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Boa Leitura!

Uma nova fase 
para a agricultura 
familiar paulista

Esta nova edição da Revista Casa da Agricultura está um pouco diferente. Ao escolher o tema Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, o objetivo foi não só apresentar um projeto do Governo do Estado, 
implementado por duas de suas secretarias, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por intermédio da CATI, e Secretaria 
do Meio Ambiente, via Coordenadoria da Biodiversidade e Recursos Naturais, mas também fazer um balanço do amadure-
cimento dessas associações ao longo do tempo em que viemos trabalhando o desenvolvimento de uma agricultura susten-
tável e isso acontece mais efetivamente desde a década de 2000, com a implantação do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, quando estive com orgulho pela primeira vez à frente da CATI, como coordenador.

 O foco então era o ambiental e a unidade, uma microbacia. Distribuímos mudas, restauramos Áreas de Proteção 
Permanente, fizemos fossas sépticas, recuperamos trechos de estradas rurais, entregamos equipamentos agrícolas, como 
máquinas de plantio direto, e equipamento de informática. Estabelecemos parcerias com a Fundação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo (Itesp), para o atendimento aos assentados, e com a Polícia Ambiental, na formação das Patrulhas 
Comunitárias Rurais. Ouvimos os produtores rurais em centenas de diagnósticos participativos, ajudamos a formar associa-
ções ou fortalecer as já existentes. E assim como os produtores rurais envolvidos, também saímos dessa experiência de oito 
anos mais amadurecidos. Amadurecidos para uma nova proposta junto ao Banco Mundial: o Acesso ao Mercado. E, sem 
esquecer todos os fatores ambientais, tomamos realmente o rumo do desenvolvimento sustentável que une em suas ações 
o ambiental, o social e o econômico. E assim nasceu o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, mais conhecido como 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, uma nova fase que não deixa esquecer a nossa trajetória, mas apenas inclui o 
que faltava: a questão econômica, para que agricultores familiares passassem a ter as mesmas chances que os grandes em-
preendedores.

Houve, ainda, outra importante inclusão, a das comunidades tradicionais, como os indígenas e quilombolas, para os quais 
há uma diferenciação na forma de atuação. Para com estes, e para com seus Projetos Comunitários,  temos o maior cuidado 
na preservação da cultura, dos costumes e das tradições, em busca do etnodesenvolvimento, que respeita as características 
inerentes a cada grupo.

Um pouco disso tudo vocês verão nas próximas páginas desta edição. Os artigos explanam a forma de atuação, os 
Componentes e Subcomponentes. Já as reportagens, contam um pouco dessa experiência que vem tomando corpo entre 
as associações e cooperativas de produtores rurais e comunidades tradicionais. Para participar, foi necessário um esforço 
conjunto, eles tiveram que se unir, fortalecer, levantar seus objetivos e metas e a forma de cumprí-los. Durante o processo, os 
técnicos das Casas da Agricultura e dos Escritórios Regionais da CATI estiveram a postos para tirar dúvidas, sugerir, auxiliar nas 
questões administrativas, burocráticas para que tivessem acesso. 

No momento, estamos avaliando as propostas da terceira Chamada Pública e a verba dos projetos da segunda Chamada, 
já foi liberada. O Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado tem prazo de execução até 2015. Aqui estão os primeiros re-
sultados para aqueles que, como nós, mais uma vez, acreditaram, manifestaram seu interesse em participar e tiveram suas 
Iniciativas de Negócio ou Projetos Comunitários aprovados na primeira Chamada Pública. O Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado mostra que só precisava desse apoio para que os sonhos deixados para longo prazo, começassem a se realizar 
agora. 
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A Organização 
Privada e o Avanço 
do Agronegócio 
Paulista 

Com apenas 2,5% do território brasileiro, o 
Estado de São Paulo ocupa lugar de desta-
que nos cenários do agronegócio brasileiro 

e mundial. A área agrícola, de 21,4 milhões de hec-
tares, é formada por um mosaico de mais de 325 mil 
propriedades rurais, com tamanho médio de 63 hec-
tares. 

Como a esmagadora maioria das propriedades ru-
rais paulistas é de pequeno porte, onde predomina a 
agricultura familiar, o Governo do Estado tem dedi-
cado especial atenção ao segmento. Fomentar, facili-
tar, incentivar e simplificar a atividade é fundamental 
para que os pequenos produtores encontrem condi-
ções de permanecer e crescer na atividade.

Nesse sentido, é também preciso que haja melho-
rias na organização privada. A formação e o fortaleci-
mento de cooperativas e associações são vitais, pois 
nelas podem estar as soluções para os desafios que 
se apresentam no dia a dia. O ambiente produtivo 
tem se tornado cada vez mais complexo. São normas, 
leis e obrigações que mudam em ritmo frenético; e a 
concorrência de mercado, em um mundo globaliza-
do, achata margens e expõe o setor produtivo a uma 
série de riscos antes não imaginados.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por 
meio de seus órgãos, tem intensificado suas ações na 
busca por soluções que contribuam para essa maior 
profissionalização de homens e mulheres, e no incen-
tivo à formação de cooperativas e associações. 

O Instituto de Cooperativismo e Associativismo 
(ICA), vinculado à Coordenadoria de Desenvolvimento 
dos Agronegócios (Codeagro), fornece suporte e atua 
na difusão da cultura cooperativista e associativista. 

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta), com seus institutos de pesquisa e polos espa-

lhados pelo Estado, responde pela transferência de 
conhecimento e tecnologias, especialmente por meio 
de eventos que têm nas cooperativas e associações 
parceiras frequentes.

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI) desenvolve uma das principais frentes 
de trabalho com essas entidades: o Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias 
II – Acesso ao Mercado, uma parceria com o Banco 
Mundial iniciada em 2011, com duração até 2015. As 
associações e cooperativas compostas por maioria 
de produtores rurais familiares submetem planos de 
negócios que, uma vez aprovados, podem receber re-
cursos, a fundo perdido, de até R$ 800 mil. Nas duas 
primeiras chamadas, em novembro de 2012 e maio de 
2013 foram selecionadas 76 iniciativas, e já foram des-
tinados mais de R$ 32 milhões em subvenções.

O foco é apoiar organizações de produtores rurais 
familiares no acesso ao mercado consumidor. Como 
elas precisam estar devidamente regularizadas, o 
Projeto tem dado um relevante impulso ao cooperati-
vismo e ao associativismo paulistas.

Todas estas são ações que se somam às dezenas de 
linhas de financiamentos para custeio e investimento, 
ou subvenções econômicas via Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap). São Paulo é a única uni-
dade da Federação que subvenciona parte do prêmio 
do seguro rural, já disponível para todas as atividades 
agropecuárias desenvolvidas no Estado. É também, 
a única que oferece linhas a juros zero, sem correção 
monetária, para aquisição de tratores e implementos. 

O Estado está pronto para dar o incentivo neces-
sário para uma melhor organização privada, capaz de 
levar a uma mais efetiva geração de renda, emprego e 
agregação de valor à produção. Quem faz a competiti-
vidade do agronegócio paulista é o conjunto dos ato-
res envolvidos. E, unidos, eles são sempre mais fortes. 

Microbacias II – 
Acesso ao Mercado: 
Investimento no 
Desenvolvimento Rural

Roberta Lage - Jornalista – Cecor/CATI

Marianne Grosclaude

Engenheira agrônoma graduada pelo Institut National Agronomique (Instituto Nacional de Agronomia) da França 
e com mestrado em Economia do Desenvolvimento pela Pantheon Sorbonne - Universidade de Paris, Marianne 
Grosclaude atua há mais de 12 anos no Banco Mundial, instituição financeira internacional que fornece empréstimos 
para países em desenvolvimento. Anualmente, são investidos entre US$ 6 e 8 bilhões na agricultura e no desenvolvi-
mento rural pelo mundo. 

Residente em Washington, capital dos Estados Unidos e sede do Banco Mundial, Marianne é economista sênior e 
gerencia inúmeros projetos ligados ao Departamento de Desenvolvimento Sustentável da região da América Latina. 
Já atuou na Ásia e no Pacífico na área de desenvolvimento rural sustentável e, desde 2010, coordena projetos de de-
senvolvimento sustentável no Brasil.  Além de coordenar o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado em São Paulo, 
que conta com investimento de US$ 78 milhões, Marianne gerencia projetos em desenvolvimento nos Estados do 
Rio de Janeiro, Pará, Amazonas e Paraná. No País, o Banco está apoiando 20 projetos nos setores de agricultura e meio 
ambiente. 

Nesta entrevista concedida à Revista Casa da Agricultura, Marianne discorre sobre a avaliação do Banco Mundial 
a respeito do Microbacias II e sobre a importância do Projeto para o fortalecimento das organizações de produtores 
rurais. Como desafios, segundo ela, ainda estão o melhoramento da gestão das propriedades, dos recursos naturais e 
a adoção de boas práticas.

RCA – Desde quando o Banco Mundial apoia 
iniciativas voltadas à agricultura, meio ambiente e 
desenvolvimento rural?

MG – Faz mais de 50 anos. O objetivo do Banco 
Mundial é a redução da pobreza e, no mundo, 75% 
da população abaixo da linha de pobreza mora nas 
áreas rurais cuja maioria depende da agricultura e da 
gestão dos recursos naturais para sobreviver. O foco 
do Banco no seu apoio à agricultura e à gestão do 
meio ambiente tem evoluido ao longo do tempo. 
Hoje, o apoio do Banco ao desenvolvimento rural 
sustentável tem cinco grandes eixos: aumentar a 
produtividade agrícola; oferecer acesso ao mercado 
e fortalecimento das cadeias produtivas; possibilitar 
diversificação das fontes de renda nas áreas rurais; 
reduzir os riscos da vulnerabilidade e da desigualdade 
de gênero e melhoramento dos serviços ambientais 
e da sustentabilidade.

RCA – Como começou a parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo?

MG – A parceria entre o Estado de São Paulo e o Ban-
co remonta à década de 1950, nas áreas de energia 
e transporte. Já no setor da agricultura, os primeiros 
projetos surgiram na década de 1970. Mais recente-
mente, na década de 1990, foi implantada uma série 
de iniciativas com foco no melhoramento da gestão 
dos solos e da água no meio rural, com o duplo obje-
tivo de aumentar a produtividade agrícola e de pro-
mover a conservação dos recursos naturais nas áreas 
rurais. O Programa Estadual de Microbacias Hidrográ-
ficas (PEMH), que fechou em 2008, integrou as lições 
aprendidas nesta primeira geração de projetos.

RCA – Qual a visão do Banco Mundial a respeito da 
agricultura paulista?

MG – O desempenho da agricultura paulista, em nível 
de Estado, é impressionante, considerando os resulta-
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dos da produção e das exportações. No entanto, este 
sucesso mascara resultados mais moderados quanto 
à renda e às oportunidades para os produtores fami-
liares, que representam a maioria (80%) das unida-
des de produção do Estado. Quase 40% das famílias 
de agricultores familiares vivem com menos de dois 
salários mínimos. Além disso, o sucesso do Estado no 
setor agrícola foi acompanhado de uma degradação 
do meio ambiente, que afetou desproporcionalmente 
as populações rurais mais vulneráveis. Considerando 
isso, o foco do Projeto está voltado ao melhoramento 
da gestão dos recursos naturais e ao aumento da ren-
da dos pequenos produtores. 

RCA – Como mencionou, de 2000 a 2008 a CATI foi 
responsável pela execução do Programa Estadu-
al de Microbacias Hidrográficas (PEMH), que teve 
como foco práticas conservacionistas, recupera-
ção de matas ciliares e combate à erosão no cam-
po, além do apoio a mais de 400 associações de 
produtores formadas no período. Qual o balanço 
do Banco Mundial desta fase e de seus resultados?

MG – A avaliação final do Programa concluiu que os 
resultados relacionados ao melhoramento da gestão 
dos solos, da água, e ao aumento da produtividade 
foram positivos. No entanto, destacou também a im-
portância de dar mais atenção à questão da renda e 
do acesso ao mercado para os pequenos produtores.

RCA – A nova fase do Projeto, que teve início em 
2011 e segue até 2015, tem como objetivos, entre 
outros, o aumento da renda dos produtores e o 
acesso ao mercado. Quais os critérios e justificati-
vas para que o Microbacias II tivesse esse foco?

MG – O desenho do Projeto integrou a avaliação da 

fase anterior (PMBH), que recomendou, em particular, 
mudar o foco para a questão da renda dos produtores 
familiares e do acesso ao mercado (além de continuar 
o trabalho realizado sobre a produtividade e a gestão 
dos recursos naturais). Essa mudança, naturalmente, 
é semelhante ao que se pode observar em outros Es-
tados e outros países, onde a questão da integração 
dos pequenos produtores com mercados mais remu-
nerativos torna-se cada vez mais importante para o 
desempenho do setor agrícola.

RCA – Qual a importância do envolvimento das co-
munidades tradicionais como quilombolas e indí-
genas no Projeto? E as questões de gênero?

MG – O aumento da renda dos pequenos produtores 
e produtores familiares e a inclusão dos mesmos nas 
oportunidades de mercado é o foco do Microbacias 
II. O Projeto inclui ações de apoio a comunidades in-
dígenas e quilombolas, para garantir que tenham as 
mesmas oportunidades de serem beneficiadas com o 
Microbacias. As atividades foram adaptadas às situa-
ções e necessidades destas comunidades tradicionais, 
e estão sendo desenvolvidas em parceria com as mes-
mas.
Com relação ao gênero, o Projeto está monitorando 
o envolvimento das mulheres nas atividades, para 
garantir que elas tenham acesso às oportunidades 
oferecidas (treinamento e capacitação, investimentos 
etc). Este monitoramento permitirá ajustar a aborda-

gem do Projeto, se mostrar o que mais 
deve ser feito para facilitar a inclusão 
das mulheres nessas atividades.

RCA – Fale sobre a parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente neste 
Projeto.

MG – A parceria com a Secretaria de 
Meio Ambiente é um elemento es-
sencial no Projeto, para garantir que 
os objetivos de geração de renda e 
integração no mercado sejam com-
patilibizados com o melhoramento 
da gestão dos recursos naturais nas 
áreas de produção agrícola e a redu-
ção do footprint (pegada) da agricul-
tura no meio ambiente.

RCA – Quais as expectativas do Banco em relação 
a este Projeto?

MG – Consideramos que este Projeto vai introduzir 
inovações importantes para os agricultores familiares 
do Estado de São Paulo, incluindo ações estruturan-
tes como o reforço das organizações de produtores, 
agregação de valor e apoio à integração deles com 

mercados mais remunerativos, e oportunidades para 
compatibilizar geração de renda com boa gestão dos 
recursos naturais.

RCA – Qual a avaliação até o momento?

MG – O Projeto teve um início lento e a prioridade é 
agilizar a execução das várias atividades. Em junho, 
estivemos em missão (visitas realizadas em média a 
cada seis meses), e está sendo feita uma avaliação 
mais detalhada da execução do Projeto a meio termo 
e vamos provavelmente reajustar o desenho, as metas 
e o escopo do Microbacias II. 

RCA – Quais as principais conquistas?

MG – Já foi realizado um trabalho intenso de capacita-
ção em todos os níveis (organizações de produtores, 
técnicos da CATI, municípios, regionais etc.), que esta-
belece as bases para as outras atividades do projeto 
(investimentos). Além disso, houve avanços significa-
tivos com os programas de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) que estão sendo pilotados pela Se-
cretaria do Meio Ambiente, com o apoio do Projeto.

RCA – Quais os grandes desafios?

MG – A capacitação e o fortalecimento das associa-
ções e de outras organizações de produtores rurais, 
em particular com relação às questões de mercado e 
de gestão associativa, vão continuar a ser um grande 
desafio para o Projeto e para o Estado.

Além disso, os resultados iniciais do Projeto indicam 
a necessidade de aproximá-lo dos atores do 
setor privado, para entender melhor os requisitos 
dos compradores e melhorar a qualidade e 
sustentabilidade das iniciativas de negócios das 
organizações de produtores.

Finalmente, outro desafio vai ser combinar cada vez 
melhor as atividades de acesso ao mercado com o 
apoio ao melhoramento da gestão das propriedades, 
em particular quanto à gestão dos recursos naturais e 
à adoção de boas práticas. 

RCA – Qual a mensagem para as Secretarias de 
Agricultura e Abastecimento, do Meio Ambiente, 
organizações de produtores rurais e demais seg-
mentos do mercado? 

MG – O reforço da colaboração entre as duas Secre-
tarias, e entre os orgãos públicos e atores privados, 
vai ser um elemento fundamental para atingir os ob-
jetivos de competitividade da agricultura paulista, 
aumento da renda nas áreas rurais, e reabilitação dos 
recursos naturais do Estado. 

   O desempenho da agricultura paulista, em nível de 
Estado, é impressionante, considerando os resultados 

da produção e das exportações. No entanto, este 
sucesso mascara alguns resultados quanto à renda 
dos produtores rurais e vem acompanhado de uma 
degradação ambiental. Considerando isso, o foco 

do Microbacias II está voltado ao melhoramento da 
gestão dos recursos naturais e ao aumento da renda 

dos pequenos produtores.
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Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 
Microbacias II – Acesso ao Mercado

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
denominado Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, tem como foco principal garantir o 

acesso das organizações de produtores rurais ao mercado, 
com objetivo de aumentar a geração de renda. 

A viabilização de empreendimentos coletivos ligados à 
agregação de valor à matéria-prima após a colheita (agroin-
dustrialização, processamento, armazenamento, transpor-
te), proporcionada pelas iniciativas de negócio subvencio-
nadas pelo Projeto, amplia o horizonte de acesso a outras 
importantes políticas públicas voltadas aos agricultores fa-
miliares e suas organizações, como o Programa Paulista da 
Agricultura de Interesse Social (PPAIS), Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), Compra da Agricultura 
Familiar com Doação Simultânea e Compra Direta da 
Agricultura Familiar (Programa de Aquisição de Alimentos 
- PAA). Como benefício mais amplo para a sociedade, o 
Projeto contribui para a segurança alimentar, além de visar 
ao estímulo e ao fortalecimento das economias locais e re-
gionais.

O Projeto tem como meta beneficiar, diretamente, 22 
mil famílias de agricultores familiares integrantes de 300 
organizações de produtores rurais, além de 90 grupos tra-
dicionais de comunidades indígenas e qui-
lombolas.

