não da fitomassa produzida. 
Atualmente, podem-se deixar as plantas se 
desenvolver até a colheita das sementes, 
para obtenção de eventual renda extra. Os 
adubos verdes são também denominados 
plantas de cobertura e, além das legumi-
nosas, podem ser utilizadas espécies de 
outras famílias botânicas, visando à otimi-
zação da produtividade e da lucratividade 
aliada à sustentabilidade dos sistemas de 
produção e à preservação dos recursos na-
turais renováveis e da biodiversidade. 

Em São Paulo, nos anos de 1990, a adu-
bação verde foi muito recomendada pelo 
estímulo à agricultura orgânica e sua inser-
ção em sistemas de plantio direto e inte-
gração lavoura-pecuária, pois as pastagens 
passaram a ser importante fonte potencial 
de fitomassa e, sobretudo, aquelas degra-
dadas, opções viáveis para incorporação de 
áreas para a produção de grãos, carne, leite 
e bioenergia.

Por ser uma cobertura natural, pode-se 
prever diminuição da radiação solar, tem-
peratura e amplitude térmica do solo, com 
redução da erosão pela diminuição dos im-
pactos diretos das chuvas e pela formação 
e estabilização de agregados e consequen-
te melhoria da aeração, infiltração e reten-
ção da água no solo. 

Considerando o aspecto conservacio-
nista, os adubos verdes podem ser utiliza-
dos nos mais distintos sistemas de produ-
ção: na forma exclusiva ou misturando-se 
suas sementes em coquetéis; em rotação 
ou sucessão com graníferas anuais e hor-
taliças; em consórcio ou cultivo intercalar 
em frutíferas (até como plantas atrativas 
ou melíferas) e outras perenes; em rotação 
e consórcio na cana-de-açúcar; em pasta-
gens e para produção de forragem na in-
tegração lavoura-pecuária; na agricultura 
familiar e orgânica. 

No Estado de São Paulo, os adubos po-
dem ser semeados tanto na safra primave-

ra/verão (setembro a março e abril), quanto 
na do outono/inverno (abril a agosto). Na 
safra primavera/verão, são mais cultivadas 
as leguminosas (fabáceas): crotalárias, fei-
jão-de-porco, guandu, labelabe, mucunas 
e soja; as gramíneas (poáceas): braquiárias, 
milho, milheto e sorgo, e uma composta 
(asterácea): girassol. Na safra do outono/in-
verno, são as leguminosas chícharo, tremo-
ço-branco, ervilhaca e ervilha-forrageira; as 
gramíneas: aveias, centeio, trigo, triticale e 
azevém, e uma crucífera (brássica): nabo-
-forrageiro.

A partir do ano 2000, a adubação verde 
foi incluída entre as práticas incentivadas 
pelo Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, desenvolvido em São Paulo 
pela CATI. Ela foi recomendada como 
estratégia de aumento da cobertura 
do solo, do controle do escoamento 
superficial, de proteção ao ambiente e 
de otimização da produtividade agrícola 
sustentável.

Mucuna-anã intercalada na cultura do café

Adubação Verde 
e a Conservação do Solo

Elaine Bahia Wutke – Engenheira Agrônoma e Pesquisadora Científica - Instituto Agronômico (IAC) - ebwutke@iac.sp.gov.br
Paulo Espíndola Trani – Engenheiro Agrônomo e Pesquisador Científico - Instituto Agronômico (IAC) - petrani@iac.sp.gov.br

Edmilson José Ambrosano – Engenheiro Agrônomo e Pesquisador Científico - Polo Regional Centro-Sul/Apta - ambrosano@apta.sp.gov.br
Mário Ivo Drugowich – Engenheiro Agrônomo - Ciagro/CATI - drugo@cati.sp.gov.br



Vantagens da utilização da 
adubação verde

Com seu uso esperam-se efeitos benéficos 
e vantajosos em características químicas, 
físicas e biológicas do solo, resultantes da 
cobertura vegetal viva ou morta, incorpo-
rada ou não ao solo, como: 

•	 proteção e conservação do solo; 

•	 recuperação, melhoria e manutenção 

da fertilidade; 

•	 adição de nitrogênio;

•	 manutenção e aumento da matéria 

orgânica; 

•	 ciclagem de nutrientes e efeitos resi-

duais; 

•	 aproveitamento racional dos insumos;

•	 rompimento de camadas compac-

tadas por causa do sistema radicular 

mais bem desenvolvido; 

•	 favorecimento à atividade biológica;

•	 efeito alelopático; 

•	 controle de nematoides;

•	 biorremediação dos solos cultivados; 

•	 sequestro de carbono; 

•	 emissão reduzida de gases para at-

mosfera e contribuição para redução 

do efeito estufa e do desmatamento, 

sobretudo pela recuperação e uso 

racional de áreas degradadas e in-

serção dessas áreas ao sistema pro-

dutivo, como na Integração Lavoura-

Pecuária; 

•	 efeitos de quebra-ventos, sombrea-

mento ou arborização em perenes em 

formação (café, citros, palmito); 

•	 utilização como biodiesel, possibilitan-

do redução de pressão por novas áreas 

de produção. 

O pastejo rotacionado é uma alternativa 
colocada à disposição da propriedade 

leiteira, que visa fornecer aos animais um 
pasto novo, abundante e de boa qualidade. 
O sistema busca o aumento da eficiência 
econômica, por meio de um manejo racio-
nal e intensivo do pasto, em um planeja-
mento alimentar da atividade.

Para progredir, a produção leiteira deve 
ser competitiva como outras atividades 
agrícolas e, para tanto, necessita explorar 
com máxima eficiência todos os recursos 
existentes. Nesse sentido, por possibilitar a 
melhor utilização dos insumos ao longo do 
tempo, as pastagens constituem uma das 
estratégias mais promissoras para desen-
volver sistemas de produção sustentáveis. 

A eficiência está condicionada à ex-
ploração racional de todos os fatores pro-
dutivos da propriedade, onde se buscam 
resultados econômicos e socioambientais. 
A sustentabilidade está alicerçada num 
tripé, em que a questão econômica, aos 
nossos olhos e aos nossos bolsos, é o que 
mais pesa, mas a questão socioambiental é 
tão importante quanto, pois sustenta todo 
o sistema. 

Tripé da sustentabilidade lhamento e a rebrota das plantas. O super-
pastejo pode provocar a redução da área 
fotossintética, o esgotamento das reservas 
orgânicas, bem como maior exposição do 
solo, provocando o aparecimento de er-
vas invasoras, compactação e redução da 
fertilidade do solo. O pisoteio causa uma 
compactação em profundidades de 7cm 
a 10cm, que pode ser corrigida pelo cres-
cimento radicular do capim, quando o sis-
tema for bem manejado. 

O correto manejo das pastagens deve 
estar atrelado ao bom manejo do solo, com 
a utilização de um sistema capaz de mini-
mizar os impactos negativos da erosão, 
da compactação e da baixa infiltração da 
água. O sistema rotacionado estabelece 
um ciclo de pastejo, ou seja, os períodos 
de ocupação e descanso a serem adotados; 
permite um controle rigoroso da colhei-
ta da forragem, proporcionando melhor 
aproveitamento da pastagem, evitando a 
desuniformidade de pastejo e, consequen-
temente, a degradação do solo. 

No manejo intensivo de pastagens, o 
diagnóstico ambiental deve ser realizado 
evidenciando aspectos, como:

A importância do solo no 
manejo intensivo de pastagens

Pedro César B. Avelar
Engenheiro Agrônomo- CATI Regional Franca - edr.franca@cati.sp.gov.br
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SOLO  PLANTA  CLIMA  ANIMAL  AÇÃO DO HOMEM 

O solo é um dos recursos ambientais 
mais importantes do processo produtivo. 
Ele se inteira em um sistema que deve ser 
entendido e manipulado de forma global 
para garantir a sustentabilidade do sistema 
de produção. 

SOLO ó PLANTA ó CLIMA ó 
ANIMAL ó AÇÃO DO HOMEM

Os grandes entraves na obtenção de 
elevadas produtividades em pastagens 
tem sido a compactação e a degradação do 
solo. O superpastejo assim como o subpas-
tejo são causas da degradação do pasto e 
da compactação do solo. O subpastejo dos 
piquetes proporciona o sombreamento da 
base da touceira, o que prejudica o perfi-



Nesse sentido, o Projeto CATI Leite, que 
tem por finalidade aplicar as técnicas bási-
cas de manejo, nutrição, sanidade, reprodu-
ção e gerenciamento que regem a atividade, 
busca encontrar soluções com os produto-
res rurais para a melhoria da gestão da pro-
priedade. Além da melhoria na qualidade 
do produto e da redução dos custos de pro-
dução, o projeto também tem por objetivo 
a preservação do meio ambiente. Os resul-
tados do CATI Leite são significativos, prin-
cipalmente, no que se refere à organização 
da propriedade, com reflexos nos âmbitos 
econômico, social e ambiental.

O solo é uma peça-chave dos sistemas 
de produção, sendo um bem que o produ-
tor necessita conservar. Cabe aos atores 
envolvidos na atividade terem uma visão 
holística, optando pelo melhor manejo 
para que os resultados sejam positivos e 
promissores. 

•	 Análises química e física do solo – de-
verá ser feita pelo menos uma vez ao 
ano, construindo um histórico da evo-
lução da fertilidade.

•	 Escolha das espécies forrageiras – im-
plantar espécies forrageiras que sejam 
adaptadas às condições de solo, clima 
e manejo.

•	 Planejamento das correções e aduba-
ções do solo – aplicar corretivos e ferti-
lizantes para alcançar níveis de produ-
tividade, evitando-se os impactos ne-
gativos, tanto no aspecto econômico 
(custo), quanto ambiental (contamina-
ção dos mananciais, liberação de gases 
do efeito estufa).

•	 Aumento  dos índices de matéria orgâ-
nica do solo – beneficia as condições 
físicas (estrutura) e químicas (nutrien-
tes) do solo; aumenta a capacidade de 

retenção de água, diminui perdas por 
erosão, incrementa a vida do solo pelo 
aumento de micro-organismos.

Em áreas de pastejo rotacionado bem 
manejadas existe a tendência da diminuição 
anual da reposição dos nutrientes, princi-
palmente o fósforo e o potássio, pois o de-
sempenho das pastagens tende a melhorar, 
principalmente, pela incorporação de ma-
téria orgânica, que diminui os custos com 
adubações. A permanência dos animais nos 
piquetes uniformiza a distribuição dos resí-
duos, fator que melhora e mantém a fauna 
do solo e a reciclagem de nutrientes, man-
tendo as condições desejáveis do solo.

A adoção de sistemas agrícolas, como o 
pastejo rotacionado intensivo, deve ser vis-
ta como uma das ferramentas capazes de 
intensificar a eficiência da atividade leiteira 
e contribuir para a manutenção dos recur-
sos naturais. 

As pastagens cultivadas prevalecem na 
maioria das terras do Estado de São 

Paulo. Pelo método convencional, o solo é 
bastante movimentado, mediante aração 
e gradagem, para permitir a semeadura 
de sementes pequenas, o controle das er-
vas daninhas, a correção do solo e para a 
adubação da pastagem em formação ou 
renovação. Geralmente, grandes áreas são 
preparadas dessa forma e a maioria do 
equipamento envolvido é alugada, já que 
as propriedades pecuárias são pouco equi-
padas para essas operações sazonais.

Para reduzir custos, práticas conser-
vacionistas, como terraceamento, não são 
empregadas, ao menos com os parâmetros 
técnicos recomendados. Portanto, duran-
te a formação ou reforma, uma grande e 
contínua área é intensamente mobilizada, 
permanecendo descoberta até que a pas-
tagem se restabeleça, o que ocorre conco-
mitantemente com o início do período das 
águas, potencializando o problema. 

Admite-se que as pastagens destinadas 
à produção exclusiva de leite ou mista se-
jam reformadas, em média, a cada 10 anos, 
numa estimativa conservadora. No Estado 
de São Paulo, isso representa cerca de 700 
mil hectares/ano e implica um grande im-
pacto em termos de erosão do solo, em 
razão da dispersão espacial das pastagens 
no Estado. Contudo, considerando o longo 
período entre as renovações, os impactos 
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de curto prazo sobre a produtividade não 
são claramente observados. Além disso, a 
renovação da pastagem é combinada com 
a aplicação de calcário e/ou fertilizantes, o 
que mascara as perdas de nutrientes e pro-
dutividade decorrentes da erosão do solo. 

Os impactos sobre a produtividade 
induzidos pela erosão nos solos tropicais são 
difíceis de notar, mesmo quando as taxas 
de erosão são altas. De qualquer forma, 
sabe-se que eles se refletem externamente, 
como: assoreamento de cursos de água; 
degradação dos vales e áreas ciliares 
(regiões sedimentares); e perda de longo 
prazo na profundidade efetiva do solo, a 
qual reduz a sustentabilidade da produção. 

A erosão é causada, essencialmente, 
por três fatores: o impacto direto das gotas 
da chuva no solo; a desagregação; o arraste 
e a deposição dos sedimentos, sob a forma 
de enxurrada. 

