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Boa Leitura!

Produção 
Orgânica: 
Sustentabilidade 
para a Vida

Antes mesmo de a palavra sustentabilidade entrar no vocabulário cotidiano das pessoas no mundo atual, movi-
mentos comprometidos com a chamada agricultura alternativa faziam eco nos anos de 1970, em vários Estados do 
Brasil, conclamando à adoção de práticas agroecológicas que integrassem a produção agrícola e animal com o respei-
to ao meio ambiente e valorização dos pequenos produtores e das comunidades tradicionais.

Hoje, no século 21, a sociedade absorveu esse ideário, tornando crescente a demanda por produtos orgânicos. 
Nesse contexto, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI, em consonância com a Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater), que tem a agroecologia como um de seus pilares, tem in-
tensificado a capacitação de seu corpo técnico, visando aprimorar conhecimentos e apoiar os produtores interessa-
dos na conversão para a agropecuária orgânica. Além disso, tem incentivado as associações de produtores orgânicos 
a apresentarem propostas de negócios para obtenção de recursos no Projeto de Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
o que tem favorecido uma maior inserção no mercado, de produtos orgânicos oriundos dos agricultores familiares. 

A opção por abordar o tema na Revista, se dá em um momento no qual o governo estadual implementa ações 
que favorecem toda a cadeia produtiva, como a criação de uma linha de crédito específica, do Fundo de Expansão da 
Agropecuária Paulista (Feap), com a qual espera-se impulsionar o setor.

Nesta edição, os artigos técnicos trazem informações sobre os principais gargalos do segmento, principalmente os 
ligados à certificação, ao manejo de pragas e à comercialização. As reportagens mostram que a produção orgânica é 
um instrumento de valorização social, ambiental e econômica para os produtores familiares, para comunidades tradi-
cionais, bem como um incentivo à organização rural. 
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 Secretaria de 

Agricultura apoia 
produção orgânica no 
Estado
Roberta Lage – Jornalista – Cecor/CATI

sários para a implantação de culturas orgânicas, também 
detalhadas nesta Revista. Na ocasião, o público também 
pôde conhecer a publicação "Alimentos Orgânicos: 
Cozinha Saudável”, editada pela CATI. 

De acordo com Mônika Bergamaschi, secretária de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
uma das grandes demandas atuais da Secretaria é por 
sementes orgânicas, já que os agricultores têm até 2014 
para utilizarem apenas sementes orgânicas certificadas. 
“A Secretaria, por meio da CATI, sai na frente afinal já tra-
balha para a produção de sementes orgânicas”. 

Mônika acredita que para ter sucesso em todo             
segmento da agricultura é preciso aliar conhecimento, 
informação e respeito à legislação, e as orientações do 

governo são fundamen-
tais. “Sem dúvida nenhuma 
o consumo de orgânicos 
tem crescido de uma for-
ma espetacular e não é só 
o consumo de alimentos 
in natura, mas já começam 
a ser produzidos os produ-
tos de maior valor agrega-
do. Os grandes produtores 
têm condições de procurar 
assistência fora, podem até 
desfrutar de consultorias 
internacionais. Já os peque-

nos e médios dependem de que o Estado forneça assis-
tência técnica, cursos, informativos, publicações, a fim de 
que possam fazer direito”.

Bergamaschi pondera sobre os cuidados ao se produ-
zir e consumir orgânicos. “É necessário deixar claro que 
não é porque um produto foi produzido sem agroquí-
micos que ele é considerado orgânico ou próprio para 
consumo. E daí a importância da assistência técnica para 
que tudo seja feito dentro de uma conformidade de pro-
cessos”, informa. “A oportunidade é grande, os mercados 
estão se abrindo e não há chance para amadorismo. Boa 
organização de produtores rurais, um mix de produtos, 
constância na produção, estabelecer outros canais para 
conhecer a demanda dos consumidores, são algumas 
das sugestões para que o produtor faça uma correta agri-
cultura e conquiste mais renda”. 

Considerado um grande centro consumidor, o 
Estado de São Paulo é também o quarto maior 
produtor de orgânicos do Brasil. Para que bons 

resultados sejam obtidos, os produtores rurais contam 
com o apoio e investimentos oferecidos pelo gover-
no do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.

Não é de hoje - época em que os orgânicos estão 
mais em evidência - que a Secretaria volta sua atenção 
a esse segmento. Desde os anos de 1990, iniciativas para 
o desenvolvimento dessa agricultura já eram coloca-
das em prática como a criação da Comissão Técnica de 
Agricultura Ecológica e da Câmara Setorial de Agricultura 
Ecológica; a instalação da primeira Feira Orgânica de São 
Paulo no Parque da Água Branca; entre outras atividades 
que podem ser conferidas 
nesta edição da Revista Casa 
da Agricultura.

Dando sequência a es-
sas ações, a Secretaria de 
Agricultura vem ofertando 
apoio irrestrito aos produto-
res de alimentos orgânicos, 
assim como faz com os da 
agricultura convencional. A 
Pasta, que é favorável à ali-
mentação de qualidade, pro-
duzida com sustentabilidade 
e com incremento na renda do produtor rural, utiliza da 
pesquisa, da assistência técnica e da extensão rural, para 
capacitar seu corpo técnico e apoiar os produtores rurais 
que trabalham com orgânicos. Em 2012, capacitações 
foram realizadas e em 2013 há cerca de 10 cursos pre-
vistos. Além disso, promove Dias de Campo, Semanas da 
Agricultura Orgânica, a edição de publicações específicas 
sobre o tema, bem como financiamentos e seguro rural. 

Prova deste investimento em prol dos orgânicos foi 
o lançamento, em 5 de março deste ano, do Programa 
São Paulo Orgânico, que incentiva a agricultura orgâ-
nica e foi elaborado pelas Secretarias de Agricultura e 
Abastecimento e de Meio Ambiente, em parceria com 
entidades do setor. Além do Programa, foi apresentada 
uma nova linha exclusiva de financiamento para agricul-
tura orgânica, que permite o acesso aos recursos neces-

 “A Agricultura precisa ter condições 
de oferecer diversos tipos de alimen-

tos para diferentes consumidores. 
Se for orgânico, convencional, trans-

gênico ou não transgênico, devem 
ser oferecidos e produzidos com 

qualidade e sustentabilidade, nos 
mais elevados padrões”. 

Jo
ão

 L
ui

z /
 S

AA

RCA - A que se deve a expansão 
dos orgânicos nos últimos anos? 
Existem números que compro-
vem tal crescimento? Quais são 
eles?

RD - A expansão é devida a fatores 
de ordem coletiva e individual. No 
coletivo, há maior preocupação e 
conscientização com as questões 
ambientais e sociais, decorrentes 
de sinais evidentes de manifesta-
ções da natureza e do aumento da 
informação sobre impactos nega-
tivos do crescimento.  Individual-
mente, há um claro estímulo aos 
agricultores/as pelo aumento da 
demanda proveniente do mercado 
em geral e, em especial, dos pro-
gramas de compras institucionais– 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) e Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA)–, além da  
melhor remuneração  paga pelo 
produto orgânico, que é de cerca 
de 30%. Os últimos números, le-
vantados pelo MAPA em dezem-

bro de 2012, apontam a área total 
controlada em 1.896.812 hectares, 
sendo 1.209.772 hectares a área 
destinada ao extrativismo; 687.039 
hectares a área destinada à agro-
pecuária, com 11.904  unidades 
controladas (11.596 no Brasil e 308 
no exterior). São oito certificadoras 
por auditoria, quatro certificadoras 
de Organismo Participativo de Ava-
liação da Conformidade (OPACs) 
credenciadas e há, ainda, 84 Orga-
nizações de Controle Social (OCSs) 
cadastradas.

RCA - Quais os benefícios da pro-
dução orgânica para produtor, 
meio ambiente e consumidor? 

RD - Os benefícios para o produtor 
são claros: lidar com insumos que 
não fazem mal à sua saúde e ao 
ambiente, trabalhar sua unidade 
de produção como um organismo 
vivo, considerando solo, plantas, 
água, animais e o homem; todos 
em prol de um objetivo comum e 

ainda receber mais pelos produtos. 
Os benefícios para o ambiente 
são evidenciados pelo não uso 
de venenos, cuidados com a água 
e áreas naturais, manutenção e 
incremento da fertilidade do solo. O 
consumidor é beneficiado direta e 
indiretamente, tanto por consumir 
produtos saudáveis com alto valor 
biológico, quanto por receber bens 
e serviços ambientais coletivos, tais 
como as paisagens e a vegetação 
natural, ar e água de boa qualidade 
e ainda poder ter certeza de que as 
pessoas envolvidas na produção 
têm seus direitos sociais garantidos. 

RCA - Como está a aceitação dos 
agricultores para esse modelo de 
produção? 

RD - Alguns fatores dificultam e ou-
tros facilitam a aceitação. A princí-
pio não creio que seja resistência, 
pois em tese todos querem uma 
agricultura sustentável. Acredito 
que haja dificuldades na compre-

Coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), desde 2005, o engenheiro agrô-
nomo Rogério Dias se interessou pelo segmento de orgânicos 
ainda na faculdade, o qual foi intensificado após integrar grupos 
de estudos na Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito 
Federal. Além de consumidor de orgânicos, Rogério também é 
proprietário de um sítio, onde produz de forma orgânica desde 
1987, frutas, verduras e ovos, que abastecem a casa da família.

Na entrevista concedida à Revista Casa da Agricultura, Rogério 
fala sobre as principais características dos sistemas orgânicos e 
revela que, apesar dos desafios existentes, o Estado de São Paulo 
é bastante promissor ao desenvolvimento desta produção, com 
solos férteis, clima diversificado, excelente mercado consumidor, 
melhor malha viária, entre outros fatores. 

Orgânicos: mercado em expansão e 
com desafios pela frente

Rogério Dias

Roberta Lage – Jornalista – Cecor/CATI
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ensão dos princípios da agroecolo-
gia e do vício em pacotes tecnoló-
gicos padronizados. Outros pontos 
limitantes são a falta de acesso a 
uma Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater) qualificada para traba-
lhar com a produção orgânica e a 
baixa disponibilidade de insumos 
apropriados, pois não há uma es-
trutura comercial e de Ater dispo-
nível para os que querem fazer a 
conversão para o sistema orgânico. 
O baixo investimento em pesquisa 
oficial, comparado ao montante 
destinado à agricultura convencio-
nal, é outro problema de base que 
deve ser resolvido.  Outro fator que 
dificulta a conversão é a necessida-
de de um grande volume de regis-
tros para garantir a rastreabilidade, 
fato que os agricultores não estão 
acostumados e que se agrava em 
função do baixo grau de escolari-
dade, que ainda existe no campo. 
A evasão de jovens da atividade 
agropecuária é evidente, e é um 
aspecto que também prejudica o 
processo.

RCA - Quais os produtos mais   
exportados e os principais países 
consumidores? Quais as expecta-
tivas do mercado de exportação 
para os próximos anos?

RD - O mercado externo é crescen-
te, em especial na Europa, Japão 
e EUA. Notícias da mídia apontam 
US$ 60 bilhões em 2011, com ten-
dência de recuperação após a crise 
internacional de 2009/10. No Brasil 
ainda não há estatísticas oficiais 
da exportação. Segundo a Orga-
nics Brazil/IPD, no ano de 2012, as   
exportações foram na ordem de 
US$ 129,5 milhões, aumentando 
em cerca de 50% acima do resul-
tado do ano passado e com forte 
viés de crescimento dos negócios 
no mercado interno que, em 2011, 
movimentou cerca de US$ 630 mi-
lhões em vendas, segundo uma 
grande rede varejista. Informações 
que circulam quanto à exportação 

de produtos orgânicos apontam 
para açúcar, café, suco de laranja, 
cacau, frutas e grãos como alguns 
dos itens mais vendidos. As pers-
pectivas de crescimento do merca-
do de exportação dependem das 
condições financeiras dos países e 
blocos compradores, mas, mesmo 
assim, esperamos um crescimento 
constante.

RCA - Há uma polêmica em re-
lação aos elevados custos dos 
produtos orgânicos. Por que isso 
acontece e como baratear esses 
valores?

RD - Depende de onde se compra 
os produtos orgânicos. Os preços 
praticados nas feiras e em outros 
sistemas de venda direta são, ge-
ralmente, muito próximos do valor 
pago pelo produto convencional, 
uma vez que o produtor está rece-
bendo o preço final de consumidor. 
Ainda temos uma série de desafios 
necessários para diminuir os preços 
dos produtos orgânicos nos super-
mercados. É importante que enten-
damos que a questão dos preços 
está atrelada a vários fatores, al-
guns que ainda são estruturais na 
rede de produção orgânica, como 
a baixa disponibilidade de material 
genético vegetal e animal adequa-
do aos sistemas orgânicos de pro-
dução, gerando perdas inevitáveis 
e fazendo com que o produtor tra-
balhe suas culturas e criações na 
base da tentativa e erro, quando se 
trata de definir as variedades a usar. 
A falta de insumos adequados e de 
assistência técnica e extensão rural, 
já citados anteriormente, contribui 
para o aumento. O componente da 
logística também explica esse au-
mento. Tomando como exemplo as 
hortaliças, os produtores orgânicos 
não usam os caminhões “de linha”, 
que trafegam do campo aos cen-
tros de abastecimento, pois esses 
não são seus mercados de destino. 
Então esses produtores têm que 
viabilizar um transporte exclusivo 

para os produtos orgânicos, que 
trafega pelas estradas vicinais re-
colhendo a carga em diversas pro-
priedades. Os volumes individuais 
são geralmente menores e o veí-
culo transita um tanto até que seja 
completada a capacidade de carga, 
aumentando os custos.

Mas há que se considerar nesta 
análise a produção orgânica que já 
está estabelecida, com solo equi-
librado e produtivo. Neste caso, 
as culturas produzem a um custo 
menor, o sistema como um todo re-
quer menos aplicações de insumos, 

que, em geral, são mais baratos 
que os adubos químicos e agrotó-
xicos, com resultados expressivos 
de produtividade. É o caso típico 
das hortaliças produzidas na época 
correta de sua safra. Na produção 
orgânica com animais adaptados, 
esses, saudáveis, têm custo de tra-
tamento muito menor do que com 
os medicamentos convencionais. A 
alimentação de animais orgânicos 
não ruminantes é um caso à par-
te na consideração desses custos 
e deve ser objeto de políticas pú-
blicas, pois, com a chegada ampla 
e irreversível  dos transgênicos, a 
contaminação dos grãos orgânicos 
alcança níveis elevados, inviabili-
zando o custo da ração. 

RCA - O setor está organizado?

RD - O setor é organizado em al-
guns segmentos, por exemplo, 
onde há orientação constante de 
entidades ambientalistas, caso 
dos Sistemas Participativos de Ga-
rantia (SPG) credenciados ou nos 
segmentos mais capitalizados, que 
têm a seu dispor recursos  técnicos 
e de informação de mercado, caso 
das empresas maiores certificadas. 
 
Ainda carecem de organização e 
estruturação os segmentos dos pe-
quenos e médios agricultores/as 

que, em alguns casos, não conse-
guem a regularização por falta de 
ajustes em procedimentos exigi-
dos pela legislação, que poderiam 
ser resolvidos com certa facilidade. 
Muitos destes produtores ficam à 
mercê dos grandes compradores, 
quando não estão inseridos em 
processos sólidos de organização 
coletiva. As compras institucionais 
do PAA e do PNAE reduzem um 
pouco esta dependência das gran-
des redes de supermercados, mas 
estes programas também têm uma 
limitação individual do montante 
de compra.

RCA - Quais os maiores desafios 
para os próximos anos?

RD - O conhecimento, sem dúvida. 
Educação e formação profissional 
formal e informal em agroecologia 
e sistemas orgânicos de produção, 
em todos os níveis de ensino, co-
meçando pelas crianças, ensinado-
-as que a cidade define o que o 
campo irá produzir. O que a cidade 
demandar, o campo produzirá. Se 
a cidade quiser e exigir produtos 
oriundos de uma agricultura sadia 
e comprometida com o coletivo, 
este será o motor de desenvolvi-
mento da agricultura orgânica e 
da forma ecológica de produzir e 
vender.

Outros desafios estruturantes es-
tão relacionados aos insumos para 
produção primária e processamen-
to; material genético adaptado 
às enormes diferenças existentes 
neste Brasil continente; mercados 
que aproximem produtor e consu-
midor; sistemas de economia soli-
dária para o custeio de produção e 
o suprimento da cidade: a chama-
da “agricultura suportada pela co-
munidade”, em inglês Supportted 
Agriculture Comunity (SCA), que já 
têm algumas experiências exitosas 
no Brasil, em Brasília e no Ceará.

RCA - Qual o real potencial do Es-
tado de São Paulo?

RD - O potencial nem precisa ser 
muito comentado, basta ver a re-
alidade do Estado com solos fér-
teis, clima diversificado, maior PIB, 
maior mercado consumidor na ca-
pital e descentralizado nas cidades 
interioranas, maior nível de escola-
ridade, melhor malha viária, melhor 
comunicação no interior, Ater bem 
estruturada, escolas e universida-
des reconhecidas, entre outros fa-
tores.

O desafio é fazer a conscientização 
para a migração e a conversão dos 
agricultores paulistas, para que se 
tornem orgânicos, incluir princípios 
agroecológicos em seus cultivos e 
criações. 

 São Paulo pode ser o protagonista 
para alterar o quadro da agricultura 
orgânica no Brasil. Com certeza, os 
fatores estruturantes estão dispo-
níveis, basta haver a conversão do 
pensamento!

RCA - Deixe uma mensagem aos 
produtores que ainda têm dúvi-
das em iniciar a produção de or-
gânicos e outra para aqueles que 
já estão no meio.

RD - Para os agricultores que ainda 
têm dúvidas em se tornarem orgâ-
nicos: 

Não há vitórias sem desafios e di-
ficuldades. A atividade econômica 
do agricultor, em si, já é um gran-
de aprendizado e a produção or-
gânica não é diferente. No início 
da conversão estamos sujeitos aos 
desafios maiores, mas conheçam 
as propriedades e os depoimentos 
de quem já está na atividade e no 
mercado. Outro reforço: produtor 
orgânico que aplica os princípios 
da agroecologia em seus cultivos 
e criações não costuma ter proble-
mas de pragas ou doenças e sua 
produção é mais equilibrada, os 
preços são melhores e o mercado é 
diversificado.

Para quem já faz agricultura orgâ-
nica:

Continuem na lida diária, produzin-
do sem se envenenar, proporcio-
nando para os consumidores pro-
dutos saudáveis, recebendo o justo 
pelo seu trabalho. Tragam os jovens 
para a atividade, com base na edu-
cação e no conhecimento, pois eles 
é que farão a continuidade e a per-
petuação desta verdadeira agricul-
tura, onde há produção baseada na 
vida, produzindo em parceria com 
a natureza e não fazendo dela uma 
inimiga, originando vida e saúde 
para o planeta, a casa de todos nós.

São Paulo pode ser o protagonista 
para alterar o quadro da agricultura 

orgânica no Brasil. Com certeza, os fatores 
estruturantes estão disponíveis, basta 

haver a conversão do pensamento!

"

"
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Quando analisamos os dados e 
informações da produção orgânica no 
mundo, no Brasil e em São Paulo, por 

meio de revisão bibliográfica e, principalmente, 
em sites nacionais e internacionais, a indicação 
é que o setor está sempre em crescimento ou 
expansão, com taxas entre 8 e 12% ao ano. A 
área estimada de produção orgânica no mundo 
ultrapassa os 38 milhões de hectares. Apesar 
destes valores, a porcentagem da produção 
orgânica ainda não ultrapassa um dígito em 
relação à produção agropecuária total do mundo. 
Porém, encontramos países como Suíça e Suécia 
cujo porcentual da produção orgânica em relação 
à produção convencional ultrapassa os 10%. 
Na Itália, país que tem grande vínculo cultural 
e histórico conosco, o porcentual de produção 
em relação ao convencional está em torno de 
7,5%. Isso mostra a grande preocupação e o 
esforço dessas comunidades em estimular este 
modelo de produção. Esforço este que também 
é seguido pelo Brasil, que na última década 
imprimiu grandes avanços como a aprovação 
de leis, regulamentos, programas, projetos, além 
da liberação de recursos financeiros oficiais para 
o desenvolvimento do setor. Desde os anos de 
1970, o Brasil figura nas estatísticas internacionais 
como país produtor e consumidor de produtos 
orgânicos. 

Com a regulamentação oficial e a inclusão do 
processo orgânico nos levantamentos estatísticos 
(Censo IBGE, 2006) e nos cadastros do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
os dados da produção orgânica no Brasil, que 
sempre foram precários, no momento apresen-
tam informações mais consistentes, que permi-
tem análises com  maior segurança e confiabili-
dade.