O Microbacias II – Acesso ao Mercado 
iniciou em 2011, com previsão de exe-
cução em um período de cinco anos. O 
valor total é de US$ 130 milhões, sendo 
US$ 78 milhões oriundos de Acordo de 
Empréstimo junto ao Banco Mundial e 
US$ 52 milhões do Governo Estadual. 
A execução conta com a parceria da 
Secretaria do Meio Ambiente, por intermé-
dio da Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais, responsável pela execu-
ção do Subcomponente Sustentabilidade 
Ambiental, com orçamento de US$ 24,5 
milhões.

O teto de apoio financeiro a cada orga-
nização, na forma de subvenção econômi-
ca (sem reembolso) é de R$ 800 mil, poden-
do ser obtido em uma ou mais propostas. A 
cada chamada pública para apresentação 
de Manifestação de Interesse, cada orga-
nização pode apresentar uma proposta. O 
valor máximo apoiado é de 70% do valor 
considerado elegível em cada proposta, 

sendo que os 30% restantes representam contrapartida fi-
nanceira da organização de produtores.
Objetivo geral
• Contribuir para o desenvolvimento rural sustentável no 
Estado de São Paulo, fortalecendo a posição dos agricul-
tores familiares nas cadeias produtivas e reforçando sua 
capacidade de negociação coletiva junto ao mercado. 

Objetivos específicos
• Aumentar a produtividade e aprimorar a qualidade dos 
produtos por meio de melhores práticas de produção.
• Propiciar uma participação mais ativa da agricultura fa-
miliar nas cadeias produtivas, onde podem obter vanta-
gem comparativa, em função do fortalecimento das par-
cerias no processamento, comercialização e operações 
de mercado.
• Fortalecer a capacidade organizacional e gerencial das 
organizações de produtores rurais, bem como promover 
a formação de novas associações ou cooperativas. 
• Integrar melhores práticas de manejo do solo e da água 
com sistemas de produção mais competitivos e susten-
táveis.  (Mais informações: www.cati.sp.gov.br)

Componentes e 
Subcomponentes

Banco 
Mundial

Estado de 
São Paulo

TOTAL

1 - Apoio às Iniciativas de 
Negócios dos Agricultores 

Familiares 

37.600 21.200 58.800

1.1 - Investimento para 
Iniciativas de Negócios dos 

Agricultores Familiares

32.000 13.000 45.000

1.2 - Fortalecimento das 
Organizações de Produtores 

Rurais

5.600 8.200 13.800

2 - Fortalecimento das 
Instituições Públicas e 

Infraestruturas

36.500 25.100 61.600

2.1 - Políticas Públicas, 
Monitoramento de Mercado 

e Extensão Rural

9.500 6.400 15.900

2.2 - Fortalecimento da 
Infraestrutura Municipal

15.000 6.200 21.200

2.3 - Sustentabilidade 
Ambiental

12.000 12.500 24.500

3 – Gestão do Projeto 3.900 5.700 9.600

TOTAL 78.000 52.000 130.000

Orçamento Global do Projeto (US$)

A trajetória de São Paulo em busca 
do desenvolvimento rural sustentável 

João Brunelli Júnior – Engenheiro Agrônomo  CATI – Gerente Técnico – PDRS – Microbacias II 
brunelli@cati.sp.gov.br

A concepção de desenvolvi-
mento sustentável propõe 
a inclusão do conceito de 

sustentabilidade ao desenvolvi-
mento, reconhecendo os impactos 
sociais e ambientais negativos do 
processo que pondera apenas o 
crescimento da economia. Assim, le-
vam-se em consideração as necessi-
dades humanas e o respeito ao meio 
ambiente. Pode-se considerar que 
a Sustentabilidade tem quatro ver-
tentes: ambiental, econômica, social 
e governança. Neste sentido, a agri-
cultura sustentável pode ser definida 
como aquela que não só promove a 
conservação dos recursos naturais 
(solo, água e biodiversidade) como 
também é economicamente viável e 
propicia a equidade social.

O Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, 
via Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI/SAA) e da 
Coordenadoria da Biodiversidade 
e Recursos Naturais, órgão ligado à 
Secretaria do Meio Ambiente (CBRN/
SMA), vem implantando, desde o 
ano 2000, com o apoio do Banco 
Mundial, um conjunto de iniciativas 
inovadoras e integradas, voltadas à 
promoção do desenvolvimento ru-
ral sustentável: Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas 
(PEMH), Projeto de 
Recuperação 
de Matas 
Ciliares 

(PRMC) e Projeto de  Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – 
Acesso ao Mercado.

O PEMH foi desenvolvido pela 
CATI no período de 2000 a 2008 e 
preconizou a adoção de sistemas de 
produção sustentáveis, promoven-
do uma forte ação de conservação 
e recuperação dos recursos naturais 
renováveis e a busca da melhoria da 
qualidade de vida das pessoas envol-
vidas, tendo como importante estra-
tégia a participação da comunidade 
no diagnóstico, no planejamento e 
na execução das ações.

Contribuiu decisivamente para a 
construção de um novo modelo de 
extensão rural em São Paulo, foca-
do na participação dos produtores 
e suas famílias, no fortalecimento 
das organizações de produtores e na 
descentralização e transparência das 
ações com a participação da socie-
dade civil, por meio de suas lideran-
ças representadas pelos conselhos 
municipais e regionais, fortalecendo 
o serviço de assistência técnica e ex-
tensão rural do Estado.

Também atuou fortemente na 
construção de serviços municipais 

de assistência 
técnica e ex-

tensão rural, formalizando a criação 
de estruturas específicas, amplian-
do e fortalecendo a capacidade dos 
municípios em integrar e desenvol-
ver políticas públicas locais para o 
desenvolvimento rural sustentável 
e melhor atender às demandas dos 
beneficiários.

A adoção de práticas integradas 
de manejo e conservação do solo e 
controle da poluição pelos produto-
res rurais foi estimulada, de forma de-
monstrativa, por meio dos incentivos 
financeiros e foram determinantes 
para a demonstração da racionalida-
de do Programa e da importância do 
planejamento de práticas integradas 
de conservação dos recursos natu-
rais.

O Projeto de Recuperação de 
Matas Ciliares foi concebido pela 
Secretaria do Meio Ambiente e con-
tou com uma doação de US$ 7,75 
milhões do Banco Mundial. Foi exe-
cutado entre 2005 e 2011.

O PRMC definiu a microbacia hi-
drográfica como unidade de traba-
lho e assim teve uma integração de 
ações conjuntas com o Programa de 
Microbacias da CATI e com outros 
projetos e programas, governamen-
tais ou não.

O apoio à restauração florestal 
permitiu o desenvolvimento 

de metodologias alterna-
tivas de restauração 
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João Brunelli Júnior – Engenheiro Agrônomo CATI – Gerente Técnico – PDRS – Microbacias II 
brunelli@cati.sp.gov.br
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A organização rural na perspectiva 
do Projeto Microbacias II

Marcia Cristina de Moraes – Socióloga – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – marcia.moraes@cati.sp.gov.br

O Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável  – Microbacias II – Acesso ao 
Mercado é uma política pública que tem 

como público-alvo as organizações de produtores ru-
rais da agricultura familiar. Ao apoiar iniciativas de ne-
gócios de organizações de produtores, bem como pro-
jetos ambientais por intermédio da Secretaria do Meio 
Ambiente, o Projeto se insere numa perspectiva de 
política pública que compreende o desenvolvimento 
rural numa concepção mais ampla, envolvendo não só 
o aspecto econômico, mas também o ambiental, social 
e cultural.

O desafio do Microbacias II é enfrentar questões es-
senciais da agricultura paulista, entre elas: a importância 
de trabalhar em grupo, o envelhecimento da população 
rural, o intenso processo de diversificação da produção, 
os aspectos multifuncionais da agricultura, a produção 
em escala e com qualidade, o escoamento e a comer-
cialização da produção, a busca por novos nichos de 
mercado, o atendimento às diversas políticas públicas 

e outras oportunidades do 
mercado, além de um con-
sumidor que se preocupa 
com a transparência do pro-
cesso de produção.

Ao ter uma Iniciativa 
de Negócio apoiada pelo 
Projeto, a organização rural 
terá o aporte financeiro e 
técnico para a implantação 
do negócio, o qual contri-
buirá para o aumento da 
renda dos produtores. A 
organização rural deve ter 
maturidade para enxergar 
nesta política pública um 
impulso para seus negócios. 
Não o único, mas com o 
apoio do Projeto, a possibi-
lidade de inserir-se em no-
vos mercados, buscar novos 
clientes e traçar estratégias 
para curto, médio e longo 
prazos, considerando que 
o negócio a ser implantado 

enfrentará os riscos do mercado por fatores macro ou 
microeconômicos, como qualquer outro.

O trabalho desenvolvido em grupo pelas organiza-
ções traz as dimensões do desenvolvimento social do 
Projeto, não só na perspectiva de proporcionar melhores 
condições de vida para os produtores, em decorrência 
do aumento da renda, mas a construção de um capital 
social. Assim, favorece o estreitamento de vínculos e 
sentimento de pertencimento e a identidade ao grupo 
e ao espaço territorial. Proporciona o fortalecimento dos 
laços familiares e de tradição, propiciando o desenvolvi-
mento das potencialidades dos produtores numa con-
cepção mais ampla, bem como a permanência destes 
produtores no campo.

O desenvolvimento do negócio só terá êxito se a or-
ganização rural tiver um processo de gestão amadureci-
do do ponto de vista da prática do trabalho em conjun-
to, algo que não existe de forma pronta e acabada, mas 
é um processo construído, desenvolvido e aprimora-
do constantemente.
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de matas ciliares, o incremento da 
oferta de sementes e mudas de es-
pécies nativas e o aprimoramento da 
legislação que fixa a orientação para 
o reflorestamento heterogêneo de 
áreas degradadas.

As ações práticas de campo 
ocorreram por meio de unidades 
demonstrativas, selecionadas em 
microbacias hidrográficas específi-
cas, nas quais a CATI vinha desenvol-
vendo as atividades do PEMH, o que 
proporcionou a integração e amplia-
ção dos investimentos diretos em re-
cuperação e reflorestamento nestes 
locais, maximizando os benefícios 
socioambientais.

O PRMC também implantou a ex-
periência piloto de pagamento por 
serviços ambientais denominada 
Programa Produtor de Água, com re-
cursos da cobrança pelo uso da água 
realizada nas microbacias dos ribei-
rões do Moinho e Cancan, respecti-
vamente nos municípios de Nazaré 
Paulista e Joanópolis, com paga-
mentos aos produtores rurais que 
contribuam para o aumento da infil-
tração de água e para o abatimento 
efetivo da erosão e sedimentação, e 
para o incremento da biodiversida-

de, por meio de práticas e manejos 
conservacionistas e de melhoria da 
distribuição da cobertura florestal na 
paisagem.

A ação integrada das duas secre-
tarias proporcionou a discussão e 
construção de um projeto conjunto 
que dá continuidade ao propósito do 
desenvolvimento rural sustentável 
em São Paulo, porém, com enfoque 
na vertente econômica, fundamental 
para a geração de emprego e renda, 
bem como para a permanência dos 
agricultores na atividade produtiva.

O PDRS – Microbacias II, em exe-
cução desde 2011, traz uma nova 
experiência e um desafio imenso de 
compartilhar com as associações e 
cooperativas de produtores rurais a 
implantação de negócios competiti-
vos e sustentáveis junto ao mercado. 
Discutir planos de negócio, auxiliar 
na identificação de novas oportu-
nidades junto ao mercado, avaliar a 
viabilidade técnica e a competitivi-
dade mercadológica dos empreendi-
mentos comerciais que estão sendo 
implantados por essas organizações 
de produtores, enfim, convencê-los a 
se tornarem empresários, nos reme-
te a temas inovadores que colocam 

o Projeto na vanguarda das políticas 
públicas e remete as organizações 
de agricultores familiares a busca-
rem um amadurecimento gerencial 
e crescimento econômico.

O produtor rural sabe que é pre-
ciso valorizar e vender bem seu 
produto, porém, encontra inúmeras 
dificuldades para uma postura pro-
ativa junto ao mercado. É um novo 
universo do qual tem pouca ou ne-
nhuma informação: anseios e perfil 
do consumidor final, agregação de 
valor, concorrentes, parceiros, marke-
ting, formação de preços, experiência 
de comercialização, posicionamento 
de mercado, enfim, temas sobre os 
quais não tem domínio e a seguran-
ça necessária. Invariavelmente fica 
na dependência de um comprador 
que encaminha seu produto ao mer-
cado e que pouco valoriza sua maté-
ria-prima.

O principal objetivo do Projeto é 
fazer com que os grupos organiza-
dos de produtores rurais, por meio 
de associações e cooperativas pas-
sem a processar conjuntamente sua 
própria matéria-prima, por meio de 
estruturas, equipamentos e proces-
sos adequados, que permitam agre-

gação de valor aos seus 
produtos agropecuários, 
oferecendo qualidade, ras-
treabilidade e preços com-
petitivos aos novos clientes.

O PDRS – Microbacias II 
está apoiando as organiza-
ções de produtores rurais, 
muitas delas formadas ou 
fortalecidas no âmbito do 
PEMH, para que possam 
participar de maneira mais 
efetiva junto ao mercado 
consumidor. Assim, conso-
lida um novo perfil de agri-
cultor familiar empresarial, 
capaz de gerar mais renda 
a partir da atividade rural e, 
principalmente, de reduzir 
o êxodo rural da população 
mais jovem, permitindo 
que passem a participar do 
processo de gestão desses 
novos empreendimentos. 
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Microbacias II: Integrando 
Políticas Públicas

Alexandre Manzoni Grassi – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI)  – amgrassi@cati.sp.gov.br
Francisco Rodrigo Martins – Casa da Agricultura de Campinas – CATI Regional Campinas – francisco.martins@cati.sp.gov.br

Mesmo o setor agropecuário movimentando 
bilhões de reais por ano, é possível perceber 
que o pequeno produtor rural encontra di-

ficuldade em comercializar a um preço justo. E ainda é 
crescente o custo de produção, hoje muito influenciado 
pela necessidade de atender às legislações ambientais e 
trabalhistas, tendo como efeito final um constante êxo-
do rural e uma elevação no preço final dos alimentos.

Dados oficiais demonstram que é a agricultura fami-
liar que mais gera empregos no campo e produz a maior 
parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros. É ela 
que fornecerá grande parte dos produtos necessários 
para alimentar os mais de 9 bilhões de habitantes que 
a Terra terá em 2050. Dessa maneira são imprescindíveis 
medidas de apoio a esse setor da economia. 

Com isso, as políticas de compras governamentais 
surgiram para aproximar dois mundos: O Estado, que 
adquiri uma grande quantidade de produtos alimen-
tícios e os pequenos produtores, que são responsáveis 
indiretos por parte significativa desse abastecimento. 
Possibilitar a venda direta, ou seja, o agricultor familiar 
fornecer diretamente para a alimentação nas escolas, 
hospitais, presídios etc., satisfaz a atual necessidade de 
avançar na cadeia produtiva, atuando cada vez mais pró-
ximo do mercado consumidor e, consequentemente, fi-
cando com uma fatia maior dos valores gerados.

O Mercado Institucional iniciou, de maneira tímida, 
em 2003 e hoje o pequeno produtor já tem a oportuni-
dade de vender mais de R$ 36 mil, anualmente – partici-
pando conjuntamente dos vários programas.

 No entanto, essas ótimas oportunidades de co-
mercialização, fizeram surgir, ou colocaram em evidên-
cia, uma série de temas a serem superados. Entre eles 

estão a inspeção sanitária, logística e armazenamento, 
classificação e padronização dos produtos e o trabalho 
em conjunto. E são justamente nesses pontos que atua 
o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS)- 
Microbacias II – Acesso ao Mercado.

É fácil perceber a importância desses mercados para 
as organizações de produtores familiares. Podemos no-
tar a quase totalidade de Planos de Negócios, subme-
tidos ao Microbacias II, que fazem constar as compras 
governamentais. Isso demonstra claramente o papel 
fundamental e o momento bastante oportuno no qual 
o PDRS iniciou suas atividades.

As Iniciativas de Negócio aprovadas pelo Projeto 
terão seus custos subvencionados em até 70%, sendo 
o restante contrapartida da associação ou cooperati-
va. Para arcar com os valores de contrapartida, além 
de recursos próprios, os participantes poderão recor-
rer a financiamentos pelo Sistema Nacional de Crédito 
Rural (BNDES, Pronamp, Pronaf e outros) e também pelo 
Fundo de Expansão da Agropecuária Paulista (Feap), por 
meio de suas linhas de financiamento, dentre as quais 
se destaca a linha Apoio a Pequenas Agroindústrias, que 
financia a aquisição de máquinas, equipamentos e obras 
civis para a construção de pequenas agroindústrias, que 
utilizem no mínimo 50% de matéria-prima de produção 
própria. O teto de financiamento é de até R$ 800 mil por 
cooperativa ou associação, sendo o prazo de pagamen-
to de até seis anos, inclusa a carência de até dois anos.

Certamente, todas as associações e cooperativas be-
neficiadas pelo Microbacias II estarão mais bem estru-
turadas e preparadas para atender as atuais demandas 
das políticas públicas de aquisição de alimentos, além 
da possibilidade de acessar e explorar novos mercados 
locais e regionais. 

Os produtores associados devem apropriar-se do 
negócio, compartilhar a gestão, lidar com conflitos, 
dividir responsabilidades e experiências. Deve, ainda, 
desenvolver mecanismos de fidelidade dos produto-
res à organização e, assim, diminuir os possíveis cus-
tos de transação, tendo em vista a confiança mútua. 
O aperfeiçoamento das ações possibilita um produto 
final com um preço mais competitivo.

O desafio da organização é empreender uma ges-
tão profissionalizada, tanto das propriedades, quan-
to do negócio a ser implantado pelo Microbacias II. 
Com a ampliação do negócio, aumentará o nível de 
complexidade da gestão e os produtores deverão ter 
amadurecimento para lidar com as circunstâncias ad-
versas ou não, que poderão surgir.

O Microbacias II pensa a assistência técnica e a ex-
tensão rural, sobretudo, na esfera da comercialização 
da produção: Como produzir? E com quem comercia-
lizar? Ao se falar em comercialização, há a dimensão 
das organizações rurais como elo entre o agricultor fa-
miliar e a produção voltada para o mercado competi-
tivo, pois, por meio das organizações, podem produzir 
em escala, sendo capazes de garantir a manutenção 
de contratos e a entrega dos produtos a seus clientes.