A primeira e principal medida mitiga-
dora da erosão é o impedimento físico do 
impacto da gota da chuva no solo despro-
tegido, que absorve toda a energia cinética 
desta. Nessa fase, o primordial é proporcio-
nar uma boa cobertura ao solo. A melhor 
alternativa para aplicar esse conceito é o 
Sistema de Plantio Direto na Palha que, no 
caso específico de pastagens, tem na ado-
ção da Integração Lavoura-Pecuária a me-
lhor alternativa. 

Importante também é a capacidade 
dos torrões de solo de se manterem natu-
ralmente agregados ou coesos, por meio 
de agentes cimentantes, como é o caso 
da matéria orgânica, fruto da decomposi-
ção de organismos biológicos como a mi-
crofauna e os restos de culturas vegetais. 
Quanto mais forte a agregação, mais resis-
tente o solo à erosão. Aplica-se, nesse caso, 
o princípio de produzir grande volume de 
matéria seca e mantê-la em superfície o 
maior tempo possível, o que é conseguido 
por meio de manejos corretos das forragei-
ras, impedindo o sobrepastejo ou pressão 
excessiva de pastoreio. 

O estrago causado pelas enxurradas 
pode ser minimizado pela própria cobertu-
ra vegetal do terreno, que evita a concen-
tração das águas, promovendo uma distri-
buição uniforme na superfície. Uma alter-
nativa é o sistema de terraceamento, mas 
que não pode ser adotado como prática 
isolada, caso contrário favorecerá a erosão. 
Isso porque o gado, ao dessedentar, procu-
ra os cursos d’água na rede de drenagem 
dos vales, formando  trilheiros com conse-
quente assoreamento dos mananciais. 

Estima-se que a área ocupada por 
pastagens para suportar o rebanho leitei-
ro e misto no Estado de São Paulo seja de 
3.688.072 hectares, segmentada em três 
porções: uma primeira de cerca de 20%, 
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constituída de pastagens já degrada-
das, com cobertura vegetal extremamen-
te deficiente e ocorrência de sulcos pro-
fundos e voçorocas; 60% de pastagens 
com algum nível de degradação, como 
erosão laminar em profusão e ocorrência 
de sulcos rasos e/ou trilheiros, em função 

de manejo inadequado, entretanto ainda 

inseridas no sistema produtivo; e 20% de 

áreas sob manejo correto, com perdas 

mínimas por erosão e máxima expressão 

de produtividade. 

Em virtude da espacialização das áreas 

das pastagens e os diferentes níveis de 

manejo, foram quantificadas as perdas por 

Perdas de solos em áreas de pastagens para pecuária leiteira e mista

erosão, considerando os principais tipos 
de solos e parâmetros correlatos para o 
cálculo da Equação Universal de Perda de 
Solos. No final, apurou-se uma perda total 
de 11.219.826,27 toneladas de solo/ano, 
correspondendo a uma média de 3,04 t/
ha/ano, em sua maior parte ocorrendo no 
Planalto Paulista. 

Desenvolvido pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) o Programa Produtor de 

Água é um programa voluntário no qual 
são beneficiados produtores rurais que, 
por meio de práticas e manejos conserva-
cionistas e de melhoria da cobertura vege-
tal, venham contribuir para o abatimento 
efetivo da erosão e da sedimentação e para 
o aumento da infiltração de água.

Trata-se de um programa moderno, 
perfeitamente alinhado com a tendência 
mundial de pagamento por serviços am-
bientais, como forma de incentivar práticas 
que contribuam para a preservação dos re-
cursos naturais, em especial a água. 

É baseado no mesmo princípio que orien-
ta o pagamento pelo uso da água. O usuário 
que utiliza os recursos naturais, principal-
mente os hídricos, de forma predatória, deve 
pagar pelas ações de restauração. Por outro 
lado, o usuário que adota práticas conserva-
cionistas deve receber pelas ações benéficas 
em prol do meio ambiente, que garantem a 
oferta de água em quantidade e qualidade 
adequadas para todos os usuários.

O Programa prevê o apoio técnico e 
financeiro à execução de ações de conser-
vação de água e solo, como: a construção 
de terraços e de bacias de infiltração; rea-
dequação de estradas vicinais; recuperação 
e proteção de nascentes; reflorestamento 
das áreas de proteção permanente e re-
serva legal; saneamento ambiental, entre 
outras. Prevê, também, o pagamento de 
incentivos (compensação financeira e ou-
tros) aos produtores rurais que, compro-
vadamente, contribuam para a proteção e 

Programa Produtor de água 
Devanir Garcia dos Santos - Engenheiro Agrônomo, gerente de Uso Sustentável da Água e do Solo da Agência Nacional de Águas - devanir@ana.gov.br 

recuperação de mananciais, gerando bene-
fícios para a bacia e sua população.

A concessão dos incentivos somente 
ocorre após a implantação, parcial ou total, 
das ações e práticas conservacionistas pre-
viamente contratadas. 

Os valores a serem pagos aos produto-
res são calculados em função do abatimen-
to da erosão e da sedimentação proporcio-
nados pela prática adotada e da melhoria 
da cobertura vegetal da bacia, analisando-
-se sempre a eficácia dessas ações na redu-
ção da poluição difusa e no aumento da 
infiltração de água no solo. 

O Programa é implementado por sub-
-bacias, onde existam condições para a cria-
ção de um mercado, ou seja, onde existam 
interessados em água com garantia de ofer-
ta e qualidade e estejam dispostos a pagar 
por ela e atores com condições e interesse 
de desenvolver ações voltadas à ampliação 
da oferta e melhoria da qualidade da água, 
mediante recebimento de incentivos.

A ideia subjacente e que encontra 
amparo na legislação vigente é a de que 
quando um usuário causa um prejuízo à 
bacia hidrográfica, seja reduzindo a dis-
ponibilidade de água, ao captá-la para 
determinado uso, seja prejudicando sua 
qualidade ao lançar efluentes em um corpo 
d’água, ele deverá pagar por esse uso; ora, 
se determinado usuário, ao utilizar práticas 
adequadas e ambientalmente sustentáveis 
ou, mesmo, ao tratar adequadamente os 
resíduos de sua produção devolvendo uma 
água de melhor qualidade do que a capta-

da, trazendo benefícios à bacia, sejam de 
maior disponibilidade de água ou de me-
lhoria da qualidade dos recursos disponí-
veis, é justo que receba um incentivo para 
continuar executando tais práticas.

Como se sabe, quando bem manejada, a 
agricultura é uma das poucas atividades eco-
nômicas capaz de “produzir” água de boa qua-
lidade. A ANA espera que, com este Programa, 
os que se beneficiam com a melhoria de 
qualidade e da quantidade de água na bacia 
(empresas de saneamento, indústrias, municí-
pios, estados e a sociedade em geral) possam 
cofinanciá-lo. Assim, o Programa permitirá 
uma participação crescente de produtores, 
gerando um círculo virtuoso em que todos, 
sociedade e meio ambiente, só têm a ganhar. 

Para atingir as metas do Programa, a par-
ticipação efetiva da Assistência Técnica e da 
Extensão Rural é imprescindível, razão pela 
qual parceiros, como a CATI, são muito im-
portantes para o sucesso do Programa, que 
tem como uma de suas principais diretrizes 
a assistência integral aos produtores rurais.

Atualmente, diversos projetos estão sen-
do desenvolvidos no âmbito do Programa 
Produtor de Água, dentre eles podemos 
citar o Projeto Conservador das Águas de 
Extrema (MG), o Produtores de Água do 
Espírito Santo, o Pipiripau em Brasília, o 
Guariroba em Campo Grande (MS), o João 
Leite em Goiânia (GO), assim como o pro-
jeto da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (PCJ), nos municípios de Joanópolis 
e Nazaré Paulista, do qual a CATI participa 
juntamente com a ANA, a Secretaria do Meio 
Ambiente de São Paulo e a ONG TNC. 

Pastagens já degradadas – 20% da área total de pastagens

Solos
Erodibilidade Erosividade

LS C P
Perda
Solo

Área 
Perda 
total

t.m m/MJ.h MJ.mm/ha.h t/ha Ha t

LE a 0,017 7025 1 0,05 1 5,97125 357.232,14 2.133.122,39

Pln 0,035 7025 1 0,05 1 12,29375 142.892,88 1.756.689,34

Pml 0,049 7025 1 0,05 1 17,21125 142.892,88 2.459.365,08

LR 0,012 7025 1 0,05 1 4,215 51.785,76 218.276,98

TE 0,018 7025 1 0,05 1 6,3225 7.144,67 45.172,18

Outros 0,025 7025 1 0,05 1 8,78125 35.666,08 313.192,72

            Total 737.614,40 6.925.818,69

           
Média

t/ha
  9,39

Pastagens em fase inicial de degradação – 60% da área total de pastagens

Solos
Erodibilidade Erosividade

LS C P
Perda
Solo

Área 
Perda 
total

t.m m/MJ.h MJ.mm/ha.h t/ha Ha t

LE a 0,017 7025 1 0,01 1 1,19425 1.071.696,41 1.279.873,43

Pln 0,035 7025 1 0,01 1 2,45875 428.678,64 1.054.013,61

Pml 0,049 7025 1 0,01 1 3,44225 428.678,64 1.475.619,05

LR 0,012 7025 1 0,01 1 0,843 155.357,28 130.966,19

TE 0,018 7025 1 0,01 1 1,2645 21.434,01 27.103,31

Outros 0,025 7025 1 0,01 1 1,75625 106.998,23 187.915,63

 

Total 2.212.843,20 4.155.491,21

Média  
1,88

t/ha

Pastagens com manejo adequado – 20% da área total de pastagens

Solos
Erodibilidade Erosividade

LS C P

Perda

Solo
Área 

Perda 

total
t.m m/MJ.h MJ.mm/ha.h t/ha Ha t

LE a 0,017 7025 1 0,001 1 0,119425 357.232,14 42.662,45

Pln 0,035 7025 1 0,001 1 0,245875 142.892,88 35.133,79

Pml 0,049 7025 1 0,001 1 0,344225 142.892,88 49.187,30

LR 0,012 7025 1 0,001 1 0,0843 51.785,76 4.365,54

TE 0,018 7025 1 0,001 1 0,12645 7.144,67 903,44

Outros 0,025 7025 1 0,001 1 0,175625 35.666,08 6.263,85

 

Total 737.614,40 138.516,37

Média
  0,19

t/ha

TOTAL GERAL DE PERDAS DE SOLO POR EROSÃO EM
ÁREAS DE PASTAGENS SOB PECUÁRIA LEITEIRA E MISTA 11.219.826,27

Fonte : Lombardi Neto, Francisco - IAC - 05/2000 
Aplicação da Equação Universal de Perdas de Solo  no valor da erosividade média do Estado de São Paulo. 
Adaptada e atualizada (Projeto LUPA 2007/2008) por Drugowich, M.I.; Savastano, S. e Savastano, S.A.A.L-CATI - 4/2009 
Este texto pode ser consultado na íntegra no endereço: www.cati.sp.gov.br/projetolupa/estudos_lupa/ErosaoPastagensSP.pdf



Outorga e cobrança pelo uso da água 
são assuntos que vêm de longa data 

na legislação ambiental, pela qual a água é 
um bem público (estadual ou federal), cuja 
utilização, para qualquer finalidade, tan-
to em termos de quantidade (captações) 
como de qualidade (lançamentos), depen-
de de uma autorização/concessão chama-
da outorga. No caso da agropecuária, os 
usos mais frequentes são para irrigação e 
barramentos. São de responsabilidade do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica, 
da Secretaria de Saneamento e Energia, 
e dependem, também, de um parecer 
técnico da Cetesb, vinculada à Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente. 

Quanto à cobrança de água, muitos 
pensam que já pagam e isso não lhes diz 
respeito. Acontece é que todos terão de pa-
gar, inclusive o pessoal da cidade que paga, 
atualmente, apenas o custo pela captação, 
pelo tratamento e pela distribuição, e não 
pela água em si.

Tudo isso está na Lei 12.183, de 
29/12/2005, regulamentada em 30/3/2006 
pelo Decreto 50.667 para os usuários urba-
nos e industriais, norteando os trabalhos 
dos Comitês de Bacias, que estão em fase 
de discussão de cronogramas, divulgação, 
atos convocatórios, fundamentação etc., 
para poder implantar a cobrança. Os de-
mais usuários, aqui inserido o setor rural, 
conforme diz a lei, estão sujeitos à cobran-
ça desde 1.o de janeiro de 2010, já havendo 
uma minuta de decreto pronta e específica 
para ser promulgada pelo governador. 

Na lei e no decreto são estabelecidos 
os valores máximo e mínimo a serem co-
brados no Estado de São Paulo. No caso de 
captação, por exemplo, o preço máximo 
por m3 é de 0,001078 Ufesp, o que daria, 
pela Ufesp atual de R$ 16,42, um valor má-
ximo de R$ 0,018/m3 de água captada. Já 
para os lançamentos o limite máximo é de 
três vezes ao captado, o que daria, no máxi-
mo, R$ 0,053/m3.

Ainda, conforme a lei, o dinheiro ar-
recadado será aplicado na própria Bacia 
Hidrográfica, financiando projetos conti-
dos nos Planos de Bacias, os quais defi-
nirão os investimentos e as prioridades, 
mediante decisão dos membros do co-
mitê. 