Segundo o MAPA, o Brasil possuía, em meados 
de 2012, aproximadamente 1,6 milhão de hecta-
res de área certificada como produção orgânica 
(incluindo áreas de extrativismo sustentável orgâ-
nico), com um total de 11.524 unidades de pro-
dução. Na Região Norte, o Estado com maior área 
de produção certificada é o Pará, com 602.690 de 
hectares e 3.347 unidades de produção, com pre-
dominância do extrativismo da floresta amazôni-
ca e produtos como castanha-do-brasil, dendê, 
açaí e cacau. Na Região Centro-Oeste, destaca-
-se o Mato Grosso como maior área de produ-
ção orgânica do Brasil, com 622.858 hectares e 
321 unidades de produção, onde predomina a 
produção de carne bovina e castanha-do-brasil. 
Já na Região Nordeste, o Estado que se destaca 
é a Bahia, com 25.756 hectares e 309 unidades 
de produção, na oferta de cacau, dendê, frutas e 
coco. O Rio Grande do Sul é o Estado que se des-

taca na Região Sul, com uma área de 
10.845 hectares e 1.230 unidades de 
produção e que apresenta a maior 
diversificação de produtos, com des-
taque para grãos, erva-mate, frutas 
– principalmente uvas –, mel, aves 
e ovos. No Sudeste, o Estado de São 
Paulo se destaca na produção de 
hortaliças, açúcar, frutas, laticínios, 
aves e ovos, com 10.872 hectares de 
área certificada e 741 unidades de 
produção.

São Paulo, como o Estado mais 
populoso do país, com uma das 
maiores rendas per capita e 92% de 
população residente nos aglome-
rados urbanos, é o maior consumi-
dor  de produtos orgânicos no país, 
principalmente os mais elaborados 
como laticínios e processados de 
maneira geral. Como a sua produção 
não consegue atender toda esta de-
manda, o Estado é grande importa-
dor de produtos orgânicos de outras 
regiões, com destaque para o Sul, 
onde os produtos demandados são 
mais abundantes.

A evolução da agricultura or-
gânica no país e em São Paulo 
será incrementada pelas ações do 
Plano Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica, em 
atendimento ao que de-
termina o Decreto Federal 
n.° 7.794, de 20 de agosto 
de 2012.  Juntando a isto, 
tem-se ainda o Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), que oferece vanta-
gens aos agricultores que 
optarem por usar o sistema 
agroecológico ou orgânico 
– o preço pago por produtos 
com estas características é 
30% mais alto do que o valor 
oferecido aos convencionais 
–, situação que ocorre tam-
bém no Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(PNAE), o qual determina 
que 30% do valor de repas-
se recebido pela escola se-
jam destinados à compra 
de produtos oriundos da 
agricultura familiar e que, 
em se tratando de produtos 
orgânicos, podem ser pagos 

com um sobrepreço de até 30% aci-
ma dos valores de mercado dos pro-
dutos convencionais.

Em São Paulo, assim como em 
outras unidades da Federação, 
existe a Comissão da Produção 
Orgânica (CPOrg), criada com base 
na Instrução Normativa n.° 54/2008, 
que funciona sob a responsabilidade 
do MAPA. A Comissão é um espaço 
de diálogo e articulação para a cons-
trução de políticas públicas de inte-
resse na Agroecologia e na Produção 
Orgânica, na destinação de recursos 
públicos, propostas no regulamento 
do setor, encaminhamento de de-
núncias de irregularidades e discus-
são de problemas comuns aos pro-
dutores. Uma dessas políticas está 
voltada para a inserção no mercado, 
de produtos agroecológicos de agri-
cultores familiares. 

A Lei Federal n.° 10.831/2003 esta-
belece uma alternativa à certificação 
e aos sistemas participativos de ga-
rantia: a venda direta ao consumidor 
de produtos obtidos por grupos de 
agricultores familiares que estabele-
çam uma Organização de Controle 
Social (OCS) para o acompanhamen-
to de sua produção, mediante o ca-

Panorama e 
Perspectivas da 
Produção Orgânica

José Augusto Maiorano – Diretor da CATI Regional Campinas –  membro 
da Comissão Estadual de Agricultura Orgânica (CPOrg/SP) – 
maiorano@cati.sp.gov.br
Marcelo Silvestre Laurino – Coordenador da CPOrg (SP) – Fiscal Federal 
Agropecuário – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
marcelo.laurino@agricultura.gov.br

dastramento no MAPA. No Estado de 
São Paulo existem 14 OCSs, envol-
vendo um número de 162 agricul-
tores familiares que têm acesso aos 
mercados locais, atendendo um dos 
princípios da produção orgânica que 
é a aproximação entre produtores e 
consumidores, reduzindo os custos 
de transporte e comercialização, com 
resultados positivos para toda a so-
ciedade. As OCSs são, também, uma 
forma de incluir os produtores fami-
liares, pois permite que estas  organi-
zações tenham assento nas CPOrgs, 
facilitando o acesso às informações 
sobre técnicas de cultivo eficientes, 
além de participarem da construção 
de um mercado promissor.

Dessa forma, a agricultura 
paulista, tendo em seu território a 
maior população urbana do país, 
com renda, consciência de segurança 
alimentar e ambiental, encontra a 
oportunidade de fortalecer, expandir 
e atender com eficiência e qualidade 
aos seus consumidores, podendo 
ainda gerar excedentes que poderão 
ser comercializados com outros 
Estados, assim como exportar para 
outros países, consolidando sua 
economia. 
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Fundamentos do Sistema 
Orgânico de Produção
Escolástica Ramos de Freitas – Engenheira Agrônoma – Dextru/CATI – escolastica@cati.sp.gov.br

As discussões para elaborar 
a legislação brasileira sobre 
o sistema orgânico de pro-

dução foram realizadas por processo 
coletivo, com articulação de ampla 
rede de atores, resultando na Lei n.º 
10.831, de 23/12/2003. A sua regu-
lamentação (Decreto n.º 6.323, de 
27/12/2007), também foi uma cons-
trução coletiva (ver box).

No entanto, é a Agroecologia, ci-
ência nascida na década de 1970, 
que integra os conhecimentos tradi-
cionais dos agricultores aos conheci-
mentos científicos, a responsável por 
fornecer o embasamento científico 
para as práticas direcionadas à busca 
da sustentabilidade, em seus vários 
aspectos: ambiental, econômico, so-
cial e cultural. Em relação ao aspecto 
ambiental, a Agroecologia nos ensina 
a observar os processos que ocorrem 
na natureza para inseri-los no siste-
ma de produção, ou seja, termos a 
natureza como parceira e não como 
inimiga a ser combatida ou controla-
da. Duas diretrizes são fundamentais 
para escolhermos as práticas a serem 
adotadas:
1. Incremento da atividade biológi-
ca do solo – é ela que constrói a es-
trutura do solo, sendo responsável 
pela recuperação e/ou manuten-
ção da fertilidade. Um solo estrutu-
rado permite a infiltração da água, 
a circulação do ar e o fornecimento 
adequado de nutrientes, condições 
estas que favorecem o desenvolvi-
mento saudável das plantas. Dentre 
as práticas que incrementam a ati-
vidade biológica do solo, é possível 
citar: 
– manutenção do solo coberto, por 
cobertura viva ou morta, para pro-
tegê-lo do impacto da água da chu-
va e da incidência direta dos raios 

solares, que provocam variações 
extremas de temperatura;
– implantação de quebra-ventos, 
evitando o ressecamento das plan-
tas, promovido pela remoção da 
umidade do ar, e do solo, pelos 
ventos;
– inclusão de adubação verde na 
rotação das culturas, para produzir 
matéria orgânica no local e captar 
o nitrogênio do ar, se for uma legu-
minosa;
– fornecimento de outros adubos 
orgânicos, como estercos curtidos, 
compostos, biofertilizantes, que 
além de incrementarem a atividade 
biológica, liberam nutrientes quan-
do decompostos.
2. Incremento da biodiversidade 
– quanto maior for, maior será o 
nível de resiliência do sistema (ca-
pacidade de se autoequilibrar após 
eventos desfavoráveis). Algumas 
práticas que favorecem a biodiver-
sidade: elaboração de um planeja-
mento de rotação e/ou consorcia-
ção das culturas; plantio em glebas 
separadas por cercas-vivas; plantio 
em faixas; capinas em ruas alter-
nadas, porém, sem deixar a vege-
tação espontânea soltar sementes; 
cultivo de mais de uma variedade 
da mesma espécie (diversidade ge-
nética); manutenção de áreas com 
vegetação nativa na vizinhança das 
glebas cultivadas.
É importante que, na escolha das 
culturas, os agricultores conside-
rem tanto as condições climáticas e 
de solo da sua propriedade, como 
a sua afinidade com elas. Contando 
com estas condições favoráveis e 
seguindo as diretrizes esplanadas, 
com certeza as culturas terão um 
desenvolvimento saudável e os 
problemas fitossanitários serão mi-
nimizados. 

Lei n.º 10.831/2003:
Art. 1º Considera-se sistema orgânico 

de produção agropecuária todo aquele 
em que se adotam técnicas específicas, 
mediante a otimização do uso dos re-
cursos naturais e socioeconômicos dis-
poníveis e o respeito à integridade cul-
tural das comunidades rurais, tendo por 
objetivo a sustentabilidade econômica e 
ecológica, a maximização dos benefícios 
sociais, a minimização da dependência 
de energia não-renovável, empregando, 
sempre que possível, métodos culturais, 
biológicos e mecânicos, em contrapo-
sição ao uso de materiais sintéticos, a 
eliminação do uso de organismos gene-
ticamente modificados e radiações ioni-
zantes, em qualquer fase do processo de 
produção, processamento, armazena-
mento, distribuição e comercialização, e 
a proteção do meio ambiente.

O §2º do Art. 1º coloca: 
O conceito de sistema orgânico de 

produção agropecuária e industrial 
abrange os denominados: ecológico, 
biodinâmico, natural, regenerativo, bio-
lógico, agroecológicos, permacultura e 
outros que atendam os princípios esta-
belecidos por esta Lei.

Coquetel de adubos verdes de verão incrementam 
tanto a atividade biológica do solo como a 
biodiversidade do sistema de produção.

Sistema Orgânico de Produção
O que é preciso saber

O primeiro passo para quem quer iniciar a 
produção em sistema orgânico é se inteirar 
sobre a legislação e entender o que é agri-

cultura orgânica.  A legislação brasileira para produtos 
orgânicos foi uma construção coletiva, que envolveu 
mais de 200 especialistas, entidades públicas e privadas, 
produtores rurais e representantes de organizações não-
-governamentais, e considerou as diversidades regio-
nais, sociais, culturais e econômicas brasileiras. A Lei n.º 
10.831 (23/12/2003) e o Decreto n.º 6.323 (27/12/2007) 
preveem  três diferentes formas de garantir a qualidade 
orgânica dos seus produtos: a Certificação, os Sistemas 
Participativos de Garantia e o Controle Social para a ven-
da direta sem certificação. Os Sistemas Participativos de 
Garantia, junto com a certificação, compõem o Sistema 
Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 
(SisOrg) que se caracteriza pelo Controle Social e a 
Responsabilidade Solidária, o que possibilita a credibili-
dade adequada às diferentes realidades sociais, culturais, 
políticas, institucionais, organizacionais e econômicas.

Com base nesta legislação, é preciso definir a área de 
interesse, se a produção será vegetal, animal, processa-
mento, extrativismo sustentável, entre outras. Neste pri-
meiro momento e tomada de decisão, é importante que 

o produtor procure a Casa da Agricultura local e agende 
uma visita de orientação para que um técnico especiali-
zado ou consultor em agricultura orgânica possa avaliar 
se a propriedade em questão é adequada para a implan-
tação do Sistema Orgânico de Produção. Irão influir vá-
rios aspectos: localização, topografia, relevo (se é plano, 
encosta ou meia encosta), tipo de solo (argiloso, areno-
so, médio, turfa), clima predominante, zoneamento agrí-
cola oficial, existência de nascente nas proximidades, 
vizinhança com produtores orgânicos ou convencionais. 
É preciso lembrar que a conservação do solo e da água 
devem ser prioritárias para uma agricultura sustentável. 
A observação do conjunto dessas medidas evitará des-
perdício de tempo e de dinheiro,  e definirá se a proprie-
dade está apta ao sistema orgânico, quais as culturas e/
ou criações indicadas e o planejamento adequado. 

Na visita à propriedade, o técnico ou consultor deve-
rá estar atento a todas estas questões e durante o trajeto, 
além do já mencionado, observar os cultivos comerciais 
predominantes, se há criação animal, reflorestamento e 
biodiversidade na região. Uma boa prática é parar em 
um local alto da estrada, antes de chegar à propriedade, 
onde se possa ter uma vista panorâmica para conhecer 
as divisas, as propriedades circunvizinhas e as atividades 

Hiromitsu Gervásio Ishikawa – Engenheiro Agrônomo – Dextru/CATI – hiromitsu@cati.sp.gov.br
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que estas desenvolvem. Com a ajuda de um mapa car-
tográfico, demarcar a área da propriedade e fazer um 
estudo do relevo e da hidrologia, identificando possí-
veis pontos de contaminação da água, do solo e do ar, 
verificando a possibilidade de minimizar esses e outros 
efeitos com a utilização de barreiras vegetais, locação de 
terraços, curva de nível ou desnível, bacias de captação 
de água, construção de barraginhas e outras práticas.

Algumas atividades feitas em propriedades circun-
vizinhas inviabilizam a certificação da propriedade para 
o sistema orgânico de produção. Por exemplo, proprie-
dade cercada por culturas como cana-de-açúcar, soja, 
banana, trigo, entre outras que utilizam pulverização 
por via aérea, ou propriedades à montante que traba-
lham com aplicação intensiva de defensivos agrícolas e 
que por processo erosivo carreiam poluentes pela água 
das chuvas, contaminando os cursos d’água, ou ainda, 
presença de indústrias com potencial poluente. Nesses 
casos, devem ser feitas análises de resíduos de produtos 
químicos na água e no solo para comprovação de conta-
minação ou não.

Deve-se observar, ainda, o nível socioeconômico do 
produtor, a infraestrutura existente no local (curral, está-
bulo, barracão, terreiros para secagem etc.), as máquinas 
e os equipamentos existentes e a possibilidade de uso 

comunitário dos mesmos. Identificar o nível tecnológico 
do produtor e se a produção será de subsistência com 
comercialização do excedente ou se apenas com finali-
dade comercial. Enfim, o perfil e a expectativa do pro-
dutor, seja ele considerado pequeno, médio ou grande. 
Conhecendo a realidade do produtor e da propriedade, 
será possível elaborar um plano de manejo adequado. 
No caso de se tratar de um grupo de produtores, este 
levantamento será importante para fazer o planejamen-
to da produção e o cronograma de plantio para todos 
os envolvidos no processo. O ideal é que essas ações se-
jam feitas por meio das Associações de Produtores e/ou 
Cooperativas, o trabalho conjunto otimiza as operações, 
diminui os desperdícios de produtos agrícolas, facilita a 
comercialização e a logística de distribuição, aumentan-
do a lucratividade de toda a cadeia produtiva envolvida.

Durante o processo de conversão, e mesmo após a 
adoção do sistema orgânico de produção, a entrada de 
insumos externos deve ser mínima e o aproveitamento 
dos insumos internos existentes na propriedade 
deve ser a mais racional possível. Em propriedades 
de bovinocultura de leite e/ou corte, suinocultura, 
avicultura, ovinocultura, equinocultura que geram 
resíduos orgânicos, pode-se misturá-los aos resíduos 
vegetais (restos de culturas, palhadas, mato roçado, 

cana-de-açúcar, capineiras etc.), resultando em excelente 
composto orgânico ou biofertilizantes com baixíssimo 
custo, para utilização direta no solo ou em pulverizações 
foliares, dando resistência às plantas contra pragas e 
doenças. Além disso, há a possibilidade de elaboração 
de  tsuti-koji, bokashi, bayodo com resíduos animais e 
vegetais, originando excelentes fertilizantes orgânicos 
usados em adubações básicas e em cobertura e 
adubação foliar, que aumentam a resistência das plantas 
ao ataque de pragas e doenças. 

Adotando-se técnicas alternativas de produção, po-
de-se facilmente reduzir, em 50% ou mais, o custo de 
produção. Para isso, é preciso trabalhar fundamentado 
em análise de solo completa que propiciará melhor ati-
vidade física, química e biológica e, em consequência, 
animais sadios e equilibrados, plantas sadias e 
com grande resistência às pragas  e doenças, 
além de aumento da produtividade e excelen-
te qualidade. O custo de produção tende a cair 
safra a safra, pois com o acompanhamento por 
meio de análise química de solo e análise foliar 
é possível repor apenas os nutrientes necessá-
rios. 

Toda tecnologia existente deve ser estu-
dada para que, com as devidas adequações, 
sejam aplicadas no sistema orgânico de pro-
dução. Observações e experimentações de-
vem ser registradas formando um banco de 
dados que permita a troca de informações 
entre produtores e técnicos, tornando-se uma 
importante ferramenta na tomada de decisões 
futuras. O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) disponibiliza um Plano 

de Manejo Orgânico (http://issuu.com/
organicsnet/docs/manejoorganico/11) 
que, adotado, irá gerar credibilidade à 
produção e possibilidade de rastreamen-
to, garantindo melhor comercialização 
dos produtos. 

A tomada de decisão de se trabalhar 
no sistema orgânico deve ser conscien-
te, não apenas por idealismo ou por ser 
considerado um nicho de mercado. Os 
programas de política pública pagam 
30% a mais por produtos com certifica-
ção orgânica, mas sem uma base sólida 
sobre o processo produtivo, o conheci-
mento acerca dos eventuais problemas 
que podem surgir no decorrer do tempo, 
e a aplicação de Boas Práticas Agrícolas, 
ocorre o abandono, aproximadamente, 
após três anos de investimento. Portanto, 
não adianta ter capacidade de investi-

mento se esta ação não for acompanhada por um plane-
jamento de produção e comercialização, independente 
do tamanho da produção ou da propriedade. A orien-
tação é que o produtor agende visitas em propriedades 
que já trabalham há algum tempo no sistema orgânico 
de produção e aproveite para obter o máximo de infor-
mação, tirar dúvidas, conhecer  o histórico do produtor e  
da propriedade, os motivos da opção pelo sistema orgâ-
nico, as dificuldades encontradas no processo e o plano 
de manejo orgânico realizado para a propriedade.

Tomada a decisão, deve-se analisar todas as possíveis 
formas de certificação e verificar qual a que melhor se 
adequa à realidade do produtor ou grupo de produtores.  
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Manejo de Pragas na    
Agricultura Orgânica
Sebastião Wilson Tivelli – Engenheiro Agrônomo e Pesquisador Científico – UPD São Roque/Apta Regional – tivelli@apta.sp.gov.br

Quem é engenheiro 
agrônomo neste país, já 
deve ter sido questionado 

algumas vezes sobre o que colocar 
naquele vaso de apartamento, ou 
pé de fruteira de fundo de quintal, 
para controlar uma suposta praga ou 
doença. Isso ocorre com frequência, 
não respeitando dia, horário ou 
local. Até agricultores experientes 
procuram os engenheiros agrônomos 
para saber o que é melhor “aplicar” 
para determinada praga ou doença 
em suas culturas. Infelizmente, esse 
cenário não é exclusivo da profissão 
dos engenheiros agrônomos. 
Poderíamos falar também das 
experiências dos médicos veterinários 
e de outros profissionais, mas qual é a 
moral dessa estória? É o fato de que 
há décadas fomos condicionados a 
“aplicar” algum agrotóxico ou “tomar” 
algum remédio para curar os males 
que nos afligem, estejam esses males 
nas plantas, nos animais ou em nós 
mesmos.

O pacote tecnológico desenvolvi-
do com a Revolução Verde, ocorrida 
nas décadas de 1960 e 1970, preco-
niza uma receita para o cultivo das 
culturas, no qual para cada desequi-
líbrio que provocamos no cultivo das 
espécies de interesse econômico há 
um agrotóxico que pode ser aplicado 
para mitigar o problema causado.

Na agricultura orgânica, que 
aliás fortaleceu-se no Brasil em 
contraposição à Revolução Verde, a 
ideia não é a de “aplicar” algo para 
corrigir um desequilíbrio e sim buscar 
a manutenção do equilíbrio. Talvez 
por isso, seja tão grande a curiosidade 

de técnicos e agricultores para saber 
como é feito o controle de pragas na 
agricultura orgânica.

Passos para o controle de pragas
 

Planejamento
O controle de pragas na agricul-

tura orgânica começa com o plane-
jamento holístico da propriedade, 
onde se deve “aplicar” os conheci-
mentos de agroecologia. Nesse as-
pecto, o controle inicia-se pela análi-
se de solo das glebas de cultivo, apli-
cando-se a calagem e a fosfatagem 
onde e quando necessárias. O co-
nhecimento das plantas espontâne-
as, popularmente conhecidas como 
“mato”, pode e deve ser utilizado, pois 
temos algumas indicadoras de alu-
mínio no solo, como as 
samambaias (Pteridium 
aquilinium), outras que 
indicam a umidade no 
solo, como é o caso da 
Maria Gorda (Talinum 
patens) e outras ainda, 
que demonstram se o 
solo é rico em matéria 
orgânica, como os ca-
rurus (Amaranthus sp.) e 
a beldroega (Portulaca 
oleracea).

Conservação do Solo
A conservação do 

solo no manejo de pra-
gas também é impor-
tante, pois o controle 
da erosão reduz a perda da camada 
fértil de solo, tanto do ponto de vista 
químico quanto do biológico.

Não haverá sucesso no manejo de 
pragas, se as práticas que aumentam 

a proporção de matéria orgânica no 
solo e a biodiversidade da área não 
estiverem presentes. Muitas práticas 
agroecológicas são utilizadas há ge-
rações por alguns agricultores, como 
os cultivos consorciados, a aduba-
ção orgânica e a cobertura do solo 
com resíduos vegetais. Outras práti-
cas precisam ser relembradas pelos 
técnicos da extensão rural, uma vez 
que, ainda, não foram adotadas pe-
los agricultores, como a rotação de 
culturas com diversificação da pro-
dução, a recuperação e ou o enrique-
cimento das áreas de preservação 
permanente, a alternância na capina 
das plantas espontâneas e o cultivo 
de adubos verdes (Figura 1).