Do ponto de vista ideológico, o desenvolvimento 
dos negócios por intermédio das organizações rurais 
contrasta com a lógica do processo de produção indi-
vidualizada. Nesta, o trabalhador não se reconhece no 
produto final, pois não participou das decisões sobre 
o processo de produção e a apropriação dos resulta-
dos é feita de forma individual. Nas organizações cole-
tivas o trabalho é feito em conjunto. O trabalhador se 
reconhece no produto final, pois participou de todo 
o processo de implantação, melhorias e alterações, des-
de as decisões mais simples até as mais complexas. Os 
resultados do trabalho são distribuídos coletivamente. 

Desta forma, o sucesso do negócio contribui para de-
senvolver na sociedade, de forma paulatina, o “espírito” 
da cooperação.

Ao compreender a organização rural enquanto 
principal vetor do desenvolvimento, o Microbacias II 
torna-se uma política pública essencialmente inovado-
ra e desafiadora, que pensa uma assistência técnica e 
extensão rural capaz de propiciar ao seu público-alvo 
a geração de protagonismos, a emancipação e a auto-
nomia.

Nessa perspectiva, o corpo técnico da CATI figura 
como mediador dos processos, considerando que o 
movimento associativo ou cooperativo é espontâneo. 
O produtor rural, inserido numa coletividade, se agrega 
aos demais, visando à luta por melhores condições de 
vida e ao crescimento econômico e, em contrapartida, 
preserva suas raízes culturais. Desta forma, o campo 
pode tornar-se atraente para as novas gerações.

Dados, ações e estratégias
As organizações rurais possuem em seus esco-

pos objetivos distintos. Enquanto a grande maioria 
tem o propósito de comercializar, algumas têm a fi-
nalidade da defesa da cidadania dos seus associados. 
Recentemente, em levantamento que envolveu parte 
do corpo técnico da CATI, chegou-se ao número de 
1.180 organizações de produtores no Estado. Entre 
elas, 159 cooperativas e 992 associações, além de 29 
grupos informais.

As organizações foram estratificadas em três níveis, 
considerando a sua maturidade. Destacam-se no nível 
I, as organizações com Iniciativas de Negócios em fase 
de implantação pelo Projeto e aquelas que têm fina-
lidade predominantemente comercial: possuem ne-
gócios, cadeias produtivas e produtos definidos, bem 
como gestão participativa e profissionalizada.

As organizações que se encontram no nível II, por 
questões intrínsecas à sua formação, gestão ou perfil 
da região, necessitam de definições com relação aos 
negócios ou produtos, ao passo que as organizações 
que estão no nível III, têm como característica a pouca 
participação de seus associados e necessitam de repla-
nejamento e revitalização, ou mesmo o encerramento 
das atividades, por terem perdido a finalidade no atual 
contexto.

As estratégias de assistência técnica e extensão ru-
ral são planejadas e realizadas de acordo com o nível 
das organizações, visando à maior produtividade nas 
ações. Assim, o apoio do Microbacias II às organiza-
ções não depende destas virem a ser beneficiárias do 
Projeto, mas entende que a organização rural é um dos 
fatores primordiais para o desenvolvimento rural. 
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Estradas Rurais Conservadas: caminho 
aberto para o acesso ao mercado

Luiz Roberto Rabello – Engenheiro Agrônomo – Unidade Técnica de Engenharia de Marília/CATI – tecnicomarilia@cati.sp.gov.br

O    Subcomponente Fortalecimento da 
Infraestrutura Municipal, que enfoca a conser-
vação das estradas rurais, tem um importante 

papel em relação ao sucesso das iniciativas de negócios 
apresentadas pelas organizações dos produtores ru-
rais e aprovadas pelo Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado. A ação 
do Subcomponente é plenamente justificável, uma vez 
que a maior parte da produção agropecuária precisa ser 
transportada diariamente, independentemente das condi-
ções climáticas, sendo este o caso do leite, das verduras e 
das frutas.

Considerando que as organizações apoiadas pelo 
Microbacias II processarão e/ou distribuirão a produção de 
seus associados, as  estradas rurais devem estar em boas 
condições de uso, a fim de não comprometer o negócio 
por falta de matéria-prima ou dificuldade de fazer as entre-
gas aos compradores. 

Com as ações desse Subcomponente, o Projeto vai re-
passar recursos financeiros para que os municípios possam 
melhorar as condições das estradas rurais, principalmente 
aquelas que dão acesso às propriedade dos integrantes das 
Iniciativas de Negócio aprovadas. O Subcomponente, tam-
bém estabeleceu um compromisso de desenvolver e dis-
ponibilizar aos municípios, um sistema de gerenciamento 
da malha viária municipal, o qual possibilitará a elaboração 
de diagnóstico dos principais problemas relacionados às 
estradas rurais e permitirá o planejamento do uso dos re-
cursos financeiros e materiais.  

Responsabilidades e beneficiários do projeto
Cabe à prefeitura municipal a responsabilidade de man-

ter as estradas rurais em perfeitas condições de uso. No 
entanto, elas nem sempre conseguem dar uma resposta 
imediata às comunidades rurais, ora por falta de recursos 
financeiros, ora por dificuldade em planejar os trabalhos de 
manutenção.   

Portanto, as prefeituras são consideradas beneficiárias 
desse  Subcomponente, por meio da transferência de re-
cursos financeiros para executar obras e serviços de reabili-

tação de trechos críticos e de manutenção preventiva das 
estradas rurais.

E para requerer os recursos, é necessário que o 
município possua, pelo menos, uma organização com 
Iniciativa de Negócio aprovada e que esteja em fase de 
implantação.

Modalidade de execução dos serviços
Os municípios deverão executar os serviços utilizando 

preferencialmente as máquinas, equipamentos e pessoal 
operacional próprios. No entanto, se a prefeitura benefi-
ciária não dispuser em sua totalidade das máquinas em 
boas condições, poderá locar parte dos maquinários.

Procedimentos necessários
O município deve manifestar interesse em requerer 

os recursos do Projeto Microbacias II. Uma vez selecio-
nado, deverá apresentar proposta formal composta por 
projeto técnico de reabilitação de trechos críticos e/ou de 
manutenção rotineira, bem como um plano de trabalho, 
documentos estes, imprescindíveis para que o município 
possa firmar convênio com a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. 

Programa de capacitação
Os funcionários das prefeituras beneficiárias receberão 

treinamentos em três níveis. Na primeira etapa, será feita 
uma capacitação aos engenheiros, para elaboração de 
projetos técnicos em conformidade com o modelo pro-
posto pelo Microbacias II. 

Posteriormente, a equipe administrativa municipal 
será capacitada sobre as prestações de contas e, finalmen-
te, serão realizados cursos aos encarregados de serviços e 
operadores de máquinas, quanto às técnicas de reabilita-
ção de trechos críticos e de manutenção preventiva das 
estradas rurais.

 Investimentos
O Projeto tem como meta atender 120 municípios 

paulistas, com investimento total de aproximadamente 
R$ 40 milhões, sendo que cada município que aderir ao 
convênio poderá receber  recursos financeiros de até R$ 
350 mil. 

Apoio às Iniciativas de Negócio 
dos Agricultores Familiares

Cláudio Antônio Baptistella – Diretor da CATI Regional Araçatuba – Responsável pela Unidade de Implementação de Investimento para 
Iniciativas dos Pequenos Produtores Rurais (UGP/ Microbacias II) – baptistella@cati.sp.gov.br

O Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável  – Microbacias II – Acesso ao 
Mercado tem por objetivo aumentar a com-

petitividade da agricultura familiar no Estado de São 
Paulo, melhorando simultaneamente a sua sustenta-
bilidade ambiental, com a adoção de boas práticas de 
produção.

As Iniciativas de Negócio apoiadas devem, obriga-
toriamente, contribuir para a melhoria da renda dos 
produtores rurais envolvidos. Esse resultado pode ser 
alcançado em função: da redução de custos no pro-
cessamento/comercialização; da agregação de valor à 
matéria-prima (beneficiamento/processamento/trans-
formação/ industrialização); da melhoria da logística de 
comercialização; e/ou da criação de marca/certificação.

São beneficiários diretos do Projeto, associações e 
cooperativas de produtores rurais legalmente consti-
tuídas no Estado de São Paulo e que, por ocasião das 
Chamadas Públicas abertas pelo Projeto, manifestam 
seu interesse e, na sequência, apresentam uma pro-
posta de Iniciativa de Negócio que, uma vez aprovada 

e habilitada no âmbito do Projeto Microbacias II, pode-
rá contar com o apoio financeiro como incentivo para 
sua implantação. 

O apoio às Iniciativas de Negócio apresentadas por 
associações e cooperativas de produtores rurais ou de 
comunidades indígenas e quilombolas, se dá na forma 
de concessão de subvenção econômica por intermédio 
do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), 
correspondente ao reembolso parcial das despesas 
efetuadas.

A Iniciativa de Negócio tem a obrigatoriedade de 
contemplar um investimento coletivo, da associação 
ou cooperativa, voltado ao mercado. A Iniciativa po-
derá ainda contemplar apoios individuais nas proprie-
dades, desde que esses investimentos estejam direta-
mente relacionados com a produção da matéria-prima 
do negócio coletivo apoiado.

O valor máximo de apoio, na forma de subvenção 
econômica, a ser reembolsado a uma associação ou   
cooperativa de produtores rurais, ao longo do período 
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A Segurança Alimentar como estratégia 
de acesso a mercados competitivos

Ana Lúcia Fadini – Nutricionista Cereal Chocotec – Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital/Apta) – fadini@ital.sp.gov.br
Beatriz Cantusio Pazinato – Nutricionista – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – beatriz@cati.sp.gov.br

Denise Baldan - Nutricionista CATI – denise.baldan@cati.sp.gov.br 

O termo “Segurança 
Alimentar” surgiu após 
o fim da Primeira Guerra 

Mundial, quando a soberania de um 
país dependia da sua capacidade 
de produzir seus alimentos por 
conta própria e em quantidade 
suficiente. Até a década de 1970, 
a ideia de Segurança Alimentar 
estava diretamente relacionada 
à produção agrícola. Esperava-
-se que a fome e a desnutrição 
desapareceriam com o aumento 
na produção de alimentos. Ainda 
naquela época, a produção 
mundial se recuperou, porém, a 
fome e a desnutrição não. Surgiu 
assim, o entendimento de que 
mais que a oferta, o acesso aos 
alimentos era uma questão crucial 
para a Segurança Alimentar.

A Food and Agriculture 
Organization (FAO) definiu como 
Segurança Alimentar a “situação 
na qual toda população tem 

pleno  acesso físico e econômico a 
alimentos seguros e nutritivos, que 
satisfaçam às suas necessidades 
e preferências nutricionais para 
levar uma vida ativa e saudável” . 
No Brasil, a definição vigente foi 
elaborada por representantes do 
governo e da sociedade civil em que 
ficou estabelecido que Segurança 
Alimentar significa “garantir a todos, 
condições de acesso a alimentos 
básicos de qualidade, em quantidade 
suficiente, de modo permanente 
e sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, 
com base em práticas alimentares 
saudáveis, contribuindo assim para 
existência digna, em um contexto de 
desenvolvimento integral da pessoa 
humana”. 

Produzir e fornecer alimento se-
guro é uma questão que desafia a 
todos os profissionais envolvidos nos 
diversos elos de uma cadeia produ-
tiva. A busca por garantia da segu-

rança dos alimentos deve começar 
na produção, com a aplicação das 
Boas Práticas Agropecuárias, a partir 
da adoção de técnicas mais limpas, 
inócuas e saudáveis, trazendo como 
resultado produtos agropecuários 
e alimentos mais seguros, além de 
proporcionar um melhor desenvol-
vimento social, econômico e am-
biental, pois essas ferramentas con-
tribuem para melhorar as condições 
dos trabalhadores rurais e de suas 
famílias e proteger o meio ambiente.

Nessa linha, os produtores de 
alimentos devem se adaptar às exi-
gências higiênico-sanitárias, desde 
a matéria-prima até o produto fi-
nal, respeitando a sustentabilida-
de do sistema alimentar, tomando 
por base a Portaria do Centro de 
Vigilância Sanitária CVS-5, de 9-4-
2013, por meio das Boas Práticas 
de Fabricação, implementação dos 
POPs (Procedimentos Operacionais 
Padronizados) e o Sistema APPCC 
(Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle) a fim de garantir a qua-
lidade de seus produtos, evitando 
colocar em risco a saúde do consu-
midor. 

Portanto, praticar, avaliar e man-
ter as condições higiênicas dos ma-
nipuladores, ambientes, utensílios, 
equipamentos, matérias-primas e in-
sumos são primordiais para garantir 
um ambiente seguro de produção. 
Mesmo com todas essas precauções, 
casos de contaminação podem ocor-
rer. A contaminação de um alimen-
to significa a presença de qualquer 
elemento estranho à sua natureza e 
composição, que pode causar danos 
a quem o consumir, podendo ser de 
natureza química, física ou micro-
biológica. Na química, agrotóxicos, 
pesticidas, metais pesados, sulfitos, 

de implementação do Projeto, é de R$ 800 mil, incluídos nes-
ses montantes os apoios referentes aos investimentos coleti-
vos e aos investimentos individuais efetuados na implantação 
das iniciativas de negócio apoiadas.

O percentual de apoio a ser reembolsado, referente aos 
investimentos coletivos, é de até 70% das despesas efetua-
das, podendo chegar a 99% no caso das comunidades tra-
dicionais. Para os investimentos individuais, integrantes da 
Iniciativa de Negócio, será de até 70% do valor das despesas 
elegíveis executadas, limitado a R$ 10 mil de apoio por be-
neficiário, na forma de subvenção econômica ao longo do 
período de implementação do Projeto, sendo que apenas os 
produtores rurais enquadrados como agricultores familiares 
terão direito.

Situação atual do Projeto Microbacias II
A primeira chamada de Manifestação de Interesse, realiza-

da em 2011, resultou em 36 Iniciativas de Negócio aprovadas, 
no valor total de R$ 23 milhões, dos quais R$ 15,1 milhões 
representam o valor a ser apoiado pelo Projeto na forma de 
subvenção econômica. Essas organizações estão implantan-
do as Iniciativas de Negócio e, até o mês de junho, foi reem-
bolsado um montante de R$ 1,6 milhão, beneficiando 27 or-
ganizações de produtores (60 atendimentos).

A segunda chamada, realizada em 2012, resultou na apro-
vação, no mês de abril de 2013, de 40 Iniciativas de Negócio, 
no valor total de R$ 26,4 milhões, dos quais R$ 17,34 milhões 
serão subvencionados pelo Projeto. As 40 organizações de 
produtores rurais com as propostas aprovadas foram habili-
tadas para receber a autorização e deverão iniciar a execução 
nos próximos meses.

Em 2013, foi realizada a terceira chamada de Manifestação 
de Interesse, no período de 26 de abril a 15 de maio, resultan-
do em 65 Manifestações de Interesse apresentadas. A quarta 
chamada está prevista para o mês de outubro.

Conclusão
O Projeto Microbacias II representa uma grande oportu-

nidade para que muitas associações e cooperativas de pro-
dutores rurais possam concretizar seus sonhos de implantar 
ou ampliar seu negócio. Esperamos que os benefícios diretos 
gerados por esses empreendimentos e as experiências de su-
cesso possam servir de motivação e estímulo para que outras 
associações e cooperativas retomem a confiança e a espe-
rança e, assim, também participem desse Projeto e de outros 
disponíveis. Com isso, os bons resultados do Microbacias II 
serão difundidos e multiplicados, beneficiando direta e indi-
retamente milhares de pessoas.

Os interessados devem procurar a Casa da Agricultura de 
seu município ou os Escritórios Regionais da CATI. Informações 
adicionais estão disponíveis no site www.cati.sp.gov.br/mi-
crobacias2 ou pelo e-mail: microbacias2@cati.sp.gov.br 
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Pagamento por 
Serviços Ambientais

Helena Carrascosa von Glehn – Gerente Técnica Ambiental do Microbacias II  e Assessora 
Técnica do Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente –  hcarrascosa@sp.gov.br

“Se todo mundo quer ouvir o canto do passarinho, tem que nos ajudar 
com a conta do alpiste”. Desta maneira, José Augusto Baldassari, pro-
dutor rural em Franca, deu o seu recado. E ele não é o único produtor 

rural que sente não ser justo que tenham que arcar sozinhos com os esforços 
de conservação ambiental que beneficiam a todos. 

De fato, até  algum tempo atrás, a sociedade em geral não prestava aten-
ção na importância dos serviços ambientais que as propriedades rurais for-
necem para todos nós e nem se dava conta de que a manutenção desses 
serviços exige esforço dos produtores. 

As “externalidades positivas”, que é como os economistas chamam os be-
nefícios que são sentidos além da porteira, são essenciais para a sociedade. 
Dependemos da conservação da água, do solo e da biodiversidade para viver 
e produzir. Manter as condições para que esses serviços possam ser forneci-
dos pela natureza tem um custo para o produtor e esse custo pode pesar mui-
to em alguns casos, pois as propriedades rurais não são iguais. Algumas têm 
alta vocação para a produção agrícola, com baixa declividade, solos férteis e 
clima favorável à agricultura. A exploração destas áreas, sempre observando 
as boas práticas agronômicas, gera boa renda para seus proprietários. Mas 
há áreas que têm maior vocação para produzir serviços ambientais do que 
produtos agrícolas, isso ocorre com as terras mais frágeis, em áreas de ma-
nanciais, vizinhas a Unidades de Conservação ou recobertas por vegetação 
que não pode ser cortada. As terras nessas situações têm limitações naturais, 
a lei ambiental apenas protege o que a própria natureza impõe. Para estas, é 
preciso encontrar formas de apoiar os proprietários para que as conservem 
sem inviabilizá-las economicamente. 

Recentemente, passou-se a considerar que incentivar as ações que geram 
as tais “externalidades positivas”, além de ser uma questão de justiça, pode ser 
também um bom negócio. Muitos estudos têm mostrado que é mais barato 
cuidar das áreas de mananciais do que tratar a água de má qualidade, por 
exemplo. 