Mas, antes de cobrar, precisamos defi-
nir se um rio é federal ou estadual. É consi-
derado federal quando divide dois estados, 
ou quando atravessa dois ou mais estados, 
caso do Rio Pardo, considerado um rio fe-
deral, pois nasce em Minas Gerais, atraves-
sa São Paulo e vai desaguar no Rio Grande 
do Sul. Para cobrar água no Pardo (um rio 
federal) tem de haver um acerto entre São 
Paulo, Minas Gerais e o Governo Federal, 
sendo esta uma questão a ser resolvida ur-
gentemente, senão a cobrança fica inviabi-
lizada em termos sociais, econômicos, e ... 
políticos!

Outra pendência importante está no 
Artigo 3.º da Lei 12.183: “A implantação da 

cobrança ... será feita .... com a organização 
de um cadastro específico de usuários ....” 
cadastro este que, conforme a minuta de 
decreto para o setor rural, será considerado 
como um protocolo de pedido de Outorga. 

Temos defendido junto às Câmaras 
Técnicas do Comitê de Recursos Hídricos 
que, após esse cadastro específico inicial 
para cobrança, as outorgas tenham, pos-
teriormente, seus procedimentos e suas 
exigências simplificadas, considerando o 
porte e o impacto do empreendimento, 
sem exigências, como projetos técnicos, 
mapas planialtimétricos, estudos de via-
bilidade, averbações em cartório, geor-
referenciamento, recuperação de áreas 
degradadas etc., os quais podem tornar 
a cobrança insustentável para os produ-
tores rurais, não pelo valor cobrado pela 
água, mas pelo custo exorbitante desses 
procedimentos. Para isso, é fundamen-
tal uma ação conjunta das Secretarias 
do Meio Ambiente, de Saneamento e 
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Energia, e de Agricultura para estabele-
cimento de critérios, parâmetros, docu-
mentos etc., para concessão de outorgas. 
Com a participação, claro, de entidades 
representantes do segmento usuário (no 
caso o setor rural). 

Não podemos pensar apenas em 
um custo adicional para a agropecuária. 
Temos de encarar como uma contribuição 
do setor: se participamos dos problemas, 
temos de participar também das soluções 
para melhoria, em termos de quantida-
de e de qualidade, dos recursos hídricos. 
Com a racionalização dos procedimentos 
e custos das outorgas podemos dizer que 
todos sairão ganhando no final. Perde, lo-
gicamente, a burocracia geradora de cus-
tos que não é responsável por nenhuma 
contribuição efetiva para preservação do 
meio ambiente.

Também, salientamos, na lei, o fato de 
a conservação do solo ser considerada um 
dos parâmetros para cobrança e um meca-
nismo promotor de incentivos financeiros 
(Artigo 9.º); ainda há a possibilidade de os 
agricultores se beneficiarem diretamente 
de financiamentos de projetos (Artigo 2.º), 
o que, atualmente, segundo o Fehidro, só 
é possível por intermédio de entidades e 
pessoas jurídicas.

Não podemos nos esquecer dos lan-
çamentos, outra questão a ser bem traba-

lhada, no tocante à qualidade, em espe-
cial pela pecuária e seus confinamentos, 
uma bandeira a ser empunhada pelo se-
tor rural.

Além disso, precisamos ficar atentos 
à “criticidade de bacias”, outra questão 
polêmica pela qual uma bacia deve ser 
considerada crítica quando a soma das 
vazões captadas superar 50% da respec-
tiva vazão de referência (Q7,10). Norma 
adequada, a nosso ver, não fosse a forma 
de contabilização das demandas de ou-
torgas na agropecuária, em especial para 
irrigação, para determinar uma possível 
“criticidade”. O volume de água consu-
mido na irrigação não pode ser contabi-
lizado como se fosse utilizado durante 
24 horas por dia e 365 dias por ano, pois, 
conforme cálculos estimados, o volume 
real gasto  situa-se em torno de 10,5% do 
volume potencial com uso ininterrupto, 
podendo chegar a apenas 8% com uso 
racional na irrigação, fazendo com que 
muitas bacias tenham sido “declaradas 
críticas” sem nunca terem sido. Pelos 
critérios atuais, após o cadastro dos irri-
gantes, teríamos, erroneamente, quase o 
Estado de São Paulo inteiro considerado 
como crítico.

Concluímos, destacando que a base 
da gestão das águas parte de um diag-
nóstico, gerador do Relatório Zero e do 

Plano de Bacia, contendo as ações, as 
metas e as prioridades de investimen-
tos. Tudo, mais a cobrança (Modo e pe-
riodicidade, Valores a serem cobrados, 
Coeficientes ponderadores, Isenções, 
Usos insignificantes, Incentivos etc.), 
sendo decididos nos comitês, sem con-
tar que o Artigo 6.º da lei atribuiu um 
peso de 40% para os votos da Sociedade 
Civil, sendo 70% (destes 40%) o peso 
dos votos dos representantes de usuá-
rios pagantes, fortalecendo sua partici-
pação.

Portanto, é fundamental e indispen-
sável a participação efetiva das lideran-
ças por meio dos conselhos regionais e 
municipais, das associações, das coope-
rativas, dos sindicatos rurais etc., parti-
cipando e representando de fato, ou-
vindo e informando seus liderados, sem 
espaço para lideranças “que entram 
mudas e saem caladas”, ou que agem 
individualmente como representantes 
de si mesmos. Não é possível receber 
um formulário para marcar um x (xis) 
nos itens que são de interesse do setor. 
É preciso marcar presença, com propo-
sições embasadas, justas e o momento 
é agora, quando decisões relevantes 
estão sendo tomadas e, posteriormen-
te, no dia-a-dia dos Comitês de Bacias, 
quando detalhes essenciais serão deci-
didos. 



Escolhido para piloto da primeira fase 
do Programa Estadual de Microbacias 

Hidrográficas, o município de Santa 
Albertina pertence à CATI Regional Jales e 
tem como ponto forte o trabalho desenvol-
vido pela Casa da Agricultura. Com a che-
gada da cana-de-açúcar à região e de uma 
usina ter sido instalada há cerca de três anos, 
o município ainda apresenta diversidade de 
culturas. Além disso, a pecuária leiteira tem 
sido fortalecida, principalmente,  após a cria-
ção da Cooperativa Agropecuária de Santa 
Albertina, que tem permitido a melhor co-
mercialização do leite e alcançado bons 
preços para o produto, sendo considerado o 
melhor valor obtido por litro na região.

Além da pecuária leiteira, outra as-
sociação que vem se despontando é 
a Associação dos Pescadores de Santa 
Albertina. Criada há quatro anos, tem 30 
associados que trabalham no sistema de 
criação de peixes em tanque-rede. Outro 
investimento que começa a despontar é 
o turismo rural, com a reforma da prainha 
municipal e a consolidação de dois lotea-
mentos urbanos às margens do lago da 
Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira.

Santa Albertina, com área rural de 25 
mil hectares, enfrentou vários problemas 
de falta de conservação do solo que resul-
taram em voçorocas, assoreamento de rios 
e córregos, falta d’água que contribuíram 

para o empobrecimento dos produtores ru-
rais que se viam sem alternativas. Durante 
os oito anos do Programa de Microbacias 
muita coisa mudou e várias conquistas 
foram registradas no período. “A parceria 
com a Prefeitura foi fundamental para que 
isso acontecesse. O prefeito Antonio “Tal” 
Pavarini de Matos disponibilizou os funcio-
nários e apoia todas as atividades, como, 
por exemplo, a manutenção das estradas 
rurais para que haja melhor escoamento da 
produção e também para que não ocorram 
novos assoreamentos dos cursos d´água. 

O primeiro poço artesiano construído 
pelo Programa de Microbacias foi em Santa 
Albertina e atendeu um grupo de 18 pro-

Funcionários (esq. à dir.): eng. o  agr. o  Osmar Guimarães, auxiliar de serviço Antonio Camargo, eng. o  agr. o  João A. Duran, técnico Edson F. Rocha, Agente de 
apoio Sueli Lourdes de Souza e méd. vet. Alceu Toledo

CASA DA AgRICuLTuRA  DE SANTA ALBERTINA
Escolhida como município piloto do Programa de Microbacias, Santa Albertina deu exemplo que se multiplicou em todo o Estado de São Paulo
Graça D’Auria
Jornalista - CECoR /CATI

dutores rurais. “Não tínhamos água e nem 
capacidade de produção. A partir do poço, 
passamos a trabalhar com o projeto CATI 
Leite, com pastejo rotacionado irrigado, 
plantamos um hectare de seringueira e 
abrimos a varanda da nossa casa para os 
cursos e as palestras oferecidos pela Casa 
da Agricultura”, contam João e Maria do 
Carmo Souza, proprietários do Sítio São 
João que, hoje, investem na borracha na-
tural que começa a ser colhida do seringal 
implantado há cerca de 8 anos.

Um dos responsáveis pela forma de 
a CATI trabalhar em Santa Albertina é o 
eng.º agr.º Osmar Guimarães que há 26 
anos, recém-ingresso na CATI, assumiu 
o comando da Casa da Agricultura. “Na 
época, estava instalada em local alugado 
pelo Estado, depois, em parceria com a 
Prefeitura, foi construída em local defini-
tivo. Sempre estivemos de portas abertas 
para o agricultor e trabalhamos juntos 
para oferecer melhores condições aos pro-
prietários rurais”, afirma Osmar Guimarães 
que, em 2001, assumiu a responsabilidade 
da Unidade Técnica de Engenharia (UTE) 
de Jales, passando a trabalhar com ma-
peamentos agroambientais, com os 22 
municípios que compõem a CATI Regional 
Jales, assumindo a Casa da Agricultura o 
eng.º agr.º João Augusto Duran. 

Entre os exemplos de sucesso de Santa 
Albertina podem ser destacados o forta-
lecimento da Associação de Produtores 
Rurais (Aprusa), a criação da Cooperativa, 
o atendimento oficial a mais de 95% das 
590 propriedades rurais, o plantio de matas 
ciliares, a instalação de cercas de proteção 
de mananciais que renderam o retorno 
da água, as fossas sépticas construídas, os 
projetos elaborados para obtenção de cré-
dito rural, a readequação de estrada rural, 
o controle de voçorocas. “Tínhamos um bu-
raco de mais de 4m de profundidade que 
dividia a propriedade e impedia o pastejo 
do gado. Hoje, com os terraceamentos efe-
tuados na região e a tecnologia utilizada 
na recuperação da área de erosão, nossas 
terras foram valorizadas e podemos pensar 
em produzir mais e melhor”, conta César 
Sanches Pelaio Peres.

Outro produtor que pode falar em in-
vestimento e sucesso é Otaíde Procópio 
Martins, que passou de 60 litros de leite/
dia tirados de 8 a 10 vacas para 240 litros 
de leite/dia com 23 vacas melhoradas ge-
neticamente pelo projeto CATI Leite.

Em todas essas ações, o trabalho da 
Casa da Agricultura de Santa Albertina 
teve papel importante e, por esse motivo, 
é chamada por todos de “a casa do produ-
tor rural”. 

Maria do Carmo Souza, proprietária do Sítio São João: recuperação de mata ciliar resgatou a nascente

O prefeito Antonio “Tal” Pavarini de Matos e 
o eng. o agr. o Osmar Guimarães, da Casa da 
Agricutura



Entende-se por mata ciliar a vegetação 
que ocorre nas margens de rios e ma-

nanciais.  O termo “ciliar” refere-se ao fato 
de que ela protege os cursos de água do as-
soreamento, assim como os cílios protegem 
os nossos olhos. Essa definição tão simples 
nos dá uma ideia do importante papel que 
a mata ciliar exerce nos ecossistemas.

O Código Florestal (Lei n.° 4.777/65), 
desde o ano de 1965, inclui as matas cilia-
res na categoria de áreas de Preservação 
Permanente (APPs). Assim, toda a área ao 
longo das margens dos rios, ao redor de 
nascentes e de reservatórios, contendo ou 
não vegetação natural, deve ser preservada. 
O artigo 2.° dessa lei diz que a largura da fai-
xa de mata ciliar a ser preservada está rela-

cionada com a largura do curso d’água: rios 
com até 10 metros de largura necessitam de 
30 metros de mata ciliar; rios entre 10 e 50 
metros de largura precisam de 50 metros de 
mata ciliar e rios entre 50 e 100 metros care-
cem de 100 metros de mata ciliar.

Essas faixas deverão ser preservadas 
em ambas as margens dos rios. Já em nas-
centes, as matas ciliares devem ocupar um 
raio de 50 metros. 

Por que preservar?

Porque os benefícios são imensos. A 
preservação possibilita: 

•	 controlar a erosão nas margens 
dos cursos d´água por meio do 

Restauração de       
        Matas Ciliares
Clélia Maria Mardegan – Engenheira Agrônoma - CATI Regional Lins - cleliamardegan@cati.sp.gov.br
Cláudia D. Santos Junqueira – Engenheira Agrônoma - CATI Regional Lins - claudia.santos@cati.sp.gov.br

desenvolvimento e da manuten-
ção de um grande emaranhado de 
raízes;

•	 servir como filtro entre os terrenos 
mais altos e o ecossistema aquático;

•	 atuar na diminuição e filtragem do 
escoamento superficial para impe-
dir ou dificultar o carregamento de 
sedimentos para o sistema aquá-
tico, contribuindo, dessa forma, 
para a manutenção da quantidade 
e qualidade da água nas bacias hi-
drográficas (função essa compro-
vada por meio de estudos);

•	 promover a integração com a su-
perfície da água, proporcionando 

Poema “A Mata Atlântica e Você” 

 Denise Valéria de Lima Pufal

 “A natureza é prodigiosa, generosa, uma 
agricultora incansável.