Instalação de Quebra-Ventos 
A biodiversidade nas áreas de cul-

tivo orgânico pode ser conquistada 
com a instalação de quebra-ventos 

(Figura 2). Além de "quebrar " o vento, 
como o próprio nome indica, e com 
isso reduzir a perda de água pelas 
plantas de interesse econômico, essa 
prática auxilia no manejo das pragas. 
No caso das doenças bacterianas, 
quando as folhas das culturas não 
são danificadas pelos ventos temos 
uma incidência menor da doença, 
simplesmente por haver um número 
menor de “portas” para a entrada das 
bactérias.

Já no caso dos insetos pragas, o 
quebra-vento funciona como uma 
barreira para o seu deslocamento en-
tre as glebas de uma mesma proprie-
dade e mesmo entre propriedades. 
A escolha da espécie adequada para 
a construção do quebra-vento pode 
aumentar exponencialmente a efici-
ência no manejo de pragas. Espécies 
que produzem flores podem 
servir de alimento e abrigo 
para os inimigos naturais dos 
insetos pragas.

Métodos culturais para 
manejar pragas 

No cultivo orgânico, o 
plantio é realizado na épo-
ca correta, com cultivares 
adaptadas à região e com 
resistência às principais 
pragas. Em outras palavras, 
o tomate ou a batata não 
são plantados várias vezes 

em uma mesma safra. Além disso, 
as plantas recebem uma nutrição 
equilibrada de macro e micronu-
trientes oriundos de fontes pouco 
solúveis, como rocha moída. A co-
bertura do solo, com resíduos ve-
getais ou com adubos verdes, evita 
a erosão e auxilia na manutenção 
da vida macro e microbiana do 
solo. A cobertura viva do solo pode 
ser obtida também com o manejo 
seletivo das plantas espontâneas, 
que servirão de abrigo e fonte de 
alimento na fase jovem dos inimi-
gos naturais das pragas. Manejados 
corretamente, o caruru e a beldroe-
ga servirão de alimento para a va-
quinha (Diabrotica speciosa).

Os métodos culturais na 
agricultura orgânica incluem o 
cultivo de determinadas plantas para 

servir de alimento para os insetos 
pragas ou como repelente destes. 
Um exemplo desse manejo é o 
cultivo da couve chinesa, em hortas, 
para servir de alimento para os 
insetos mastigadores ou o consórcio 
do tomateiro com coentro, já que 
esse condimento funciona como 
repelente da mosca-branca (Bemisia 
sp.). Para o controle de nematoides, 
podem ser recomendados a rotação 
de cultura com crotalárias ou mesmo 
o cultivo consorciado com esse 
adubo verde (Figura 3).

Nos próximos anos, crescerá 
destacadamente no Brasil a dispo-
nibilidade de agentes de controle 
biológico (Metarhizium anisophiae, 
Beauveria bassiana, Trichoderma sp., 
Verticillium lecanii entre outros), de 
feromônio e de inimigos naturais 
(ácaros, nematoides e parasitoides 
de cochonilhas, percevejos e pul-
gões) para o manejo de pragas.

Na agricultura orgânica é permi-
tida a aplicação de alguns produtos 
no manejo das pragas, como a últi-
ma ferramenta a ser utilizada. Nesse 
caso, os produtos recomendados 
precisam estar na lista positiva do 
Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), com prefe-
rência àqueles que o agricultor possa 
produzir na própria área de cultivo. A 
lista positiva em vigor está publicada 
na Instrução Normativa do MAPA, 
de Número 46 de 2011 (IN 46/2011). 
Como exemplo, pode-se utilizar leite 

cru de vaca a 5% para mane-
jar míldio (Bremia lactucae) 
em alface, nos períodos frios 
e em locais úmidos, entre ou-
tros produtos naturais alter-
nativos. 

Para conhecer a lista 
de produtos, acesse 

www.agricultura.gov.
br/desenvolvimento-

sustentavel/organicos/
produtos-fitossanitarios
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Sistemas Participativos de 
Garantia da Qualidade 
Orgânica
Romeu Mattos Leite –  presidente da Câmara Temática Nacional de Agricultura Orgânica – 
membro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e produtor orgânico da 
Yamaguishi – romeu@yamaguishi.com.br

O pioneirismo do Brasil 
em legalizar a certifica-
ção participativa com o 

nome de Sistemas Participativos de 
Garantia (SPGs), é referência para 
vários países e tem se mostrado efi-
ciente não somente como mecanis-
mo de garantia para o consumidor, 
como também, um instrumento de 
organização e construção coletiva 
de conhecimento dos agricultores. 

Como sistemas de avaliação da 
conformidade, os SPGs podem ser 
classificados tecnicamente como: 
declaração do fornecedor com 
controle social, categoria na qual 
podem ser incluídos também os 
Organismos de Controle Social 
(OCSs). Cabe ressaltar que a con-
fiança é uma das bases que apoiam 
o controle social do sistema, porém, 
não deve ser interpretada como 
limitante ao exercício de uma de 
suas principais funções sociais: ga-
rantir ao consumidor a qualidade 
orgânica do produto.

Os Organismos de Avaliação da 
Conformidade Orgânica (OPACs) 
têm a responsabilidade legal pelas 
ações dos SPGs que se alicerçam no 
controle social e no poder compar-
tilhado.

Experiência do Controle Social 
no OPAC/ANC

A Associação de Agricultura 
Natural de Campinas e Região 
(ANC), fundada em 1991, atuava 
como pequena certificadora sem 
fins lucrativos desde 1996. Em 
2003, com o apoio do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) 
e em parceria com a CATI, sediou 
em Campinas a reunião do Grupo 
de Agricultura Orgânica (GAO), que 

definiu o texto final do marco legal 
brasileiro para agricultura orgânica, 
aprovado pelo Senado e publicado 
em dezembro desse mesmo ano.

A ANC, como integrante do 
GAO, participou como protagonis-
ta de toda a regulamentação da Lei 
brasileira e decidiu adotar o SPG 
por considerá-lo mais compatível 
com o perfil de seus associados,  se 
tornando o primeiro OPAC a se cre-
denciar no MAPA, em 2010.

Setores contrários à legalização 
dos SPGs diziam que se tratava de 
“auto-certificação de compadres”. 
Porém, em dois anos de operação 
do OPAC/ANC, observa-se o con-
trário, pois o SPG vem se mostran-
do eficiente como instrumento 
de credibilidade, cada vez mais se 
caracterizando e se diferenciando 
da certificação por auditoria de 
3.ª parte (auditoria por empresas 
certificadoras), por propiciar uma 
visão mais próxima e intima do 
agricultor, capaz de melhor com-
preender os complexos processos 
que ocorrem dentro de um sistema 
orgânico de produção. Essa proxi-
midade permite eliminar excessos 
de burocracia, com maior rigor na 
verificação, pois consegue maior 
frequência de monitoramento e in-
teração com o agricultor, tanto no 
campo, como em reuniões, feiras, 
capacitações e outras atividades 
pertinentes ao SPG. 

Esse Sistema também tem um 
escopo de verificação mais am-
plo, ou seja, consegue verificar as-
pectos sobre a vida do agricultor, 
imperceptíveis aos checklists dos 
padrões de certificação 3.ª parte. 
Além do monitoramento docu-

mental e virtual de registros e do-
cumentos do agricultor, nos SPGs, 
com o intenso convívio dos pares, 
naturalmente vão sendo observa-
dos nos grupos, aspectos indicado-
res do comprometimento ideológi-
co do agricultor com a agricultura 
orgânica, sua visão de mundo, sua 
maneira de administrar a proprie-
dade, seu comportamento, suas 
aptidões, sua participação quanti-
tativa e qualitativa nas atividades 
do SPG, seus aprendizados e fragi-
lidades, bem como sua capacidade 
de correção das não conformida-
des, entre outros.

O que se observa é que agri-
cultores que se visitam, se reúnem 
constantemente, trocam experiên-
cias e produtos, discutem seus pro-
blemas e soluções coletivamente, 
formam um grupo social de rela-
cionamento intenso onde surgem 
fenômenos sociais decorrentes do 
convívio, como a avaliação social 
que aflora como um mecanismo de 
controle social espontâneo e alta-
mente eficiente. 

A revelação gradual de diver-
sos aspectos do convívio, propicia 
a identificação de afinidades de 
indivíduos e grupos, desencade-
ando um processo político natural 
aos relacionamentos humanos; no 
caso do SPG, a horizontalidade e 
o poder compartilhado garantem 

a neutralização de interesses para 
a manutenção da integridade do 
sistema.

Em média, o custo pago pelos 
agricultores vinculados ao SPG é 
menor que o  cobrado pelas em-
presas certificadoras. Na prática, 
o SPG para além da avaliação da 
conformidade, é um instrumento 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater), pois com as frequen-
tes visitas às propriedades (muitas 
vezes com participação de técni-
cos especializados em produção 
orgânica), ocorre a troca de expe-
riências entre os agricultores, com 
apoio técnico. Ao considerar como 
serviços do SPG, a certificação e a 
Ater, o custo é compensatório.

No entanto, todo o processo de 
formação e operação do SPG da 
ANC, vem ocorrendo com recur-
sos próprios sem apoio financeiro, 
o que acaba acarretando um cus-
to de operação muitas vezes alto 
para agricultores de baixa renda. 
Considero que o potencial da assis-
tência técnica do SPG da ANC está 
sendo subaproveitado, por isso, 
faz-se necessário o apoio do poder 
público para que mais agricultores 
possam se beneficiar do sistema.

Desafios para a expansão dos 
SPGs 

A pouca presença da agroeco-
logia nas grades curriculares se 
reflete em um deficit de técnicos 
capacitados para fortalecer e acele-
rar o processo de transição de agri-
cultores já envolvidos com práticas 
agroecológicas. Também, muito 
pouco se tem investido na conver-
são de agricultores convencionais 
para agroecologia.

Como consequência disso, cres-
ce a dependência de combustíveis 
fósseis e a baixa eficiência energéti-
ca; a degradação dos recursos natu-
rais, a contaminação de alimentos 
e meio ambiente; o uso crescente 
de agrotóxicos e fertilizantes quí-
micos; o impacto negativo sobre a 
saúde dos agricultores e dos consu-
midores; a erosão genética (perda 
de variedades crioulas); a dissemi-
nação de variedades transgênicas, 

a diminuição da biodiversidade 
com a simplificação dos agroecos-
sistemas; a perda de técnicas, da 
cultura e de saberes tradicionais 
dos agricultores e o aumento do 
êxodo e da pobreza rural. Enfim, 
são muitos os desafios para que se 
tenha uma mudança significativa 
no modelo de desenvolvimento ru-
ral brasileiro.

Conclusão
A publicação do marco legal, em 

2003, e os decorrentes instrumen-
tos legais publicados no Brasil, fo-
ram lançados com enfoque muito 
mais regulatório que fomentador 
da agroecologia e da produção or-
gânica, o que fez com que a ques-
tão da geração de credibilidade 
centralizasse os debates do movi-
mento orgânico brasileiro nos últi-
mos 10 anos. Nesse período, a pai-
sagem rural brasileira permanece 
dominada pelo agronegócio, com 
o país reconhecido como o cam-
peão mundial do uso de agrotóxi-
cos em 2012.

A definição de normas claras de 
produção e o estabelecimento de 
mecanismos de controle eficien-
tes, são balizamentos importantes 
para o crescimento ordenado do 
mercado, porém, não são instru-
mentos suficientes para promover 
a transição agroecológica, em um 
processo gradual de mudanças, de 
forma perceptível no campo e nos 
produtores. 

É preciso entender que os agri-
cultores não são agentes passivos, 
que apenas recebem conhecimen-
tos oferecidos pelos técnicos, eles 
também são portadores e difusores 
de conhecimentos, capazes de de-
senvolver inovações para promover 
as melhores práticas possíveis que 
serão experimentadas e adaptadas 
para cada situação específica, mas, 
para isso, necessitam de apoio.

Os SPGs, enquanto metodologia 
de organização social, promovem o 
empoderamento dos agricultores, 
resgatando e valorizando seu co-
nhecimento tradicional, organizan-
do a participação e difundindo os 
resultados práticos. As constantes 

visitas às propriedades rurais pro-
piciadas pelo sistema são oportu-
nidades para conhecer e transmitir 
práticas agroecológicas, melhoran-
do inclusive a capacidade de co-
municação dos agricultores. Esse 
conjunto de características tornam 
os SPGs uma ferramenta valiosa na 
transição agroecológica. 

Política Nacional de 
Agroecologia e Produção 

Orgânica

Em 2012, o Governo Federal 
publicou o Decreto n.º 7.794, esta-
belecendo a Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica 
(Pnapo), prevendo a elaboração e 
implantação de um Plano Nacional 
de Agroecologia e Produção 
Orgânica (Planapo), com um orça-
mento de R$ 5 bilhões anuais. O 
objetivo da Pnapo é integrar, arti-
cular e adequar políticas, progra-
mas e ações indutoras da transição 
agroecológica e da produção orgâ-
nica e de base agroecológica, con-
tribuindo para o desenvolvimento 
sustentável e a qualidade de vida 
da população. Para a construção 
e o acompanhamento do plano 
foi criada a Comissão Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica 
(Cnapo), na qual o Fórum Brasileiro 
dos SPGs possui assento. 

A esperança das entidades e dos 
produtores é que, com a Pnapo, 
possam ser implementadas políti-
cas  capazes de promover mudan-
ças estruturantes e garantir um 
ambiente saudável, sem fome e 
com justiça social para as futuras 
gerações.
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Produção de Sementes, Mudas e 
Matrizes Orgânicas Certificadas
Edson Luiz Coutinho – Engenheiro Agrônomo – Diretor Técnico Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) da CATI 
dsmm@cati.sp.gov.br

Glênio Wilson de Campos – Engenheiro Agrônomo – Diretor Técnico do Núcleo de Produção de Sementes de Taubaté/DSMM/CATI 
nps.taubate@cati.sp.gov.br

Luiz Antonio Carvalho Silva Brasi – Engenheiro Agrônomo – Assessoria Técnica – DSMM/CATI – brasi@cati.sp.gov.br

Thaís Frigeri – Engenheira Agrônoma – Assistente de Planejamento – Núcleo de Produção de Sementes de Taubaté /DSMM/CATI 
nps.taubate@cati.sp.gov.br

O crescente aumento na procura por alimentos 
saudáveis, livres de agroquímicos/agrotóxi-
cos, aliados à crescente preocupação com 

as questões ambientais e sociais, têm impulsionado a 
agricultura orgânica em âmbito mundial, e como opor-
tunidade de negócio, provocado um crescimento tanto 
em área plantada quanto em número de produtores e 
mercado consumidor potencial.

A agricultura orgânica tem por objetivo principal pre-
servar o meio ambiente, os ciclos biogeoquímicos e a 
qualidade de vida, visando uma produção de alimentos 
ecologicamente sustentável, economicamente viável e 
socialmente justa. Portanto, é muito mais do que uma 
simples troca de insumos químicos/industriais por insu-
mos orgânicos/biológicos, ela ultrapassa o foco de ape-
nas não utilizar agrotóxicos, mas sim, de ser um modo 
de vida integrado com a natureza, utilizando os recursos 
naturais de forma correta, de modo a preservá-los, apli-
cando técnicas preconizadas que tornem a propriedade 
sustentável.

Em vista dessa crescente demanda, a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
(SAA) vem atuando fortemente para que o Estado dispo-
nha de sementes orgânicas, em atendimento ao dispos-
to na legislação federal que disciplina a agricultura or-

gânica, já para o plantio da safra 2013/2014, em atendi-
mento ao regulamento da Produção Orgânica Brasileira, 
pela Instrução Normativa n° 46/2011, a qual estabelece 
que a partir de dezembro de 2013 as sementes, mudas 
e demais materiais para multiplicação deverão obrigato-
riamente ser obtidas em sistemas orgânicos de produ-
ção com origem e procedência conhecidas.

Deste modo, e respondendo à necessidade poten-
cial levantada pelo setor, em especial a Câmara Setorial 
de Agricultura Ecológica da SAA, a Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI), órgão vinculado à 
SAA, por intermédio de seu Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes (DSMM) elaborou um plano inicial de 
produção de sementes de arroz, milho e feijão no siste-
ma orgânico, estabelecendo, desta maneira, o Plano de 
Produção de Sementes Orgânicas 2013, com meta ini-
cial de produção de 10 toneladas de sementes de arroz, 
20 toneladas de sementes de feijão e 40 toneladas de 
sementes de milho, todas de variedades multiplicadas 
pela CATI e de amplo uso, conhecimento e aceitação pe-
los produtores.

Como parceiros, estão sendo selecionados produto-
res, já inseridos no processo de produção orgânica, com 
certificação outorgada por entidades credenciadas junto 
ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
que se responsabilizarão pela certificação orgânica da 
produção, de modo a garantir por meio da rastreabili-
dade a conformidade do produto a ser disponibilizado 
ao consumidor, conferindo maior transparência às boas 
práticas e princípios utilizados na produção orgânica.

Está em fase de lançamento, o primeiro edital de 
chamada pública para contratação de Campos de 
Cooperação para produção de Sementes, Mudas e 
Matrizes Orgânicas Certificadas das espécies: arroz, 
aveias branca e preta, cevada, feijão, girassol, mamona, 
milho, nabo forrageiro, sorgo, trigo, triticale e legumino-
sas para adubação verde, entre outras.

Atualmente, o DSMM tem no Núcleo de Produção 
de Sementes de Taubaté, situado no Vale do Paraíba, um 
projeto piloto de produção de sementes de arroz orgâ-
nico, onde sementes genéticas de arroz de sequeiro, cul-
tivar IAC-203, provenientes do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta), da SAA, deram origem aos primei-
ros Campos de Cooperação para produção de sementes 
orgânicas da SAA, estes localizados nos municípios de 
Paraíbuna, Jacareí, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, 
nas propriedades de Gilberto Vilhena Freitas, Geni 
Mollo e Claudio Salgado Macedo (Pindamonhangaba 
e Guaratinguetá) respectivamente, sendo este último 
para produção de sementes básicas, dentro do Sistema 
Nacional de Sementes e Mudas, possibilitando desta 
maneira, garantir a continuidade do programa de mul-
tiplicação de sementes para as próximas safras.

Esses produtores têm suas áreas de produção 
certificadas no sistema orgânico, e serão devidamente 
inscritas como campos de cooperação pelo DSMM, ao 
qual caberá o papel de receber e beneficiar a produção 
para que a SAA possa disponibilizar sementes aos 
interessados. 

Por tratar-se de um nicho de mercado, vale destacar 
que a agricultura orgânica é seguramente uma opção 
viável para a inserção dos pequenos agricultores, pois, 
proporciona um maior valor comercial do produto se 
comparado ao convencional, o que o torna um grande 
atrativo. É um sistema extremamente viável para pe-
quenas áreas, que permite produção em pequena esca-
la; diversificação da produção por meio da policultura, 
confere ao pequeno agricultor estabilidade da renda 

durante o ano; oferece menor dependência de insumos 
externo, e também, maior facilidade e aproveitamento 
dos recursos no manejo de sua propriedade (não utiliza-
ção de defensivos agrícolas, controle biológico, uso de 
produtos naturais para controle de pragas, biofertilizan-
tes, e ainda, redução e eliminação de agentes poluen-
tes, reciclagem, aumento da fertilidade do solo, dentre 
outros). Sob o enfoque técnico e logístico, está em an-
damento o processo de preparação, viabilização e cre-
denciamento como Unidades Certificadas Orgânicas, 
nove Núcleos Beneficiadores de Sementes, como Aguaí, 
Avaré, Fernandópolis, Ibitinga, Itapetininga, Lucélia, 
Paraguaçu Paulista, Santo Anastácio e Taubaté.

Simultaneamente, o DSMM está preparando para 
certificação orgânica três Núcleos de Produção, o de 
Águas de Santa Bárbara, Ataliba Leonel e São Bento 
do Sapucaí, para produção de sementes e, no caso do 
Núcleo de São Bento, de mudas orgânicas, além de 
torná-los centros de referência para a transferência de 
ciência, tecnologia e inovação, em sementes, mudas e 
matrizes orgânicas.

Para a safra 2014/2015, o DSMM está em processo de 
elaboração do Plano de Produção de Sementes, Mudas 
e Matrizes Orgânicas, visando incorporar à oferta, outras 
culturas como trigo, aveia, espécies para adubação ver-
de (de grande procura pelo setor de fruticultura e base 
nutricional para fornecimento de matéria seca/orgâni-
ca, enriquecimento do solo e de todo sistema), além de 
matrizes de morangueiro. 
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Fala-se sobre o crescimento 
do mercado externo e inter-
no de orgânicos, mas não 

existem estatísticas precisas sobre 
produção e comercialização. Pode-se 
dizer que predomina hoje a comer-
cialização de hortaliças e legumes, 
mas tem crescido a produção de fru-
tas e processados. Crescem também 
os movimentos de consumidores 
conscientes, apoiando diretamente 
produtores e fortalecendo o movi-
mento por uma agricultura de base 
ecológica.  