A iniciativa mais emblemática vem de Nova York, onde o serviço local de 
água decidiu investir milhões de dólares, pagando para que os produtores 
rurais que estão a montante da captação adotem boas práticas e medidas 
de proteção ambiental em suas fazendas. É nisso que consiste o pagamen-
to por serviços ambientais (PSA), que foi definido em São Paulo como “uma 
transação voluntária, por meio da qual uma atividade desenvolvida por um 
provedor de serviços ambientais, que conserve ou recupere um serviço am-
biental previamente definido, é remunerado por um pagador de serviços 
ambientais, mediante a comprovação do atendimento das disposições pre-
viamente contratadas nos termos deste Decreto” (conforme Artigo 3.º, inciso 
III do Decreto Estadual n.º 55.947/2010 que regulamentou a Política Estadual 
de Mudanças Climáticas). Traduzindo melhor: o PSA é uma maneira de incen-
tivar os produtores rurais para que possam executar as ações necessárias à 
geração dos serviços ambientais. Existem vários programas de pagamento 
por serviços ambientais em países da América Latina e, mais recentemente, 
também no Brasil.  

formol, soda cáustica, entre outros, 
podem provocar desde indisposi-
ções, alergias, até mesmo o desen-
volvimento de tumores malignos. Na 
física, pode haver pedaços de metal, 
vidro, pregos, lâminas, pelos de ani-
mais até asas de insetos. E na micro-
biológica, pode ocorrer a presença 
de fungos, bactérias, bolores etc. As 
doenças e os danos provocados por 
alimentos contaminados são, na me-
lhor das hipóteses, desagradáveis, 
e, na pior delas, fatais. Os surtos de 
doenças transmitidas por alimentos 
podem prejudicar o comércio e o tu-
rismo, gerando perdas econômicas, 
desemprego e conflitos irreparáveis. 
Alimentos deteriorados causam des-
perdício e aumento de custos, afe-
tando de forma adversa o comércio 
e a confiança do consumidor.  

Assim, a aplicação das Boas 
Práticas Agropecuárias no campo e 
das Boas Práticas de Fabricação no 
processamento das matérias-primas 
são técnicas imprescindíveis para 
garantir a segurança dos alimentos, 
produtos saudáveis e com baixo ris-
co de contaminação.

Os produtores rurais têm um pa-
pel importante nesta cadeia de res-
ponsabilidades pelo fornecimento 
de um alimento seguro, principal-
mente porque se observa uma ten-
dência de consumo de alimentos 
menos processados, muitas vezes 
manuseados apenas por eles. Os 
consumidores estão se tornando 
cada vez mais receptivos aos pro-
dutos que causam menor impacto 
ao meio ambiente e este cenário 
pode ser visto como favorável para 
os produtores rurais. Um estudo da 
Business Insights (2008) demons-
trou que a preocupação com o meio 
ambiente e com a origem dos ali-
mentos favorece o consumo de itens 
produzidos localmente. Pesquisas 
também indicam que o cidadão do 
futuro espera que suas necessidades 
sejam atendidas próximo de suas ca-
sas, com uma tendência de resgate 
da vida simples. O acesso às produ-
ções da agricultura local ou regional, 
que reduza o impacto na emissão 
de carbono e economize energia, 
permeiam os debates de toda a ca-

deia do abastecimento em 
todo o planeta. A política de 
compra local, já adotada por 
algumas redes de varejo, re-
força esta tendência. Para o 
consumidor tem-se a vanta-
gem de consumir produtos 
mais frescos, saudáveis e de 
origem conhecida e para os 
produtores rurais a possi-
bilidade de valorização de 
seus produtos. Para se bene-
ficiarem desta tendência os 
produtores rurais precisam 
estar organizados em coo-
perativas ou associações, de 
forma que possam ter uma 
oferta contínua e garantida 
de produtos seguros. As Boas 
Práticas começam no campo 
e terminam na mesa do con-
sumidor final.

Por outro lado, métodos 
mais sofisticados de embalagem es-
tão se tornando cada dia mais impor-
tantes para garantir a extensão da 
vida útil de produtos alimentícios e 
melhorar sua apresentação no ponto 
de venda, como por exemplo, os mi-
nimamente processados com atmos-
fera modificada. O processo consiste 
em retirar a maior parte do oxigênio 
residual presente nas embalagens, 
introduzindo uma mistura de gases 
(na maioria dos casos nitrogênio e 
dióxido de carbono) de forma a ini-
bir a proliferação de micro-organis-
mos, formação de fungos e retardar 
a ação enzimática natural em certos 
produtos. O resultado é um produto 
que se mantém fresco por um perí-
odo muito maior, sob refrigeração, 
sem necessidade de congelamento. 
Podemos citar as frutas com tempo 
ideal de maturação, que em atmos-
fera modificada podem ter sua vida 
útil aumentada de 5 a 35 dias; os 
vegetais, de 7 a 21 e queijos, de 2 a 
12 dias. No entanto, embalar com 
atmosfera modificada requer cuida-
dos fundamentais para a obtenção 
dos resultados desejados, maquiná-
rios específicos, pessoal capacitado, 
além de recursos financeiros para o 
investimento. Além desses aspec-
tos, é indispensável a manutenção 
da cadeia do frio com temperaturas 
bem controladas em todas as etapas 

do processamento, armazenamento 
e distribuição, respeitando as reco-
mendações em função das diferen-
tes espécies vegetais ou do tipo de 
alimento, a fim de manter a qualida-
de final dos produtos. 

O Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável - Microbacias II tem 
apoiado as organizações dos produ-
tores rurais para implantar empreen-
dimentos que visam agregar valor 
à sua matéria-prima, tendo já apro-
vado 76 Iniciativas de Negócios, das 
quais 22 envolvem processamento 
mínimo (processos de seleção, corte, 
higienização, embalagem a vácuo, re-
frigeração) de olerícolas e frutas. Essa 
oportunidade contribui para que os 
produtores se estruturem para me-
lhor atender esse mercado, cada vez 
mais exigente, que busca qualidade, 
praticidade e rastreabilidade. Assim, 
os produtores rurais devem se orga-
nizar e buscar capacitação e orienta-
ção, junto às Casas da Agricultura da 
CATI, para que possam aproveitar ao 
máximo as subvenções econômicas 
para a melhoria de seus processos, 
introduzindo ou aperfeiçoando as 
Boas Práticas, verificando e vislum-
brando as oportunidades de terem 
um diferencial de seus produtos, um 
componente de competitividade, 
que permitirá o acesso a novos mer-
cados ou, no mínimo, a consolidação 
dos mercados já conquistados. 
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No Estado de São Paulo, a iniciativa pioneira teve 
início em 2008 no Sistema Cantareira, na Bacia dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, numa parceria entre a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), por meio 
da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 
(CBRN), a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
(SAA), por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), a Agência Nacional de Águas,  a organiza-
ção não governamental The Nature Conservancy (TNC), as 
Prefeituras de Nazaré Paulista e Joanópolis e o Comitê das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(PCJ). Neste projeto piloto, três tipos de ações são remu-
neradas com recursos da cobrança pelo uso da água: con-
servação de florestas, recuperação de mata ciliar e conser-
vação de solo. Já foram contratados como provedores de 
serviços ambientais 31 produtores (serão 41 ao final do 
projeto), recebendo valores que vão de R$ 90,00 a quase 
R$ 5 mil por ano.  

A partir das importantes lições aprendidas nessa ini-
ciativa foi possível propor um programa para o Estado. 
Assim, o PSA foi criado como um dos instrumentos da 
Política Estadual de Mudanças Climáticas, instituída 
pela Lei n.º 13.798/2009, para viabilizar um Programa de 
Remanescentes Florestais, o que permite incentivar ações 
executadas por produtores rurais que contribuam para a 
manutenção ou fixação de carbono (que é absorvido pe-
las florestas) e, ao mesmo tempo, para a conservação da 
biodiversidade e da água. Foi assim que surgiu o Projeto 
Mina d’Água, que é uma das ações que a Secretaria do 
Meio Ambiente executa no Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado.

O objetivo do Projeto Mina d’Água é incentivar a con-
servação e recuperação da vegetação que protege nas-
centes em bacias de abastecimento público. A primeira 
fase vem sendo usada para testar e aperfeiçoar a meto-
dologia escolhida para implantação. Optou-se por exe-
cutar o projeto em parceria com prefeituras municipais. 
Desta forma, foi possível ganhar capilaridade e ampliar o 
número de pessoas envolvidas, além de assegurar que a 
dimensão local fosse adequadamente considerada. Até o 
momento, foram firmados contratos com 13 prefeituras 
(Assis, Cristais Paulista, Eldorado, Guararapes, Guapiara, 
Ibiúna, Piracaia, São Luiz do Paraitinga, Brotas, Colina, 
Garça, Novo Horizonte e Votuporanga) e outras estão se 
preparando para participar do Projeto. Os recursos para o 
pagamento aos proprietários rurais vêm da contrapartida 
do Estado no Microbacias II, alocados no Fundo Estadual 
de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop). 

Os trabalhos técnicos são compartilhados entre as 
equipes da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais da SMA e das prefeituras, com a importante par-
ticipação de várias instituições como a CATI e a TNC em 
Piracaia e o Instituto Socioambiental em Eldorado. Os 
proprietários rurais que participam vão receber, em mé-
dia, R$ 200,00/ano por nascente inscrita no Projeto. Para 
o cálculo do valor são considerados a importância da nas-
cente para o abastecimento e o estado de conservação da 
vegetação. Quanto maior a vazão e a população atendida 
e quanto mais bem preservada estiver a nascente, maior 
será o valor recebido, que pode chegar a R$ 300,00/ano 
por nascente. Não parece muito, mas este valor é mais alto 
do que o arrendamento de uma área do mesmo tamanho 
para pecuária. 

É importante observar que o valor pago pelo projeto 
não representa o valor da água e sim um incentivo para 
que o produtor cuide bem da nascente. Como nas pala-
vras de Baldassari, o valor é para ajudar no alpiste, não 
para pagar pelo canto dos passarinhos (não me arriscaria 
a dizer quanto vale o canto dos passarinhos). Além disso, 
o proprietário também se beneficia com a proteção da 
nascente, pois terra boa é aquela bem cuidada. Uma mina 
d’água degradada prejudica a produção, desvaloriza a 
propriedade e envergonha o produtor.

Outros projetos de PSA serão implantados. O próxi-
mo será um projeto para apoiar a criação e melhoria da 
gestão de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, as 
RPPN, que são unidades de conservação criadas volunta-
riamente em áreas privadas. Muito em breve,  a SMA e a 
Fundação Florestal vão publicar um edital para selecio-
nar as RPPN que serão contratadas como provedoras de 
serviços ambientais. Mais incentivos aos bons produtores 
virão, pois a regulamentação do PSA no nosso Estado pre-
vê a possibilidade de termos vários projetos, desenhados 
especialmente para áreas geográficas definidas (como 
uma determinada bacia hidrográfica ou áreas no entorno 
das unidades de conservação), ou para incentivar serviços 
ambientais específicos (como a conservação de florestas e 
o manejo mais sustentável de sistemas produtivos). 

A ideia é usar o PSA, quando e como ele for necessário, 
evitando-se projetos do tipo “tamanho único”, que, como 
para as roupas, nunca servem bem para ninguém. O PSA é 
um outro jeito de encarar a relação entre produção e con-
servação, que veio para ficar. 

Cadastro Ambiental Rural tem como foco a 
preservação do meio ambiente

Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – almendes@cati.sp.gov.br
Francisco Rodrigo Martins – Zootecnista – Casa da Agricultura de Campinas/CATI  – francisco.martins@cati.sp.gov.br 

O Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) é um registro eletrô-
nico, resultado do novo 

Código Florestal, que entrou em vigor 
em 25 de maio de 2012.  O cadastro, 
que deverá ser feito para todos os 
imóveis rurais, tem por finalidade unir 
as informações ambientais referentes 
à situação das Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e de Reserva Legal, 
das florestas e dos remanescentes de 
vegetação nativa, das Áreas de Uso 
Restrito e das áreas consolidadas das 
propriedades e posses rurais do País.

Criado pela Lei  n.º 12.651/2012, 
no âmbito do Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente 
(Sinima), o CAR se constitui em base 
de dados estratégica para o controle, 
monitoramento e combate ao desma-
tamento das florestas e demais formas 
de vegetação nativa do Brasil, bem 
como para planejamento ambiental e 
econômico dos imóveis rurais. Apesar 
de a lei não apresentar prazo para que 
o cadastro fosse regulamentado, vá-
rias obrigações previstas no Código 
Florestal dependem do CAR para acon-
tecer. Uma das mais importantes é o 
Programa de Recuperação Ambiental 
(PRA), que vai definir compromissos 
para os proprietários que terão que 
manter, recuperar ou recompor as áre-
as de preservação permanente, de re-
serva legal e de uso restrito do imóvel 
rural ou compensar áreas de reserva 
legal.

Os produtores que foram, em al-
gum momento, autuados ou que te-
nham passivos ambientais e ausência 
de área de preservação permanente e 
reserva legal, e precisam recuperar es-
sas áreas, podem aderir livremente ao 
PRA.

O CAR será obrigatório e coorde-
nado pelo Governo Federal, que fez 
convênios com os Estados, e organi-

zará um sistema nacional. Os órgãos 
ambientais, em cada Estado, disponi-
bilizarão programa de cadastramento 
na internet, destinado à inscrição no 
CAR, bem como à consulta e ao acom-
panhamento da situação de regulari-
zação ambiental dos imóveis rurais.

Diferente de outros cadastros já 
existentes, ele será composto também 
de informações espaciais. Isso significa 
que, além de conter os dados básicos 
da propriedade ou posse rural, como 
endereço e área total, também vai con-
ter um croqui, o qual poderá ser feito 
pelo interessado com a ajuda de uma 
foto aérea de boa resolução que estará 
disponível no próprio sistema.

Os proprietários e posseiros do 
Estado de São Paulo devem fazer o seu 
cadastro no Sistema de CAR Estadual. 
As informações serão enviadas a partir 
do aplicativo on-line, que estará dis-
ponível no momento do lançamen-
to do CAR pelo Ministério do Meio 
Ambiente.

O Cadastro também poderá faci-
litar a vida dos produtores rurais que 

pretendem obter licenças ambientais, 
pois a comprovação da regularida-
de da propriedade se dará por meio 
da inscrição e aprovação do CAR e o 
cumprimento no disposto no Plano 
de Regularização Ambiental, sem a ne-
cessidade de procedimentos anterior-
mente obrigatórios, como a averbação 
em matrícula de Reservas Legais no 
interior das propriedades. Todo o pro-
cedimento para essa regularização po-
derá ser feito on-line.

O Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – 
Acesso ao Mercado, por intermédio da 
Secretaria do Meio Ambiente, preten-
de apoiar o cadastramento dos agri-
cultores familiares, principalmente os 
envolvidos com a execução dos sub-
projetos ambientais.

Para que esse cadastro entre em 
vigor, ainda é preciso que o governo 
publique um decreto regulamentan-
do essa exigência prevista no novo 
Código Florestal. 

Acesse o Cadastro Ambiental Rural 
nos sites www.ambiente.sp.gov.br/car/ 

e www.car.gov.br
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Casa da 
Agricultura de Sete Barras

O desafio em harmonizar a agricultura com a preservação ambiental

Sete Barras, município loca-
lizado a 15km de Registro, 
tem pouco mais de 13 mil 

habitantes que vivem, direta ou indi-
retamente, da atividade agrícola. Os 
carros-chefe são  a banana, plantada 
nas terras férteis de aluvião que mar-
geiam o Rio Ribeira do Iguape, e a 
pupunha que, nos últimos anos, tem 
empatado em importância econômica 
com a banana. Apesar da reduzida po-
pulação, Sete Barras tem extensa área 
rural com 1.200 unidades de produ-
ção agropecuária, segundo dados do 
Levantamento Censitário do Estado de 
São Paulo (LUPA). 

Como os demais municípios do 
Vale do Ribeira, a agricultura familiar 
é praticada em pequenas proprieda-
des, onde o agricultor convive com um 
ecossistema que, normalmente, não 
oferece muitas condições ou alterna-
tivas de cultivo, devido às suas carac-
terísticas de relevo e clima. Soma-se a 
isso, o fato de Sete Barras estar encra-
vada entre o Parque Estadual Carlos 
Botelho e o Parque Intervales, tornan-
do-se um desafio, nas ações de assis-
tência técnica e extensão rural pro-
porcionadas pela Casa da Agricultura, 
harmonizar a ocupação agrícola com 
a preservação do ecossistema da Mata 
Atlântica.

Com estas características, o ideal 
é partir para a diversificação e a co-
mercialização via cooperativas para 
ter maior volume e poder de nego-
ciação. Foi pensando nessas alterna-
tivas que o engenheiro agrônomo 
responsável pela Casa da Agricultura, 
Sidney França, elaborou o Sistema 
de Produção e Abastecimento Local 
(Sispal), visando ao cultivo de oleríco-
las e outras frutícolas para atender à 
demanda cada vez maior proporcio-
nada pela implantação de políticas 

públicas de compra de alimentos, 
como o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) e o 
Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social (PPAIS). O intuito é a 
diversificação da produção e o incen-
tivo à agregação de valor por meio de 
miniprocessamento. As associações 
e cooperativas estão otimistas e esti-
mulam os produtores a produzir cada 
vez mais e melhor. E agora, além das 
bananas que dominam a paisagem 
à beira da estrada e dos palmitos pu-
punha que ganham as terras de meia 
encosta, nas pequenas propriedades 
encravadas no território de 106 mil 
hectares surgem pimentões, cenouras, 
repolhos, tomates, mandioca, folhosas 
e frutas, como mexerica e mamão en-
tre outras. “Eles e nós, técnicos da CATI, 
temos provado que a diversificação da 
produção é possível mesmo dentro de 
um ecossistema”, salienta o técnico da 
Casa da Agricultura.

Toda essa diversidade pode ser 
comprovada em uma simples visita à 
“Casa do Agricultor -José das Flores”, um 
espaço criado pela prefeitura com vá-
rias funções, entre elas: reunir os produ-
tores rurais e os membros do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
(CMDR); servir como entreposto para 
entrega dos produtos e distribuição; 
resolver pendências e determinar res-
ponsabilidades; disponibilizar cursos. 
Na época da reportagem, 20 produto-
res faziam parte de mais um dos nove 
módulos do Programa de Turismo 
Rural oferecido pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar), minis-
trado pelo instrutor Tarcis Silva. O local 
foi inaugurado em 2004, e é uma ho-
menagem ao produtor José Gonzaga 
Neves, que começou a vida com jardi-
nagem e tornou-se um dos mais atu-
antes produtores rurais de Sete Barras. 