 É deixar uma área sem mexer e lá vem ela, 
com arbustos, depois palmeira, depois 
árvore pequena, árvore grande e toma 
conta de tudo. 

É a natureza fonte da vida, aproveitando to-
das as oportunidades para trazer mais vida 
ao planeta, usando como semeadores as 
aves e os peixes, as águas e o vento, jogando 
semente em terra boa, terra ruim, onde for 
possível ao vento chegar - que é todo lugar” 

cobertura e alimentação para pei-
xes e outros componentes da fau-
na aquática; 

•	 formar corredores ecológicos 
(áreas que unem os remanescentes 
florestais da região), possibilitando 
o livre trânsito de animais e 
a dispersão de sementes das 
espécies vegetais, garantindo a 
biodiversidade da região.

Durante milhares de anos, a flora na-
tiva vem interagindo com o ambiente e, 
assim, passou por um rigoroso processo de 
seleção natural que gerou espécies gene-
ticamente resistentes e adaptadas ao local 
onde ocorrem. Um acompanhamento pe-
riódico da área a ser reflorestada determi-
nará a metodologia a ser adotada, que po-
derá ser plantio de mudas, enriquecimento, 
adensamento ou somente condução da re-
generação natural.

O Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, realizado pela CATI, sub-
vencionou, ao longo de oito anos, o isola-
mento com cercas de proteção de 1.717 
quilômetros de mata ciliar com recursos 
para aquisição de materiais e contratação 
de mão-de-obra e doação de 4.975.574 de 
mudas de espécies nativas, restaurando, 
aproximadamente, 5 mil hectares. Foram 
realizados 6.722 atendimentos e o montan-
te de recursos direcionados a essas ativida-
des foi de R$ 11.215.230,00.

O monitoramento de avaliação das 
áreas restauradas tem constatado que 
70% encontram-se bem conservadas, em 
processo de restauração, e apresentam bom 
desenvolvimento. Os produtores rurais 
envolvidos no processo têm demonstrado 
muito interesse e contribuído para o 
sucesso dessa prática, com empenho na 
manutenção das mudas implantadas e na 
condução da regeneração natural. 

Como se não bastassem todos esses 
benefícios ainda cabe ressaltar a relevante 
função de preservar a paisagem - belos 
“quadros verdes” que tanto descansam 
nossos olhos - e também a estabilidade 
geológica, assegurando, finalmente, o 
bem-estar das populações humanas.

Restaurar uma mata ciliar significa faci-
litar os processos naturais para que, junto 
com a natureza, o homem possa auxiliar 
no restabelecimento da estrutura e da ca-
pacidade de perpetuação dessa mata. Para 
tanto, o isolamento da área a ser restaurada 
e o controle das plantas exóticas invasoras 
são os primeiros passos a serem tomados. 
As espécies nativas que germinarem após o 
isolamento devem ser consideradas como 
o início da restauração e conduzidas como 
se fossem mudas plantadas. Espécies nati-
vas são aquelas naturais de uma determi-
nada região.
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Por tempos, obter boa produção e man-
ter o negócio eram as metas dos agri-

cultores. Não havia qualquer preocupação 
com a conservação do solo. Os sistemas 
de produção não preconizavam  práticas 
conservacionistas; arado e grades pesadas 
eram usados nas áreas de cultivo e os solos 
foram utilizados de forma intensiva.  Com 
o tempo, se exauriram e os agricultores 
passaram a conhecer as voçorocas ou bo-
çorocas que, na cultura indígena, quer dizer 
“grande comedor de terra”, assim chamadas 
por se tratar de erosões na forma de enor-
mes buracos formados pelo escorrimento 

da água das enxurradas em solos pobres e 
mal drenados.

Para isso, contribuíram as condições 
edafoclimáticas do Estado de São Paulo, 
com chuvas intensas de verão sobre solos 
de textura arenosa à média e suscetíveis 
à erosão que, aliadas às ações equivo-
cadas no manejo do solo, acabaram por 
provocar, em certas áreas, uma catástrofe 
ambiental, tornando muitas propriedades 
improdutivas e, além disso, provocando 
grande impacto nos córregos e ribeirões 
com assoreamento e perda da vazão.

A CATI, com o Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas (2000 a 2008), 
proporcionou a capacitação dos técnicos 
para o reconhecimento e a elaboração de 
projetos técnicos para recuperação e con-
trole dessas grandes erosões. O impacto 
ambiental não se resumia aos imensos 
“buracos” formados na área de cultivo. O 
solo arrastado pela enxurrada era deposi-
tado nas baixadas onde se encontravam 
as águas das nascentes, dos córregos e 
dos rios, tornando-as poluídas com partí-
culas de solo, fertilizantes, matéria orgâ-
nica e defensivos agrícolas. Além disso, a 

Voçorocas: motomecanização e manejo 

adequado garantem recuperação de terras
Paulo Henrique Interliche – Engenheiro Agrônomo - UTE/CATI Regional ourinhos - phinterliche@cati.sp.gov.br
Luis Antonio Murakami – Engenheiro Agrônomo - UTE/CATI Regional Lins - ute.lins@cati.sp.gov.br

Quebra de talude (controle de voçorocas)

quantidade das águas diminuiu conside-
ravelmente com o entupimento de nas-
centes pelo assoreamento. A voçoroca se 
torna ainda mais crítica quando alcança o 
lençol freático, provocando o surgimento 
de um novo córrego que, geralmente, pro-
voca a queda de barrancos ao longo desse 
processo erosivo.

A recuperação 

O Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, por meio do componente 
Recuperação de Áreas Degradadas, veio 
proporcionar a recuperação dessas áreas, 
tornando-as novamente produtivas.

A motomecanização, utilizada com tec-
nologia e de forma criteriosa, suavizou os 
taludes, sem desprezar as camadas férteis,  
e possibilitou a incorporação desses ter-
renos às áreas produtivas da propriedade, 
dando uma nova característica ao imóvel e 
valorizando a propriedade rural. 

A satisfação do produtor em resol-
ver um  problema, geralmente causa 
de tormento por muito tempo, tornou-
-o mais otimista com a propriedade e 
animado a estimular outros produtores. 
Cessado o processo erosivo, acabaram 
os acidentes de queda e morte de ani-
mais e rios e córregos voltaram a ter va-
zão. A partir de então, todo o processo 
desenvolvido levou à conscientização 
dos produtores em relação à preserva-
ção do meio ambiente.

e estudo de sua interrupção; estudo da 
possibilidade de drenar água da área da 
voçoroca para as áreas lindeiras; estudo 
de obras de recuperação e proteção da 
área com solo exposto; avaliação da ne-
cessidade de isolamento da área e culti-
vo de plantas protetoras.

•	 Elaboração do projeto com a escolha 
entre duas tecnologias: suavização 
do talude da voçoroca ou construção 
de caixas de retenção, dimensionan-
do a obra com a quantificação da 
necessidade de motomecanização, 
com a execução de obras e manejo 
das áreas de contribuição e reco-
mendação de uso do solo e manejo 
da área.

Práticas que levam às voçorocas:

•	 pastagens formadas de maneira errônea;

•	 uso de culturas com sistema radicular 
não abundante em áreas declivosas;

•	 exposição do solo (sem cobertura ve-
getal) em períodos de chuvas intensas;

•	 pastagens degradadas, com pouquís-
simo volume de forragem;

•	 aberturas de saídas de água das estra-
das e carreadores, conduzindo a en-
xurrada para áreas lindeiras, formando 
grandes volumes de enxurradas.

Práticas de conservação do solo:

•	 terraceamento;

•	 bacias de contenção;

•	 pastagens com boa cobertura vegetal. 

Etapas para execução do  controle  de 
voçoroca

•	 Identificação de processos erosivos 
nas propriedades, chamada de Projeto 
Individual da Propriedade.

•	 Elaboração do diagnóstico das condi-
ções de uso e manejo do solo da pro-
priedade.

•	 Na existência de voçorocas, levanta-
mento e avaliação das condições, como: 
uso anterior e atual da área; dimensões 
da voçoroca, suscetibilidade do solo 
à erosão; capacidade de infiltração de 
água no solo; ocupação do solo no en-
torno, a montante da voçoroca; diag-
nóstico das causas do processo erosivo 

Segmento de terraço (controle de voçorocas)

Vegetado com braquiária (controle de voçorocas)



O Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas (PEMH), implementado 

de 2000 a 2008, teve entre suas ações traba-
lhos integrados de práticas de conservação 
de solos, adequação de estradas rurais e re-
cuperação de áreas degradadas (controle de 
voçorocas) que contribuíram, significativa-
mente, para o desenvolvimento de sistemas 
de produção agropecuária sustentáveis. Nos 
oito anos de atuação do programa foram in-
vestidos mais de R$ 68 milhões na adequa-
ção de, aproximadamente, 1.650 quilôme-
tros de estradas rurais e na recuperação de 
1.800 voçorocas, beneficiando diretamente 
cerca de 25 mil proprietários rurais.

Com o término do programa, foi ela-
borado pela CATI um estudo de caso que 
apresentou os principais impactos ocorri-
dos durante a execução do PEMH, detalha-
dos a seguir. 

Alterações e adaptações de tecnologias 
no Estado de São Paulo utilizadas 

em adequação de estradas rurais e 
recuperação de áreas degradadas

As obras de adequação de estradas 
rurais realizadas pelas Prefeituras com 
recursos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro) passaram a adotar, a par-
tir de 2005, os mesmos modelos de proje-
tos e técnicas recomendados nos manuais 
da CATI/PEMH. A adoção de estratégias téc-
nicas e operacionais similares às do PEMH 
pode ser considerada como uma boa expe-
riência compartilhada entre a CATI e outras 
instituições públicas na prestação de servi-
ços de adequação de estradas rurais e con-
trole de voçorocas.

Programa Estadual de 
Microbacias hidrográf icas: 
adequação de Estradas Rurais 
Luiz Roberto Rabello – Engenheiro Agrônomo - CATI Regional Marília - tecnicomarilia@cati.sp.gov.br

Estrada recuperada sem agressão ao meio ambiente. Foi utilizado pavimento de concreto nas faixas 
de rolamento

Estrada recuperada por meio da instalação de dispositivos de drenagens e cascalhamento da pista de 
rolamento
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Impacto das alternativas no custo de 
manutenção das estradas rurais pelos 

municípios

Estudos elaborados em quatro regiões 
do Estado de São Paulo apontaram que o 
serviço de adequação das estradas rurais, 
além do ganho social e ambiental, gerou 
uma economia anual às Prefeituras de, 
aproximadamente, R$ 5,2 milhões com a 
redução de gastos em manutenção corri-
queira das estradas rurais. Outro fato rele-
vante observado foi o ganho econômico 
com a valorização das propriedades e  a 
motivação dos produtores rurais para no-
vos investimentos.

Impacto das Ações do PEMh na 
Qualidade da água Superficial

De acordo com o estudo de caso 
sobre os Impactos das Ações do Programa 
Estadual de Microbacias na Qualidade das 
Águas Superficiais (Bassi, L. 2007), concluiu-
se que a diminuição da turbidez nas bacias 
hidrográficas monitoradas se deve aos 
resultados das práticas de conservação de 

solo - terraceamentos de solos agrícolas, 
recuperação da mata ciliar e mudança no 
manejo dos solos - e, principalmente, aos 
trabalhos de adequação de pontos críticos 
das estradas rurais e controle de voçorocas. 

Impactos quanto às perdas de solos e 
assoreamento de mananciais

Segundo estudos do Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), 
Bertoni, J. e Lombardi Neto, 1990 
(Conservação do solo), mais de 60% dos 
sedimentos carreados aos mananciais 
são provenientes de processos erosi-
vos nas estradas rurais e voçoroca e, 
segundo dados do Manual Técnico da 
CATI (Bellinazzi Junior et al., 1981), os 
trechos críticos de estradas rurais e vo-
çorocas são responsáveis por perdas de, 
aproximadamente, 175 toneladas de 
solo por hectare anualmente. Portanto, 
podemos afirmar que, após os traba-
lhos de adequação de estradas rurais 
e da recuperação de áreas degradadas 
com estabilização de voçorocas, houve 

uma redução considerável do assorea-
mento dos mananciais. 

Resultados positivos

A adequação de estradas rurais, a recupe-
ração de áreas degradadas, a melhoria na qua-
lidade da água superficial das bacias hidrográ-
ficas e a redução do assoreamento dos manan-
ciais foram resultados positivos do Programa 
Estadual de Microbacias Hidrográficas. 

Os novos desafios

Desenvolver e implantar um sistema 
moderno e funcional de gestão de estradas 
rurais para que as municipalidades possam 
planejar suas ações e racionalizar os escas-
sos recursos financeiros e pouca disponibi-
lidade de máquinas; imputar senso de res-
ponsabilidade às comunidades por meio 
de capacitação de toda a equipe técnica e 
operacional das prefeituras e envolver as 
comunidades rurais e integrar as políticas 
públicas com a finalidade da ampliação da 
capacidade de investimento são também 
algumas das ações a serem realizadas.  