A OrganicsBrasil, que integra em-
presas, setor público e terceiro setor 
com o objetivo de fortalecer o setor 
orgânico no país,  estimou a taxa de 
crescimento de 40% para 2011 e aci-
ma de 20% para 2012. Os agricultores 
que superam as dificuldades técnicas 
e econômicas da produção orgânica 
se deparam com o problema das ven-
das.  Consumidores falam dos preços 
altos, mas, nas grandes redes, agricul-
tores são impelidos a vender em con-
dições aviltantes.  

O novo marco legal (Lei Brasileira 
de Orgânicos, regulamentada em 

2007) tem impulsionado o merca-
do.  Passou-se a exigir o “selo bra-
sileiro de orgânicos”, que só pode 
ser obtido por meio do Sistema de 
Avaliação de Conformidade, seja ele 
de auditoria ou participativo. Trouxe 
também a possibilidade de agricul-
tores familiares organizados comer-
cializarem diretamente sua produ-
ção, desde que cadastrados junto ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, como Organização 
de Controle Social (OCS). Existem 
hoje 14 OCS no Estado, com produto-
res comercializando diretamente em 
feiras, lojas e por meio de compras 
institucionais. Para o agricultor fami-
liar, esta é a forma mais simples de 
participar deste mercado. 

Dos espaços tradicionais aos 
Programas do Governo

O Estado de São Paulo foi pionei-
ro no desenvolvimento do mercado 
orgânico nas feiras e supermercados. 
Crescem e se diversificam os canais 
diretos e indiretos. Produtor e consu-
midor têm que escolher como parti-
cipar deste mercado, que se organiza 
em: mercado impessoal orientado 
pelo lucro ou mercado personaliza-

do, construído sobre relações de con-
fiança, credibilidade e solidariedade, 
independentemente de ser venda 
direta (OCS) ou indireta (selo).

Nos últimos 20 anos, as relações 
entre produtores, intermediários e 
grandes redes de supermercado mu-
daram, mas produtores antigos pre-
ferem os supermercados locais. Há 
os que buscam estabelecer “normas 
justas” nas relações comerciais, mas 
há os que reproduzem a exploração 
do sistema convencional.  Na venda 
indireta, a vantagem é a renda certa, 
no entanto, exige constância, padro-
nização e há o inconveniente do pre-
ço ser menos compensador. 

Já as principais formas de venda 
direta são as feiras, deliveries, lojas e 
mais recentemente as Community 
Supported Agriculture (CSA), conheci-
das como “consumidor financiando 
produtor”. 

As feiras são a estratégia prefe-
rencial de comercialização no mer-
cado personalizado, pois permitem 
equacionar a questão do preço para 
produtor e consumidor e tem papel 
educativo. O consumidor acompa-

Comercialização de orgânicos 
no Estado de São Paulo
 Yara Maria Chagas de Carvalho - Pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola (IEA) -  yacarvalho@iea.sp.gov.br
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nha e se ajusta às safras e racionaliza 
seu consumo. Além disso, o produtor 
aprende a orientar sua produção pela 
preferência do consumidor. Ambos 
compreendem seu papel ativo na 
construção do mercado personaliza-
do. A feira é local de referência, de tro-
ca de informações e de produtos. Há 
fortes evidências de que o número de 
feiras vem se ampliando no Estado, 
apesar da preferência dos consumi-
dores por facilidade de acesso e a difi-
culdade em garantir o mix (frutas) de 
produtos desejados. A venda direta 
garante ao produtor melhor remu-
neração, mas tem o inconveniente de 
demandar mais trabalho (no trans-
porte e local de venda) e apresentar 
maior risco de venda.

A CSA é considerada como estra-
tégia preferencial para levar o merca-
do orgânico personalizado, a um se-
gundo estágio. Tem o mesmo efeito 
educativo das feiras. Os deliveries (ces-
tas), de produtores ou intermediários, 
se organizam para entrega residen-
cial, buscando fazer a conexão edu-
cativa entre produtor e consumidor. 
Existem negócios “justos”, mas tam-
bém  convencionais. Podem estar as-
sociados a lojas e restaurantes. Locais 
fixos garantem facilidade de acesso. 
Nas cidades de porte médio, as lojas 
parecem ser a principal estratégia de 
comercialização. 

A expansão do mercado tem es-
timulado a troca entre agricultores 
familiares para compor o mix e o 
surgimento de entrepostos. Esta re-
alidade tem permitido a integração 

da produção nacional, garantindo 
maior diversidade nos canais diretos 
de comercialização, contribuindo 
assim para sua consolidação. Alguns 
destes “negócios” buscam participar 
das redes de confiança, credibilidade 
e solidariedade

O mercado externo se abre aos 
orgânicos brasileiros por meio da 
OrganicsBrasil. Os agricultores fami-
liares participam desta, por uma as-
sociação aberta aos interessados.  

Expandem-se também os proje-
tos multifuncionais ligados ao lazer, 
como hotéis fazenda, saúde, educa-
ção ambiental e visitação e/ou co-
lheita de produtos orgânicos. Práticas 
de segurança alimentar e nutricional, 
que constroem hortas orgânicas indi-
viduais e comunitárias nos quintais, 
em apartamentos, escolas e espaços 
públicos na cidade, são estratégias 
para atender grupos de baixa renda 
e/ou com problemas de saúde, ao 
mesmo tempo em que promovem a 
educação do consumidor. 

O Slow Food (movimento interna-
cional que valoriza produtos orgâni-
cos  tradicionais) abre as portas para 
um novo mercado e tem facilitado a 
aproximação dos agricultores com 
chefs de cozinha. Soma-se a isto o 
crescimento da demanda por produ-
tos como ervas medicinais, aromáti-
cas e temperos. 

Os governos estadual, federal e os 
municipais têm estimulado a comer-
cialização dos orgânicos por meio 
de compras públicas. O Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), do governo fede-
ral, remuneram diferencialmente 
o produtor orgânico, enquanto o 
Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social (PPAIS), do governo 
estadual, é voltado aos agricultores 
familiares e pode também favorecer 
os produtores de orgânicos. 

Perspectivas do mercado
Pesquisas sobre consumidores 

de orgânico revelam a predominân-
cia das mulheres, pessoas com alto 
grau de escolaridade e renda, preo-
cupadas com alimentação infantil e 
motivadas por problemas manifestos 
ou em potencial de saúde, que pro-
curam evitar agrotóxicos e consu-
mir alimentos nutritivos. Compram 
regularmente, principalmente em 
supermercados, mas criticam os pre-
ços altos e a pouca diversidade de 
produtos. Consumidores das feiras 
consideram os preços dos produtos 
orgânicos competitivos e se preocu-
pam com a falta de frutas. 

O mercado de orgânicos no 
Estado de São Paulo está em ascen-
são. Supera a média internacional 
(10%) refletindo o fato do marco re-
gulatório nacional ser recente. Existe 
a Câmara Setorial de Agricultura 
Ecológica da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, que tem como mis-
são contribuir com a articulação e 
com a negociação transparente entre 
atores no mercado. Hoje, seu papel 
torna-se fundamental principalmen-
te para o mercado organizado como 
rede de credibilidade. O desafio atu-
al é ampliar a diversidade de frutas e 
estimular o processamento artesanal 
para responder à questão da sazona-
lidade da produção. 

A produção orgânica e sua dispo-
nibilidade estão se espalhando por 
todo o Estado. Por ser um produto de 
“crença”, as condições de comerciali-
zação podem ser realizadas por meio 
de uma rede de remuneração ética e 
solidária ou pelo mercado, orientado 
pelo lucro. A primeira grande decisão 
de comercialização e do consumo 
consciente é escolher em que merca-
do participar.                 
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Botucatu Na cidade, de cerca de 
130 mil habitantes, a 

expansão da produção 
orgânica valoriza a 

vida e o meio ambiente.
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

Localizada no centro-sul do Estado, a pouco mais de 200 
km da capital, Botucatu, cujo nome vem do termo tupi 
Ybytukatu, que significa “bons ares”, tem se tornado uma 

referência na produção orgânica de alimentos, por conta de seu 
clima ameno e de suas riquezas naturais. Um dos marcos da 
outrora chamada agricultura alternativa aconteceu na década 
de 1970, em solo botucatuense, com os primeiros cultivos de 
agricultura biodinâmica da Fazenda Demétria (ver matéria na 
pág. 43).

Nessa região, em que a geografia está trabalhada pelas cons-
truções rochosas da Cuesta, os cultivos orgânicos de frutas e 
hortaliças têm encontrado solo fértil para sua expansão. “Para 
o município, em virtude de sua localização e características fí-
sicas, o desenvolvimento dessa prática agropecuária é muito 
importante por diminuir o impacto ambiental decorrente da 
agricultura convencional e promover o desenvolvimento rural 
sustentável. Estamos trabalhando para que o município seja um 
grande centro produtor, haja vista que o segmento tem raízes 
fortes aqui. Produzir de forma ambientalmente correta não é 
uma tendência; é o caminho”, ressalta o prefeito João Cury Neto.

Parceria é a palavra de ordem no município, no que diz res-
peito à produção orgânica. Segundo o prefeito, o trabalho con-
junto com os poderes municipal e estadual, por meio da atua-
ção da CATI, bem como as ações desenvolvidas com o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), as entidades de 
produtores, as universidades e entidades como a Associação 
Biodinâmica e o Instituto Biodinâmico, têm proporcionado uma 
mudança cultural que tem levado à expansão do segmento. 
“Mas ainda há muito por fazer. Os canais de comercialização 
precisam ser mais estruturados, existindo o desejo de ampliar 
a compra de produtos orgânicos para a merenda escolar, prin-
cipalmente para as creches. Em 2012, adquirimos um milhão de 
reais em compras dos agricultores familiares, valor muito supe-
rior ao teto estabelecido pela legislação”, salienta o prefeito.

Formada por uma equipe pequena, mas muito atuante, da 
qual fazem parte o engenheiro agrônomo Marcelo Leonardo 
(responsável), o técnico agropecuário Antônio Stringueta, os 
oficiais de apoio agropecuário Camila Ramos e Jorge Guedes 
de Almeida, e a auxiliar de apoio agropecuário Maria S. Lázaro, 
a Casa da Agricultura  desenvolve ações de orientação técni-
ca aos produtores do município e executa projetos e progra-
mas que promovem o desenvolvimento rural sustentável. No                     
segmento da produção orgânica, tem apoiado os agricultores, 
principalmente na organização em entidades de classe, no 
acesso às políticas públicas e às linhas de financiamento, bem 
como na elaboração de projetos que promovam a expansão do 

setor. “Entendemos que é necessário 
conhecer toda a complexidade do 
agroecossistema, para assim mane-
jar os recursos naturais em sua totali-
dade. Portanto, o produtor orgânico 
precisa, além de garantir sua segu-
rança alimentar e a dos consumido-
res, obter lucros de forma ambiental-
mente sustentável; para isso, precisa 
estar organizado e abrir novos cami-
nhos de comercialização para diver-
sificar e escoar a produção”, observa 
Marcelo Leonardo, enfatizando que 
produzir em sistemas orgânicos não 
se resume em eliminar a aplicação 
de agrotóxicos nas culturas, ou subs-
tituir os fertilizantes minerais por bio-
fertilizantes. “O sistema é complexo, 
sendo necessária uma assistência 
técnica constante e específica que, 
para os pequenos produtores, pode 
ser viabilizada por meio de uma as-
sociação ou cooperativa”.

O município de Botucatu é pio-
neiro na formação de um Fundo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável,  
vinculado e gerido pelo CMDR, que 
é um órgão deliberativo, cujo capital 
é formado pela destinação de 50% 
dos recursos oriundos do Imposto 
Territorial Rural (ITR). Rosa Maria 
Paulini, presidente do Conselho, 
explica que o Fundo está disponí-
vel para todos os produtores, sejam 
orgânicos ou não. “Para acessá-lo, é 
preciso apresentar um projeto de 
desenvolvimento social e/ou econô-
mico. No caso dos produtores orgâ-
nicos, um grupo apresentou projeto 
para a implantação da cultura da 
macieira, para o qual receberam R$ 
90 mil, para condução da atividade 

e consultoria técnica. A produção or-
gânica tem um grande espaço para 
crescimento no município, mas é 
preciso organização, investimento e 
dedicação. A certificação é cara e, ao 
longo dos anos, alguns produtores 
desistiram do sistema”, destaca Rosa 
Paulini, enumerando outras ações 
do Conselho, que têm beneficiado 
os produtores de maneira geral. “Por 
meio do Plano de Desenvolvimento 
Rural priorizamos as principais ca-
deias produtivas e estabelecemos 
diretrizes para ampliar a produção, 
visando às políticas públicas de aqui-
sição de alimentos. Também fizemos 
um mapeamento das propriedades 
e, com recursos do Fundo e apoio da 
prefeitura pretendemos recuperar 
trechos de estradas rurais”.

Projeto Hortas Comunitárias

A instalação de hortas comuni-
tárias nos bairros mais carentes do 
município é fruto de uma estratégia 
para assegurar alimentos saudáveis, 
em quantidade e qualidade adequa-
das para as famílias de baixa renda. 
Localizadas nos arredores da cidade, 
têm contribuído também para a ge-
ração de renda, com a comercializa-
ção do excedente da produção. 

A opção pelo cultivo orgânico se 
deu para garantir a saúde das famílias 
envolvidas e para a redução de 
custos. “As hortas estão localizadas 
em bairros próximos ao centro da 
cidade e todas contam com mão 
de obra familiar e facilidade na 
obtenção de insumos locais”, conta 

Cristiano Moreira, produtor 
e coordenador dos grupos 
que trabalham nas hortas, 
explicando também que, 
dos 15 projetos implantados, 
um já está certificado, o que 
possibilita a comercialização 
para locais fora do município; 
os outros adotam as práticas 
agroecológicas. “Como existe 
um controle social sobre 
a produção, os alimentos 
podem ser vendidos de 
forma direta em todas as 
hortas”, esclarece o produtor.

Na horta do bairro Vila Ema, 
Cristiano trabalha com a esposa 
Luciana Aparecida Vidal, e tem por 
perto as filhas pequenas. “Com a 
produção orgânica, tenho certeza de 
colocar um alimento limpo na mesa 
da minha família e das outras pes-
soas. Minha filha de três anos pode 
passear na plantação e pegar as fru-
tas e verduras, sem eu ter medo de 
que ela fique  contaminada”, enfatiza 
Cristiano.

Segundo o engenheiro agrôno-
mo Marcelo, da Casa da Agricultura, 
os produtores do projeto têm rece-
bido acompanhamento técnico. “Por 
estarem em áreas com restrição de 
matéria orgânica  é preciso ter mui-
ta atenção com a compostagem que 
é aplicada diretamente na cova da 
muda, o que eles têm feito de manei-
ra correta, possibilitando uma redu-
ção ainda maior nos custos”.

As famílias participantes são 
selecionadas pela Secretaria de 
Assistência Social da Prefeitura. As 
áreas de plantio, as mudas e os equi-
pamentos são cedidos pela Sub- 
-Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente. 

Equipe da Casa da Agricultura trabalha unida 
pelo desenvolvimento rural sustentável em 
Botucatu. Da esq. para a dir.: Camila Ramos 
(oficial de apoio agropecuário), Maria da Silva 
Lázaro (auxiliar de apoio agropecuário), Marcelo 
Leonardo (engenheiro agrônomo) e Antônio 
Stringueta (oficial de apoio agropecuário).

Para o prefeito João Cury Neto, parceria é a palavra-
-chave para o sucesso da produção orgânica.

Peter Spanion e Alexandre Harkaly, do Instituto Biodinâmico: 
certificação faz a diferença na comercialização. 

Produção orgânica trouxe mais qualidade 
de vida para a família do produtor 
Cristiano Moreira.
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Produção de carne orgânica
Flávio Dutra de Resende – Pesquisador Científico – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 

Apta – Polo Regional da Alta Mogiana – Colina (SP) – flavio@apta.sp.gov.br

Ultimamente, os produtos orgânicos têm me-
recido espaço na mídia brasileira, mas foi a 
partir da ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, 

que se passou a discutir os impactos do desenvolvimen-
to econômico sobre os ecossistemas mundiais e ganhou 
destaque o conceito de sustentabilidade na agropecu-
ária. Pela primeira vez, falava-se em focar fatores sociais 
e ambientais nas atividades econômicas do campo, ou 
seja, o desenvolvimento econômico deveria correspon-
der ao desenvolvimento social, com regras de proteção 
do meio ambiente. Com esse modelo de desenvolvi-
mento integrado, chamado de produção sustentável, fo-
ram lançadas as bases para o pacto entre a preservação 
ambiental e o desenvolvimento socioeconômico. E con-
ceituou-se a produção orgânica como economicamen-
te viável, socialmente justa e ambientalmente correta. 
Recentemente, a indústria ocidental começou a tratar 
de maneira mais intensiva o assunto da responsabili-
dade social: uma nova forma de conduzir os negócios, 
tornando a empresa parceira e corresponsável pelo de-
senvolvimento social, incluindo as questões ambientais. 

Produção de carne orgânica 
A produção de carne orgânica é baseada nos princí-

pios de sustentabilidade ambiental, econômica e social, 
apresentando-se como uma alternativa viável ao sistema 
convencional utilizado. A conscientização da sociedade 
em respeito à preservação ambiental, acompanhada da 
preocupação com a segurança alimentar, têm conduzi-

do a uma transformação gradual dos sistemas de pro-
dução, processamento, comercialização e consumo de 
alimentos de origem animal.

A pecuária de corte orgânica no Brasil é atividade re-
lativamente recente, o primeiro rebanho de cria certifica-
do no país é de 1999 (Fazenda Eldorado, Corumbá-MS).  
Em 2009, a Fazenda Millenium, localizada no mesmo 
Estado, foi a primeira propriedade a receber o título de 
habilitação para exportar carne orgânica para os Estados 
Unidos e a União Europeia. 

O setor produtivo tem se organizado nos últimos 
anos por meio de associações. A Associação Brasileira 
de Pecuária Orgânica Certificada (ABPO), foi criada em 
2001 com o objetivo de fomentar a produção de carne 
orgânica no Brasil. Atualmente, a ABPO conta com um 
grupo de 23 associados, alguns com unidades de pro-
dução certificada e outros em processo de certificação. 
Já a Associação Brasileira de Produtores de Animais 
Orgânicos (Aspranor), fundada em 2004, na região de 
Tangará da Serra (MT), tem 16 associados, sendo sete 
certificados e três em processo de conversão. A área total 
é estimada em 30 mil hectares de pastagem. A iniciativa 
da Aspranor provocou interesse em uma grande rede 
de supermercados em participar também da rede de 
produção, todos certificados pelo Instituto Biodinâmico 
(IBD). Um conhecido frigorífico também participa da 
rede e é responsável pelo abate, processamento e dis-
tribuição de toda carne orgânica produzida pelos asso-
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Organização faz a diferença no 
município

Com 22 associados, sendo a 
maioria agricultores familiares, a 
Associação de Produtores Orgânicos 
de Botucatu e Região (Aporb) tem 
sido a base para o fortalecimento 
da atividade. Criada em 2000, com 
apoio da Casa da Agricultura, do 
Sebrae e do Sindicato Rural, a enti-
dade é responsável pela abertura 
de novos postos de comercializa-
ção para a produção orgânica. “Em 
2001, implementamos, com o apoio 
da prefeitura e da CATI, a Feira de 
Agricultura Natural. Com a associa-
ção, o número de culturas com selo 
orgânico tem aumentado,  o que re-
presenta mais volume e qualidade”, 
esclarece Aparecida Carmona, presi-
dente da Associação.

Entre as principais atividades da 
associação destacam-se a fruticultu-
ra, tendo a maçã como carro-chefe, e 
os laticínios como iogurte, manteiga 
e queijo. No ano passado, os produto-
res tiveram um problema sério com 
a mosca-das-frutas, praga que levou 
à perda da maioria dos pomares de 
maçã. Como estão organizados, pu-
deram somar forças com a Casa da 
Agricultura e outras entidades, na 
busca pela liberação de um produto 
usado em outros países, mas que ain-
da não foi regulamentado no Brasil.

A maioria dos associados são cer-
tificados pelo Sistema Participativo 
de Garantia. Apesar de ter conquista-
do um bom mercado para os produ-
tos orgânicos na cidade, a presidente 
garante que ainda falta espaço e di-
vulgação para que a produção cresça 
ainda mais e outros produtores fa-
çam a transição. “Com a perspectiva 
de entregar mais alimentos para a 
merenda escolar, estamos fazendo 
um planejamento para ter uma pro-
dução regular, principalmente de 
citros, uva, atemoia, banana, caqui e, 
claro, maçã, produtos que já entre-
gamos. Já temos a DAP Jurídica, pré-
-requisito para as entregas futuras. 
Precisamos nos organizar ainda mais 
e divulgar o valor do produto orgâ-

nico nas escolas e 
para a sociedade 
em geral”, ressalta 
Aparecida, infor-
mando que, para 
tanto, a associação 
promove cursos, ofi-
cinas, participação 
em feiras e tem via-
bilizado assistência 
técnica aos seus as-
sociados. 

Para a maioria 
dos associados da 
Aporb, o sistema or-
gânico de produção 
é uma filosofia de 
vida. A experiência 
de Mitsuo Hino está ligada  à neces-
sidade de melhorar a qualidade de 
vida de sua família, que trabalha no 
sítio. “Fiz a conversão para a agricul-
tura orgânica há 12 anos, para não ter 
mais contato com agrotóxicos, que 
além de fazerem mal para a saúde, 
estão se tornando mais caros a cada 
dia. De lá pra cá, o solo melhorou e 
sentimos uma grande satisfação em 
contribuir com a oferta de alimentos 
saudáveis”, explica, enfatizando que 
também existem problemas, mas as 
vantagens são maiores. “As dificul-
dades existem, como a obtenção de 
mão de obra qualificada. No entanto, 
vale a pena investir, pois é o único ca-
minho para conservar a natureza”. 