É na Casa do Agricultor que se en-
contram cooperados da Cooperativa 
Agropecuária de Produtos Sustentáveis 

do Guapuruvu (Cooperagua) e 
da recém-criada Cooperativa dos 
Agricultores Familiares de Sete Barras 
(Coopafasb), que nasceu há pouco 
mais de um ano, apadrinhada pela 
Cooperagua. Segundo Oscar França 
Neto, presidente da Coopafasb e 
membro do CMDR, as cooperativas 
trabalham unidas e a caçula segue o 
exemplo: encontros constantes, de-
bates sobre os objetivos, decisões 
tomadas de forma participativa pelo 
conjunto de produtores. A Coopafasb 
atua no atendimento às políticas pú-
blicas, como PAA e PNAE. Neto explica 
que a CATI, por intermédio da Casa da 
Agricultura, tem sido fundamental. “O 
município não absorve toda a produ-
ção, então boa parte é comercializada 
com as prefeituras da região do ABC 
Paulista (Santo André, São Bernardo, 
São Caetano) onde a produção da 
agricultura familiar é insuficiente para 
atender à exigência de compra de 30% 
pelo PNAE, então entramos nesse ni-
cho de mercado”, conta Neto. 

A Prefeitura é a grande incentiva-
dora de todas estas ações e, além do 
espaço, cede maquinários, tratores, ca-
minhões e utilitários para distribuição 
da produção. Enfim, vem apoiando to-
das as iniciativas dos produtores rurais, 

explica a engenheira agrônoma 
Aldrien de Sousa Fuzitani, atual 
secretária de Desenvolvimento 
Sustentável de Sete Barras, car-
go que ocupa há pouco mais 
de um ano, porém, resultado 
de um trabalho que vem sendo 
desenvolvido desde a implan-
tação do primeiro Programa de 
Microbacias, pela CATI, no início 
de 2000.  Na época, Aldrien che-
fiava a Casa da Agricultura, via 
convênio entre a prefeitura e o 
Governo do Estado, e coman-
dou os primeiros diagnósticos 
participativos para implan-
tação do Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas 
(PEMH). “Foi um momento mui-
to rico de fortalecimento das as-
sociações”, conta Aldrien, como 
da Associação dos Moradores 
e Produtores Rurais do Bairro 
Guapuruvu (Agua), que depois 
deu origem à Cooperagua, em 
2003. 

Quem conta sobre as escolhas 
e prioridades para melhorar a vida 
da comunidade é Gilberto Otha, um 
dos coordenadores da Cooperagua, 
criada em 2003 com o intuito de me-
lhor comercializar a produção local. 
“Começamos a pensar e discutir os 
rumos e desafios para melhorar a vida 
em nossa comunidade, tendo como 
instrumento a Economia Solidária. 
Com o auxílio da Organização Não-
Governamental (ONG) Vitae Civilis, le-
vantamos as principais questões que 
nos afligiam, como a monocultura do 
gengibre, o uso intensivo de produtos 
químicos, a inexistência de estradas 
para escoar a produção, a falta de in-
fraestrutura e de 
opções. Com a 
ajuda da ONG, 
definimos os 
passos da nossa 
Agenda 21, ba-
seada nos prin-
cípios da Eco-92 
e, com o apoio 
da CATI, partici-
pamos do PEMH 
e conseguimos, 
além de mudas 
para recompo-
sição de Áreas 

de Preservação Permanente (APP), cal-
cário para as lavouras, equipamentos 
como roçadeira costal, e recuperação 
e construção de um trecho de estrada, 
no total de 4,5km, para melhor escoar 
nossa produção. Com outras parcerias, 
como a SOS Mata Atlântica, e recursos 
próprios construímos na comunidade 
um barracão e uma câmara fria para 
climatizar a banana”, exemplifica Otha.

“Toda a comunidade local aprovei-
tou também o incentivo do Governo 
do Estado voltado às principais cul-
turas e criações do Vale do Ribeira. 
De 2008 a 2010, foi implantado o 
Programa Ação Governamental para 
o Vale do Ribeira com quatro proje-
tos (banana, pupunha, piscicultura, 
bubalinocultura). No caso da banana, 
foram subsidiadas mudas de labora-
tório (meristema) de variedades resis-
tentes à sigatoka negra e, no caso da 
pupunha, foram disponibilizadas para 
Sete Barras 300 mil mudas subsidiadas 
em 30% pelo Governo Estadual. Essa 
medida continua gerando renda, fo-
mentando a economia local e criando 
empregos na área urbana, já que dis-
tribuidoras e indústrias de palmito têm 
se instalado na região. Tudo o que é 
produzido, é comercializado. De pouco 
mais de 20 produtores de palmito, hoje 
temos 243 produtores só no município 
de Sete Barras”, conta o diretor substi-
tuto da CATI Regional Registro, enge-
nheiro agrônomo Antonio Eduardo 
Sodrzeieski, o “Mamute”. “Em dois anos 
de plantio, já é possível cortar o palmi-
to, três mil pés rendem cerca de R$ 6 
mil/ano, e existem produtores tirando, 
em média, R$ 60 mil/ano só com a pu-
punha”, afirma o técnico. 

Casa da 
Agricultura de Sete Barras
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Povos Tradicionais: riqueza étnica e sabedoria 
de vida no âmbito do Projeto Microbacias II

Abelardo Gonçalves Pinto – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural – (Dextru/CATI) responsável pelas Salvaguardas 
Sociais do Projeto Microbacias II –  Acesso ao Mercado – abelardo@cati.sp.gov.br

Segundo decreto do 
Governo Federal, que insti-
tuiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais, 
essa população é definida como 
grupos culturalmente diferencia-
dos e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias 
de organização social, que ocu-
pam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, reli-
giosa, ancestral e econômica, uti-
lizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição.

Atualmente, os maiores desa-
fios para as comunidades tradicio-
nais no Brasil são a regularização 
fundiária e a segurança e sobera-

nia alimentares. Também são gran-
des os desafios nas áreas de organi-
zação rural e a luta contra o precon-
ceito, por políticas públicas focali-
zadas e pela igualdade de direitos. 
Nessa categoria incluem-se as po-
pulações indígenas, quilombolas, 
caiçaras, ribeirinhas, extrativistas, 
pescadores artesanais e outras.

Num mundo em que os valores 
predominantes são o consumo, o 
individualismo e a competição, de 
acordo com o autor Souza Martins, 
no artigo "O futuro da sociologia 
rural e sua contribuição para a qua-
lidade de vida rural", publicado em 
2001, as populações camponesas 
são detentoras de reservas de pos-
sibilidade histórica para reinventar 
o mundo e reinventar-se no mun-
do. Seu modo simples de viver e sua 

relação não predatória com a natu-
reza são referenciais importantes 
na busca do desenvolvimento rural 
sustentável.

Os povos tradicionais do Estado 
de São Paulo são pouco conhe-
cidos pela maioria da população. 
Somente no meio rural existem 46 
aldeias indígenas abrigando cerca 
de mil famílias das etnias Guarani, 
Tupi, Terena, Krenak e Kaingang. 
No perímetro urbano da cidade 
de São Paulo vivem mais de 50 mil 
indígenas de diferentes etnias. Em 
todo o Brasil existem 225 povos in-
dígenas, falando 190 línguas, que 
são um patrimônio cultural de va-
lor inestimável.

As comunidades quilombolas 
paulistas são constituídas por cer-
ca de 1.700 famílias, vivendo em 52 
quilombos, dos quais 29 possuem 
reconhecimento oficial.

Do ponto de vista econômico, 
embora existam diferentes graus 
de inserção no mercado, essas 
comunidades estão incluídas na 
categoria de agricultura fami-
liar, de acordo com a legislação 
em vigor. Nesse sentido, a CATI 
fez a opção pela atuação com os 
Povos Indígenas e Quilombolas 
em 2008, tendo iniciado o traba-
lho por meio de consultas públicas 
do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – 
Acesso ao Mercado. O atendimen-
to a essas comunidades cumpre a 
política de Salvaguardas Sociais do 
Banco Mundial, que busca garantir 
a igualdade de direitos dos povos 
tradicionais nos projetos que finan-
cia.

A estratégia de atuação do 
Projeto Microbacias II junto às co-
munidades tradicionais foi dese-
nhada seguindo as seguintes eta-

A pupunha mudou outra realidade: 
transformou a vida de muitas famílias 
que faziam a extração do palmito ju-
çara. “Eu era considerado um bandido 
porque vivia da extração e comercia-
lização ilegal do juçara”, conta o coor-
denador-executivo da Cooperagua, 
Gerson dos Santos, o Chico. “Foi com 
união e muita perseverança que mu-
damos a vida da comunidade e a par-
ceria foi fundamental. Hoje minha vida 
é outra, tenho orgulho de ter criado 
minha filha, Gabriela, com os mesmos 
ideais e hoje com 20 anos ela é lideran-
ça na comunidade e comanda a pro-
dução de banana chip, atividade feita 
pelas mulheres e que agrega valor à 
produção”, conta Chico, entusiasmado 
por estar entre aqueles que lutam para 
conter o êxodo rural.

Histórias como a de Chico se repe-
tem. Everaldo Antonio Leite, o Dáda, 
também passou mais da metade da 
vida como extrativista, hoje tem orgu-
lho de dizer: “continuo cortando pal-
mito, mas o palmito que eu produzo 
na minha terra”. São 6ha que deram a 
ele e família a possibilidade de se tor-
narem produtores rurais respeitados. 
Cerca de 90% dos hoje produtores 
rurais eram ilegais e o cooperativismo 

ali nasceu da necessidade da terra; 
60% dos cooperados da Cooperagua 
são do Assentamento Agroambiental 
Alves Teixeira, de Eldorado, municí-
pio vizinho, mas que colabora com 
a produção e usufrui dos benefícios 
de Sete Barras, desde as escolas ru-
rais até serviço de saúde, comércio, 
transporte, entre outros, inclusive as 
atividades proporcionadas pela Casa 
da Agricultura de Sete Barras. “Nossa 
missão e realização são promover o 
ser humano”, emenda Sidney França, 
que teve a oportunidade de escolher 
sua vaga no município após o con-
curso da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento. “Estou na Casa da 
Agricultura há pouco tempo, mas nasci 
e vivi na região, conheço tanto as limi-
tações como as possibilidades, então 
entendo essa luta que é de todos nós, 
técnicos, assentados e produtores, e 
sei que só a união e parceria podem e 
estão mudando a realidade no Vale do 
Ribeira”.

Talvez seja a força do sete, que pa-
rece mesmo cabalístico por ali, desde a 
lenda sobre o nome da cidade onde te-
riam sido perdidas sete barras de ouro 
na curva do Rio Ribeira do Iguape, até 
as sete associações de produtores ru-

rais existentes no municí-
pio e os sete viveiros comu-
nitários que fornecem 400 
mil mudas/ano de palmito 
pupunha. São também 
sete as processadoras de 
pupunha, como a “Brazilian 
Pupunha”, de Luciano 
Miranda, um paulistano 
que passa mais da metade 
da semana em Sete Barras e 
emprega sete funcionários 
no processamento do pal-
mito que é comercializado 
em restaurantes e merca-
dos da capital paulista. Por 
enquanto o empresário, 
que tem sua firma bem em 
frente à Casa da Agricultura, 
trabalha apenas com o 
palmito in natura, mas os 
planos são para a industria-
lização. “Hoje trabalho con-
tra o tempo por se tratar 
de um produto perecível, 
mas a demanda é grande 

e o mercado é certo, com a conserva 
tenho prazo de dois anos para comer-
cializar”, afirma o empresário que tam-
bém apostou em Sete Barras para um 
futuro melhor.

Iniciativa de Negócio apresen-
tada para o Microbacias II pela 
Cooperagua reduz as perdas e 
incentiva a produção e comer-

cialização de banana
O Projeto Microbacias II – Acesso 

ao Mercado surgiu no momento em 
que o estrangulamento estava no 
preço da banana que, climatizada 
em Sete Barras, tinha vida útil de ape-
nas 15 dias. A proposta de Iniciativa 
de Negócio, aprovada na primeira 
Chamada Pública do Projeto, prevê a 
instalação de duas câmaras frias mó-
veis na Central de Abastecimento de 
Santo André, onde a Cooperagua já 
possui uma “pedra” para comercializa-
ção. “Com isso, podemos melhor ne-
gociar o preço da banana, não precisa-
mos mais vender no sufoco, a qualquer 
preço”, enfatiza Gilberto Otha. Além da 
câmara fria, a proposta aprovada pre-
vê a aquisição de um caminhão baú 
refrigerado, um utilitário para distri-
buição nos pontos de comercialização, 
a construção de um galpão de 300m², 
com um escritório equipado com todo 
mobiliário e equipamentos necessá-
rios (móveis, computadores etc.), duas 
câmaras climatizadoras modulares, 
no valor total de R$ 458.900,00, sen-
do 70% verba do Banco Mundial e do 
Governo do Estado e 30% contrapar-
tida dos cooperados. Além disso, os 
associados envolvidos receberão in-
centivos individuais em forma de sete 
fossas biodigestoras e compra de três 
mil mudas de banana tolerantes à siga-
toka negra.

Para o técnico da CATI Regional 
Registro, Eduardo Soares Zahn, que 
auxiliou na definição da proposta, os 
cooperados estão muito organizados, 
sabem o que querem, reconhecem 
os gargalos e sabem onde e como in-
vestir para acessar o mercado. “São re-
quisitos fundamentais para o Projeto 
Microbacias II”, define o técnico, sa-
lientando o trabalho indispensável de 
base em extensão rural que vem sen-
do feito pela dupla Sidney e Aldrien na 
Casa de Agricultura de Sete Barras. Os 
avanços são, em grande parte, resulta-
do desse trabalho. Ro
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pas: (i) inventário das organizações que atuam com povos tradicio-
nais em São Paulo e análise de suas linhas de ação; ii) elaboração de 
uma proposta inicial de atuação; iii) consultas públicas, com cerca de 
240 participantes, para aprimoramento da proposta inicial; iv) rede-
senho da estratégia,  a partir das contribuições obtidas; e v) debate e 
aprovação da estratégia em um seminário estadual de extensão ru-
ral, com a participação de lideranças de todas as regiões do Estado.

A atuação se faz com base no trabalho em rede, englobando orga-
nizações que atuam em todo o Estado: Fundação Nacional do Índio 
(Funai), Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Instituto 
de Cooperativismo e Associativismo, Coordenação de Políticas para 
a População Negra e Indígena (CPPNI) e parceiros locais como pre-
feituras, cooperativas e ONGs.

A CATI constituiu um Grupo de Trabalho com Comunidades 
Tradicionais, (GTCT) que coordena uma equipe de cerca de 30 ex-
tensionistas rurais, que atuam em 18 municípios de 10 regiões do 
Estado.

Duas importantes estruturas foram criadas para exercerem o 
controle social do Projeto: um Colegiado Gestor Indígena e outro 
Quilombola. Os Colegiados Gestores reúnem-se duas a três vezes ao 
ano para avaliar o andamento das atividades da CATI junto às co-
munidades; propor eventuais ações corretivas e compartilhar in loco 
experiências exitosas de tecnologias sociais entre as comunidades, 
de modo a melhorar os processos de produção agropecuária e de 
produção de artesanato.
Os principais objetivos que o Projeto busca alcançar são:
(i) Elaborar Planos de Etnodesenvolvimento para Aldeias e Quilom-
bos;
(ii) Prestar serviços permanentes de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater) às comunidades beneficiárias;
(iii) Aportar recursos financeiros para iniciativas de produção, co-
mercialização, culturais, fortalecimento organizacional e manejo de 
bens naturais;
(iv) Desenvolver um programa de capacitação continuada para as 
populações tradicionais, com uma ampla gama de cursos ofereci-
dos.

Nas comunidades, as atividades são programadas e realizadas a 
partir de processos participativos de análise e planejamento e bus-
cam mitigar as ameaças hoje existentes com relação à reprodução 
física, econômica, social e cultural dessas populações.

As ações já resultaram em redes institucionais com atuação 
consolidada na Baixada Santista, Vale do Ribeira, Bauru, Sorocaba, 
Campinas, Ubatuba e São Paulo. Estas redes, atuando de for-
ma conjunta com as comunidades, já elaboraram 10 Planos de 
Etnodesenvolvimento e 11 Projetos Comunitários. Serviços regula-
res de assistência técnica nas aldeias e quilombos estão implanta-
dos, abrangendo visitas de orientação, cursos de capacitação, faci-
litação para participação em eventos de economia solidária, feiras 
etc.

O trabalho com as comunidades indígenas e quilombolas, de 
forma participativa, representa um importante salto qualitativo no 
processo de desenvolvimento rural. Representa também um desa-
fio para a extensão rural paulista, num esforço de universalizar sua 
atuação e dirigir ações também para os setores mais vulneráveis da 
população rural. 

CATI Regional Botucatu: trabalho de 
base faz a diferença no Microbacias II

Graça D’Auria – Jornalista – Cecor/CATI

Com atuação em 11 municípios e uma agricultura 
diversificada, que inclui café, grãos, citros, olerí-
colas, eucalipto, além de representativa área de 

pastagens para bovinocultura de corte e leite, suinocul-
tura e avicultura, a CATI Regional Botucatu se destaca por 
sua atuação junto aos Conselhos Municipais e Regional de 
Desenvolvimento Rural (CMDRs e CRDR) e às associações 
e cooperativas que representam os proprietários rurais, se-
jam eles pequenos, médios ou grandes. A agricultura fami-
liar, como em outras regiões do Estado, é representativa e 
responsável por grande parte da produção agropecuária. 
“A extensão rural é um trabalho de confiança e de laços 
que se desenvolvem e se firmam ao longo do tempo. Por 
este motivo, cada assistente agropecuário da Regional de-
senvolve parceria com duas ou três Casas da Agricultura 
para, em dupla com o técnico responsável pela CA, aten-
der de forma mais completa às demandas locais”, explica o 
diretor da CATI Regional, Cláudio Vivan Pinto.

A divulgação intensiva do Projeto Microbacias , aliada 
ao apoio dos técnicos da CATI, são estratégias que vêm 
dando resultado e, no caso do Projeto Microbacias II, aca-
bou por render várias Manifestações de Interesse e quatro 
Iniciativas de Negócio aprovadas na primeira Chamada 
Pública, em 2011. 