Comportamento da turbidez no ponto de monitoramento 02700, na Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
(UGRHI) do Baixo Tietê, no período de 2002 a 2006 (Fonte: Cetesb, 2007)



A cultura da cana-de-açúcar vem se ex-
pandindo por todo o Brasil, notada-

mente em São Paulo, maior produtor na-
cional, por concentrar extenso volume de 
pesquisas no setor e gerar tecnologia de 
ponta na produção agroindustrial. 

Na comparação entre os dados do LUPA 
1995/1996 e 2007/2008, é possível visuali-
zar um acréscimo da área ocupada pela 
cana-de-açúcar da ordem de 90% (de 2,886 
para 5,5 milhões de hectares) contra uma 
regressão da área ocupada por pastagens 
de cerca de 22% (de 10,275 para 8 milhões 

de hectares). Em que pese essa redução 
das áreas de pastagem, houve aumento 
da produção em decorrência do aumento 
da capacidade de suporte e melhoria dos 
índices zootécnicos, ou seja, tecnologia 
incorporada aos sistemas de produção. 
Consideremos, ainda, que as principais ex-
plorações agropecuárias do Estado, como 
grãos, frutas, café, seringueira, citros e eu-
calipto, mantiveram-se estáveis ou cres-
ceram em termos de produção absoluta, 
denotando captação de ganhos de produ-
tividade expressivos. Considerando todas 

essas questões, a assertiva de que a cultura 
da cana estaria afetando a produção de ali-
mentos e riquezas não procede, visto que 
podem ser observadas melhorias na pro-
dutividade de todas as culturas avaliadas. 

Sem entrar no mérito da importância 
da cultura no contexto ambiental, onde o 
confronto etanol versus petróleo denota 
um balanço energético altamente positivo 
para o etanol, existem correntes de pensa-
mento que colocam a cana como a grande 
vilã quando se trata de conservação do 
solo. No entanto, a exploração da cultura 
impõe grande dose de profissionalismo, 
visto tratar-se de atividade coligada à área 
agroindustrial, que considera os fatores de 
produção para a obtenção de lucro, sendo 
o de maior importância a terra, que, como 
na fábula, pode ser comparada à “galinha 
dos ovos de ouro”.

 Assim, fica evidente que a proteção 
desse recurso natural é essencial para 
a manutenção do status quo da produ-
ção sucroalcooleira. Os investimentos 
em pesquisa privada e/ou oficial para a 
geração de novas tecnologias que per-
mitam a otimização da produção com a 
minimização dos impactos traduzem o 
conceito de sustentabilidade, muitas ve-
zes, utilizado em vão por fundamentalis-
tas com o pretexto de defender a produ-
ção sustentável paulista em detrimento 
do crescimento das explorações tidas 
como de excelência, dentro dos concei-
tos do capitalismo moderno.

É salutar lembrar que a arquitetura fo-
liar, a ocorrência de perfilhos, o fato de ser 
plurianual, bem como as especificidades 
da exploração, como espaçamento e tratos 
culturais demandados, enfim, todas essas 
características da cana  fazem da cultura 
uma das melhores posicionadas em termos 

Expansão da Cana-de-Açúcar 
Versus Conservação do Solo
Mário Ivo Drugowich – Engenheiro Agrônomo - Ciagro/CATI – drugo@cati.sp.gov.br 

de conservação, com perda de solo por hectare/ano de 12t, contra, 
por exemplo, 38t para a cultura de feijão, ou seja, uma variação de 
mais de 200%.

Em termos de perda de água, também as diferenças são rele-
vantes; a cana perde, por erosão, 4,2% da água da chuva contra 
11,2% na cultura do feijão. Vale lembrar que uma das práticas de 
controle vegetativo da erosão é a adoção de cordões vegetados em 
nível, onde são recomendados a cana, o vetiver e o capim-cidreira, 
com potencial de 80% de controle da erosão.

Para efeito de comparação, estudos indicam perdas de 
solo variando em 5.000% - de 9,39 t/ha/ano em pastagens 
degradadas a 0,19 t/ha/ano nas conduzidas adequadamen-
te. Tem-se, ainda, o fato de que os 20% da área total de pas-
tagens estão inaptos à produção em virtude do avançado 
estágio de degradação, sem projeção de retorno econômico 
para outras culturas, senão a cana, que, contando com mo-
derno parque de máquinas e grandes investimentos, conse-
guiu reincorporar parte significativa dessas áreas à produ-
ção, evitando, assim, a pressão por novas áreas advindas 
de desmatamentos.

Sabemos que existem muitos problemas gerados pela cul-
tura da cana, entretanto são ocorrências pontuais, como sub 
ou superdimensionamento dos canais dos terraços, adoção de 
espaçamentos verticais inadequados para a devida proteção do 
solo, excesso de operações de tráfego de máquinas, carreadores 
mal posicionados ou recebendo o excesso de água dos terra-
ços e outras. Em contrapartida, visualizamos avanços, como a 
adoção do sistema de plantio direto na renovação da cultura, 
reduzindo as operações e o tráfego de máquinas, e alternativas 
em área de renovação, como amendoim, soja, crotalárias e ou-
tras, mitigando os efeitos danosos da monocultura. Além do im-
pedimento do acesso de caminhões aos núcleos dos talhões na 
colheita de cana, substituídos por unidades de transbordo que 
causam menores efeitos na compactação, em função do tipo de 
rodado utilizado. 

Outro ponto relevante é que, a partir da redução e da perspecti-
va de encerramento da prática da queimada, o volume de biomas-
sa à superfície do solo é altamente benéfico para todo o sistema 
agroecológico e para a conservação do solo especificamente, uma 
vez que impede o impacto direto das gotas de chuva, fato que dá 
origem ao processo de erosão. Também a necessidade gerada pela 
obrigatoriedade da mecanização na colheita da cana deverá limitar 
a ocupação de áreas para declividades de até 16%, reduzindo os 
danos causados por explorações em declividades maiores.

Finalmente, é possível considerar que dados compara-
tivos extraídos de estudos de quantificação de perdas de 
solo no Estado de São Paulo demonstraram uma redução 
de cerca de 30% - de 90 milhões de t/ha/ano (Bellinazzi Jr. 
et al) em 1981, para 62 milhões de t/ha/ano (Dechen et al), 
em 2003 - mesmo com a pressão por captação de áreas 
para produção da cana sobre outras culturas tradicionais do 
Estado, como café e pastagens. 
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Foto aérea da região de Pirassununga
Área ocupada por cana, em sintonia com as culturas ao redor, com irrigação por pivot central (os 
círculos) e culturas perenes. Áreas de Preservação Permanente em bom estado, mostrando que 
é possível o convívio pacífico entre a cana e a cultura de alimentos. Cana plantada em nível, sem 
sinais de erosão.



Praticamente todas as propriedades rurais 
paulistas possuem um local onde se po-

dem cultivar árvores. O Estado de São Paulo 
possui cerca de 30% de suas terras com ap-
tidão florestal. Isso significa de 7 a 8 milhões 
de hectares. Existem, atualmente, cerca de 
4,4 milhões de hectares de florestas e vege-
tação nativas, mais 1,1 milhão de hectares de 
florestas plantadas. Assim, existe um poten-
cial de plantio de cerca de 3 milhões de hec-
tares, distribuídos por 324 mil unidades de 
produção agropecuárias cuja maior vocação 
é florestal. Portanto, a floresta é um compo-
nente fundamental do desenvolvimento sus-
tentável e gera novos produtos ambientais 
e econômicos como a bioprevidência, que é 
outra modalidade de rendimentos propor-
cionada pelas florestas, como alternativa de 
investimentos de longo prazo, visando, por 
exemplo, rendas vitalícias.

Além da terra adequada, para que 
haja geração de renda com respeito 
ao meio ambiente, deve ser escolhida 
uma espécie florestal que cresça rápido, 
tenha funções ambientais e dê retorno 
econômico. O eucalipto é um bom exemplo. 
O plantio dessa espécie é particularmente 
interessante no Estado de São Paulo, dadas 
as condições ecológicas que favorecem 
alta produtividade com baixos custos de 
plantio, exploração e transporte. Além 
disso, o eucalipto é considerado uma 
cultura recuperadora de solo. Por ter raízes 
profundas, ele busca, nas camadas inferiores 
do solo, nutrientes minerais que já estão fora 
do alcance de raízes superficiais. Por esse 
mesmo motivo, o eucalipto pode controlar 
a erosão do solo e também ocupar áreas 
que são impróprias para a agricultura, além 
de reconstituir, a longo prazo, as reservas 
subterrâneas de água do solo. 

Comparações feitas entre espécies de 
eucalipto e outras espécies florestais evi-
denciam que as primeiras consomem pra-

Eucalipto conserva o solo e gera 
renda vitalícia
Eduardo Pires Castanho Filho - Engenheiro Agrônomo e Pesquisador Científico - Instituto de Economia Agrícola - castanho@iea.sp.gov.br 

ticamente a mesma quantidade de água 
do que as florestas nativas. No entanto, 
plantios florestais, associados ao manejo 
inadequado, podem levar a uma relativa 
escassez de água, o que, no entanto, não é 
exclusividade do eucalipto ou de qualquer 
outra espécie, seja ela florestal, seja agríco-
la. Dessa forma, ao pretender estabelecer 
uma cultura qualquer, aí incluídas as flores-
tais, é fundamental levar em consideração 
o balanço hídrico, para que não venha a ter 
problemas de escassez de água em razão 
do requerimento hídrico associado às altas 
produtividades inerentes a essas culturas, e 
o nível de precipitação médio do local.

Dentre as principais espécies cultivadas 
em São Paulo estão Eucalyptus grandis, E. 
saligna, E. urophylla, E. citriodora, E. robusta, 
E. globulus e E. torilliana. O eucalipto serve 
de matéria-prima para diversas finalidades, 
como marcenaria, apicultura, papel e celu-
lose, energia, chapas, mourões para cerca, 
pontaletes para construção, postes, madei-
ra para serraria etc.

Com base no potencial produtivo des-
sas espécies, foi analisado um esquema 
para verificar a rentabilidade esperada com 
o cultivo de eucalipto, visando ao forneci-
mento de matéria-prima para a indústria 
de papel/celulose e chapas ou energia, ou 
seja, uso industrial, tendo como produto fi-
nal madeira para serraria (Castanho Filho e 
Graziano – Revista Visão Agrícola 4,  jul./dez. 
2005, publicada em 2006).

Esse esquema de produção pressupõe 
basicamente as operações de plantio, adu-
bação, tratos culturais, podas e desrama. Os 
cálculos consideraram 1(um) hectare com 
produtividades esperadas de 40m3 sólidos 
por hectare/ano nos primeiros 6 anos (1.º 
corte) e de 30 m3 na rebrota desse 1.º corte. 
No 1.º corte seriam abatidas 50% das árvo-
res de menor crescimento para uso indus-
trial ficando a metade melhor para serraria 

no 2.º corte. No 2.º corte seriam explorados 
os 50% das árvores que ficaram para serra-
ria, acrescidos da rebrota dos outros 50% 
(abatidos no 1.º corte). Os ponteiros das 
árvores para serraria, cerca de 30%, tam-
bém seriam direcionados para uso indus-
trial, pois o seu diâmetro não é comercial 
para serra. Os preços considerados foram 
os atualmente cobrados no Estado, para o 
produto retirado na unidade de produção: 
R$ 45,00/m3 para uso industrial; R$ 120,00/
m3 para serraria. O ciclo de plantio é de 12 
anos e os plantios serão feitos à razão de 
1/12 da área ao ano. Quando for feito o cor-
te final na 1.ª parcela, reinicia-se um novo 
ciclo e assim por diante. Ao final do perío-
do de plantio, no módulo de investimento, 
existirão 12 parcelas de um hectare cada 
uma, perfazendo 12 hectares. 

O rendimento estimado com o plantio 
em terras próprias é de 13% a.a. e, pagan-
do-se o aluguel (ou parceria na base de 
25% do valor da produção), a rentabilida-
de fica em 10% a.a., ambos perfeitamente 
competitivos com outras aplicações atual-
mente existentes no mercado.

O desembolso acumulado total fei-
to nessa área é de cerca de R$ 24 mil em 
12 anos e, a partir do 12.º ano, a renda se 
estabilizaria ao redor de R$ 16 mil/ano, 
brutos, ou seja, R$ 1 mil/ha/ano livres, in-
definidamente, o que confere a esse inves-
timento uma característica de Fundo de 
Previdência. Essa renda permite uma pro-
gramação por parte do investidor que apli-
caria em tantos módulos quantos fossem 
necessários para atingir a sua expectativa 
de ganho futuro.

Essa alternativa pode ser aplicada com 
variações para diversas situações de pro-
priedades rurais, seja em esquemas de silvi-
cultura, seja em esquemas de reserva legal 
com manejo produtivo. 
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A sustentabilidade da produção agro-
pecuária está vinculada à redução da 

utilização de insumos. Caso contrário, esta-
remos condenados à fome e à sede, com o 
esgotamento dos recursos e das reservas 
naturais. Quando fui aluno de agrono-
mia, no final dos anos de 1970, o retorno 
à agricultura orgânica, que começava a 
ser buscado por alguns, era considerado 
impraticável pela maioria dos professores. 
A realidade mostrou que estavam errados, 
pois esse tipo de atividade agrícola se esta-
beleceu, não sendo mais possível negar sua 
viabilidade técnica e comercial. 