Outro produtor que vê a agricul-
tura orgânica como fonte de vida 
para o ser humano e o meio ambien-
te é Peter Spanion, alemão de nasci-
mento, que chegou ao Brasil na déca-
da de 1990, escolheu Botucatu para 
iniciar na atividade e hoje está inves-
tindo no cultivo de maçã orgânica. 
“Trabalhar com agricultura orgânica 
é uma escolha de vida”, ressalta Peter, 
que além de produtor, trabalha no 
Instituto Biodinâmico, certificadora 
cuja sede está em Botucatu.

Aparecida Carmona relata que 
sua experiência com a terra come-
çou cedo, mas que apenas depois de 
anos trabalhando na capital, realizou 

o sonho de ter um sítio e produzir de 
forma sustentável. “Sempre adorei o 
contato com a natureza e prezei por 
uma alimentação saudável. Em São 
Paulo, comprava produtos orgânicos. 
Ao me aposentar, adquiri a proprie-
dade e hoje batalho pela expansão 
desse segmento que leva mais vida 
para as pessoas”.

Plano de Negócios aprovado no 
Microbacias II. No ano passado, 
um grupo de 15 produtores asso-
ciados apresentou uma proposta 
de negócio (já aprovada) ao Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
executado pela CATI, visando à ob-
tenção de recursos para aquisição 
de equipamentos e materiais. “Para 
sanar nossos pontos fracos, veri-
ficamos que o grupo precisava de 
uma máquina classificadora para 
entregar um produto com quali-
dade e nas quantidades necessá-
rias que o mercado exige; um ca-
minhão com baú refrigerado para 
atender com mais agilidade nossos 
clientes; bem como fazer melhorias 
na câmara fria que está instalada 
no sítio Hino, mas é de uso co-
mum”, explica Aparecida Carmona, 
revelando que, após a aquisição 
dos novos equipamentos, o grupo 
fará investimento na aquisição de 
um terreno e na construção de um 
packing house para processamento 
dos produtos e embalagem. 

Marcelo Leonardo, da Casa da Agricultura, Aparecida Carmona, 
presidente da Aporb, e Mitsuo Hino, produtor: produção orgânica 
é sinônimo de qualidade de vida.
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Apicultura Orgânica: enfoque na 
produção de Mel

Priscilla Menezes de Souza  –  Engenheira  Agronôma – Casa da Agricultura de Cunha/CATI Regional Guaratinguetá  

ca.cunha@cati.sp.gov.br

A certificação orgânica é a garantia da procedên-
cia dos produtos com diferenciação na forma 
produtiva e de agregação de valor em relação 

à produção convencional, sendo uma tendência de mer-
cado próspero. Os produtores interessados em traba-
lhar com apicultura orgânica precisam seguir a primeira 
condição básica, que é possuir a formalização do mel 
por meio do Serviço de Inspeção Municipal, Estadual ou 
Federal. 

A partir daí, deverá estar de acordo com a “Lei dos 
Orgânicos”, como ficou conhecida a de n.° 10.831, de 
23 de dezembro de 2003 e seus Decretos e Instruções 
Normativas; os quais estabelecem as atividades perti-
nentes, os produtos autorizados, os manejos que devem 
ser usados, o processamento, o armazenamento e o 
transporte dos produtos orgânicos, assim como os me-
canismos de certificação em que os produtores podem 
se apoiar e o que precisa constar no Plano de Manejo 
Orgânico.

Critérios Técnicos do Manejo Orgânico 
As normas estabelecidas dizem respeito à criação fixa 

ou migratória de abelhas melíferas, sejam elas apiários 
(Apis melifera L.) e/ou meliponários (abelhas sem ferrão). 
O manejo é basicamente o mesmo, sendo permitida a 
captura de enxames na natureza, supressão da rainha 
não produtiva, alimentação artificial, desde que os insu-
mos advenham de produção orgânica e sejam respeita-
dos os prazos de conversão: 120 (cento e vinte) dias para 
enxames com início na produção orgânica e 30 (trinta) 
dias para enxames capturados de locais orgânicos; após 
estes prazos, toda produção deve ser colhida e comer-
cializada como produto não orgânico. Somente então, a 
produção será considerada orgânica. A cera utilizada no 
período de conversão deve ser proveniente de unidades 
orgânicas de produção ou dos próprios opérculos (cera 
produzida pela abelha). É proibida a reutilização de cera 
e favos não obtidos em sistemas orgânicos.

É condição utilizar apenas materiais naturais, como 
madeiras que não foram tratadas quimicamente para 
confecção das caixas e para a produção da fumaça uti-
lizada no manejo. Fica proibida a utilização de telhas de 
amianto como cobertura das colmeias e tintas para re-
vestimento das caixas, assim como qualquer outro ma-
terial tóxico. 

Atenção maior deve ser dada à localização do apiá-
rio/meliponário, que deve ser estabelecido em um raio 

de 3km de uma produção essencialmente orgânica, 
ou  seja, dentro desse perímetro, serão avaliados, prio-
ritariamente, a disponibilidade de água, néctar, pólen e 
resinas em quantidade e qualidade apropriados à pro-
dução. Sabe-se que as abelhas mantém um raio de 700 
metros a 1km para suas atividades e, somente na falta 
de alimentos nesse espaço é que percorrerão áreas mais 
amplas. Caso ocorra alguma fonte de contaminação no 
raio de 3km, caberá à certificadora fazer avaliações em 
que serão verificadas a disponibilidade de alimentos e 
sua proximidade, as barreiras existentes para a chegada 
das abelhas nos locais considerados poluentes e a dis-
tância dessas fontes de contaminação que se traduzem 
em depósitos de lixo, plantações de transgênicos e/ou 
plantações que sejam pulverizadas com produtos não 
regulamentados para a produção orgânica.

Conclusão
A conversão da produção para apicultura orgânica 

deve atender toda a cadeia produtiva, não somente o 
manejo. Por ser um processo complexo e de alto custo, 
é interessante que os apicultores se organizem em asso-
ciações e/ou cooperativas como aliança estratégica e de 
vantagens competitivas.

A certificação proporciona a utilização do selo nacio-
nal de agricultura orgânica, o qual agrega valor aos pro-
dutos, promovendo um aumento de 20 a 30% na ren-
da. Porém, por conta dos custos envolvidos, justifica-se 
apenas para apicultores com produção aproximada de 
1.500kg mel/ano, quando essa for a única atividade a ser 
certificada na propriedade. 

ciados. O mesmo frigorífico lançou uma nova linha de 
carnes bovinas orgânicas com marca registrada. 

Normas para produção de carne bovina orgânica
As normas para produção orgânica são definidas 

pelo tipo de mercado, uma vez que existem variações 
entre mercado externo e interno. De modo geral, o ma-
nejo de animais deve ser considerado parte integrante 
de um organismo agropecuário diversificado; a criação 
deve contribuir para cobrir a demanda de resíduo ani-
mal da atividade agrícola da propriedade, criando uma 
relação solo-planta-animal de reciclagem; deve haver 
sustentabilidade entre produção animal e produção de 
seus alimentos; o manejo da criação deve considerar o 
comportamento natural do animal; e as raças de animais 
escolhidas deverão estar adaptadas às condições locais. 
Mais detalhes sobre a conversão da propriedade para 
sistema de produção orgânica estão disponíveis na in-
ternet e podem ser obtidos nos sites das diferentes cer-
tificadoras.

Pesquisas no Estado de São Paulo
Pesquisas na área de produção de carne bovina 

produzida sobre normas orgânicas são escassas no 
Brasil. No Estado de São Paulo, a Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta/SAA), por intermé-
dio da sua Unidade de Pesquisa sediada em Colina (SP) – 
Polo Regional da Alta Mogiana –, desenvolveu um proje-
to com o objetivo de avaliar o desempenho de bovinos 
de corte em manejo orgânico durante as fases de recria, 
desde a desmama,  até a terminação no pasto. 

Para isso, foram avaliados três sistemas de produção 
animal (recria e terminação em pastagem de Brachiaria 

brizantha, CV. Marandu). O primeiro, com animais rece-
bendo pasto mais acesso a um banco de proteína du-
rante o período seco do ano e somente pasto no perío-
do das águas; um segundo sistema, onde substituiu-se 
o banco de proteína pelo fornecimento de suplemento 
proteico/energético à base de milho e farelo de soja 
não-transgênico no período das secas e somente pasto 
no período das águas; e um terceiro sistema, onde os 
animais recebiam somente pasto o ano todo (sistema 
tradicional). Em todos os sistemas, os animais recebiam 
sal mineral à vontade o ano inteiro. Todo o processo de 
formação das pastagens, bem como os ingredientes uti-
lizados no suplemento e sal mineral atendiam às normas 
para produção orgânica, conforme diretrizes estabeleci-
das pelo Instituto Biodinâmico (IBD, 2000). 

Para atender às normas de produção orgânica, pro-
curou-se trabalhar com animais adaptados.  Além disso, 
foram utilizados produtos homeopáticos para controle 
de endo e ectoparasitas. Foram avaliados animais da 
raça Nelore, machos, recém-desmamados (10 meses 
de idade), até atingirem o peso para abate. As taxas de 
lotação média encontradas durante a fase de recria dos 
animais, fase de seca e águas, foram de 1,82 e 1,87UA/
ha, respectivamente. Durante a fase de terminação (pe-
ríodo das secas e das águas), foram de 1,94 e 2,30UA/ha, 
respectivamente, bem acima da média nacional que é 
de 0,75UA/ha. Para obtenção de êxito na produção de 
carne orgânica, o manejo da pastagem é fundamental, 
permitindo aumentar as taxas de lotação sem compro-
meter o ganho dos animais. 

Ao abate, os animais do sistemas 1, 2 e 3 apresentaram 
rendimento de carcaça de 56,86; 55,99 e 53,67%; idade 
média ao abate de 33,0;  33,0 e 34,5 meses e peso corporal 
de 487,7; 470,1 e 476,1, respectivamente, números 
similares aos encontrados em animais convencionais.

Conclusões

A produção de carne orgânica no Brasil ainda é mui-
to pequena, mas devido às características do sistema de 
produção de bovinos de corte adotado no Brasil ser basi-
camente a pasto, há um grande potencial para certifica-
ção das áreas de produção, principalmente aquelas que 
adotam baixa tecnologia. A atividade de pecuária orgâ-
nica pode ganhar competitividade à medida que o valor 
agregado do produto (carne e subprodutos) aumenta 
em relação ao convencional, e a abertura desse canal 
poderá ser uma alternativa viável para o setor, tornando-
-se um nicho de mercado importante. Várias empresas 
têm interesse de compra, no entanto, este interesse está 
condicionado a um volume mínimo e à constância no 
fornecimento, além da certificação do produto e garan-
tia da rastreabilidade. 

Aplicação de fosfato de rocha durante a formação da área de pastagem 
de Braquiarão, para avaliação do sistema de produção de carne 
orgânica - Apta Colina (SP)
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Crédito Rural para o Produtor 
Orgânico
Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo – Dextru/CATI – almendes@cati.sp.gov.br
Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – Dextru/CATI – amgrassi@cati.sp.gov.br

O enquadramento no Feap é realizado pelos técnicos 
das Casas da Agricultura da CATI.

O Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista 
(Feap) disponibilizou, em março deste ano, a 
linha de crédito Agricultura Orgânica, volta-

da para os produtores rurais que desenvolvem ou pre-
tendem iniciar nos sistemas orgânicos de produção.

De acordo com o secretário executivo do Feap, 
Fernando Aluizio Penteado, esse é um projeto que pro-
piciará aos interessados os meios de se adequarem às 
práticas da agricultura orgânica, abrangendo inclusive o 
processo de certificação. 

Podem se beneficiar da linha de crédito os produto-
res paulistas enquadrados como beneficiários do Feap, 
bem como suas Associações e Cooperativas, e que apre-
sentem um plano de manejo orgânico validado por 
Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) ou 
Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade 
(OPAC), credenciado no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), e que busquem, ao 
final do processo, o selo de certificação e/ou processo de 
certificação. 

Pode ser financiado, a juros de 3% a. a., o montante 
de até R$ 100 mil por produtor rural, pessoa física ou ju-
rídica, e até R$ 400 mil por cooperativa ou associação de 
produtores rurais. O prazo de pagamento é de até sete 
anos, inclusa a carência de até quatro anos. São itens fi-
nanciáveis:
– equipamentos e insumos destinados à transição 
agroecológica e à modernização da produção orgâ-
nica; 
– sistemas de: produção de energia alternativa; coleta 
e manejo de água de chuva e de outras origens; pro-
teção com telados para sol e chuva; irrigação por go-
tejamento ou microaspersão;

– instalações para manejo de mudas e sementes para 
produção orgânica;
– instalações e equipamentos para a produção de in-
sumos orgânicos;
– análises laboratoriais e procedimentos para outorga 
d´água e georreferenciamento; 
– processos de certificação.

As linhas de financiamento do Feap são passíveis de 
utilização pelos agropecuaristas de produtos orgânicos.  
Desta maneira, o fundo de expansão oferece aos produ-
tores possibilidades de linhas de crédito direcionadas a 
diversos tipos de produção, entre eles a agricultura em 
ambiente protegido, a apicultura, a fruticultura, a pecu-
ária de leite. Mais informações sobre o Feap podem ser 
obtidas no site: www.agricultura.sp.gov.br 

Outras alternativas de financiamento
O Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) oferece ao produtor rural 
uma linha de crédito chamada Pronaf Agroecologia. 
Ela permite financiar sistemas de produção agroecoló-
gicos ou orgânicos, com taxa de juros de 1% ou 2% a. a. 
e limite de empréstimo de até R$ 130 mil, com prazo de 
pagamento de até 10 anos, conforme o projeto de finan-
ciamento. 

Aqueles que não se enquadram no Pronaf têm à 
sua disposição a linha de crédito do Programa ABC – 
Agricultura de Baixo Carbono, operada com recursos 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), por diversos agentes financeiros e aces-
sível por pessoas físicas ou jurídicas e suas cooperativas. 
Por meio desta linha podem ser financiados os investi-
mentos destinados à adequação ao sistema de agricul-
tura orgânica. O valor financiável é de até R$ 1 milhão, 
com taxa de juros de 5% a. a., e prazo de pagamento de 
até oito anos, inclusos até três anos de carência. 

Nasce uma nova linha de crédito, especial para o produtor orgânico paulista.

Mercado de orgânicos
em expansão
Roberta Lage – Jornalista – Cecor/CATI

O mercado dos orgânicos 
está cada vez mais diversi-
ficado. Os produtos deste 

segmento não se limitam apenas a 
frutas, hortaliças e legumes in natura. 
Nem tão pouco são encontrados ex-
clusivamente em feiras ou varejões. O 
cardápio e os pontos de vendas estão 
bem mais variados. Pães, doces, refei-
ções, sucos e até cosméticos são pro-
duzidos com matéria-prima orgânica 
e encontrados em praticamente todo 
o comércio.

Uma das primeiras redes brasilei-
ras de varejo a investir no mercado 
sem agrotóxicos, o Pão de Açúcar 
comercializa orgânicos há mais de 20 
anos. Atualmente, a rede coloca à dis-
posição dos consumidores cerca de 
800 itens, entre frutas, verduras, legu-
mes, mercearia, congelados, carnes, 
aves e laticínios e conta com a parce-
ria de 150 produtores certificados, de 
diversas regiões do Brasil. Presente 
em 19 Estados brasileiros, o Grupo 
confirma que São Paulo é o Estado 
onde se encontra o maior mercado de 
orgânicos da empresa. “Mais de 65% 
de todo o volume de frutas, verduras 
e legumes orgânicos vendidos pela 
rede saem das lojas paulistas”, avalia 
Sandra Caires, gerente  comercial de 
orgânicos do Grupo Pão de Açúcar, 
que afirma que o mercado está em 
franca expansão. “Nos últimos anos, 
observamos um aumento no consu-
mo. Com a melhora da educação, do 
poder aquisitivo e a busca por uma 
vida mais saudável, as pessoas estão 
consumindo mais os orgânicos. As 
vendas do Pão de Açucar crescem, em 
média, 30% ao ano e os preços não 
chegam a ser uma barreira. As catego-
rias mais fáceis de se produzir, já são 
encontradas a preços similares aos 
produtos convencionais, e até mais 
baratas. Já as que não possuem escala 
de produção, apresentam preços um 

pouco maiores”. A rede está amplian-
do a variedade de orgânicos em ca-
tegorias como refrigerante orgânico, 
peixaria, leite sem lactose, entre ou-
tros. Outro fator que contribui para os 
bons números de vendas é o sistema 
delivery . “Em São Paulo, as vendas de 
orgânicos pelo site do Pão de Açucar 
aumentaram 28% em dezembro de 
2012, comparadas ao mesmo período 
de 2011”.

O sistema  delivery também é o 
ponto forte da Vila Yamaguishi, loca-
lizada em Jaguariúna e que produz 
orgânicos desde 1988. Cerca de 300 
cestas semanais com frutas, hortali-
ças e ovos orgânicos certificados pela 
Associação de Agricultura Natural 
de Campinas e Região (ANC) são en-
tregues diretamente nas casas dos 
consumidores do interior e da capi-
tal. “Participamos de feiras orgânicas 
e entregamos nossa produção para 
estabelecimentos comerciais, no en-
tanto, a entrega delivery é uma forma 
de contato direto com o consumidor 
final, além de uma oportunidade de 
oferecer um serviço moderno para as 
famílias que buscam praticidade com 
qualidade. Este é um mercado impor-
tante para nós produtores e nosso 
crescimento tem sido de 10 a 20% nos 
últimos 10 anos”, afirma Alan  Minowa, 
representante da Associação.

Pães e Doces sem agrotóxicos
Pão não é apenas o nome de um 

dos alimentos mais consumidos pe-
los brasileiros, mas a sigla de Padaria 
Artesanal Orgânica, criada em 2007, 
pelo chef-padeiro Rafael Rosa, após 
experiências nos mercados hotelei-
ro e culinário do exterior. “Morei três 
anos na Califórnia, onde a cultura dos 
orgânicos é muito forte e passei a me 
alimentar e a trabalhar somente com 
esses alimentos. Ao voltar ao Brasil, 
tive como desafio criar um negócio 
que eu gostasse e que não existisse 

em São Paulo”, explica Rafael. De acor-
do com Bruno Rosa, irmão e sócio 
de Rafael, a empresa oferece em seu 
cardápio cerca de 50 itens como san-
duíches, doces, cafés, sucos, cervejas, 
vinhos, entre outros pratos que são 
preparados diariamente nas cinco 
lojas de São Paulo. “Nossa produção 
é totalmente artesanal, feita com a 
mínima utilização de equipamentos, 
desenvolvida com produtos in natura 
e 80% da matéria-prima é orgânica. 
Compramos diretamente de pro-
dutores rurais de todo o Estado de 
São Paulo e de outras regiões”, conta 
Bruno. De acordo com ele, o grande 
desafio é a sazonalidade da produ-
ção entregue. “Em São Paulo, existem 
padarias artesanais, mas nenhuma é 
focada nos orgânicos. Um ponto que 
nos preocupa, em determinadas épo-
cas, é que nem sempre encontramos, 
com a frequência que precisávamos, 
fornecedores de tomates orgânicos 
ou outros produtos".

Despontando no mercado de or-
gânicos de São Paulo também está a 
doceria Shanti & Li, criada em maio 
de 2012, por Lisa Chaves. Vinda do 
interior de Goiás para São Paulo, Lisa 
passou a morar próximo do Parque 
da Água Branca e a frequentar a Feira 
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Orgânica do local. Em função do con-
tato direto com os produtores, come-
çou a mudar a sua alimentação e a da 
família. “Os orgânicos nos trouxeram 
inúmeros benefícios como aumen-
to da disposição, melhoras na pele, 
no cabelo e, conhecer o respeito dos 
produtores para com a terra, nos fez 
ter uma nova concepção de vida. 
Aliei, então, meus novos hábitos ali-
mentares com meu enorme prazer 
por fazer bolos e doces e criei a doce-
ria orgânica, que é a primeira de São 
Paulo”, orgulha-se Lisa, que conta com 
a ajuda de uma atendente, da filha 
Jordana e do marido Cristóvão para 
administrar o negócio e é ela quem 
coloca a mão na massa.  Atualmente, 
o cardápio oferece 30 itens entre bo-
los, doces, tortas, além de chás, cafés 
e sucos. Os ingredientes usados nas 
receitas são orgânicos e adquiridos de 
produtores das feiras, das proprieda-
des e das cooperativas rurais de São 
Paulo e de outras regiões, no entanto, 
alguns itens são tradicionais como, 
por exemplo, o leite condensado. 
“Conseguimos encontrar praticamen-
te todos os ingredientes orgânicos em 
São Paulo – ovos, leite, manteiga, açú-
car, farinha, creme de leite, mel, verdu-
ras, frutas etc. A nossa dificuldade está 
em encontrar produtores de doces 
orgânicos, como o chocolate, que co-
nhecemos em Minas Gerais e outras 
regiões”, avalia a boleira, que tam-
bém encontra outro desafio. “Existe 
ainda um preconceito em relação 
aos alimentos orgânicos. Muitos 
dizem que são comidas pesadas, 
sem sabor, e eu pretendo mudar 
essa concepção. Quero expandir 
meu trabalho e dar continuidade a 
este projeto.”