Com a liberação dos recursos, estas associações come-
çam a adquirir equipamentos, máquinas, implementos, 
meio de transporte de mercadoria, verba para construção, 
enfim, ações que começam a dar vida aos projetos ela-
borados. São aquisições no valor total de R$ 971.922,54, 
sendo R$ 680.345,78, referentes ao total apoiado pelo 
Governo do Estado e Banco Mundial e o restante contra-
partida dos produtores. Além das propostas, as prefeituras 
envolvidas passam a contar com 90% do valor total de R$ 
1.749.995,00 para obras de readequação e melhoria de 
trechos de estradas rurais, com vistas ao escoamento da 
produção dos quatro municípios envolvidos. Os primeiros 
resultados animaram outras associações e cooperativas a 
participar e o Microbacias II começa a mostrar a que veio e 
a mudar a vida e o foco dessas organizações que planeja-
ram, a partir do Projeto, como melhor acessar o mercado 
consumidor.

A CATI Regional Botucatu também disponibilizou dois 
técnicos, o engenheiro agrônomo Mário Fumes e o cien-
tista social Gabriel Campos Volpi, para auxiliar associações 
com dificuldades na definição de metas, no entrosamento 
entre membros e nas questões burocráticas, administrati-
vas e financeiras, para que, com este suporte, elas consi-
gam participar das próximas Chamadas Públicas. 

Mas não são apenas as associações e prefeituras que es-
tão ganhando com o Microbacias II, as Casas da Agricultura 
de Bofete, Laranjal Paulista, Pardinho e Pereiras, já têm pro-
jetos para reforma e, em Anhembi, a reforma já começou. 
E oito novos carros já foram entregues, tanto para uso 
da Regional como das Casas da Agricultura. Para Cláudio 
Vivan, esse investimento é fundamental, pois é o conjunto 
dessas ações que dá a dimensão do Microbacias II para o 
Estado de São Paulo.
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Botucatu – Mercado orgânico continua em 
alta na região

Foi apostando no mercado de orgânicos, que a 
Associação de Agricultura Orgânica de Botucatu e Região 
apresentou a Iniciativa de Negócio para a compra de má-
quina classificadora, um conjunto com caminhão, baú re-

frigerado e refri-
gerador, além de 
melhorias na 
câmara fria e as-
sessoria técnica. 
O foco é a pós-
-colheita de pro-
dutos, principal-
mente a maçã, 
variedade Eva, 
mais adaptada ao 
clima da região, 
mas os associa-
dos já produzem 
olerícolas e al-

guns, como Mitsuo Hino, fazem teste com outras frutíco-
las para produção orgânica, como a atemoia. Hino cedeu, 
ainda, um galpão em sua propriedade para uso da associa-
ção. O valor total do investimento, de R$ 179.934,50, para 
ser executado precisa da contrapartida de R$ 53.980,35 dos 
associados. “Quando surgiu o Microbacias II, aceitamos o 
desafio e aproveitamos a chance, sem o projeto nada seria 
possível, então estamos conversando e nos organizando 
para cumprir o acordo da contrapartida”, afirma Hino. “Eles 
precisam alcançar novos mercados e, para isso, precisam 
investir, ou seja, gastar agora para ganhar depois”, avaliam 
os engenheiros agrônomos Marcelo Leonardo, responsá-
vel pela Casa da Agricultura local, e Rafael Marcelino, assis-
tente da Regional Botucatu.

Itatinga – Cadeia produtiva do mel quer agregar 
valor, reduzir custos e conquistar

o mercado exterior
Um projeto ambicioso motivou os produtores de mel 

da Associação de Apicultores do Polo Cuesta (AAPC) que 
já adquiriram os 22 equipamentos para compor a Casa 
do Mel, destinada ao beneficiamento e envase do produ-
to. A verba para aquisição foi de R$ 94.176,00, sendo R$ 

65.923,20 apoiados pelo Projeto Microbacias II e o restan-
te contrapartida dos associados envolvidos. Hoje, a AAPC 
conta com 10 mil colmeias em 23 mil hectares de pasto 
apícola que resultam em 500 toneladas/ano de produção. 
Joel Santiago de Andrade, atual presidente da AAPC, ex-
plica que boa parte do lucro acaba no custo de produção 
pelo fato de o processamento ser feito em Sorocaba, dis-
tante 145km. A  Iniciativa de Negócio para o Microbacias 
II, garantirá uma economia de cerca de 35% no custo de 
produção.

Outro resultado de parceria foi a cessão em comoda-
to pela Prefeitura Municipal de Itatinga de um local para 
instalação da Casa do Mel. Os equipamentos já chega-
ram, mas não estão sendo utilizados em função de ajustes 
nas instalações, como a ampliação do local e adequação 
para atendimento às normas exigidas para obtenção do 
Selo de Inspeção Federal (SIF) que permitirá, não só a co-
mercialização direta para todo o Brasil, como também a 
exportação com a chancela “mel do Brasil”, que eles acre-
ditam agregará valor ao produto. “Para isto, foi apresenta-
da uma outra Iniciativa de Negócio na segunda Chamada 
Pública do Microbacias II, no valor de R$ 145.041,36 com 
R$ 101.528,95 subsidiados pelo Projeto e o restante con-
trapartida da associação”, conta a engenheira agrônoma 
Luciana Calore de Barros Pinto, responsável pela Casa da 
Agricultura. Como assumiu há pouco, a primeira propos-
ta da AAPC foi desenvolvida com o auxílio do assistente 
da CATI Regional, Júlio César Thoaldo Romeiro, que notou 
o amadurecimento dos associados durante este período: 
“de 32 associados, hoje são 50 e eles estão se capacitando 
em cursos voltados para a cadeia do mel, tornando a AAPC 
ainda mais forte”, afirma o técnico. 

Essa mesma impressão de fortalecimento teve o econo-
mista da Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) Dino Franciscutti, consultor do Banco 
Mundial, em visita à AAPC. “Este é um momento crucial de 
crescimento e é fundamental que saibam o que querem e 
o que precisam fazer para atingir este novo mercado pre-
tendido, planejando as ações de forma estratégica para 
que isto aconteça”, afirmou o economista.

Pratânia - nos planos um café com 
marca reconhecida

A Associação de Produtores da Microbacia Hidrográfica 
do Rio Claro, em Pratânia, tem no cultivo de um café de 
qualidade a sua principal meta. Um dos gargalos está na 
colheita manual. A Iniciativa de Negócio apresentada na 
primeira Chamada Pública do Microbacias II foi para aqui-
sição de uma colheitadeira automotriz. Com um café de 
melhor qualidade, também foi incluída na Iniciativa de 
Negócio uma Sala de Provas para separação dos cafés  
para que saibam o que estão produzindo e qual o valor 
que este café alcançará com a certificação Fair Trade, outra 
grande conquista. 

É exatamente o prêmio ganho por esse café de quali-
dade que está sendo investido na contrapartida exigida 
pelo Microbacias II. São R$ 178.800,00, do valor total de R$ 

596 mil aprovados, e usar este prêmio como investimen-
to mostra o grau de amadurecimento dos 98 associados 
à época da proposta. “Hoje somos 116, quando foi cria-
da para atender as exigências do Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas, no ano de 2004, éramos pou-
co mais de uma dúzia de associados”, lembra Luiz Carlos 
“Japão” Basseto, presidente da associação formada, inicial-
mente, apenas pelos membros da família Bassetto, ins-
pirados nos ideais de Giocondo Bassetto, nome fantasia 
adotado pela associação em homenagem ao patriarca da 
família. 

Segundo “Japão”, a associação está consciente sobre 
os investimentos necessários, tanto os coletivos, como os 
individuais (cinco associados aproveitaram para investir 
em secadores ou fornalhas para secador). E a colheitadei-
ra, trator e carreta já estão sendo utilizados, garantindo ao 
produtor Paulo Paschoalinotto, em apenas uma manhã de 
trabalho, a colheita que teria que ser efetuada por 10 pes-
soas, aumentando o custo de produção e o tempo e redu-
zindo a qualidade do café. “Estamos nos planejando para 
ter uma programação que atenda a todos”, afirma Paulo 
que, animado com as perspectivas, já está renovando e 
ampliando, tanto o cafezal como o terreiro de café. 

De olho nas próximas Chamadas Públicas, os asso-
ciados pleitearão uma estrutura para torrefação do café 
e, se tudo correr conforme o planejado, em pouco tem-
po Pratânia será responsável por um café com a marca 
do município. A Cooperativa Prata de Cafés Especiais 
(Cooperprata) foi formalizada há cerca de três anos com 
vistas à melhor comercialização, assim o desafio para estes 
arrojados produtores é ganhar mercado. 

Pardinho –  associados priorizam beneficiar
a cadeia do café

Em Pardinho, os cafeicultores também estão em busca 
por um café de origem, denominado “café de Pardinho”. 
Com pequenas propriedades instaladas em áreas mon-
tanhosas e de difícil acesso para colheitadeiras, os cafei-
cultores da Associação de Produtores Rurais de Pardinho 
(Aprupar) apresentaram uma Iniciativa de Negócio para a 
aquisição de uma unidade de beneficiamento móvel de 
café que atenderá 20 associados da cadeia da cafeicultu-
ra. A verba destinada à Iniciativa de Negócio da Aprupar 

englobou investimentos em marketing e incentivos in-
dividuais no total de R$ 101.812,04, sendo R$ 71.268,43  
apoiados pelo Projeto Microbacias II e o restante contra-
partida dos associados envolvidos.

“Esta cadeia estava mais organizada, então, por con-
senso, os associados decidiram que era melhor atendê-
-los nesta primeira Chamada Pública. Mas existem outras 
cadeias produtivas na associação, como a de olericulto-
res, que começam a se organizar e estudar a apresen-
tação de uma Iniciativa de Negócio para o Microbacias 
II”, explicam Oswaldo Zani, responsável pela Casa da 
Agricultura local e Andréia Bosco, engenheira agrônoma 
da Prefeitura Municipal de Pardinho, que acompanham 
o crescimento da Aprupar desde a implantação do 
Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas.

Com o beneficiamento feito na propriedade ou em 
propriedades vizinhas, os associados ganham na qua-
lidade do café. “Se já estiver colhido e for deixado em 
coco até ter volume, o café vai perdendo a qualidade e 
o preço vai caindo junto com o poder de negociação. 
Agora há uma logística planejada e o café de todos os 
20 associados é transportado já beneficiado de uma 
vez”, argumenta Gerson Prado Pauletti, vice-presiden-
te da Aprupar. A unidade ficará em sua propriedade e 
será locomovida por trator quando for necessário. Mas 
Joaquim Roder, que produz cerca de 150 sacas/ano, pre-
fere levar o café aos poucos para beneficiamento por 
não ter mão de obra suficiente para fazer toda a colheita 
de uma só vez. 

Antonio Sergio Vivan, que produz cerca de 230 sacas/
ano, e Joaquim Roder estão entre os principais benefi-
ciados, pois são pequenos produtores que não teriam 
como bancar uma unidade de beneficiamento em sua 
propriedade. Aproveitando o Projeto Microbacias II, três 
associados ainda apresentaram propostas individuais 
para a compra de um secador de café. A Aprupar tam-
bém reservou parte do recurso para o marketing de um 
café diferenciado, um café de origem. Mesmo com os bai-
xos preços da safra atual, os cafeicultores estão otimistas 
e incentivando as outras cadeias produtivas da Aprupar 
a também aproveitarem os incentivos do Governo do 
Estado para a proposta de Acesso ao Mercado.
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Projeto Microbacias II 
Agricultura Familiar rumo à 

conquista de novos mercados
Em várias regiões do Estado de São Paulo um novo cenário começa a despontar, mudando a vida de agricultores familiares 

que ousaram sonhar com novos projetos de crescimento e conquista de mercados até então impensáveis para os seus 
produtos.

São agricultores que primeiro pensaram que sozinhos nada conseguiriam ou, pelo menos, teriam um caminho mais longo e 
difícil pela frente. Então, eles se associaram, conheceram histórias parecidas, dificuldades iguais e passaram a discutir suas ideias, 
ouviram novas propostas, buscaram informações e começaram a vislumbrar a possibilidade de tornar algo antes tão distante em 
realidade.

Nesse mesmo tempo, a CATI formulava questões para apresentar o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado. Foram muitas 
as discussões e debates, produtores rurais e técnicos ainda se lembravam dos objetivos do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas e das conquistas que foram feitas ao longo dessa primeira fase. Mas também sabiam que precisavam dar um novo 
passo para ser realmente sustentável: acessar o mercado, ter as mesmas chances que os grandes produtores de manter o seu 
negócio, gerar renda, emprego e crescer. Era preciso o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado para que as associações e coo-
perativas tornassem o seu produto competitivo.

E o que eram sonhos tornaram-se propostas de Iniciativa de Negócio. E elas são várias, atendem às mais diversas cadeias produ-
tivas: umas querem processar minimamente os seus produtos e precisam de packing house, outros têm dificuldade com a logística, 
o transporte, outras querem reduzir o custo da mão de obra ou, ainda, oferecer produtos com mais qualidade. Para cada uma delas 
há um negócio. Mostramos aqui algumas dessas experiências, resultado da primeira Chamada Pública que beneficiou 36 organiza-
ções, sendo 24 associações e 12 cooperativas. Mas os relatos a seguir são apenas uma pequena mostra desse Projeto que se inicia. 
A segunda Chamada teve 40 propostas aprovadas e a terceira, em andamento, recebeu 65 Manifestações de Interesse. O ritmo 
é crescente, as propostas mais elaboradas. Estas reportagens são um chamado também: façam as suas propostas, aproveitem o 
Projeto Microbacias II e acessem os mercados.

Agroindústria é foco de cooperativa de Amparo

Atender à demanda do mercado 
e agregar valor à produção da agri-
cultura familiar de Amparo e região 
foram dois dos objetivos que leva-
ram a Cooperativa dos Produtores de 
Chuchu de Amparo (Coopcham) a 
apresentar um Plano de Negócio ao 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
voltado à implantação de uma 
agroindústria  para processamento 
mínimo de vegetais.

Criada em 2001, inicialmente com 
o apoio de 20 produtores de chuchu 
e com o objetivo de excluir os atra-
vessadores do processo de comer-
cialização, a cooperativa hoje conta 
com novos cooperados e outras 
missões. O chuchu não deixou de ser 

protagonista, mas agora está acom-
panhado por um mix de produtos 
formado por outros legumes, verdu-
ras e frutas, que somam 35 itens. São 
45 cooperados, com produção mé-
dia mensal de 30 a 50 mil quilos por 
mês, que abastecem a Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (Ceagesp) e que são 
fornecidos para o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) em 
Amparo e região. 

“No início de nossas atividades, 
trabalhávamos administrando a co-
mercialização da produção de nos-
sos cooperados e nosso foco era 
melhorar o chuchu de Amparo, que 
tinha fama de produto sem qualida-

de, comparado ao de outras regiões 
de São Paulo”, conta Marcelo Petroli, 
vice-presidente da Cooperativa, 
que é complementado por Marcos 
Baptista, diretor da Coopcham. 
“Antigamente, o produto não sofria 
uma seleção rígida e nem era ar-
mazenado da maneira adequada. 
Quando colhido, era colocado em 
caixas de madeira, que não prote-
giam o chuchu, fazendo com que 
ele esfolasse com facilidade e apo-
drecesse rapidamente. Passamos a 
adotar caixas plásticas para armaze-
nar o produto, a selecionar com mais 
rigidez e a trabalhar com a poda do 
chuchu para ter mais quantidade na 
época de entressafra. Hoje, a qualida-

de do chuchu de Amparo é 
diferenciada e reconhecida”. 

Com a qualidade do 
chuchu conquistada, os 
próximos passos estavam 
direcionados a agregar va-
lor ao produto e a melhorar 
a renda de seus produto-
res. Para isso, a Cooperativa 
percebeu que alguns ajus-
tes seriam necessários. 
“Passamos a trabalhar com 
uma diversidade maior de 
produtos e a incentivar os 
cooperados a tecnificar sua 
produção para atingir níveis 
melhores de produtivida-
de. Agora, acreditamos que 
estamos maduros para dar-
mos um passo maior”, ani-
ma-se Valéria Gerbi, geren-
te da Cooperativa de Amparo, que, 
ao perceber a demanda do mercado 
pelos processados, desenvolveu um 
Plano de Negócio voltado à aquisi-
ção de equipamentos e máquinas 
para a implantação de uma agroin-
dústria para processamento mínimo 
de vegetais. “Além de agregar valor 
ao produto dos cooperados, o pro-
jeto vai empregar seus familiares, 
como esposa e filhos, que poderão 
trabalhar na agroindústria”, avalia 
Valéria.

O projeto foi enviado na primeira 
Chamada Pública em 2011 e, depois 
de aprovado, foram liberados para 
a Cooperativa, em abril de 2013, R$ 
420 mil (70% do valor total). Com a 
verba, já foi possível pagar um con-
sultor para desenvolver o Plano de 
Negócio; adquirir quatro mil con-
tentores plásticos para armazenar 
os produtos; um caminhão com ca-
pacidade para o transporte de sete 
toneladas de produtos, que ainda vai 
receber um baú isotérmico com re-
frigeração; e contratar uma empresa 
para criar a logomarca da cooperati-
va.  Ainda serão compradas máqui-
nas da agroindústria, como tanque 
de lavagem e higienização, mesas de 
seleção e classificação, processado-

res de alimentos, balanças, sistema 
de geração de água gelada, entre ou-
tros equipamentos.

“Acho muito positiva a ideia de a 
cooperativa investir em uma agroin-
dústria, pois os produtos minima-
mente processados facilitam o traba-
lho das merendeiras, que preparam 
as refeições para as escolas e creches 
da região”, avalia Cássia Pegoretti, 
nutricionista e coordenadora do 
Departamento de Merenda Escolar 
da Secretaria Municipal de Educação 
de Amparo. O produtor João 
Olímpio, da Fazenda São Joaquim, 
em Amparo, é um dos mais novos co-
operados. Há cinco meses integran-
do a Coopcham, já sente mudanças 
positivas em seu dia a dia. “Desde 
que passei a integrar a Cooperativa, 
passei a receber mais pela produção 
em comparação à venda direta ao 
mercado. Não há perda e nem devo-
luções”, afirma.