No entanto, a grande preocupação 
deve estar relacionada à agricultura em 

Agricultura Sustentável: 
ações conservacionistas nos Núcleos de 
Produção de Sementes da CATI

Sylmar Denucci – Engenheiro Agrônomo
 Núcleo de Produção de Sementes de Águas de Santa Bárbara – sylmar@cati.sp.gov.br

grande escala, que produz volumes de 
produção consideráveis, suficientes para 
alimentar multidões.

Há vários anos, as equipes técnicas 
dos Núcleos de Produção de Sementes 
da CATI têm se empenhado em usar 
fertilizantes e defensivos agrícolas de 
maneira criteriosa. Um exemplo é o 
trabalho para produção de sementes de 
soja em rotação com milho, em sucessão às 
culturas de inverno, sem uso de qualquer 
fertilizante, realizado nos anos 1990 no 
Núcleo de Produção de Sementes Ataliba 
Leonel, em Manduri-SP. Para realizá-lo, 
contamos com o suporte técnico do 
pesquisador Hipólito Mascarenhas, do 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 
As produtividades que obtivemos foram 
semelhantes às de lavouras adubadas. 
Isso foi comprovado por mais de um ano 
de ensaios comparativos. As culturas 
que antecediam a soja eram adubadas 
quimicamente, mas conseguíamos a 
cada período médio, de 3 a 4 anos, obter 
uma safra de soja sem o custo advindo da 
adubação química. 

Estudamos também a adubação verde 
com nabo-forrageiro e girassol (quadro1). 
Verificamos que a simples semeadura de 
girassol, no período imediato que antece-
de à cultura de verão, propiciou uma adu-
bação verde suficiente para diminuir 

Operação de plantio de milho em campo vegetado com girassol



drasticamente a necessidade de adu-
bação nitrogenada e, praticamente, elimi-
nar a necessidade de adubação potássica 
na cultura do milho (quadro 2). Também 
dependíamos de chuvas para permitir a 
emergência do girassol no final de agosto 
e início de setembro. Em regiões em que 
isso não ocorre, o girassol pode ser plan-
tado no período de outono-inverno. Além 
disso, verificamos que o uso de herbicidas 
também foi reduzido com o uso de giras-
sol e nabo-forrageiro, como adubos ver-
des, por conta do efeito alelopático (ini-
bição sobre emergência de certas ervas) 
dessas espécies. O fato é que existem mui-
tas tecnologias disponíveis que precisam 
ser mais divulgadas e aplicadas no sentido 
de evitar a dependência de cargas cada 
vez mais pesadas de insumos. 

No Núcleo de Produção de Sementes 
de Águas de Santa Bárbara temos aplica-
do os mesmos princípios na produção de 
sementes de milho tipo variedade que, por 
causa da maior amplitude de seu germo-
plasma, é a opção preferencial quando se 
opta por um manejo com uso mais racio-
nal de insumos.  No presente ano agrícola, 
2010/2011, a aplicação total de fertilizantes 
químicos foi de apenas 215kg/ha, incluin-
do, nesse total, as adubações de plantio e 
de cobertura. 

Milho AL Bandeirante na fase de pré-colheita

Como em outros anos, não executa-
mos nenhum controle para lagarta-do-
-cartucho e outras pragas e doenças. O 
único controle químico efetuado foi o 
de plantas daninhas, ou seja, dessecação 
com 3 litros/ha de glifosato antes do plan-
tio direto e aplicação em pós-emergência 
de 3 litros/ha de atrazina e 0,3 litro/ha de 
nicosulfuron. Apesar de ser 18,6% inferior 
à produtividade do ano agrícola anterior, 
por causa do excesso de chuvas e dias 
nublados na fase de polinização e enchi-
mento inicial de grãos (500 milímetros de 
chuva no período de 30 dias), a produti-
vidade média obtida em nível de campo 
(4.680kg/ha) foi superior à da média re-
gional para a mesma época de semeadura 
obtida na região com a agricultura inten-
siva. Como a tecnologia adotada permitiu 
um baixo custo de produção, atingiu-se 

Quadro 1 - Produção de milho safrinha (ensaios realizados em Manduri-SP)

Sem adubação verde  3.505kg/ha

Após adubação verde com girassol 4.657kg/ha  (33% mais produtivo)

Quadro 2 - Produção média de matéria seca de girassol com plantio no início da primavera 
e incorporação aos 70 dias de semeadura (testes realizados em Manduri-SP)

Matéria original (t/ha)     Matéria seca (t/ha)

Adubação verde com girassol     42,6 6,6

Obs.: 6,6 t/ha de MS de girassol significam, aproximadamente, 75kg/ha de N, 15kg/ha de P2O5 e 185kg/ha de K2O.

rentabilidade econômica, apesar do baixo 
preço do milho no presente ano.   

Uma das fontes para nosso trabalho e 
para muitos que desejam trabalhar com 
conceitos de agroecologia e redução de 
insumos na produção agrícola é o livro o 
Manejo Ecológico do Solo, de autoria da 
engenheira agrônoma Ana Primavesi. Suas 
considerações relativas à fisiologia das 
plantas nas regiões tropicais, o comporta-
mento da matéria orgânica, a biologia e a 
estrutura do solo, por exemplo, são funda-
mentais no processo de decisão relativa-
mente à adubação e à nutrição mineral das 
culturas. É mais do que hora de atentarmos 
para a necessidade de garantir um futuro 
viável à nossa agricultura com uso mais 
racional, econômico e conveniente de insu-
mos agrícolas. 

Uso racional e proteção da qualidade e 
da quantidade dos recursos hídricos. 

Essas ações já estão sendo estimuladas 
no Estado de São Paulo que, desde 1991, 
conta com o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro), cujo objetivo é finan-
ciar programas e ações na área de recursos 
hídricos, de modo a promover a melhoria 
e a proteção dos corpos d’água e de suas 
bacias hidrográficas.

Vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, 
o Fehidro estabelece que seus recursos finan-
ceiros sejam utilizados para a execução de 
programas, projetos, serviços e obras de acor-
do com o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
e os Planos de Bacia Hidrográfica que priori-
zam a proteção, a recuperação, o controle e a 
conservação de recursos hídricos. 

As linhas temáticas de financiamento estão 
voltadas: ao Planejamento e Gerenciamento 
de Recursos Hídricos; à Proteção, Conservação 
e Recuperação dos Recursos Hídricos 
Superficiais e Subterrâneos; e à Prevenção e 
Defesa contra Eventos Extremos. O Fehidro 
também atua estimulando a Educação 
Ambiental, com o objetivo de fortalecer os ór-
gãos gestores dos recursos hídricos, os gover-
nos municipais e as instituições da sociedade 
civil para o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental voltadas ao adequado 
gerenciamento das questões hídricas. 

Em grande parte, são as prefeituras, 
os órgãos públicos e as organizações não-
-governamentais os tomadores de recursos 
junto ao Fehidro. Os pedidos de financia-
mento devem descrever os objetivos, as 
estratégias de execução e o dimensiona-
mento dos resultados a serem alcançados 

com os empreendimentos, possibilitando 
avaliar a população atendida ou a melhoria 
ambiental, sempre com foco na proteção 
dos recursos hídricos da bacia hidrográfica.

CATI – Instituição capacitada para a 
conservação do solo

Por ser uma instituição, no Estado de 
São Paulo, totalmente capacitada em con-
servação do solo, com especialistas em seu 
corpo técnico, desde 2004 a CATI foi escolhi-
da para atuar junto ao Fehidro. Cabe à CATI 
disponibilizar agentes técnicos – engenhei-
ros agrônomos – que analisam a viabilidade 
técnica e os custos dos empreendimentos e 
fiscalizam sua execução no campo de suas 
atribuições. Sem a aprovação do agente téc-
nico, o financiamento não se efetiva.

De 2004 a maio de 2009, a CATI foi 
agente técnico de 262 empreendimen-
tos, dos quais 156 já foram concluídos, 
62 estão em execução e 44 estão em pré-
-análise. As principais regiões de atuação 
compreendem os Comitês de Bacia do 
Médio Paranapanema, do Aguapeí-Peixe, 
do Pontal do Paranapanema e de São José 
dos Dourados. “Contribuir para a conserva-
ção do solo, com muito critério, faz parte 
das atribuições da CATI e estamos muito 
satisfeitos com o andamento dos trabalhos, 
que têm por finalidade a preservação das 
bacias hidrográficas”, afirma José Alberto 
Martins, responsável pelo Fehidro na CATI.

Para que os tomadores de recursos 
tenham ainda mais sucesso ao solicitar o 
Fehidro, Angelo Cesar Bosqueiro, engenheiro 
agrônomo da assessoria técnica de recursos 
hídricos da CATI, sugere que haja mais ade-

quação dos critérios técnicos nos projetos. 
“Os maiores problemas encontrados pelos 
agentes técnicos referem-se à falta da qua-
lidade dos projetos apresentados pelos to-
madores, que devem ser mais criteriosos e 
seguir as regras do Manual de Procedimentos 
Operacionais para Investimento”.

Para conhecer o manual, esclarecer dú-
vidas e obter novas informações, os interes-
sados devem acessar http://fehidro.sigrh.
sp.gov.br/fehidro/index.html 

CATI e Fehidro:
parceria em prol da 
conservação dos 
recursos hídricos

Roberta Lage – Jornalista 
CECoR/CATI

Podem se habilitar à obtenção de 
recursos do Fehidro:

•	 Pessoas jurídicas de direito público, 

das administrações direta e indireta do 

Estado e dos Municípios de São Paulo; 

•	 Concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos, com atuação nos 

campos do saneamento, no meio am-

biente ou no aproveitamento múltiplo 

de recursos hídricos; 

•	 Consórcios intermunicipais regular-

mente constituídos; 

•	 Entidades privadas sem finalidades lu-

crativas, usuárias ou não de recursos 

hídricos, com constituição definitiva há 

pelo menos quatro anos, nos termos da 

legislação pertinente, que detenham 

entre suas finalidades principais a pro-

teção ao meio ambiente ou atuação na 

área de recursos hídricos e com atuação 

comprovada no âmbito do Estado de 

São Paulo ou da Bacia Hidrográfica; 

•	 Pessoas jurídicas de direito privado, 

usuárias de recursos hídricos.

http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html
http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html


Mais de 50% das terras agrícolas paulistas, 
ou seja, cerca de 10 milhões de hectares, 

estão cobertas com pastagens, sendo a 
maioria com algum grau de degradação e sem 
capacidade de se regenerar naturalmente. 
A fronteira agrícola também está chegando 
ao limite, principalmente para o cultivo de 
grãos. Segundo pesquisadores, um 
dos principais instrumentos para 
mudar esse cenário é a adoção do 
Sistema de Integração Lavoura-
Pecuária com Plantio Direto na Palha 
(ILPD), que congrega diferentes 
sistemas produtivos de grãos, fibras, 
madeira, carne e leite, implantados na 
mesma área, em consórcio, rotação 
ou sucessão . “A ILPD otimiza o uso 
do solo, com aumento da produção 
de grãos em áreas usualmente 
cultivadas com pastagens que, por 
sua vez, se tornam mais produtivas 
em decorrência de sua renovação 
com aproveitamento da adubação 
residual da lavoura implementada. 
Os ganhos na produtividade, 
fertilidade e conservação do solo 
geram estabilidade econômica e 
sustentabilidade ambiental”, esclarece 
o eng.º agr.º Vandir Daniel da Silva, 
da CATI Regional Itapeva, que há dez anos 
tem feito um intenso trabalho de divulgação 
do sistema e prestado assistência técnica aos 
produtores da região.

Um dos frutos desse trabalho é a parce-
ria com a Fazenda São Paulo que, desde o 
início, sedia e realiza, com a CATI, eventos, 
dias de campo e outras atividades, visan-
do incentivar outros produtores a adotar 
o sistema. “Participamos dos eventos, pois 
entendemos a importância dos sistemas 
de plantio direto e integração lavoura-pe-
cuária. Com o apoio da CATI, essa fazenda 
foi a primeira propriedade na região a plan-

Integração Lavoura-Pecuária 
com Plantio Direto:
produtividade, rentabilidade e conservação ambiental na região de Itapeva
Cleusa Pinheiro - Jornalista - CECoR/CATI 

tar soja em área de pastagem degradada. 
Obtivemos bons resultados, como a tripli-
cação da lotação de animais: 2,5 UAs/ha – 
Unidade Animal, medida internacional que 
representa 450kg de peso vivo – [a média 
da região é 1,0]; maior fertilidade do gado, 
de 72 para 87%; desmama com peso maior. 
Iniciamos com 25 hectares e ampliamos 

durante 18 meses. Além disso, continuare-
mos com o plantio de cultura de inverno, 
como aveia com azevém, para ter uma boa 
cobertura de palhada, já que todo o cultivo 
é feito no sistema de plantio direto”, diz ele, 
acrescentando: “nosso desejo é que outros 
pecuaristas e agricultores da região enten-

dam que este é o caminho para o 
futuro. É preciso ter paciência, pois 
os ganhos serão a médio e a longo 
prazos, mas serão certos e com ga-
rantia de continuidade da atividade 
agropecuária”.