Papinha orgânica para 
crianças

Ao observar o mercado de 
alimentação, Maria Fernanda de 
Rizzo sentiu que havia uma carên-
cia no oferecimento de comidas 
prontas e saudáveis para o público 
infantil. Criou em 2008, com aju-
da da nutricionista Mara Cristina 
Miranda e de Sonia Azevedo, o 
Empório da Papinha, primeira em-
presa no Brasil especializada em 
alimentação infantil, que atende 
todas as faixas etárias a partir de 

seis meses, com papinhas e comidas 
produzidas com ingredientes orgâni-
cos sem adição de conservante, co-
rante ou estabilizante.

São legumes, verduras, frutas, ce-
reais, leguminosas e carnes (peixe, 
frango e carne bovina) que tem ori-
gem nas hortas de diversas regiões 
do Brasil (são mais de 50 fornecedores 
nacionais) e até do exterior que dão 
origem a um cardápio com mais de 
80 opções entre massas, risotos, pi-
cadinhos, purês, doces, sopas. Além 
de oferecer as papinhas nas quase 
20 lojas físicas, há  a possibilidade de 
o consumidor receber via delivery o 
que encomendar. Todos os forne-
cedores cumprem as exigências de 
segurança dos alimentos e da certifi-
cação de orgânico, e em todas as eta-
pas há rastreabilidade do processo. 
“Acompanhamos o crescimento e o 
amadurecimento dos fornecedores 
de orgânicos, que oferecem produtos 
de ótima qualidade, mas ainda esbar-
ramos na questão da logística da en-
trega e na falta de incentivo por parte 
do governo para este tipo de produ-
ção”, analisa Mara Cristina.

De acordo com Aline Alquezar, 
licenciada da empresa desde 2012 
e com duas lojas em Campinas, o 
público-alvo da empresa são mulhe-
res entre 24 e 40 anos, que trabalham 
fora, buscam praticidade e qualidade 

na alimentação dos filhos. “Algumas 
clientes entram na loja pela praticida-
de da comida pronta e depois desco-
brem que, além disso, adquirem um 
produto extremamente saudável”, 
conta Aline. 

Empórios e restaurantes
Outro nicho importante de merca-

do dos orgânicos são os empórios e 
restaurantes. Um local especializado 
em produtos naturais é o Ecomercado 
Avis Rara, criado em 1991 e que atu-
almente funciona em Sousas, distrito 
da Campinas. Construído de forma 
sustentável – com uso de iluminação 
natural, aproveitamento das águas de 
chuva, utilização de materiais naturais 
renováveis, entre outros - o local con-
centra mercado, lojas e restaurante 
orgânico vegetariano. 

Os produtos comercializados no 
Ecomercado, são resultados de par-
ceria com mais de 400 fornecedores 
de orgânicos de cidades vizinhas, do 
Brasil e do exterior. Visitam o local cer-
ca de 1.500 pessoas por mês que se 
alimentam com refeições orgânicas, 
além de sucos, chás, cerveja e vinhos. 
“Acreditamos que alimentos cultiva-
dos da forma mais natural possível, 
sem uso de agrotóxicos, adubos quí-
micos ou modificações transgênicas, 
são mais saudáveis e, portanto, geram 
saúde para as pessoas e o ambiente”, 
explica Catarina Menucci, proprietária 

do Avis Rara, que ainda complemen-
ta. “Estamos satisfeitos com o retorno 
que temos, no entanto, temos que ter 
mais consumidores para, inclusive, 
promover uma redução de preços na 
produção geral”.

Cachaça também pode ser 
orgânica

Na Fazenda Santa Esilia, situada 
em Bonfim Paulista, distrito munici-
pal da cidade de Ribeirão Preto (SP), 
é produzida, desde 1963, a cachaça 
Gabriela. Mas foi a partir de 2003 que 
a bebida ganhou atenção especial 
na produção, passou a ser orgâni-
ca e certificada pela Associação de 
Agricultura Orgânica (AAO) e quatro 
anos mais tarde recebeu certificação 
da Ecocert, que reconhece a quali-
dade de orgânico também para o 
mercado internacional. “Há tempos 
oferecemos ao público a cachaça 
tradicional e nos últimos anos passa-
mos a pensar mais no meio ambiente. 
Buscamos orientações de agrônomos 
da CATI e fizemos as adaptações na 
propriedade: deixamos de utilizar 
produtos que agridem a natureza e 
o homem e fizemos o repovoamento 
do bioma natural. Hoje, produzimos 
uma bebida ecologicamente correta, 
com o grande diferencial de primar 
pela forma com que a sua produção é 
feita, atendendo a todas as exigências 
para manter o meio ambiente em har-
monia”, conta Hugo Evaristo Benedini, 
proprietário da Fazenda.

No local, a matéria-prima é colhida 
sem queima da palha da cana, trans-

portada e moída no mesmo dia em 
que é preparada a cachaça. Após a 
moagem da cana é obtido o caldo da 
cana, que é fermentado também com 
fermento natural. Depois da fermenta-
ção, é feita a destilação em alambique 
de cobre e a cachaça obtida é armaze-
nada em tanques de aço inoxidável e 
também em tonéis de madeira de lei, 

para depois de descansa-
das ou envelhecidas serem 
engarrafas para a comercia-
lização. Atualmente, são co-
mercializados cerca de 300 
litros por mês, a preços que 
variam de R$ 15 a R$ 25 por 
garrafa de 700mL, que po-
dem ser obtidas na própria 
fazenda, em bares, restau-
rantes e pontos comerciais 
da região. Algumas expor-
tações também são realiza-
das. “Quando produzíamos 
a cachaça tradicional, os 
custos de produção e do 
produto final eram mais 

baixos. No entanto, a grande satisfa-
ção é trabalhar pelo ecologicamente 
correto e os desafios são vender em 
grandes quantidades e tornar a ativi-
dade viável. Estou tão animado com 
os orgânicos, que passei a produzir 
também desta forma a ovinocultura”, 
anima-se Hugo.

Cosméticos
Algumas empresas de cosméticos 

também estão focadas no desenvolvi-
mento de produtos naturais, produzi-
dos de forma sustentável, desde o cul-
tivo da matéria-prima usada para sua 
fabricação até a comercialização, em 
embalagens recicladas. Devido à falta 
de um marco regulatório para cosmé-
ticos orgânicos no país, uma opção 
para o merca-
do nacional é 
a certificação 
como cosmé-
tico natural, 
conforme refe-
rencial privado 
de certificado-
ras.

Um exem-
plo de empre-
sa que desen-
volve cosméti-

cos naturais é a Surya Brasil, criada em 
1995 por Clélia Angelon, que decidiu 
investir em uma marca de cosméticos 
orgânicos porque observou a opor-
tunidade no mercado de cosméticos. 
Xampus, condicionadores, máscaras 
faciais, sabonetes e hennas, entre ou-
tros produtos, que somam 120, são 
comercializados no Brasil e no exte-
rior. Todos os produtos da companhia 
são ecologicamente corretos - base-
ados em inovação, sustentabilidade 
e responsabilidade social - e têm o 
selo de empresas certificadoras, como 
a Ecocert e a Cosmébio e, alguns de-
les ainda possuem os selos Vegan e 
Cruelty Free, porque não são testados 
em animais.  

Os cosméticos orgânicos são pro-
duzidos sem conservantes, corantes 
e fragrâncias e levam em sua com-
posição óleos, ervas, frutas, mantei-
gas, que são fornecidos por produ-
tores rurais do Estado de São Paulo 
e de outras regiões como a Floresta 
Amazônica. “Acreditamos que o ser 
humano pode viver em parceria com 
a natureza sem destruí-la e a empre-
sa, ao desenvolver produtos naturais, 
respeita o meio ambiente e o consu-
midor. Os cosméticos orgânicos não 
devem ser apenas uma moda passa-
geira. Estamos preparados para ofere-
cer uma variedade cada vez maior de 
cosméticos naturais que respeitam a 
todos”, avalia Clélia.

A diversidade é grande. Basta o 
produtor rural de orgânicos pesquisar 
o mercado e planejar de que forma 
quer atuar e ampliar seu acesso aos 
consumidores. 

D
iv

ul
ga

çã
o 

Ca
ch

aç
a 

G
ab

rie
la

D
iv

ul
ga

çã
o 

Su
ry

a 
Br

as
il

D
iv

ul
ga

çã
o 

Em
pó

rio
 d

a 
Pa

pi
nh

a



Casa da Agricultura ׀ 34 35 ׀ Casa da Agricultura 

Corban, que leva às compras os filhos 
Luana e Kevin. “Tenho na memória as 
hortas cultivadas em casa e acredito 
que essa alimentação saudável traz 
ganhos no dia a dia”, conta a romena, 
radicada em Campinas e que há um 
ano frequenta a feira para a compra 
da semana. Outra cliente assídua é 
a nutricionista Roberta Villas Boas, 
que dá “nota mil” à iniciativa da RAU. 
“É preciso ter mais lugares como 
este, quem sabe o preço, com uma 
oferta maior, também não diminui”, 
argumenta Roberta, que procura por 
mais espaços de venda de produtos 
orgânicos na cidade.

Giovanna conta, ainda, que o pro-
jeto da RAU nasceu em 2010 após 
um encontro multidisciplinar que 
reuniu alunos, pesquisadores, fun-
cionários e professores da universi-
dade e de instituições parceiras, bem 
como grupos de agricultores e con-
sumidores. O grande desafio inicial 
era criar mecanismos de consolida-
ção e institucionalização das ações 
em ensino, pesquisa e extensão em 

agroecologia na Unicamp. “Hoje, a 
RAU tem um espaço de atuação mais 
acadêmica na Unicamp e este espa-
ço é fortemente vinculado à exten-
são universitária no CIS-Guanabara”, 
explica Giovanna, que é auxiliada no 
atendimento a todos estes públicos 
por estagiários da universidade.

Em pouco mais de dois anos de 
atuação, a RAU já foi berço de alguns 
projetos: criação de um banco de 
dados, implantação do site (www.
cisguanabara.unicamp.br/rau), bi-
blioteca, videoteca, promoção de 
shows de música popular, cinema so-
cioambiental com projeção de filmes 
com temas agroecológicos seguidos 
de debates. No âmbito acadêmico, a 
RAU, que é coordenada pelos profes-
sores da Unicamp Mohamed Habib 
e Sonia Bergamasco, organiza aulas 
abertas para os interessados na te-
mática agroecológica, que envolve 
questões transdisciplinares, além de 
promover seminários e encontros. 
Outra ação desenvolvida pela RAU é 
a parceria com a Escola Municipal de 
Educação Infantil – Emei Perseu Leite 
de Barros, que resultou no planeja-
mento e implantação de uma horta 
orgânica para oferecer uma alimen-
tação mais saudável às crianças. 

A RAU também atua em parceria 
com uma rede ainda mais abrangen-
te, a Rede Agroecológica do Leste 

Paulista, coordenada pela Embrapa – 
Meio Ambiente, que desde a década 
de 1980 promove ações interinstitu-
cionais nesta região composta por 
87 municípios. O engenheiro agrô-
nomo Francisco Corrales é da equipe 
de  coordenação da Rede que conta 
com 28 parceiros entre instituições 
governamentais – a CATI entre elas 
–, prefeituras, universidades, associa-
ções e cooperativas que reúnem qui-
lombolas, assentados e produtores 
rurais familiares. 

O objetivo deste projeto co-
ordenado pela Embrapa – Meio 
Ambiente é “gerar e compartilhar 
conhecimentos e tecnologias agro-
ecológicas adaptadas à realidade 
sociocultural desse território, com a 
finalidade de construir e estruturar 
sistemas agrícolas mais integrados, 
na perspectiva de viabilizar produ-
ção agrícola com biodiversidade, 
equilíbrio ambiental, rentabilidade, 
autonomia e manejo sustentável 
dos agroecossistemas da região”.  Na 
fase atual, o projeto concentra ações 
de construção e intercâmbio de co-
nhecimentos e tecnologias de base 
agroecológica, realizados a partir 
de cinco unidades de referência, em 
fase de implantação: Assentamentos 
Milton Santos (Americana) e Araras IV 
(Araras), Quilombo Brotas (Itatiba) e 
os Sítios Barrel (Socorro) e Natureser 
(Caconde).  

Redes de Agroecologia
Como funcionam e promovem o 
fortalecimento da cadeia produtiva
Graça D’Auria – Jornalista – Cecor/CATI

A denominação de “rede” 
não é puro acaso, o tra-
balho da RAU – Rede 

de Agroecologia da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) – 
é tecer as delicadas relações entre 
produtores rurais, pesquisadores, 
extensionistas, professores universi-
tários, estagiários, artistas, educado-
res e comunidade que se inserem e 
se alternam em um espaço, unindo 
esforços para mudar uma realidade. 
Os participantes trocam experiências 
entre si, interagem com a comuni-
dade, repensam posturas e colhem 
resultados, tecendo laços que se en-
trelaçam, formando uma rede que 
apoia tanto os produtores orgânicos 
como aqueles que estão em fase de 
conversão do sistema convencional 
para o orgânico e oferecem produtos 
considerados naturais.

A CATI integra o grupo que 
compõe a RAU, a contribuição é a 
assessoria técnica prestada pelos 
engenheiros agrônomos Hiromitsu 
Gervásio, Maria Cláudia Blanco, 
Escolástica Ramos de Freitas e Osmar 
Mosca Diz, da Divisão de Extensão 
Rural da CATI (Dextru), além de 
José Augusto Maiorano, da CATI 
Regional Campinas. Como parte da 
atribuição, eles fazem visitas técni-
cas e orientam os produtores a fa-
zerem a conversão e obterem um 
selo orgânico, via cooperativa, as-
sociação ou individualmente. Este 
é o caso da Associação de Mulheres 
Agroecológicas (AMA), formada por 
15 famílias do Assentamento 12 de 
Outubro, localizado no Horto Vergel 

em Mogi Mirim, em processo de con-
versão, mas que já comercializa seus 
produtos como “naturais”. 

A RAU também é responsável pela 
Feira Pé na Roça – Feira da Agricultura 
Familiar, Economia Solidária e de 
Produtos Orgânicos, realizada to-
das as sextas-feiras, das 15h às 19h, 
no CIS-Guanabara – Centro Cultural 
de Integração e Inclusão Social, ór-
gão da Pró-reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários da Unicamp. 
Além da AMA, marcam presença os 
Irmãos Souza e a Vila Yamaguishi, 
ambos certificados pela Associação 
de Agricultura Natural 
de Campinas e Região 
(ANC),  com barracas 
onde oferecem diversi-
ficada produção orgâ-
nica: quiabo, chuchu, 
melancia, abóbora, 
folhosas, mel, milho, 
mandioca, tomate, 
maçã, banana, entre 
outros. 

Mas não é só a ofer-
ta de produtos que 
diferencia quem vai 
às compras no CIS-  
-Guanabara, lá se en-
contra um “espaço de 
vivência, convivência e 
promoção da transição 
agroecológica”, explica 
a bióloga Giovanna 
Fagundes, coorde-
nadora técnica do 
Programa de Extensão 
em Agroecologia e 

membro do grupo gestor da RAU. No 
CIS-Guanabara os mais variados gru-
pos se encontram, seja para assistir 
um curta metragem, uma palestra, 
ouvir uma música, participar de lan-
çamento de livro ou das oficinas de 
formação de horta, culinária e artete-
rapia.

Na feira há, ainda, um espaço para 
leitura e brincadeiras para as crianças 
enquanto os pais fazem as compras. 
“É importante que a família participe 
e que as crianças aprendam desde 
cedo a importância de uma alimen-
tação saudável”. É o que faz Nicoleta 
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A agricultura orgânica tem 
preceitos que pregam a 
sustentabilidade, a con-

servação dos recursos naturais, a 
responsabilidade para com a socie-
dade. Não basta saber produzir para 
produzir orgânicos, há que acreditar 
e ser convencido, não pelo nicho de 
mercado crescente, formado por 
consumidores ávidos por novos 
produtos, mas pela crença que a 
agricultura orgânica é uma alternati-
va de vida para quem produz e para 
quem consome. 

É por isto que o lema do Sítio 
Yoshizumi, para os proprietários e 26 
funcionários envolvidos na produ-
ção orgânica de hortaliças, é: “Criar 
uma empresa sólida, eficiente, justa 
e sustentável para fazer da atividade 
de produzir alimentos, o meio para a 
realização de sonhos e conquista de 
uma vida digna e próspera para to-
das as pessoas que nela acreditam e 

batalham”. A propriedade, em Ibiúna, 
foi adquirida pela família há 49 anos, 
no mesmo ano do nascimento de 
Masami Yoshizumi. A região é consi-
derada o “berço da agricultura orgâ-
nica” no Estado de São Paulo e não 
é por acaso que Massami assumiu a 
liderança e é o atual presidente da 
Cooperativa Agropecuária de Ibiúna-
São Paulo (Caisp), uma das pioneiras 
em agricultura orgânica.

A família tem quatro proprieda-
des e só uma é dedicada ao cultivo 
orgânico, mas é nessa área de 15ha 
que são feitos os experimentos, cam-
pos de teste, inovações e é onde o en-
genheiro agrônomo Masami e o es-
pecialista em cultivo orgânico, Issao 
Ishimura, pesquisador da Unidade 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
(UPD) – São Roque, pertencente à 
Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta/SAA), incenti-
vam outros produtores durante en-
contros, seminários  e dias de campo 

organizados em parceria entre inicia-
tiva privada, cooperativa, Sindicato 
Rural de Ibiúna, Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar), 
Federação de Agricultura do Estado 
de São Paulo (Faesp) e outros órgãos 
públicos. Afinal, o mercado de orgâ-
nicos não para de crescer e no Sítio 
Yoshizumi tudo o que é produzido 
é comercializado para uma grande 
rede de supermercados, mercados 
locais e varejões. 

É, também, na propriedade que 
Masami Yoshizumi aplica os seus co-
nhecimentos em hidrologia e tecno-
logia de ponta para a alta produção 
de orgânicos. Do packing house de 
400m² saem de duas até cinco tone-
ladas/dia de folhosas, no período de 
pico. Mas como diz Masami, “folhas 
têm volume, não pesam”. A produção 
é composta por vários tipos de alfa-
ces e minialfaces, rúcula, espinafre, 
salsa, cebolinha, coentro, escarola, 

Tecnologia e planejamento são 
ferramentas aliadas para o sucesso do 
cultivo orgânico Graça D’Auria – Jornalista – Cecor/CATI
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couve-manteiga, brócolis, repolho e, 
também, morangos.

O segredo do sucesso não está só 
na dedicação, mas no planejamento 
e na gestão da propriedade. Nada ali 
é ou foi feito por acaso. A proprieda-
de foi implantada tendo em vista o 
sistema orgânico e foi seguido um 
plano, desde a instalação das estu-
fas (são 36 mil m² de estufas), apro-
veitando a nascente à montante e 
o declive para a irrigação, na baixa-
da estão os tanques que fornecem 
água de irrigação para os cultivos em 
campo aberto. O uso de tecnologia 
e o aproveitamento total da proprie-
dade pode ser visto tanto ao longe, 
onde a mata densa forma uma bar-
reira natural, como na tecnologia das 
telas sombreadoras de cor vermelha 
importada de Israel que, utilizadas 
em campo aberto, ajudam a manter 
certos nutrientes do solo e melhor 
suprir as necessidades das plantas. 
Um adubo orgânico fermentado, 
chamado bokashi, é produzido na 
propriedade em diferentes formu-
lações, esse biofertilizante é rico em 
micro-organismos benéficos. Em sua 
composição, são utilizados pó de 
café, resíduos de beneficiamento de 
arroz, sobras da extração de óleo de 
mamona e  restos de peixe fresco, ad-
quiridos de peixarias, um ingrediente 
rico e muito disputado pelos produ-
tores orgânicos. Todos estes resídu-
os, entre outros que têm a mesma 
função, baixam significativamente o 
custo de produção.

O viveiro também segue uma li-
nha de produção para evitar doenças 
e para que as mudas venham a ter 
pleno desenvolvimento. Elas são tra-
tadas de forma diferenciada, e con-
forme a espécie, são irrigadas manu-
almente (caso do brócolis, couve-flor 
e outras) para evitar a umidade no 
solo abaixo das bandejas e, conse-
quentemente, o míldio, ou com as-
persor (alfaces e folhosas em geral). 
As sementes orgânicas são muito ca-
ras e não são usadas, mas as mudas 
são selecionadas entre as melhores 

e mais produtivas. Seguindo uma lo-
gística, elas entram por um lado do 
viveiro e quando saem pelo outro já 
estão aclimatadas e fortalecidas para 
seguirem para o campo aberto ou 
estufas.

Na área das estufas, a estrutura é 
de toras de eucaliptos plantados para 
esse fim e os bambus são utilizados 
na sustentação interna, o que as tor-
nam mais econômicas. No entanto, 
a alta tecnologia pode ser verificada 
no uso do mulching, na fertirrigação 
feita por bombeamento e no mo-
nitoramento individual, 
que mede tanto a con-
centração dos nutrientes 
na solução do solo, via 
condutivímetros, como 
a umidade, por meio de 
tensiômetros. 