A cooperativa ainda pretende 
participar de novas chamadas e o 
próximo projeto será para custear 
investimentos na estrutura física do 
local e no desenvolvimento de uma 
campanha de marketing. “Quando 
pleiteamos as máquinas, ainda não 
tínhamos o projeto técnico desen-

volvido. Ainda há um ajuste na estru-
tura física, que deverá ser adaptada 
com piso industrial, vestiários, novos 
banheiros, áreas climatizadas, entre 
outros”, conta Valéria. “Sem os recur-
sos do Microbacias II nada disso seria 
possível, a única dificuldade que te-
mos é em relação à contrapartida de 
30%, que ainda é alta para a agricul-
tura familiar”, avalia Valéria. 

A CATI Regional Bragança Paulista 
apresentou quatro propostas na pri-
meira e segunda Chamadas Públicas, 
todas elas aprovadas e, de acor-
do com seu diretor, Jorge Belix, o 
Microbacias II é uma oportunidade 
para que as associações e coopera-
tivas se fortaleçam. “Com o apoio do 
Microbacias II, será possível acessar o 
mercado de forma mais consistente e 
se fazer mais presente nos mercados 
regional e nacional”, avalia Belix, que 
é complementado por Ricardo Tonet, 
responsável pela Casa da Agricultura 
de Amparo: “Mesmo se há consul-
tores externos contratados para o 
Plano de Negócio, fazemos questão 
de acompanhar todo o processo. 
Nosso papel, além da assistência téc-
nica, é o de oferecer oportunidade de 
melhorias de renda e o Microbacias II 
chega em um momento adequado 
para a agricultura familiar”.

     Roberta Lage – Jornalista – Cecor/CATI
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Packing house deve agregar valor à produção e evitar o 
êxodo rural em São Miguel Arcanjo

A CATI Regional Itapetininga 
apresentou seis Manifestações de 
Interesse na primeira e segunda 
Chamadas Públicas, sendo apro-
vadas duas delas. Com recursos re-
passados na primeira Chamada, a 
Cooperativa Agrícola Sul Brasil de São 
Miguel Arcanjo é uma das duas orga-
nizações da cidade, com Iniciativa 
de Negócio aprovada, e que já está 
colocando em prática o seu projeto: 
a construção de um galpão de 1.000 
m² para o funcionamento de um pa-
cking house para selecionar, classifi-
car, embalar, armazenar e distribuir 
ao mercado frutas e olerícolas. 

Com o valor de cerca de R$ 1.160 
milhões, o projeto atingiu o teto má-
ximo de apoio financeiro (R$ 800 
mil) e a contrapartida de 30% será 

dividida entre os recursos da coo-
perativa e entre os cooperados, que 
irão usufruir do empreendimento, 
com funcionamento previsto para 
outubro deste ano. Com as verbas do 
Microbacias II já foi possível comprar 
um caminhão baú com capacidade 
para quatro toneladas, que fará a co-
leta dos produtos nas propriedades, 
os levará até o packing house e depois 
ao mercado; contratar a empresa 
responsável pelas obras; comprar os 
materiais de construção e instalar a 
parte elétrica da estrutura.  Máquinas 
tais como embaladoras, classificado-
ras, balanças, câmaras frias e outros 
equipamentos já estão em fase de 
orçamento. Com aproximadamente 
270 produtores cooperados que cul-
tivam uvas finas de mesa, nêspera, 

caqui, decopom, atemoia, 
kinsei, ameixa, abobrinha, 
pimentão, pepino japo-
nês, tomate e outras frutas 
e olerícolas, o projeto do 
galpão conta com a par-
ticipação de 39 agriculto-
res. 

A Cooperativa, criada 
em 1969, surgiu com os 
objetivos de unir agricul-
tores para a compra de in-
sumos agrícolas e de ofe-
recer assistência técnica 
aos cooperados. “Nesses 
anos, observamos que 
oferecemos aos agricul-
tores a possibilidade de 
aperfeiçoamento tecnoló-
gico e os insumos neces-
sários para uma produção 
eficiente, no entanto, nun-
ca interferimos na comer-
cialização, que é feita in-
dividualmente, por meio 
de intermediários. Com o 
objetivo de competir com 
mais força no mercado, 
com qualidade e padroni-
zação e, desta forma, con-
seguir preços mais justos 

aos cooperados, investimos neste 
projeto”, explica Francisco Yamashita, 
presidente da Cooperativa Agrícola 
Sul Brasil.

Segundo José Carlos Gonçalves, 
produtor de frutas de São Miguel 
Arcanjo e vice-presidente da co-
operativa, atualmente metade da 
produção da região é direciona-
da à Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo 
(Ceagesp) e a outra parte, diretamen-
te aos mercados da região e de outros 
estados. “Nem sempre são usadas, 
pelos intermediários, embalagens 
adequadas para o transporte, o que 
faz com que a fruta perca qualidade. 
Também temos que pagar comis-
são aos atravessadores e não temos 
garantia de venda, já que o produto 
fica em consignação. É uma relação 
complicada, mas com o packing hou-
se tudo vai melhorar. Poderemos uni-
formizar a produção, acessar novos 
mercados, além de participar dos 
programas do Governo.”

De acordo com Thiago Terabe, en-
genheiro agrônomo da Cooperativa, 
com o empreendimento será possí-
vel oferecer maior regularidade de 
produção, padronização dos produ-
tos e embalagens, além de um ade-
quado transporte até o mercado. A 
Cooperativa apresenta pontos positi-
vos para que o projeto seja facilitado: 
o galpão vai funcionar em terreno 
próprio, localizado junto da estrutura 
da Cooperativa, onde funciona a loja 
agrícola que comercializa insumos; a 
somatória do volume produzido pe-
los cooperados é bastante satisfató-
ria e será possível contratar cerca de 
15 funcionários registrados. “A inten-
ção é que consigamos comercializar 
20% do total da produção dos asso-
ciados até dezembro de 2013, sem 
intermediários, e 60% até dezembro 
de 2014”, planeja Thiago. 

Segundo Lena Kitahara, en-
genheira agrônoma da Prefeitura 

Municipal de São Miguel Arcanjo, 
a parceria com a CATI é bem-vinda. 
“Os produtores serão beneficiados 
com renda e estrutura, afinal, tam-
bém pretendemos, com recursos do 
Microbacias II, investir na estrada da 
região para que possamos melhor 
escoar a produção”.  

Cláudia Mendes, diretora da CATI 
Regional Itapetininga, afirma que 
o Microbacias II chega em um mo-
mento excelente. “O Projeto veio ao 
encontro de uma demanda que a 
Regional já tinha sobre agroindústria 
para reforçar o potencial de indus-
trialização da matéria-prima produ-
zida na região. Além disso, o projeto 
idealizado atende às exigências do 
mercado, pois os consumidores bus-
cam, cada vez mais, produtos pré-
-selecionados  com qualidade e ras-
treabilidade", avalia. 

De acordo com Átila Queiroz, 
engenheiro agrônomo responsá-
vel pela Casa da Agricultura de São 
Miguel Arcanjo, em quase 50 anos 
de fundação da Cooperativa, o 
Microbacias II é a primeira política pú-
blica com aporte de recursos finan-
ceiros que apoia a entidade em rela-
ção à profissionalização da comercia-
lização e acesso ao mercado. "Temos 
convicção de que o funcionamento 
do packing house  vai aumentar as 
margens de lucro dos agricultores, 
melhorando o valor pago pela pro-
dução; vai evitar calotes; diminuir o 
prazo de pagamento, recuperando a 
renda e os empregos no meio rural e 
trará de volta ao campo os filhos dos 
produtores rurais". De acordo com 
Francisco Yamashita, o grande foco 
do Projeto, além de acesso ao mer-
cado é evitar o êxodo rural. “Entre os 
associados há o predomínio de agri-

cultores familiares e muitos já estão 
na terceira geração. Queremos criar 
um ambiente adequado para que 
nossos filhos tenham interesse na 
agricultura e deem sequência ao tra-
balho que iniciamos, mas, para isso, 
toda uma estrutura e estratégias es-
tão sendo organizadas para que eles 
tenham condições dignas de vida”, 
avalia.

Para associações e cooperativas 
que ainda queiram apresentar pro-
postas, Cláudia deixa uma mensa-
gem. “Nenhuma entidade de nossa 
região, que integra o Microbacias II, 
está passando aperto. O Governo 
tem cumprido seriamente com seu 
compromisso de repassar os 70% 
dos recursos e já vejo vários resulta-
dos positivos na vida dos produtores 
envolvidos no Projeto”.

Roberta Lage – Jornalista – Cecor/CATI

São Pedro – Laticínio no alto da serra processa e revende 
produtos da agricultura familiar para toda a região
Graça D'Auria – Jornalista – Cecor/CATI

Os produtos “Leite do Campo” já 
são conhecidos pelo seu sabor e qua-
lidade não só pelos habitantes de São 
Pedro, mas também por aqueles que 
visitam a cidade em busca das bele-
zas naturais da Serra do Itaqueri. No 
alto da serra, a vista é deslumbrante, e 
ali, em um terreno cedido por produ-
tores rurais, foram instalados tanto a 
sede da Cooperativa dos Produtores 
Agropecuários do Município de São 
Pedro (Coopamsp) como o laticínio. 
A maioria dos cooperados trabalha 
com pecuária de leite, mas outros 
trabalham com a cadeia produtiva 
da olericultura, que vem sendo in-
centivada também a apresentar uma 
proposta de Iniciativa de Negócio 
nas próximas Chamadas Públicas do 
Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. 

“Os produtores de leite saíram 
na frente por estarem mais orga-
nizados e conscientes sobre o que 
faltava para crescer e conquistar no-

vos mercados. Eles discutiram entre 
si e acabaram por apresentar a pri-
meira proposta, já aprovada, para 
a compra, também já efetuada, de 
um novo processador de iogurte de 
dois mil litros (já possuem um com a 
metade da capacidade), além de um 
pasteurizador com  capacidade 
para três mil litros/hora, caldeira, 
câmara fria, caixa d’água, tanque 
automático, entre outros itens 
que compõem o valor de R$ 
482.821,00, sendo 70% financia-
dos com recursos do Governo 
do Estado e do Banco Mundial 
e 30% de contrapartida dos co-
operados. 
Além dos equipamentos, o 
que torna fundamental este 
investimento é a aquisição de um 
caminhão baú e uma caminhonete, 
ambos refrigerados, que permitirão 
transportar o iogurte e o leite enva-
sado para os municípios da região 
que compram produtos oriundos 

da agricultura fa-
miliar para a me-
renda escolar, via 
Programa Nacio-
nal de Alimenta-
ção Escolar (PNAE). 
“Nós precisáva-
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mos aumentar a capacidade de 
processamento para atender à de-
manda, o mercado da alimentação 
escolar é certo e seguro, então os 
produtores se animaram a investir 
os outros 30% de contrapartida”, 
conta o presidente da Coopamsp, 
José Lodovico Rinaldi, há seis anos 
à frente da cooperativa. Além desse 
mercado, com o aumento da pro-
dução outros mercados serão aces-
sados e para isso foi contratada via 
Projeto Microbacias II, uma asses-
soria de marketing com a função de 
criação de novas marcas e divulga-
ção dos produtos.

São 31 os participantes da pro-
posta, sendo 24 produtores familia-
res, de um universo de 114 coopera-
dos. “Como os produtores estão ven-
do o crescimento da cadeia do leite, 
outros estão entrando para fortalecer 
ainda mais a cooperativa, criar novos 
produtos e atingir outros mercados 
para atender às demais cadeias pro-
dutivas. É nisso que estamos traba-
lhando”, explica o engenheiro agrô-
nomo Leandro Biral, que assumiu a 
Casa da Agricultura há pouco mais 
de um ano. “A Cooperativa é a úni-

ca existente no município, o qual se 
destaca exatamente por sua caracte-
rística agrícola. São Pedro está próxi-
ma e pertence à área de atuação da 
CATI Regional Piracicaba. Apresenta 
pouco mais de 37 mil habitantes e 
cerca de 950 unidades de produção 
agropecuária (UPA). Existem desde 
pequenas propriedades até grandes 
investidores, como as usinas de cana-
-de-açúcar que avançam sobre a área 
rural” declara o responsável pela Casa 
de Agricultura.

Recentemente, a Coopamsp 
foi visitada pelo consultor em eco-
nomia pelo Banco Mundial, Dino 
Franciscutti, que ouviu a explanação 
dos dirigentes e a história da coope-
rativa, que teve início com um pro-
jeto do professor Ademir De Lucas, 
da Escola Superior de Agronomia 
Luiz de Queiroz (Esalq/USP). “Por 
meio da parceria com a universida-
de e dos estagiários, que continuam 
prestando assessoria, a Associação 
dos Produtores Agropecuários do 
Município de São Pedro foi cres-
cendo e há 14 anos deu lugar à 
Coopamsp. A Cooperativa cresceu e 
amadureceu, não só no aspecto téc-
nico, mas também no associativismo, 

nas relações com outros parceiros, na 
capacitação dos seus cooperados, na 
conscientização da importância da 
união, no planejamento e gestão do 
negócio”, conta Ademir De Lucas, ele 
próprio um assíduo e conhecido fre-
quentador da CATI, uma das parcei-
ras mais constantes nessa trajetória.

A Coopamsp está tão certa de sua 
estratégia, defendida junto à Missão 
do Banco Mundial de avaliação eco-
nômica do Projeto Microbacias II, 
que já apresentou uma segunda 
Iniciativa de Negócio. O próximo pas-
so é investir em produção de queijos 
e, para isso, estão contando com um 
investimento de R$ 206.341,00 para 
construção de uma nova câmara fria 
e uma sala de queijo, ou seja, inves-
timento em novos produtos. “Estrada 
para escoar essa nova e maior pro-
dução eles já contam, pois serão re-
passados ao município R$ 350 mil 
do Projeto Microbacias II para a re-
adequação (3,44km) e reabilitação 
(1,60km) de trechos críticos de es-
trada. Assim, os alunos das escolas 
municipais de Rio das Pedras, Brotas, 
Santa Bárbara D’Oeste, Piracicaba e 
São Pedro terão a garantia de conti-
nuar saboreando os produtos “Leite 
do Campo”.

Taquarivaí – Entreposto construído com apoio do Microbacias II 
possibilita agregar valor à produção e atender novos mercados

Graça D'Auria – Jornalista – Cecor/CATI

A construção de um entreposto que 
atenderá 225 associados da Associação de 
Desenvolvimento Agropecuário de Taquarivaí 
(Agropet), no município localizado a sudoeste 
do Estado de São Paulo, está adiantada, com 
previsão de entrega em agosto deste ano. O 
primeiro barracão do entreposto tem 1.080m² 
e está sendo executado com verba de R$ 
702.800,00 do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, sendo 70% financiados pelo Governo 
do Estado, com contrapartida de 30% de recur-
sos da Associação. O terreno para construção 
foi cedido pela Prefeitura, uma área de 5.300m², 
prevendo, em futuro próximo, a construção de 
mais dois barracões.

A Agropet apresentou a propos-
ta de Iniciativa de Negócio na pri-
meira Chamada Pública do Projeto 
Microbacias II. Devido às chuvas, 
as obras iniciadas em novembro 
de 2012, sofreram um certo atra-
so, conta o diretor da CATI Regional 
Itapeva, médico veterinário Edmar 
Silva. Mesmo assim, Taquarivaí é a 
primeira cidade da Regional Itapeva 
a ser beneficiada com obras pelo 
Microbacias II. 

A parte mais demorada foi o pre-
paro do terreno e a colocação de ali-
cerces para suportar a estrutura do 
galpão, que também abrigará um 
escritório. “A cessão do terreno teve 
como objetivo alavancar a produção 
e a economia de Taquarivaí e essa 
conquista da Associação já está ani-
mando associações de outros mu-
nicípios a apresentarem propostas. 
Algumas já estão visitando a obra 
e procurando obter mais informa-
ções sobre o Projeto. Com certeza 
o Microbacias II será um sucesso na 
região”, salientou Edmar Silva, ani-
mado com a repercussão do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado 
na região.

A Agropet foi criada há pouco 
mais de cinco anos e reúne 225 as-
sociados, a grande maioria peque-
nos produtores rurais que cultivam 
olerícolas como tomate, pimentão, 

pepino, berinjela, beterraba, cenou-
ra e folhosas em geral, além de fru-
tas como maçã, nectarina, laranja, 
abacate, ameixa, kiwi entre outras. 
A região é conhecida pela produ-
ção de grãos e sementes, abrigando 
grandes fazendas produtoras, mas a 
agricultura familiar é responsável por 
deter mais de 90% da produção de 
frutas, legumes e verduras e garantir 
que o município de pouco mais de 
cinco mil habitantes sobreviva, qua-
se que exclusivamente, da atividade 
agrícola. 

A Prefeitura disponibiliza apoio 
técnico via Programa Coletivo de 
Assistência Técnica, comandado 
pelo diretor municipal de agricultu-
ra, Paulo Sérgio Moraes. O convênio 
com a CATI possibilita, além de inter-
câmbio e capacitação, a assessoria 
dos técnicos da CATI Regional Itapeva 
e orientação dos cooperados para 
participar do Projeto Microbacias II 
- Acesso ao Mercado. A proposta de 
Iniciativa de Negócio apresentada 
contou com a supervisão do assis-
tente da CATI Regional Itapeva, en-
genheiro agrônomo Paulo Roberto 
Leite. 

Só existe uma associação no mu-
nicípio e a sua criação e posterior 
desenvolvimento ocorreram a partir 
do incentivo da garantia de compra 
de alimentos via políticas públicas, 

como o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) e 
Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social (PPAIS). “Para atender 
ao PPAIS (hospitais e penitenciárias, 
por exemplo) será preciso aumen-
tar ainda mais a produção, mas com 
estes incentivos, as famílias retorna-
ram ao campo e já estão produzindo 
cada vez mais, certos da compra dos 
produtos”, argumenta Paulo Leite.

 “Com a construção do entrepos-
to, poderemos classificar, embalar 
e distribuir melhor os produtos, e 
com o tempo, ainda procurar novos 
nichos de mercado. Foi preciso fazer 
um esforço muito grande para dar 
este passo”, lembra Maria Aparecida, 
mas segundo a presidente, essa con-
quista deixou todos animados não 
só em produzir mais, mas melhor, 
atendendo os padrões de qualidade 
exigidos pelo mercado. “Acreditamos 
tanto no Projeto Microbacias II, que 
iríamos vender um caminhão para 
dar a contrapartida exigida  (30%), 
mas verificamos que não será mais 
necessário, então serão três cami-
nhões auxiliando na distribuição dos 
produtos”. Essa garantia de mercado 
resulta em  planos para apresentar 
novas Iniciativas de Negócio nas pró-
ximas Chamadas Públicas do Projeto 
Microbacias II. 