De acordo com o agrônomo 
Vandir, o motivo do intenso tra-
balho de divulgação da ILPD foi o 
cenário da região. “No ano 2000 
tínhamos 80 mil hectares de pas-
tagem em Itapeva, com alto grau 
de degradação, que gerou uma 
redução na área para atuais 50 mil 
hectares. Isso estava inviabilizando 
a pecuária. A lotação era de 0,5 UA/
ha, hoje está em torno de 1,0. Na 
Fazenda São Paulo, a expectativa 
é que, após a adoção total da ILPD, 
chegue a 3,5 UAs/ha”.

A ILPD na pequena 
propriedade

O Sítio Nova Esperança tem como 
atividade principal a pecuária leiteira. O 
proprietário, o méd. vet. Edmar José Cardoso 
Neves da Silva, diretor da CATI Regional 
Itapeva, adotou o sistema de Integração 
Lavoura-Pecuária em Plantio Direto há vários 
anos. “Em 2,5 hectares faço o plantio de 
milho variedade da CATI, o AL Bandeirante, 
sobre o pasto degradado. Os grãos utilizo 
para a ração dos animais. Recomendo o 
sistema, pois atestei a reforma do pasto, a 
diminuição da incidência de pragas, doenças, 

para 100”, explica o administrador da fazen-
da, João Jacinto Dias de Almeida.

Entendendo, também, que o sistema 
é o melhor do ponto de vista produtivo e 
ambiental, em uma região que sofre com 
intempéries climáticas e oscilação de pre-
ços das principais atividades da região 
– pecuária e grãos -, neste ano, segundo 
João, será colocado em prática um projeto 
elaborado para toda a área produtiva da 
propriedade. “Dividimos a fazenda em qua-
tro áreas de 400 hectares cada uma, sendo 
duas de soja, uma de milho e uma de pas-
tagem. Faremos um rodízio entre as glebas 

Vandir D. da Silva, agrônomo da CATI Regional Itapeva, e o 
adm. da Fazenda São Paulo, João J. D. Almeida, comemoram 
a parceria que tem difundido a integração lavoura-pecuária 
com plantio direto na região

a melhora no manejo, a redução de custos e 
a diversificação das atividades sem aumento 
de área. Atualmente, tenho 19 animais, com 
uma produção de 130 litros diários, mas com 
reais possibilidades de chegar aos 200 litros, 
aplicando, também, os conceitos do projeto 
CATI Leite”, salienta Edmar, acrescentando 
que o investimento vale a pena.

Outra experiência bem-sucedida foi 
realizada em 2001, em uma área de dois 
hectares na Microbacia Ribeirão Fundo. 
“Plantamos feijão e soja em uma área com 
mais de 20 anos de pastagem e que se en-
contrava totalmente degradada. Obtivemos 
uma alta produtividade (37 sacas de feijão e 
45 sacas de soja por hectare) e a pastagem 
foi totalmente reformada, com o plantio de 
variedades mais produtivas de capim, como 
mombaça e tanzânia”, esclarece Vandir.

O trabalho de divulgação da ILPD con-
tinua sendo feito pelos técnicos da CATI, 
mas Vandir afirma que, apesar de todo o 
esforço, o número de adeptos ainda é pe-
queno. “A maior parte das pastagens da 
região não é adubada nem manejada. É 
uma questão cultural dos pecuaristas que, 
por gerações, não têm tradição da reforma 
nem de agricultura. Já os agricultores, ape-
sar dos riscos, estão acostumados com as 
culturas tradicionais da região, como fei-
jão, trigo e milho que, com ciclos mais cur-
tos, geram lucros mais rápidos”, esclarece 
o eng.º agr.º Vandir que, mesmo com essa 
constatação, se diz confiante na mudança 
do quadro. “Os produtores estão precisan-
do ampliar a área para o plantio de grãos 
e os pecuaristas estão se conscientizando 
que a atividade será inviabilizada se não 
combaterem a erosão e a degradação das 
pastagens e do solo. Por isso, acredito que, 
futuramente, a ILPD será uma realidade na 
nossa região”. 

Ele enfatiza, também, que para o 
sucesso do sistema é preciso uma par-
ceria entre o pecuarista e o agricultor. 
“O pecuarista pode disponibilizar, por 
arrendamento ou outro meio, suas pas-
tagens degradadas para os agriculto-
res, pois não têm tradição em produção 
de grãos, recuperação ou reforma das 
pastagens, nem maquinário necessário 
para fazer o plantio. Por outro lado, o 
agricultor utiliza a área por algum tem-
po e  entrega-a melhorada com o solo 
corrigido, maior nível de fertilidade, o 
que possibilita ao pecuarista instalar 
um pasto de melhor qualidade e au-
mentar a população de animais/hec-
tare. Ambos saem ganhando com a 

parceria, gerando emprego e renda no 
campo”.

 Plantio Direto na Palha

O trabalho de divulgação do siste-
ma na região, facilitado pelo Programa 
Estadual de Microbacias Hidrográficas, 
que possibilitou a cessão de semeadoras 
às associações de produtores e uma gran-
de capacitação e visitas técnicas, colocou 
a região na posição de maior adepta do 
sistema no Estado. Segundo dados da 
CATI Regional Itapeva, atualmente, 90% 
da área produtiva é cultivada pelo PDP. “A 
região possui uma área de 160 mil hecta-
res sob o sistema de PDP. Há 12 anos eram 
apenas 15 mil hectares”, diz Vandir.  

O eng. 0  agr. 0  Vandir D. da Silva e o méd. vet.  Edmar José Cardoso Neves da Silva, da CATI Regional 
Itapeva, mostram que o sistema é viável para a pequena propriedade



O Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, ao ser adotado no ano 

de 2000, no Estado de São Paulo, propor-
cionou mudanças relevantes que recu-
peraram não apenas os recursos naturais, 
mas também trouxeram melhor qualida-
de de vida à população. É por esse motivo 
que a CATI comemora, dez anos depois, 
o Programa  Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, que irá beneficiar 22 mil famí-
lias. Diferente do primeiro, não terá mais 
a microbacia como unidade de atendi-
mento, mas o próprio município com os 
seus Planos de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, elaborados com a colaboração 
da sociedade civil organizada. 

Entretanto, voltando à primeira fase, 
é importante lembrar das conquistas de 
alguns municípios. Eles se tornaram mo-
delos de conservação de recursos naturais, 
exemplos concretos da mudança ocorri-
da. E, por intermédio desses três exem-
plos, queremos frisar o quanto pode valer 
a pena o homem mudar alguns hábitos e 
colaborar com a natureza, porque ela sem-
pre retornará, não apenas em dobro, como 
no ditado popular, mas com muito mais do 
que nossos próprios técnicos, envolvidos 
no processo, poderiam acreditar.

Lourdes

O atual prefeito de Lourdes, município 
pertencente à CATI General Salgado, é o en-
genheiro agrônomo Franklin Querino. Antes 
de ser prefeito ele foi, durante boa parte da 
execução do Programa de Microbacias, o 
técnico responsável pela Casa da Agricultura 
do município e sabe, na prática, a impor-
tância do envolvimento e da parceria entre 
CATI, Prefeitura, Conselhos e Associações 
de Produtores Rurais para alcançar bons 

resultados. Com isso e com as capacitações 
e treinamentos oferecidos pela Casa da 
Agricultura, a comunidade rural de Lourdes 
fez acontecer. As primeiras conquistas foram 
a correção do solo com calcário, as curvas 
de nível, os terraceamentos, depois, entre 
outros, o abastecedouro comunitário e, a 
seguir, a estrada rural que permitiu o me-
lhor e mais constante escoamento da pro-
dução. Porém, não bastariam esses benefí-
cios se não houvesse a manutenção desse 
conjunto de práticas conservacionistas. Foi 
essa conscientização - de que é preciso ser 
sustentável - que fez de Lourdes um muni-
cípio exemplar na adoção do plantio direto 
na palha. A adoção do sistema em 70% da 
área de plantio de grãos passou a proteger 
o solo contra erosões e a torná-lo rico em 
nutrientes. “As associações de produtores se 
organizaram e receberam duas máquinas de 
plantio direto, e as participações em curso, 
simpósios e congressos de plantio direto 
contribuíram para aumentar a adesão à tec-
nologia”, conta Franklin Querino.

Araçatuba

Os reflexos da conservação do solo e da 
recuperação de matas ciliares surtiram efeito 
não apenas na área rural de Araçatuba, atin-
giram também a população urbana e quem 
confere isso é o Departamento de Água e 
Esgoto de Araçatuba (DAEA) que notou: 
após as intervenções do Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas com plantio 
de matas ciliares, colocação de cercas de 
proteção de mananciais e readequação das 
estradas rurais no entorno do município, a 
água ficou mais limpa, ou seja, com menor 
turbidez, quantidade de sedimentos encon-
trados durante o tratamento da água. O fato 
foi comprovado pelo químico Ivan Longhini, 
chefe da Divisão de Operação do Sistema de 
Tratamento de Água de Araçatuba que, há 
três décadas, trabalha na área e é profundo 
conhecedor do local e dos dramas vividos 
pela população. Com as ações de conser-
vação do solo e da água na região o rio re-
tomou o seu leito, acabaram as enchentes, 
a água aumentou, os peixes voltaram e o 
DAEA passou a gastar 90% menos com a 
troca dos rotores. E foi esse fato que chamou 
a atenção do químico e dos técnicos da CATI 
que puderam comprovar que várias peque-
nas ações podem levar a um grande feito.

Programa de Microbacias: 
três experiências e um enorme aprendizado
Graça D’Auria
Jornalista - CECoR /CATI

DAEA de Araçatuba

Prefeito Franklin Querino e Gleiciana Polizel 
Sanches, da Casa da Agricultura 

ubirajara

O que pode uma simples roda d´água 
fazer por várias pequenas propriedades 
rurais? Pode muito, como fazer a água 
girar levando energia e mais água para 
lugares mais altos onde ela não conse-
guiria chegar e pode, acima de tudo, 
trazer esperança para produtores rurais 
que não tinham como trabalhar as suas 
propriedades. Foi o que aconteceu em 
Ubirajara, na região de Bauru, onde a 
CATI, por intermédio de um dos incenti-
vos do Programa de Microbacias, propor-
cionou a instalação de uma roda d’água 
e fez girar a vida de 40 produtores rurais 
que tiveram oito projetos atendidos. Mas, 
para que a roda girasse, foi preciso voltar 
a ter água e ela brotou depois das várias 
intervenções, como plantio de matas ci-
liares, instalação de cerca de proteção e 
adoção de práticas conservacionistas. A 
água chegou também a mais 59 produ-
tores por meio de oito abastecedouros 
comunitários. 

PROgRAMA ESTADuAL DE MICROBACIAS hIDROgRáFICAS

Em 2000, a CATI deu início a um desafio: formar parcerias para desen-
volver um programa de agricultura sustentável para o Estado de São Paulo. 
Juntos, produtores rurais, técnicos, Prefeituras e Governo do Estado elabora-
ram as bases do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. 

O Programa de Microbacias vem, ao longo dos anos, transformando 
a vida das pessoas, a paisagem no campo e a economia dos municípios, 
gerando emprego e renda e oferecendo as bases para a competitividade.

REALIZAçÕES E INVESTIMENTOS (2000 / 2008)

Municípios envolvidos - 514
Microbacias trabalhadas - 970 
Famílias envolvidas - 70 mil 
Propriedades planejadas - 37.642
Abastecedouros comunitários - 1.264
Equipamentos comunitários subsidiados - 2.892 
Manejo de Pastagens - 612 produtores / 1.541ha
Calcário - 2.656 produtores / 51.831 toneladas
Adubação verde - 396 produtores / 699ha
Áreas de Proteção Ambiental (APPs) recuperadas - 4,5 mil hectares
Mudas doadas - 4,5 milhões  /  Manutenção das mudas - 153 mil
Controle de Voçorocas - 1.494  / 2.138 voçorocas controladas
Adequação de estradas rurais - 1.646 km
Associações de produtores formadas - 517
Máquinas de plantio direto oferecidas - 212   (área de plantio direto: de 35 mil 
hectares para 1 milhão hectares)

Visita de integrantes da Missão do Banco Mundial,  em Ubirajara, para conhecer a roda d’água e seus benefícios para a comunidade



Conservação do Solo: 
um pouco de história 
Cleusa Pinheiro – Jornalista - CECoR/CATI 

Há mais de quatro décadas, a CATI tem se empenhado em difundir tecnologias e incentivar à adoção de práticas conservacionistas. 
Reunimos um grupo de especialistas em conservação do solo, para resgatar algumas ações importantes na área de assistência técnica e 
extensão rural, realizadas entre as décadas de 1960 e 1990, pelos técnicos do Departamento de Engenharia e Mecânica  da Agricultura 
(Dema) e, após 1967, pela CATI, Coordenadoria que absorveu esse Departamento. 