Os quebra-ventos são 
feitos de tela de sombre-
amento, já que os ventos 
são muitos na região, e 
evitam os danos físicos. 
O mato entre as linhas 
da estufa também têm a 
sua função no cultivo or-
gânico que é promover 
a biodiversidade. Além 
disso, toda a água da 
chuva é canalizada por 
mil metros de manilhas e 
abastece um reservatório 
com capacidade para 7 
milhões de litros. Quando 
a chuva é muito intensa, 
e é o que mais acontece 
na região de Ibiúna, a 
água que transborda das 
calhas de recolhimento 
é retida por bacias de 
contenção (barraginhas) 
feitas ao longo das estu-
fas e que abastecem o 
lençol freático. “A água 
da chuva tem o pH ideal 
e, não sendo salinizada, 
o resultado é a melhoria 
da eficiência, pois a quali-
dade da água é um  item 
muito importante na 

agricultura orgânica”, ensina Masami. 
As plantas agradecem e pelo aroma 
de salsinhas e coentros, exalados à 
distância, já dá para prever o sabor 
diferenciado das verduras orgânicas 
produzidas no Sítio Yoshizumi.

 “No orgânico não há preço sazo-
nal, é padrão o ano inteiro. O mer-
cado é certo, o preço estável, mas a 
margem de lucro não deixa dúvidas 
de que é preciso ter todo o custo de 
produção monitorado e estudado 
em planilhas. Só dessa forma, dá para 
crescer”, ensina Masami.  
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Cooperativismo 
fortalece produção 
orgânica

Graça D’Auria – Jornalista – Cecor/CATI

A Cooperativa Agropecuária de Ibiúna do 
Estado de São Pasulo (Caisp) e a Cooperativa 
de Produtores Orgânicos de Itapeva e Região 

(Cooperorgânica) foram criadas em momentos distin-
tos e têm em seu corpo de cooperados, perfis bastante 
diferenciados. Enquanto a primeira tem 36 cooperados, 
maioria de origem japonesa, atua em uma região me-
nor, porém, próxima aos grandes centros consumidores, 
a outra abriga mais de 800 cooperados, entre produto-
res rurais, assentados e quilombolas, abrange 18 muni-
cípios em uma extensa área de atuação e, além disso, 
o grande centro consumidor mais próximo fica a cerca 
de 300km de distância da sede. Mas, apesar de tantas 
diferenças, algo é comum e marcante na história dessas 
duas cooperativas que optaram pelo Sistema Orgânico 
de Produção: ambas passavam por um momento difícil 
em que era preciso tomar uma decisão que pudesse dar 
aos produtores rurais uma alternativa de sobrevivência, 
e ambas conquistaram como principal comprador  uma 
grande, conhecida e exigente rede de supermercados, 
que apresenta em suas gôndolas uma grande diversida-
de de produtos orgânicos.

A opção das duas pelo cultivo orgânico aconteceu 
pela própria descapitalização dos produtores, que já não 
tinham nem mesmo como investir em produtos quími-
cos e, então, a terra já estava livre de agrotóxicos e, de 
certa forma, em início de conversão. “É necessário, no 
mínimo, um ano, a contar da data de aplicação do últi-
mo defensivo, para a obtenção da certificação”, conta o 
engenheiro agrônomo José Augusto Maiorano, técnico 
da CATI, especialista em agricultura orgânica, que parti-
cipou das reuniões em Itapeva e fez os primeiros relató-
rios para obtenção da certificação, por demanda da CATI 
Regional Itapeva e do SAI/Sebrae. A Caisp recebeu a cer-
tificação da Associação de Agricultura Orgânica (AAO) e 
a Cooperorgânica, do Instituto Biodinâmico (IBD).

Na Caisp, os cooperados foram pioneiros em cultivo 
orgânico e conquistaram um mercado que os deixa tran-
quilos no sentido de colocação da produção. “O merca-
do de orgânicos é mais estável, não tem as oscilações do 
cultivo convencional no qual os preços sobem ou caem 
de acordo com a oferta maior ou menor de produtos, 
época do ano, se verão ou inverno, enfim, trata-se de um 
mercado mais instável”, argumenta Masami Yoshizumi, 
presidente da Caisp. Neuzeli Almeida Machado, da 

Cooperorgânica,  faz coro com ele. É a estabilidade do 
mercado que garantiu à cooperativa a contratação de 
oito funcionários para o packing, além de terceirizar uma 
funcionária especialista em gestão de produção, Márcia  
de Araújo,  e uma gerente responsável pela área comer-
cial, Thaína Lopes. Elas comandam a linha de produção 
responsável pela limpeza, classificação, embalagem e 
etiquetagem de 500 caixas e de 5 a 8 mil bandejas de 
um mix de produtos. A Cooperorgânica investe, ainda, 
em outro mercado que é o das políticas públicas que 
atendem o Programa de Aquisição de Alimentos e o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.

“Apesar do grande número de produtores conven-
cionais, a Cooperorgânica nasceu com a meta de pro-
dução orgânica. Temos 60 cooperados já certificados, in-
dividualmente ou pela cooperativa, outros 50 estão em 
fase de conversão. A meta é passar a trabalhar apenas 
com produtos orgânicos (a marca Cooperorgânica já diz 
a que veio) e mercado para isso não falta, tudo o que é 
produzido, é comercializado”, afirma Neuzeli. O descarte 
é muito pequeno e mesmo assim são produtos que ofe-
recem uma boa qualidade e, neste caso, são repassados 
para entidades filantrópicas de Itapeva, creches e asilos 
cadastrados com esta finalidade. 

Neuzeli está promovendo uma reestruturação na 
cooperativa, visando à redução dos gastos de forma a 
possibilitar novos investimentos. E ambos os presiden-
tes, Masami pela Caisp e Neuzeli pela Cooperorgânica 
concordam: o mercado tende a aumentar com a cons-
ciência dos consumidores por adquirirem produtos de 
maior qualidade e sabor, rastreáveis e produzidos com 
sustentabilidade. 
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Sistema Agroecológico: instrumento de 
valorização social, ambiental e econômica

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

Ao sair do papel como ciência e se transformar em práxis diária por agricultores que encontraram na natureza 
a melhor professora, os sistemas agroecológicos de produção têm gerado vida no solo, valorizado o ser hu-
mano e respeitado o meio ambiente.

A seguir, exemplos de que o manejo adequado da terra dá frutos que vão além da alimentação do corpo.

Cooperafloresta: cooperação 
entre o homem e a natureza
Quem visita Barra do Turvo, mu-

nicípio de pouco mais de 8 mil habi-
tantes, localizado no Vale do Ribeira, 
se surpreende com a quantidade 
de placas encontradas na entrada 
de várias propriedades, com os di-
zeres “Aqui, plantamos e vivemos 
a agrofloresta”. Porém, quem vê os 
agricultores de semblantes felizes e 
mãos repletas de frutos, não imagi-
na o longo caminho percorrido para 
que a Cooperafloresta, nome inspi-
rado da  Associação de Produtores 
Agroflorestais de Barra do Turvo (SP) 
e Adrianópolis (PR), deixasse de ser 
uma ideia e se transformasse em 
instrumento de valorização social, 
ambiental e econômica para as 112 
famílias associadas. Moradoras de 
uma região naturalmente bela, pela 
exuberância da mata atlântica, mas 
que teve o solo agricultável dilapida-
do ao longo de anos de exploração 
inadequada, essas famílias, 70% das 
quais quilombolas, encontraram no 
sistema de produção agroflorestal a 
resposta para ficar no campo.

No início da década de 1990, as 
primeiras informações sobre o sis-
tema foram divulgadas pelo enge-
nheiro agrônomo Oswaldo Luiz de 
Sousa, então responsável pela Casa 
da Agricultura. “A agrofloresta é um 
caminho de harmonização entre a 
agricultura e a natureza, que resgata 
práticas tradicionais como a conser-
vação da biodiversidade, a coleta de 
sementes, o policultivo e os muti-
rões entre produtores, por isso foi a 
melhor opção para a região”, explica 
Lucilene Vanessa Andrade, assessora 
técnica da Cooperafloresta. 

Com apoio de entidades privadas 
e do setor público, a Cooperafloresta 
tem conquistado melhor qualidade 
de vida e segurança alimentar para 
seus associados, obtendo uma 
melhor estrutura com veículos para 
a entrega e uma sede. “Também está 
sendo viabilizada a criação de uma 
cooperativa e a instalação de uma 
agroindústria”, esclarece Lucilene, 
enfatizando que os produtos da 
associação são certificados pelo 
Sistema Participativo de Garantia 
da Rede Ecovida de Agroecologia 
e que as mais de 300 espécies de 
plantas, que geram  toneladas de 
alimentos por ano, comercializadas 
diretamente aos consumidores 
e entregues nos programas de 
aquisição de alimentos.  

Para Benedito Jesus de Oliveira,  
técnico agropecuário da Casa da 
Agricultura, a associação promoveu 
muitos benefícios para os produto-
res da região. “Com a organização, 
as famílias têm mais acesso ao cré-
dito rural e às políticas públicas que 
agregam valor e renda na produção 
agroecológica. Temos apoiado o pro-
jeto, por ser um instrumento integral 
de desenvolvimento sustentável, 
que leva em consideração a inclu-
são social e os cuidados com o meio          
ambiente”. 

Sezefredo Gonçalves Cruz, agri-
cultor de 71 anos, conta que no início 
da década de 1990 colocou a pro-
priedade à venda, pois estava impos-
sível sobreviver da produção con-
vencional de banana. Hoje, as casas 
coloridas do sítio e os caminhos la-
deados de árvores frutíferas enchem 
o produtor de alegria. “Descobri que 
trabalhar com a mãe terra é a melhor 

coisa. No começo poucos aderiram, 
pois a maioria achava uma loucura 
plantar no meio do 'mato'. Hoje, pou-
co mais de 15 anos após ter arran-
cado o bananal e ter parado com os 
químicos, o solo reviveu, melhorou 
a qualidade da água; o ar está mais 
puro e muitos animais estão encon-
trando alimento  na área, principal-
mente os pássaros, que ajudam a 
espalhar as sementes e multiplicar as 
plantas”, relata o produtor.

Pedro Oliveira de Souza, 53 anos, 
é o outro produtor que abraçou o 
sistema agroflorestal desde o início. 
“Antes, plantávamos mandioca, fei-
jão, milho e tínhamos um gado misto 
em um solo empobrecido e de baixa 
produtividade. Quando aderimos à 
agrofloresta, tudo mudou. Como já 
não usávamos agrotóxicos, tivemos  
apenas que nos adequar ao novo 

Pedro Oliveira de 
Souza (à dir.) e 
(abaixo) Sezefredo 
Gonçalves Cruz 
e a esposa Ana 
Rosa: pioneiros na 
adoção do sistema 
agroflorestal na 
região.
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Políticas públicas 
impulsionam 

produção orgânica
Graça D’Auria – Jornalista – Cecor/CATI

Com o pagamento de 30% 
a mais sobre os produtos 
orgânicos, as políticas go-

vernamentais de garantia de compra 
de alimentos têm impulsionado tan-
to a produção orgânica para aque-
les que já usam o sistema, como a 
conversão para o Sistema Orgânico 
de Produção. Os programas fede-
rais, como o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e o Programa 
Nacional da Alimentação Escolar 
(PNAE) e, mais recentemente, o 
Programa Paulista da Agricultura de 
Inclusão Social (PPAIS) promovem a 
compra de alimentos via contratos 
firmados entre os organismos gover-
namentais, como prefeituras no caso 
do PAA e da merenda escolar (PNAE), 
ou presídios e hospitais estaduais, 
como no caso do PPAIS. Tais políticas 
servem tanto aos agricultores fami-
liares, atendidos pela CATI, como aos 
assentados e quilombolas atendidos 
pelo Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo (Itesp). 

A compra garantida tem feito 
com que os produtores se animem 
a plantar mais, com isso, o exceden-
te também passa a ser comercializa-
do em outros canais. Essas políticas 
beneficiam os pequenos produtores 
e trazem no seu bojo outras melho-
rias, principalmente aos municípios 
essencialmente agrícolas que perce-
bem na oferta de maior diversidade e 
quantidade de produtos, uma maior 
movimentação da economia local, 
além de conterem o êxodo rural. 
Promovem, ainda, uma alimentação 

mais saudável pois, geralmente, são 
produzidos produtos diversificados 
para atender às exigências dos con-
tratos. Além disso, requerem uma 
maior organização dos produtores, 
incentivando o planejamento da 
produção de forma que não hajam 
excedentes e perdas, e os produto-
res consigam inserir toda a produ-
ção. “Não adianta todos produzirem 
chuchu ao mesmo tempo, pois a 
oferta maior de um mesmo produto 
acaba derrubando preços e outros 
não conseguem ou não têm retorno 
garantido para inserir sua produção”, 
ensina Hiromitsu Gervásio, extensio-
nista da CATI e diretor da Associação 
de Agricultura Natural de Campinas 
e Região (ANC), que orienta os pro-

dutores na conversão para o sistema 
orgânico.

Os reflexos das políticas públi-
cas não são apenas econômicos, 
verifica-se uma mudança de hábitos 
alimentares devido à oferta de um 
mix de produtos. No caso da produ-
ção orgânica, isso tem reflexos ainda 
maiores, pois a rotação de culturas 
e o aproveitamento dos resíduos 
da cultura anterior é um dos pontos 
fundamentais do Sistema Orgânico 
de Produção. Outra mudança que já 
pode ser notada, é na postura das 
associações e cooperativas que es-
tão buscando mecanismos para uma 
maior oferta de produtos orgânicos, 
tanto para atender às demandas 

formato de plantio”, explica o pro-
dutor, que além da produção agroe-
cológica, tem incrementado a renda 
com a realização de vivências com 
a natureza, por meio do Centro de 
Envolvimento Agroflorestal "Felipe 
Moreira". “Agrofloresta é um sistema 
de vida e não apenas de produção. 
É a interação com a natureza que dá 
energia para as pessoas, por isso te-
mos recebido gente de todos os can-
tos”, diz Pedro. 

 Serviço de Saúde Dr. Cândido 
Ferreira

Referência no tratamento de saú-
de mental, em Campinas e Região, o 
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira 
é conhecido pela diversidade de ati-
vidades e pelo Núcleo de Oficinas e 
Trabalho (NOT), que propõe a rein-
serção social pelo trabalho e, por 
meio do qual, em 1991, foi imple-
mentada a Oficina Agrícola. “Neste 
espaço buscamos potencializar as 
habilidades de cada  pessoa, visando 
à reestruturação da autonomia em 
suas funções na comunidade”, escla-
rece Pâmela Valler, terapeuta ocupa-
cional e uma das responsáveis pela 
oficina. 

O que poderia ser mais uma ati-
vidade, se tornou uma fonte de res-
gate de vidas e difusão de alimentos 
saudáveis. “A horta já existia, mas 
com a criação da oficina passou a ser 
responsabilidade dos pacientes ins-
critos e de funcionários. A opção pela 
produção ecológica se deu em con-
sonância com nos-
so maior objetivo 
que é a promoção 
da saúde das pesso-
as”, explica Pâmela, 
informando que 
a horta é certifica-
da pelo Sistema 
Participativo de 
Garantia, pela 
Associação de 
Agricultura Natural 
de Campinas, e o 
suporte técnico 
para a implantação 
foi feito pela CATI. 

A comercializa-
ção dos produtos 
é feita em feiras, 

pequenos mercados e entidades 
parceiras, além de abastecer parte 
da demanda da entidade. Roberto 
Brugnaro é um dos pacientes que 
teve a vida transformada ao ter con-
tato com a terra. “Por as mãos na 
terra, semear, ver nascer as plantas e 
poder oferecer para as outras pesso-
as um bom alimento é uma benção”, 
relata com um sorriso, celebrando a 
saída das ruas, a volta para a família e 
a recém-conquistada profissão: a de 
agricultor.

Da renda gerada pela comercia-
lização dos produtos, uma parte é 
destinada à bolsa-oficina que os usu-
ários recebem, após uma avaliação 
de desempenho e frequência. 

 Fazendinha Feliz 
Já dizia o dito popular: “é de crian-

ça que se aprende”. Essa máxima tem 
se tornado realidade para as crianças, 
filhos de funcionários, que frequen-
tam o Centro de Convivência Infantil 
(CCI) da CATI, no que se refere ao con-
tato com a natureza e à boa alimen-
tação. Em 2011, a  responsável pelo 
Centro, Andreza Rodrigues Costa, 
com apoio dos engenheiros agrôno-
mos Osmar Mosca Diz e Escolástica 
Ramos de Freitas, da Divisão de 
Extensão Rural, implementaram o 
Projeto Fazendinha Feliz, que tem 
levado as crianças a uma convivência 
com o meio ambiente, por meio de 
uma horta orgânica e oficinas sobre 
diversos temas ligados à questão 
ambiental e à produção de alimen-

tos. “As crianças têm participado e 
aprendido sobre os ciclos produ-
tivos, do plantio à colheita; o valor 
nutricional dos alimentos; o cuidado 
com as plantas; e os benefícios da 
reciclagem. A fazendinha é um lugar 
mágico, onde elas criam um víncu-
lo emocional com a natureza, por 
meio de brincadeiras lúdicas”, explica 
Andreza.

O reflexo do projeto pode ser vis-
to no prato das crianças. No colorido 
das verduras, legumes e frutas con-
sumidos in natura ou transformados 
na cozinha do CCI, em sucos, saladas, 
bolos, tortas etc., as  crianças apren-
dem a importância da alimentação 
saudável. Segundo Denise Baldan, 
nutricionista da CATI e responsável 
pelo cardápio do Centro, o projeto 
possibilitou a inclusão de alimen-
tos que nem sempre fazem parte 
do cotidiano das crianças. “Temos 
observado que as crianças estão se 
alimentando bem e absorvendo as 
vantagens de se alimentar de forma 
saudável”, conta a nutricionista.

Isadora Rodrigues Costa, 5 anos, 
é uma delas. Tem pedido insisten-
temente para fazer uma horta em 
casa. João Gabriel Confortin, 3 anos, 
surpreendeu a família ao dizer: “hoje 
comi bedrega e tava muito gostoso”, 
se referindo à beldroega, planta tra-
dicional cujo plantio faz parte de um 
resgate de hortaliças com alto valor 
nutricional, mas sem cultivo comer-
cial. Outro ponto positivo do projeto 
reside exatamente neste fato, pois 
segundo o engenheiro agrônomo 
Osmar Diz, esse resgate é muito im-
portante do ponto de vista nutricio-
nal. “Hortaliças não convencionais 
são assim chamadas por serem cul-
tivadas, em grande parte, por popu-
lações rurais tradicionais. Investimos 
nestas plantas para despertar novos 
sabores no paladar das crianças e in-
cluir na sua nutrição alimentos ricos 
em nutrientes. O importante é que as 
crianças conheçam e aproveitem os 
alimentos produzidos por elas, e va-
lorizem o meio rural”, explica o agrô-
nomo, ressaltando que outras plan-
tas estão sendo cultivadas, como   
ora-pro-nobis, bertalha, taioba, vina-
greira e almeirão-de-árvore. 

A parceria entre a CATI e o Serviço de Saúde Dr. Cândido 
Ferreira se estreitou com a realização, em 2012, da 
Feira de Produtos Orgânicos em parceria com o Projeto 
Fazendinha Feliz. Fo
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crescentes incentivadas tanto pelas 
mais diversas mídias, como pelas 
políticas públicas que oferecem 30% 
a mais sobre o preço dos produtos 
convencionais.

Um exemplo é o da Cooperativa 
Entre Serras e Águas, de Bragança 
Paulista, que propôs um plano de tra-
balho junto à CATI Regional Bragança 
Paulista e à Divisão de Extensão Rural 
(Dextru/CATI). O plano é anual e já 
no início de 2013 os técnicos come-
çaram a realizar as visitas para fazer 
um levantamento das propriedades 
que já produzem no sistema orgâni-
co e daquelas que têm interesse em 
fazer a conversão. Os 57 proprietários 
rurais a serem visitados foram esco-
lhidos pela presidente da associa-
ção, Andréa Ono, que há anos vem 
apostando neste nicho de mercado, 
incentivando os produtores associa-
dos da Entre Serras e Águas a aderi-
rem ao sistema orgânico de produ-
ção. A princípio, com a participação 
em uma Feira de Produtos Orgânicos 
realizada em Bragança Paulista, que 
congregava produtores de Bragança 
Paulista, Atibaia, Vargem, Joanópolis 
e demais municípios da região bra-
gantina. No momento, a prioridade 
é atender aos programas governa-
mentais e garantir os 30% a mais 
para produtos orgânicos. Foi nessa 
linha de atuação que a Entre Serras 

e Águas procurou a parceria da CATI 
para desenharem juntos o Projeto 
Regional de Olericultura, lançado em 
janeiro deste ano.

“O objetivo é promover o de-
senvolvimento rural que garanta 
sustentabilidade socioeconômica e 
ambiental, ampliando as oportuni-
dades de ocupação do espaço rural, 
a melhoria de renda, a maior produti-
vidade das unidades de produção, a 
redução dos custos e a reorientação 
técnico-agronômica”, explica o en-
genheiro agrônomo Marco Roberto 
de Faria, assistente da CATI Regional 
Bragança Paulista, que acompanha 
os técnicos das Casas da Agricultura 
de cada município vinculado à 
Regional. As visitas são agenda-
das em conjunto com o técnico da 
Dextru, Hiromitsu Gervásio. Nas con-
versas com os proprietários, é preen-
chido um formulário que especifica, 
entre outros dados, as principais ap-
tidões da propriedade e o segmento 
preferido pelo proprietário. “A ideia é 
que o produtor trabalhe com a cul-
tura que ele melhor se identifique e 
possamos fazer uma programação, 
com cronograma de plantio e produ-
ção, para que todos os associados se 
beneficiem e possam melhor comer-
cializar seus produtos. O incentivo é à 
diversificação”, explica Marco.

Na visita são observados, ainda, 
os aspectos físicos, como topografia, 
clima, estado nutricional do solo e, 
sentindo a aptidão do proprietário, 
são dadas as primeiras orientações 
para a conversão. O maior entrave 
é o valor do investimento e o tem-
po de conversão, que deve ser feito, 
para toda a propriedade, no período 
máximo de cinco anos. Mas, já nes-
se primeiro momento, fala-se sobre 
os ganhos ambientais, na saúde da 
família, visto que são todos agricul-
tores familiares, e explica-se que o 
custo pode ser reduzido em cerca 
de 50% se os biofertilizantes forem 
produzidos no local, aproveitando 
palhadas, praticando a adubação 
verde, implantando barreiras físicas 
para proteção às pragas e doenças.  

Alguns, como os sócios Robson 
Baptistella, ex-vendedor de produ-
tos químicos, e José Carlos de Souza, 
produtor de hortaliças, já estão 
adiantados, faltam pequenos ajustes 
para obterem a certificação de pro-
dução orgânica. Eles se animam com 
a visita, com a proposta do Projeto 
Regional de Olericultura, com o in-
centivo da Cooperativa Entre Serras e 
Águas e com a promessa de orienta-
ção técnica da CATI para finalizarem 
a conversão. 

Robson é técnico agrícola e jun-
to com a experiência de José Carlos 
como produtor, formam uma dupla 
imbatível que produz 5 mil pés de al-
face/semana, de sete variedades en-

tre convencionais e mini. Eles opta-
ram pelo uso de mulching em 100% 
da área e cobertura plástica, em tú-
nel baixo, em boa parte. A irrigação é 
por gotejamento e a água é pura, “de 
mina”, e chega às plantas por gravi-
dade. As ações têm sido planejadas, 
já não utilizam agrotóxicos há quatro 
anos e a produção é considerada na-
tural por não ter selo de certificação. 
É toda comercializada em mercados, 
empórios, varejões e restaurantes. “A 
oferta ainda é menor que a deman-
da, então há espaço para crescer”, 
contam os sócios. Eles agregam valor 
entregando, também, saladas espe-
ciais, o miniprocessamento é feito na 
propriedade pela família de agricul-
tores. Robson faz a comercialização, 
as compras, e junto com José Carlos, 
são discutidas as tecnologias a serem 
aplicadas e os investimentos, com o 
objetivo de buscar a sustentabilida-
de da propriedade. O sabor diferen-
ciado eles já conseguiram e se orgu-
lham de suas hortaliças que podem 
ser consumidas sem risco, ainda no 
campo. “Além disso, elas têm uma 
vida de prateleira maior, duram até 
20 dias na geladeira”, conta Robson. 
O Projeto Regional de Olericultura é 
mais uma política pública que vem 
se somar às outras já existentes. 
Surge em boa hora e eles se animam 
a dar os últimos passos para obter a 
certificação.

O Sítio Muralha, também no mu-
nicípio de Vargem, já é certificado 
pela ANC. Eles também recebem a 
visita dos técnicos da CATI, que que-
rem ouvir os produtores e reunir o 
grupo de associados da Entre Serras 
e Águas para dois dias de campo 
(junho e novembro em data a ser 
definida), sobre produção orgânica, 
com incentivo a atender às deman-
das proporcionadas pelas políticas 
públicas. 

Os irmãos César e Oziel vieram da 
capital com o intuito de transformar 
o sítio de lazer em uma propriedade 
orgânica. Como não havia nenhum 
cultivo e bastante área de mata, eles 
aproveitaram para iniciar, há cerca de 
oito anos, o cultivo orgânico. A pro-

dução é bastante diversificada, chu-
chu, abóbora, banana, milho, man-
dioca, com boa colocação no merca-
do. Mas foi com as políticas públicas 
(PNAE e PAA) que eles resolveram 
aumentar a produção. Hoje, já não há 
excedente, tudo o que é produzido é 
comercializado. Ainda há um pomar 
de 1ha em formação e que come-
çará a produzir dentro de dois anos. 
Para manter a diversidade, foram 
plantados maçã, caqui, acerola, ate-
moia, abacate, manga, citros. “Não 
queremos aumentar a área, mas usar 
tecnologia no cultivo para atingir o 
limite de produção”, argumenta Oziel 
que é um adepto convicto de um 
modo de vida mais saudável. “Temos 
ainda 2,42ha de mata preservados e 
com a diversidade de cultivos, volta-
ram a aparecer tatus, pacas e outros 
animais que convivem na mesma 
área livre de agrotóxicos”.

Segundo Andréa Ono, a deman-
da das prefeituras para atender à 
merenda escolar é grande e a Entre 
Serras e Águas está atenta a isso e 
também às peculiaridades da região, 
uma área onde a preservação am-
biental é fator de sobrevivência para 

as muitas pequenas propriedades 
rurais instaladas entre as serras e as 
nascentes e cursos d’água da região 
bragantina, onde o Projeto Produtor 
de Água foi pioneiro no Estado de 
São Paulo.

Em outro local distante do Estado, 
outra presidente de associação faz 
coro com Andréa. É Neuzeli  Machado, 
da Cooperativa de Produtores 
Orgânicos – Coopergânica – de 
Itapeva, que incentiva seus associa-
dos a produzirem não apenas para o 
mercado, mas também para as políti-
cas públicas. Afinal, foram as políticas 
públicas que deram início à forma-
ção da cooperativa que tem entre 
os seus associados assentados, qui-
lombolas e produtores familiares, 60 
são orgânicos e outros 50 estão em 
conversão para o sistema orgânico. 
Embora a maioria ainda trabalhe no 
sistema convencional (são 948 asso-
ciados e 700 fornecem produtos para 
o PAA), a Coopergânica nasceu com 
o objetivo de proporcionar a conver-
são, e o pagamento 30% maior é um 
incentivo a ser considerado (ver re-
portagem sobre Cooperativas – pá-
gina 36 desta edição). 

Equipe do Projeto Regional de Olericultura  em visita às propriedades da região bragantina: 
da esquerda para a direita, os técnicos Hiromitsu Gervásio (Dextru), Marcelo Baptista da 
Silva, da Casa da Agricultura, os produtores José Carlos de Souza e Robson Baptistella e 
Marco Faria, da CATI Regional Bragança Paulista.
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Produção Orgânica: um pouco de história 
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

A partir da Conferência 
das Nações Unidas so-
bre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio 92, produção 
sustentável deixou de ser um concei-
to de estudiosos para se tornar uma 
demanda da sociedade em geral. No 
entanto, muito antes disso, na década 
de 1970, em vários Estados brasileiros, 
principalmente do Sul e do Sudeste, ti-
veram início movimentos comprome-
tidos com sistemas de agricultura alter-
nativos à chamada Revolução Verde, 
iniciada nos Estados Unidos.

As correntes filosóficas alternativas 
de agricultura originadas na Europa e 
no Japão, entre as décadas de 1920 e 
1940, embasaram o movimento no 
Brasil: Agricultura Biodinâmica, idea-
lizada por Rudolf Steiner; Agricultura 
Orgânica, por Albert Howard; 
Agricultura Biológica, por Hans Muller; 
e Agricultura Natural, por Mokiti 
Okada. 

Esses conceitos tomaram forma em  
iniciativas pioneiras no Brasil. “Apesar 
dessas vertentes, a agricultura orgâ-
nica é um modo de produção que se 
usou secularmente. Essas denomina-
ções representam pensamentos dife-
rentes, mas com os mesmos princípios 
das leis que regem a natureza. O gran-
de problema da agricultura tradicional 
foi o investimento nas grandes mono-
culturas de forma intensiva e não ade-
quada à vida do solo e das comunida-
des locais”, avalia Ondalva Serrano, pre-
sidente da Associação de Agricultura 
Orgânica (AAO), ressaltando que o 

modelo produtivo criado a partir da 
Revolução Verde e centrado na indus-
trialização do setor primário criou in-
terdependências, que resultaram em  
processos produtivos desequilibrados 
com a contaminação ambiental do 
solo, da água, do ar, das pessoas e dos 
produtos, que comprometem hoje a 
qualidade nutritiva dos bens gerados 
pela natureza. “O agricultor perdeu a 
capacidade de fazer a leitura integrada 
da natureza e de gerenciar a biodiver-
sidade para produzir alimentos. Tudo 
se tornou receita”.

Com a evolução do movimento da 
agricultura alternativa surgiu a necessi-
dade de certificar essa produção e de 
se ter uma legislação própria. As pri-
meiras iniciativas de regulamentação 
no Brasil ocorreram  em 1994, porém, 
apenas em 2003, foi publicada a Lei n.º 
10.831, que consolidou as diversas de-
nominações sob o termo institucional 
“Agricultura Orgânica”. 

Aeasp e AAO: impulso à agricul-
tura orgânica em São Paulo

O envolvimento da Associação 
dos Engenheiros 
Agrônomos do 
Estado de São Paulo 
(Aeasp) com  a agri-
cultura alternativa 
começou na década 
de 1970. “Naquele 
período, o termo 
sustentabil idade 
ainda não existia. 
Éramos um grupo 
de agrônomos in-
teressados em uma agricultura mais 
social e com preocupações ambientais 
que, ao ingressar na Aeasp, trouxe o 
assunto para  o debate, ao lado da vi-
são dominante de produção e produ-
tividade a qualquer custo. O objetivo 
foi mostrar que o modelo adotado não 
era o mais adequado, pois já demons-
trava a perda da biodiversidade, a ero-
são e a contaminação dos recursos 
hídricos”, explica Walter Lazzarini Filho, 
membro desse grupo e presidente da 
Aeasp entre 1976 e 1980.

Segundo o engenheiro agrônomo 
Manoel Baltasar Baptista da Costa, 
uma das ações que embasou a atu-
ação do grupo foi a realização do 
Congresso Paulista de Agronomia, em 
1977, cujo palestrante principal foi o 
engenheiro agrônomo gaúcho José 
A. K. Lutzenberger, que há anos aler-
tava sobre o uso indiscriminado de 
produtos químicos na agricultura. “Ele 
causou enorme impacto nos 500 parti-
cipantes”, relembra, Manoel.

No ano seguinte, o grupo pro-
pôs o nome de Lutzenberger para 
Engenheiro Agrônomo do Ano. 
“Tivemos reações contrárias mas, em 
uma assembleia histórica, 414 agrô-
nomos votaram pela manutenção do 
prêmio e apenas seis votaram contra”, 
conta Lazzarini.  

Em 1979, Lutzenberger propõe à 
diretoria da Aeasp a formação de um 
grupo para identificar iniciativas liga-
das ao segmento. “Formamos, então, 
o Grupo de Agricultura Alternativa e 
fizemos o levantamento. As bases téc-

nicas para as ações 
vieram com o lan-
çamento do livro 
Manejo Ecológico 
do Solo, da enge-
nheira agrônoma 
Ana Primavesi, uma 
das integrantes, e 
dos cursos sobre 
horticultura orgâni-
ca, ministrados por 
Yoshio Tsuzuki", es-

clarece Manoel.

Esse processo culminou com a cria-
ção da AAO, entidade de âmbito na-
cional, que congregava representantes 
de vários setores do segmento e teve 
papel preponderante na divulgação 
do movimento no país.

Ações da SAA
Desde a década de 1940, a 

Secretaria demonstrou preocupação 
com o desgaste do solo nas áreas agri-

cultáveis e começou a desenvolver 
ações conservacionistas. “Por meio do 
Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), a Secretaria investia em pequisas 
que consideravam os cuidados com o 
solo imprescindíveis para a expansão 
da agropecuária, como as relacionadas 
à adubação verde e à torta de mamo-
na para recuperação da fertilidade do 
solo. No entanto, é preciso destacar 
que com a Revolução Verde, as aten-
ções se voltaram para a difusão do 
novo modelo”, explica José Augusto 
Maiorano, diretor da CATI Regional 
Campinas e articulador das ações da 
produção orgânica na instituição. 

Na década de 1980, a Secretaria 
retomou o apoio, de forma pontual, 
às iniciativas da agricultura alternativa. 
Walter Lazzarini, que foi secretário de 
Agricultura em 1988, relembra que 
as divulgações sobre contaminações 
de alimentos por insumos químicos 
se tornaram mais transparentes. “Um 
caso conhecido foi a divulgação da 
contaminação da batata, no qual 
a Secretaria cumpriu seu papel 
diante da sociedade, aprimorando 
seus esforços para  minorar as 
consequências”, relatando que neste 
período foi regulamentada a Lei 
Estadual de Agrotóxicos, que tornou 
obrigatório o receituário agronômico, 
estabelecendo o uso adequado de 
agrotóxicos. (A Lei é fruto de projeto 
do agrônomo enquanto deputado 
estadual e foi pioneira no país). 

Na década de 1990, a SAA sis-
tematizou as ações, com a criação 
da Comissão Técnica de Agricultura 
Ecológica (CTAE). Outro marco, foi a 
criação, em 1991, da Feira Orgânica de 
Produtos Orgânicos de São Paulo, no 
Parque da Água Branca, em parceria 
com a AAO, feira esta considerada uma 
referência nacional em comercializa-
ção direta de produtos orgânicos. 

Em 1993, o IAC e a AAO promo-
veram o Simpósio de Agricultura 
Ecológica. Neste mesmo ano, o institu-
to reordenou os trabalhos da Estação 
Experimental de São Roque, que pas-
sou a realizar pesquisas agroecológicas. 
Em 2000, a Secretaria instalou a Câmara 
Setorial de Agricultura Ecológica. 

Ana Primavesi: pioneira na 
difusão da agricultura orgânica

As palavras da dr.ª Ana Maria 
Primavesi ecoam como um mantra que 
deve ser seguido por todos que atu-
am no meio rural: “O solo é vida. Tudo 
começa e termina nele”. Engenheira 
agrônoma e pesquisadora, aos 92 anos 
continua interagindo com aqueles que 
desejam absorver seus conhecimen-
tos acumulados em anos de dedicação 
aos estudos e ensino dos fundamentos 
da agricultura orgânica.

Nascida na Áustria, em 1920, mas 
naturalizada brasileira, Ana Pimavesi 
veio para o Brasil em 1949, onde co-
meçou a atuar como professora na 
Universidade Federal de Santa Maria, 
e ao lado do marido, o prof.º dr. Artur 
Primavesi, também agrônomo, imple-
mentou o primeiro curso nacional de 
pós-graduação com enfoque no ma-
nejo ecológico do solo. 

Desde o início da vida profissional, 
a agrônoma estabeleceu uma meto-
dologia própria de trabalho, sendo 
guiada pelos sinais que o solo oferece. 
De acordo com ela, os métodos de cul-
tivo da terra em 1945 eram mais avan-
çados se comparados aos dos dias atu-
ais. “A monocultura estraga o solo, pois 
traz muitas doenças. Querem produzir 
muito e ter dinheiro rápido”, explica ela, 
salientando que, com a prática cotidia-
na, o produtor tem condições de anali-
sar o solo e identificar as necessidades 
da planta, fazendo principalmente a 
observação das raízes. 

Ela também faz um alerta: “as pes-
soas têm liberdade de ter filhos, mas se 
esquecem que eles precisam de terra 
e alimentos para viver. As cidades não 
são melhores ou piores que o campo. É 
preciso entender que um depende do 
outro”.  

Com uma vasta lista de cursos, 
palestras e publicações, sua 
contribuição à expansão dos princípios 
orgânicos é reconhecida nacional 
e internacionalmente. Em 2012, 
recebeu o One World Award, principal 
prêmio mundial da agricultura 
orgânica. Questionada sobre o valor 
da premiação, ela respondeu com um 
sorriso e muita modéstia: “eles que 
quiseram me dar!”. Na sequência da 
conversa, dr.ª Ana mostra um cocar 

que ganhou de um cacique indígena, 
durante um evento realizado na 
Bahia, no ano passado. A filha Carin, 
que a acompanha nessas viagens, 
explicou: “Minha mãe trabalhou com 
essa comunidade. O gesto foi uma 
demonstração de reconhecimento 
pelo trabalho dela, que teve reflexos 
na melhoria da qualidade de vida das 
famílias e do solo local”. Ficou claro 
que, para a dr.ª Ana, receber prêmios 
é bom, mas ver vidas transformadas e 
solos tidos como mortos, renascerem, 
é o que mais importa. 

Esse conceito, dr.ª Ana aplicou na 
sua vida de produtora, ao transformar 
a fazenda adquirida há mais de 30 
anos, em Itaí, no interior de São Paulo, 
de uma área degradada, em um local 
verdejante e de muita produtividade. 
“O que tem que ir para os livros são os 
conhecimentos apreendidos na práti-
ca diária do campo e não o contrário”, 
avalia sabiamente. 

Estância Demétria
Localizada no município de Botucatu, 
a Estância Demétria é considerada 
um marco para o movimento e o 
berço da agricultura biodinâmica 
no Brasil.  “Ela foi implementada 
em 1974, fruto da iniciativa de 
dois empresários paulistas, cujo 
desejo era criar uma alternativa 
de vida baseada na produção de 
alimentos biodinâmicos. Para que 
o projeto se desenvolvesse, eles 
doaram a propriedade à Associação 
Beneficiente Tobias, que desenvolve 
projetos sociais de saúde em São 
Paulo e a um grupo de agricultores”, 
explica Alexandre Harkaly, diretor do 
Instituto Biodinânico e integrante 
do grupo de produtores que 
abraçaram o projeto no início.
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AconteceuAconteceu
Efetuados primeiros pagamentos 

do Microbacias II – Acesso ao 
Mercado

Em janeiro foram efetuados os 
primeiros pagamentos para três 
das 33 associações que tiveram ha-
bilitadas, na primeira etapa, seus 
planos de negócios do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
Microbacias II - Acesso ao Mercado.

Os pagamentos referem-se ao 
reembolso pela contratação de con-
sultores externos, que auxiliaram 
as associações a elaborarem seus 
planos de negócio. Foram contem-
pladas a Associação de Apicultores 
do Polo Cuesta (AAPC), de Itatinga, 
a Associação dos Produtores Rurais 
de Pardinho e a Associação dos 
Produtores Rurais da Microbacia 
Hidrográfica do Rio Claro, de 
Pratânia.

Governador lança programa de 
incentivo à produção orgânica

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, lançou no dia 5 
de março, o Programa São Paulo 
Orgânico, em uma ação conjunta 
entre as Secretarias de Agricultura  
e Abastecimento e a do Meio 
Ambiente, em parceria com associa-
ções e entidades do setor. 

Na solenidade, o governador 
anunciou uma linha de crédito 
que irá possibilitar a conversão 
para o sistema orgânico e que será 
disponibilizada por meio do Fundo 
de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap).  Para ele, esse é mais 
um passo importante na direção 
do fortalecimento dos agricultores 
orgânicos, do cooperativismo e do 
associativismo.

Durante o evento, foi assina-
do um termo de doação de cinco 
mil títulos da biblioteca Ana Maria 
Primavesi, um dos maiores acer-
vos do país sobre o tema orgânico, 
que a partir de agora fará parte do 
Centro de Referência de Educação 
Ambiental (Cerea), que será inaugu-
rado no Parque Villa-Lobos. 

Na ocasião, também foi lançada 
a publicação “Alimentos Orgânicos: 
Cozinha Saudável”, editada pela 
CATI. Os interessados devem entrar 
em contato pelo e-mail: cecor@cati.
sp.gov.br
CATI investe em capacitação. 
Em março, técnicos da instituição 
participaram de uma capacitação 
organizada pelo Grupo de 
Trabalho do Programa São Paulo 
Orgânico, sob a coordenação 
técnica da Unidade de Pesquisa e 
Desenvolvimento de São Roque, 
da Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta). Outras 
capacitações serão realizadas ao 
longo do ano.

Projeto Integra SP é lançado em 
Dracena 

Com a presença de mais de 400 
pessoas, entre prefeitos da região, 
deputados federais e estaduais e 
lideranças do segmento agrope-
cuário, o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e a secretária 
de Agricultura e Abastecimento, 
Mônika Bergamaschi, lançaram 

no dia 1.º de março, em Dracena, o 
Projeto que agrega lavoura, pecuária 
e floresta. É o Integra SP, que tem por 
objetivo promover maior produtivi-
dade, emprego e renda no campo, 
com sustentabilidade. 

O Projeto será executado pela 
CATI. Segundo o coordenador da ins-
tituição, José Carlos Rossetti, o corpo 
técnico das Casas da Agricultura, em 
conjunto com os produtores rurais, 
irá elaborar o plano de trabalho mais 
adequado para cada propriedade. 

Na oportunidade, o governador 
assinou decreto que viabilizou a im-
plantação do Projeto e criou duas 
linhas de crédito específicas para 
a atividade, que serão disponibili-
zadas pelo Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap).

CATI promove encontro dos 
colegiados das comunidades 

tradicionais
Em março, 54 membros dos cole-

giados indígena e quilombola se reu-
niram em Ubatuba para debaterem 
as atividades desenvolvidas e conhe-
cerem os próximos passos do Projeto 
Microbacias II - Acesso ao Mercado. 

Os encontros dos Colegiados 
Gestores são atividades previstas na 
estratégia para Povos Tradicionais do 
Projeto Microbacias II. O próximo en-
contro foi agendado para o mês de 
agosto, no Vale do Ribeira. 
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