O eng.o agr.o Dorival Bertolini, que in-
gressou no Dema em 1965 e perma-

neceu na CATI até 1995, lembrou dos cur-
sos sobre a importância da conservação 
do solo. “Foram criadas equipes de espe-
cialistas em conservação do solo, oriun-
das do Dema, na sede, em Campinas, no 
Departamento de Orientação Técnica, 
que foi substituído pelo Centro de 
Orientação Técnica, atual Divisão de 
Extensão Rural (Dextru). Nesse período, 
muitos trabalhos foram realizados, mas 
um dos principais iniciados no Dema, na 
década de 1960, foi a realização de cursos  
sobre conservação do solo para os pro-
fessores da rede estadual de educação. 
Elaboramos a Cartilha da Conservação 

do solo e planejamento conservacionista. 
Prefeituras, empresas de planejamento liga-
das às empresas privadas e públicas de dis-
tribuição  de energia e outras solicitavam o 
material produzido pela CATI”, contou o eng.o 
agr.o Edison Carraro, que atuou por mais de 
30 anos na Secretaria de Agricultura.

Integração entre Extensão Rural e 
Pesquisa

Em 1990, a cidade de Iracemápolis viveu 
um drama: o assoreamento de cursos d’água. 
“Na época fomos chamados pela Prefeitura, 
eu, eng.o agr.o  Ricardo Bellinazzi, e o pesqui-
sador do IAC, Francisco Lombardi Neto,  para 
elaborar um projeto para a recuperação das 
áreas degradadas. Havia uma usina no municí-
pio e o excesso de mecanização gerou a com-
pactação do solo, o que impedia a infiltração 
de água. Fizemos um diagnóstico da situação 
com os técnicos da usina e os produtores e 
implementamos ações que resultaram na 
redução do número de operações mecaniza-
das na cultura da cana, no dimensionamento 
adequado dos talhões de  cana para controle 
da erosão e na redução de queimadas. Além 
disso, testamos um novo modelo de recompo-
sição e distribuição de mata ciliar, que é utiliza-
do até hoje. Como resultado, a água voltou em 
quantidade e qualidade para toda a popula-
ção”, relatou o eng.o agr.o Paulo Anestar Galetti, 
que dedicou toda a sua vida funcional de mais 
de 40 anos à conservação do solo.

Programa Estadual de Microbacias 
hidrográficas.  “Esse programa foi fruto de 
uma parceria entre o Governo do Estado 

e o Banco Mundial, que possibilitou o in-
vestimento de milhões de dólares em prá-
ticas conservacionistas e o envolvimento 
de mais de 70 mil famílias rurais. Mas é 
importante lembrar que este programa, 
que foi um marco do desenvolvimento 
sustentável em São Paulo, tem suas raízes 
no trabalho de muitos pioneiros que, com 
poucos recursos e tecnologias, mas muito 
entusiasmo, suor e estudo, implementa-
ram ações que têm reflexo e abriram ca-
minho para trabalhar os conceitos atuais 
de sustentabilidade com os produtores. O 
sistema de microbacias segue o mesmo 
princípio do levantamento da  capacida-
de de uso do solo e da água, difundido há 
muitos anos. O sistema de plantio direto, 
que com ações realizadas no âmbito do 
programa, principalmente com a cessão 
de semeadoras chegou a um milhão de 
hectares, teve início em São Paulo com tra-
balho pioneiro de assistência técnica do 
eng.o agr.o José Caetano Sobrinho, da DIRA 
de Marília, na região de Assis e Ourinhos, 
em meados de 1970. É preciso conhecer 
um pouco da história para conhecer a ver-
dadeira grandeza de uma instituição que 
se faz com pessoas comprometidas com 
o desenvolvimento sustentável, mesmo 
quando essa expressão ainda não fazia 
parte do vocabulário”, salientou o eng.º 
agr.º Mário Ivo Drugowich, do Centro de 
Informações Agropecuárias da CATI, que 
trabalha com as novas tecnologias que 
possibilitam a ampliação das ações con-
servacionistas propostas e executadas 
pela Instituição. 

do Solo, que era multiplicada para os alu-
nos. Depois, foram editados os primeiros 
livros didáticos de ciências com referên-
cias aos recursos naturais. É gratificante 
saber que nosso trabalho foi uma das ba-
ses para a conscientização ambiental que 
vemos hoje em nosso Estado”.

O eng.º agr.º Paulo Espíndola Trani, que 
trabalhou na Dextru até 1988 (atualmente 
é pesquisador do IAC) lembrou da impor-
tância do trabalho da CATI para adoção 
de práticas conservacionistas, nas déca-
das de 1970 e 1980. “Foram desenvolvidos 
programas próprios e outros em convênio 
com o Ministério da Agricultura, visando 
à implantação do plantio e à condução de 
culturas sob a ótica da capacidade de uso 

do solo, que constitui  a base para a agricul-
tura sustentável. Também foram realizados 
projetos para incentivar a análise de solo e 
calagem. Com campanhas sob os slogans 
Análise de Solo: garantia de boa safra e 
Terra Ácida: calcário nela, resultaram em 
um aumento substancial nas análises de 
solo que perdura até hoje, bem como no 
dobro de consumo de calcário em menos 
de uma década. Essas ações recuperaram 
a fertilidade do solo em muitas regiões e o 
aumento de produtividade, principalmen-
te, em milho, feijão, soja, café e citros”, diz 
Trani, acrescentando que, além da execu-
ção dessas práticas, todo o ano era come-
morada nas Regionais da CATI a Semana da 
Conservação do Solo, com destaque para o 

Dia Nacional da Conservação do Solo (15 
de abril).

Outro trabalho importante destacado 
pelo eng.o agr.o Anthero da Costa Santiago, 
foi o Plano Quadrienal de Arborização 
Urbana. “Ele foi realizado com parceria 
da CATI, que fazia o projeto, o plantio e a 
poda, e o Instituto Florestal, que fornecia 
as mudas. O resultado foi o plantio de seis 
milhões de árvores em praças, ruas e outras 
localidades urbanas em todo o Estado e 
o incentivo às prefeituras para instalarem 
seus próprios viveiros”, contou o ex-coor-
denador da CATI, lembrando dos projetos 
de reflorestamento com incentivo fiscal e o 
de tratamento de madeira. “O primeiro, um 
programa federal executado pela CATI, e 
consistia em isenção do imposto de renda 
para as empresas que investissem no reflo-
restamento com árvores exóticas (pinus e 
eucalipto) nas zonas rurais. O segundo foi 
a difusão da tecnologia desenvolvida pela 
Esalq, para que o mourão  de eucalipto du-
rasse mais, diminuindo a pressão sobre a 
floresta natural. 

O eng.o agr.o Newton Bartholomeu dos 
Santos, que iniciou sua vida profissional em 
1965, no Dema e se aposentou pela CATI, 
em 2010,  falou sobre os Concursos de 
Conservação do Solo. “Os concursos foram 
realizados em âmbitos estadual, regional e 
municipal de 1960 até 1990, com objetivo 
de premiar os produtores que adotassem 
práticas conservacionistas adequadas. 
Uma comissão formada por especialistas 
analisava as propriedades e atribuía notas. 
Os vencedores eram premiados com imple-
mentos agrícolas como tratores, e até via-
gens, como ocorreu em 1995, quando um 
grupo de produtores foi para os Estados 
Unidos em visita técnica. Além disso, cada 
produtor recebia uma flâmula alusiva ao 
tema”. 

Um trabalho realizado entre 1960 e 1980, 
que fornecia subsídios para o levamento de 
dados sobre os municípios foi o de fotointer-
pretação e mapeamento agrícola. “Durante 
muitos anos foram realizados voos por todo 
o Estado e feitas fotos aéreas, que formavam 
um mosaico e se transformavam em mapas 
dos municípios. Esse material tinha múlti-
plas finalidades, como avaliação de culturas, 
da rede hidrográfica, levantamento de uso 

Eng.os agr.os Mário Ivo Drugowich, Paulo Anestar Galetti,  Anthero da Costa Santiago, Newton Bartholomeu dos Santos, Dorival Bertolini, Edison Carraro, 

Paulo Espíndola Trani: vidas dedicadas à conservação do solo em São Paulo

Turma do 1.º Curso de Conservação do Solo e da Água, realizado pela CATI - 1976



Microbacias II

Aprovação pelo Banco Mundial

O Banco Mundial aprovou, no final de 
maio, um empréstimo de US$ 78 milhões 
para o Estado de São Paulo, em apoio 
ao Microbacias II. O objetivo é promo-
ver o desenvolvimento rural sustentável 
e a competitividade agrícola no Estado, 
aumentando as oportunidades de em-
prego e renda para pequenos agricul-
tores e suas famílias. A nova iniciativa 
vai beneficiar cerca de 22 mil pequenos 
agricultores, incluindo aproximadamente 
1.500 famílias de comunidades indígenas 
e quilombolas.  O acordo envolve quase 
U$ 130 milhões, sendo U$ 52 milhões de 
contrapartida do Governo do Estado, e 
deve ser assinado no segundo semestre. 

Projeto de apoio aos agricultores 
paulistas

Deputados da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo aprovaram, 
por unanimidade, no dia 26 de maio, o 
Projeto de Lei 946/2009, que disciplina 
o Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap). O objetivo é  amparar as 
iniciativas da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento na recuperação e conser-
vação dos recursos naturais, na geração 
de emprego e renda, na redução da vul-
nerabilidade social e na melhoria da qua-
lidade de vida dos pequenos e médios 
produtores rurais. 

Vai incentivar a adoção de práticas 
agrícolas conservacionistas e promover 
o acesso de empreendedores a meca-
nismos de proteção de preços, como 
instrumentos de apoio à implantação de 
atividades voltadas à melhoria da renda e 
da qualidade de vida, visando ao desen-
volvimento rural sustentável. Vai facilitar, 
também, as ações a serem estabelecidas 
pelo Microbacias II, que dará acesso ao 
mercado para pequenos e médios agri-

cultores, por meio de suas cadeias pro-
dutivas . 

Mulheres agricultoras

Estimular a participação das mulheres 
nas organizações rurais e promover uma 
reflexão sobre a real importância de seu 
papel no desenvolvimento rural susten-
tável foram os objetivos do II Encontro 
Estadual de Mulheres Agricultoras 
“Construindo o desenvolvimento rural 
sustentável”, que aconteceu em maio, na 
sede da CATI, em Campinas. Além de agri-
cultoras, o evento reuniu integrantes de 
conselhos, organizações rurais e extensio-
nistas. 

Os organizadores acreditam que ainda 
é baixa a presença feminina em programas 
de desenvolvimento rural, extensão rural e 
organizações de agricultores e que o desen-
volvimento rural sustentável é um processo 
de mudanças profundas e de oportunidades 
sociais para todos, com a participação de toda 
a família.

Parceria

CATI e Ital se reuniram para dis-
cutir trabalho conjunto no Projeto 
Desenvolvimento Rural Sustentável, o 
Microbacias II. Durante a visita, o coordena-
dor da CATI conheceu a capacidade técnica 
da instituição em relação à industrialização 
de produtos para micro e pequenas empre-
sas. A ideia é que as duas instituições tra-
balhem juntas no processo de industrializa-
ção dos produtos dos pequenos e médios 
agricultores atendidos pelo Projeto.

Para o diretor do Ital, Luís Fernando 
Ceribelli Madi, a atuação da SAA fica mais 
forte quando seus institutos e coordena-
dorias trabalham juntos. José Luiz Fontes, 
coordenador da CATI, lembra que trabalhos 
em parceria são fundamentais para promo-
ver o bem-estar dos agricultores, fixando-
-os no campo e reduzindo o êxodo rural. 

Simpósio sobre Figo

A CATI e a Unicamp realizaram, em 
maio, o 2.º Simpósio Brasileiro sobre a 
Cultura da Figueira, em Campinas. O ob-
jetivo foi congregar produtores, associa-
ções, técnicos, instituição de fomento 
e pesquisa para uma reflexão sobre os 
maiores desafios da produção de figo. O 
primeiro evento, em 1999, proporcionou 
mudanças nos cenários nacional e inter-
nacional quanto às exigências de qualida-
de e segurança dos alimentos. Segundo 
levantamento, a Região Metropolitana de 
Campinas é responsável pela produção de 
80% do figo de mesa brasileiro. De 1999 
a 2008, a produção da cultura na região 
cresceu 31,3%.

Agrishow
Projeto Pró-Implemento

Na solenidade de abertura, o secre-
tário de Agricultura e Abastecimento, 
João Sampaio, anunciou o Programa Pró-
Implemento que, nos moldes do Pró-Trator, 
vai financiar, em parceria com o Banco do 
Brasil, equipamentos e implementos agrí-
colas a juro zero, com prazo de cinco anos 
para pagar e até três de carência. Serão be-
neficiados pequenos e médios produtores 
paulistas com renda bruta anual de até R$ 
400 mil, com 80% provenientes da atividade 
agropecuária. O teto para o Programa Pró-
Implemento é de R$ 35 mil por produtor.

Agrovia

A Agrovia 2010, já em sua segunda edição, 
teve como objetivo promover o agrone-
gócio no sudoeste paulista. Realizada no 
município de Itapeva, este ano aconteceu 
no período de 7 a 10 de abril e contou com 
a participação de mais de 100 empresas, 
divulgando as mais novas tecnologias, pro-
dutos e serviços. Este ano a Secretaria de 
Agricultura passou a ser parceira e estará 
participando todos os anos. 

Aconteceu
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