Maria Aparecida, 
presidente da 
Agropet
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Microbacias II e povos tradicionais: 
desenvolvimento com valorização da identidade  
de indígenas e quilombolas
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

Valorização das tradições e 
da memória cultural, inte-
gração da produção agríco-

la com o meio ambiente e promoção 
de desenvolvimento econômico de 
acordo com os valores de cada etnia 
e comunidade. Esses são alguns ob-
jetivos da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, por meio da CATI, 
quando, atendendo às Salvaguardas 
Sociais do Banco Mundial, trouxe 
para o âmbito do Projeto  Microbacias 
II, as comunidades tradicionais de 
São Paulo: indígenas e remanescen-
tes quilombolas. “Em parceria com 
a Fundação Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo (Itesp), que atua 
com os quilombolas, e a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), que atua 
com os indígenas, temos enfatiza-
do a necessidade da diversificação 
produtiva, visando à segurança ali-
mentar e à geração de renda para 
esse grupo específico de agricultores 
familiares, respeitando as caracterís-
ticas culturais de cada comunidade”, 
esclarece Abelardo Gonçalves Pinto, 
engenheiro agrônomo responsável 
pelas Salvaguardas Sociais do Projeto 
na CATI.

Abelardo, enfatiza que o trabalho 
com as comunidades representará 

um importante salto qualitativo no 
processo de desenvolvimento rural 
e um desafio para os extensionistas. 
“A terra para esses povos não é vista 
como reserva de valor, até porque as 
dos indígenas pertencem à União e 
a dos quilombolas à coletividade, 
por meio de associações. Para essas 
comunidades, a terra é extensão 
de suas vidas, lugar de moradia, de 
vida social, convívio com a natureza 
e não para exploração predatória. 
Promover o desenvolvimento eco-
nômico de acordo com os valores 
de cada etnia pressupõe, então, a 
implementação de projetos que 
considerem o arcabouço de seu co-
nhecimento secular, sua cultura e a 
integração com a natureza local. Por 
isso, é preciso que os extensionis-
tas estejam sensíveis e  capacitados 
para que os projetos gerem renda,  
sem prejudicar a identidade de cada 
povo”.

Para implementação da meto-
dologia de trabalho estão sendo 
construídos, de forma participativa, 
Planos de Etnodesenvolvimento 
para cada comunidade, resgatando 
sua história e suas lutas, bem como 
identificando suas atuais necessi-
dades, seus sonhos e desafios. “Esse 

plano permite que otimizemos as 
ações e os recursos, bem como te-
nhamos uma visão macro sobre a si-
tuação dessas comunidades”, explica 
Abelardo, ressaltando também que 
as ações do Projeto visam à presta-
ção de serviços permanentes de Ater 
às comunidades beneficiárias e ao 
aporte de recursos financeiros para 
iniciativas de produção, comerciali-
zação, cultura, fortalecimento orga-
nizacional e manejo de bens naturais. 

A seguir, exemplos das ações de 
Assistência Técnica e Extenção Rural 
do Projeto em comunidades indíge-
nas e quilombolas.

Cultura da mandioca transforma 
a vida na Aldeia Ekeruá

Há dois anos, alguns integrantes 
da aldeia Ekeruá, que congrega uma 
população de cerca de 40 famílias da 
etnia Terena, encontraram na cultura 
mais tradicional do País, a mandioca, 
uma melhor qualidade de vida. O 
processamento mínimo da raiz, que 
é higienizada e picada em pequenos 
toletes para congelamento, trouxe 
não apenas  renda, mas propiciou a 
volta de famílias inteiras que alterna-
vam o trabalho como boias-frias com 
empregos em cidades da região e, 

segundo suas próprias palavras, “não 
tinham tempo para  viver as suas raí-
zes culturais”.

Segundo João Pacheco de 
Almeida Prado, engenheiro agrô-
nomo da Casa da Agricultura de 
Duartina (CATI Regional Bauru), mu-
nicípio vizinho à cidade de Avaí onde 
está localizada a aldeia, na discussão 
do Plano de Etnodesenvolvimento, 
uma das principais reivindicações 
foi a geração de uma alternativa de 
renda para as famílias. “Diferente de 
outras comunidades indígenas do 
Estado, essa aldeia está localizada em 
uma região de pouca mata preserva-
da e muita produção agropecuária. 
Eles já plantavam mandioca, mas em 
pequenas áreas e sem tecnologia. 
Fizemos um projeto para aumentar a 
produtividade e agregar valor à pro-
dução”, explica João, que junto com o 
indianista Henrique Sérgio Bünge, da 
Funai, capacitou os interessados.

Após o aumento da área planta-
da e da produtividade, que foi feito 
com a renovação das manivas e com 
a introdução de novas tecnologias 
de manejo, o passo seguinte foi in-
vestir em mudanças na forma de 
comercialização. “Aprendemos como 
cultivar melhor, manusear o produ-
to para garantir a qualidade e vimos 
o reflexo disso na comercialização. 

Antes vendíamos tudo para atraves-
sadores; além do baixo preço, às ve-
zes nem sabíamos se receberíamos”, 
conta Gilberto Piu, um dos líderes do 
grupo.

Hoje, toda produção oriunda de 
plantios da própria aldeia é comer-
cializada com uma cooperativa de 
agricultores familiares do município 
de Ubirajara. “Fizemos várias reuni-
ões e, conforme aumentou a adesão 
ao 'grupo da mandioca', o entusias-
mo cresceu junto com a criatividade. 
Construímos alguns equipamen-
tos 'caseiros', como uma máquina 
de lavagem e uma mesa com facas 
acopladas, que permitem o corte 
no tamanho exato solicitado pela 
cooperativa”, explica João Pacheco, 
acrescentando que o projeto comu-
nitário apresentado ao Microbacias 
II já foi aprovado e, com os recursos 
que devem ser liberados em breve, 
será construído um galpão e adqui-
ridos novos equipamentos”.

Apesar de ainda estarem aguar-
dando a nova estrutura, os benefícios 
já são contabilizados. “O preço médio 
recebido pelo quilo de mandioca 
descascada triplicou em relação ao 
recebido dos intermediários. Além 
disso, como a Cooperativa solicita 
cada vez mais produção da comu-
nidade, por verificar a elevada quali-
dade do produto, o grupo passou a 
comprar toda a produção da aldeia, 
mesmo daqueles que não faziam 
parte do grupo inicial”, ressalta João, 
sendo complementado por Mateus 
Piu, de 18 anos, que faz a contabilida-
de, a pesagem e o controle de qua-
lidade da produção. “Pagamos um 
preço bem melhor para os produto-
res do que se eles vendessem para 
outras pessoas. Estou animado com 
o projeto. Faço curso de administra-
ção de empresa e pensava em arran-
jar um trabalho na cidade. Agora, de-
cidi aplicar os conhecimentos aqui, 
vivendo com mais qualidade e tem-
po para manter a cultura viva”.

Outra que fala da importância do 
projeto é Elza Lipú. “Na nossa cultu-
ra o contato social e o cuidado com 
as crianças são muito importantes. 
Antes, eu saía de madrugada e só 
voltava à noite. Hoje, começo a picar 

mandioca às 6h e às 10h30 já termi-
no o serviço e ganhando mais”, conta 
orgulhosa, sem deixar de lado a faca 
que, ao longo do período diário de 
trabalho, descasca cerca de 100 qui-
los de mandioca.

Para o cacique Jazone de Camilo, 
o projeto chegou em boa hora e já 
mudou a vida de muitos integrantes 
da comunidade. “Ao lado da produ-
ção de mandioca, algumas pessoas 
têm investido no artesanato tradicio-
nal, que é vendido em feiras e nas vi-
sitas que recebemos. Também temos 
uma área onde estão sendo produzi-
das mudas de seringueira, para im-
plantação futura da cultura. Por isso, 
acredito que os membros da aldeia 
irão achar o seu caminho de trabalho 
aqui, com suas crianças ao redor”.

Para ampliar essas ações, o pre-
sidente da Associação Centro de 
Cultura Terena Kipae, Faustino Lipú, 
aposta na busca de mais recursos. 
“Estamos concorrendo a um Prêmio 
do Banco do Brasil para Iniciativas de 
Negócio que auxiliem no combate 
à fome e à pobreza. O 1.º lugar ga-
rante R$ 80 mil. O João, da Casa da 
Agricultura, enviou um projeto para 
a categoria de tecnologia social para 
renda e alimentação. Se ganharmos, 
vamos poder melhorar ainda mais as 
condições de trabalho na aldeia".

Agricultura Orgânica: nova fonte 
de renda no Quilombo 

Kimbundu-Cafundó

Logo na entrada do Quilombo 
Kimbundu Cafundó, um desenho 
na parede e a inscrição no dialeto 
Cupopoia, originário de Angola e 
trazido pelos escravos, remete às ra-
ízes culturais que os integrantes da 
comunidade tentam manter através 
dos anos e das novas gerações: Turi 
Vimba, que significa Terra de Negro. 
Na área localizada no município de 
Salto de Pirapora, pertencente à CATI 
Regional Sorocaba, residem cerca de 
110 pessoas, sendo a maioria a quin-
ta geração de moradores. 

Após um árduo processo de re-
conhecimento, que aconteceu em 
1999, e retomada das terras, que ao 
longo dos anos foram ocupadas por 
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fazendeiros da região, a comunidade 
conquistou a posse. Após estes fatos, 
uma parte dos integrantes do qui-
lombo que foram impelidos a bus-
car a sobrevivência em empregos 
na cidade, despertou para o desejo 
de resgatar o ofício de agricultores. 
“Com a reconquista do território ori-
ginal, as famílias do Cafundó proje-
tam seu futuro na busca de tornar a 
área produtiva, garantindo trabalho, 
segurança alimentar e melhoria da 
qualidade de vida para todos”, expli-
ca Abelardo, que orientou o grupo 
de técnicos da CATI e do Itesp que 
elaborou, junto com a comunidade, 
o Plano de Etnodesenvolvimento. 

O orgulho pelas tradições pode 
ser melhor observado durante as fes-
tas religiosas e as comemorações de 
datas como o 20 de novembro: Dia 
da Consciência Negra. Nesses dias 
festivos, crianças, jovens e adultos 
usam vestimentas típicas, cozinham 
pratos seculares, dançam e cantam 
o jongo, dança tradicional anterior 
ao samba, e a capoeira. “No dia a dia, 
temos um cotidiano normal como 
qualquer outra comunidade, mas 
sem esquecer as nossas raízes e que 
elas estão ligadas à terra. Temos uma 
pequena produção de hortaliças e 
frutas nos quintais, que garantem a 
subsistência e a segurança alimentar 
para várias famílias. Mas sentimos a 
necessidade de expandir, pois mui-
tos querem ter trabalho aqui”, explica 
Marcos Norberto de Almeida, presi-
dente da Associação Remanescente 
de Quilombo Kimbundu do Cafundó. 

Na reunião de divulgação do 
Projeto Microbacias II realizada em 
Sorocaba, a comunidade do Cafundó 
mostrou muito interesse em partici-
par. Após a elaboração do Plano, foi 
escrito o projeto comunitário, que já 
foi aprovado e está em fase de ajus-
tes para liberação dos recursos, que 
serão investidos na aquisição de um 
microtrator e de equipamentos de 
irrigação.

Segundo os extensionistas do 
Itesp e da CATI que estão traba-
lhando as estratégias do Projeto, a 
comunidade do Cafundó fez a op-
ção de cuidar de seu território em 
estreita harmonia com a natureza. 
“Além da regeneração das matas ci-

liares e da recuperação florestal nas 
áreas de reserva legal, as atividades 
agropecuárias serão baseadas nos 
princípios agroecológicos, sem o uso 
de agrotóxicos, adubos químicos e 
sementes transgênicas, cuidando-
-se da recuperação e proteção dos 
solos, do combate à erosão, da di-
versificação de culturas", explicam 
Carlos F. R. Medeiros e Márcia Regina 
de Andrade, do Grupo Técnico de 
Campo do Itesp de Sorocaba, e 
Paula Roberta Montanha, da Casa da 
Agricultura.

No momento, a produção agrí-
cola de hortaliças e frutas ainda é 
pequena, mas com a retomada de 
toda a área que chega a quase 200 
hectares, a comunidade pretende 
expandir o plantio e diversificar as 
atividades. Para aprimorar os conhe-
cimentos sobre os fundamentos do 
sistema orgânico, eles têm contado 
com o  apoio do engenheiro agrôno-
mo da Divisão de Extensão Rural da 
CATI, Hiromitsu Gervásio Ishikawa. 
“Houve uma demanda dos produto-
res por conhecimentos específicos. 
Nosso objetivo é ampliar a área de 
produção com tecnologia adequa-
da para obtenção de produtos de 
qualidade e com produtividade ga-
rantida”, esclarece Gervásio, que já 
promoveu várias atividades técnicas 
para difusão de informações e faz 
um acompanhamento mensal das 
atividades.   

A produção atual, que chega a 
200 quilos semanais, foi conquista-
da com a construção, há dois anos, 
de duas estufas, o que estimulou 
um grupo de pessoas a aumentar 
sua produção de hortaliças. Com 
assistência técnica do Itesp, esse 
grupo conseguiu a Declaração de 
Aptidão da Agricultura Familiar 
e pôde participar do Programa 
de Aquisição de Alimentos, as-
sumindo o compromisso 
de entregar produtos 
orgânicos à 
uma entida-
de social do 
município. 

Semanalmente, a produção é entre-
gue à Pastoral do Menor, que man-
tém projeto social com 90 crianças. 
“As frutas e verduras do Quilombo 
são de excelente qualidade. No dia 
da entrega, as crianças ficam alvoro-
çadas e muito felizes. Temos relatos 
de que a alimentação melhorou mui-
to na casa das famílias beneficiadas”, 
conta Joelma de Oliveira Silva, moni-
tora do Projeto.

Além da agricultura, a comunida-
de também investirá mais no artesa-
nato tradicional e no turismo cultu-
ral, para tanto, novos projetos para 
captação de recursos estão previstos. 
“Muitos querem conhecer a riqueza 
cultural que existe no Quilombo, mas 
é preciso fazer adaptações e melho-
rar a qualidade de vida dos morado-
res locais, para que possam receber 
mais visitantes, que atualmente vêm 
em maior número durante as festas. 

Segundo o presidente da 
Associação, Marcos Norberto, a ex-
pectativa é grande em relação ao 
Projeto Microbacias II, por isso a co-
munidade espera ansiosa a liberação 
dos recursos, para que alguns sonhos 
projetados sejam concretizados. 

Secretaria do Meio Ambiente celebra convênios com 
organizações rurais no âmbito do Microbacias II

Cleusa Pinheiro – jornalista – Cecor/CATI

Como coexecutora do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
– Microbacias II – Acesso ao Mercado, 

a Secretaria do Meio Ambiente irá celebrar con-
vênios com cooperativas e associações de pro-
dutores rurais e ambientais, com o objetivo de 
implantar Subprojetos Ambientais destinados 
à ampliação do potencial de exploração eco-
nômica, da competitividade rural familiar e da 
sustentabilidade ambiental, em áreas de restri-
ção ambiental.  Com a assinatura pelo Governo 
do Estado do Decreto n.º 59.262, em 5 de ju-
nho de 2013, data na qual se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, o secretário do Meio 
Ambiente foi autorizado a representar o Estado 
na celebração desses convênios. “Estávamos 
aguardando esse Decreto para assinar os convê-
nios e iniciar a liberação dos recursos. Este Projeto 
é uma oportunidade para que a Secretaria consiga iden-
tificar formas para que atividades econômicas sejam 
implantadas em áreas que tenham alguma restrição 
ambiental, envolvendo ações inovadoras que auxiliem 
na recuperação ou conservação ambiental e viabilizem 
o acesso ao mercado”, explica Neide Araújo, assessora da 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 
(CBRN), da Secretaria do Meio Ambiente.

O primeiro edital foi lançado em abril de 2012, abran-
gendo as regiões do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, da 
Serra da Mantiqueira, do Litoral Sul, do Vale do Ribeira, 
do Alto Paranapanema, bem como o município de 
Ribeirão Preto e a Área de Proteção de Mananciais da 
Região Metropolitana de São Paulo. “Foram seleciona-
dos nove projetos que propuseram atividades econômi-
cas que contribuem para a produção sustentável, com 
conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos”. 

Entre os projetos selecionados, o da Cooperativa 
Agropecuária de Ibiúna – São Paulo (Caisp) consolida o 
desenvolvimento sustentável na entidade, que possui 
35 cooperados e beneficia quase 100 produtores, pois 
muitos atuam como parceiros na produção dos mais 
de 200 itens comercializados, que incluem hortaliças 
folhosas (carro-chefe) e legumes embalados. “Desde 
a fundação da Caisp, em 1995, os cooperados têm um 
compromisso com a produção sustentável. Além de um 
terço dos produtores produzirem alimentos no sistema 
orgânico, os que cultivam no sistema convencional uti-
lizam o manejo integrado e o cultivo mínimo”, esclare-

ce Lucas Stamato Sampaio, engenheiro agrônomo da 
Cooperativa.

A Proposta de Negócio apresentada ao Microbacias II 
- Subcomponente Sustentabilidade Ambiental, consiste 
no desenvolvimento de novos produtos minimamente 
processados, utilizando refugos fora dos padrões dimen-
sionais. Para isso, irão construir, no âmbito do Projeto, 
uma Unidade de Processamento Mínimo. “Atualmente, 
nós temos problemas com produtos fora do padrão, 
principalmente de tamanho, que acabam sendo descar-
tados, mas que estão em perfeito estado para o consu-
mo. Nosso objetivo com os recursos do Projeto é adquirir 
equipamentos para montar a unidade e agregar valor à 
produção, abrindo a possibilidade de comercializar estes 
produtos picados e higienizados para salada”, esclarece 
Milena de Almeida Fernandes, engenharia de alimentos 
da Caisp.

Outra utilização para os recursos será a aquisição de 
um equipamento para a transformação em composto 
das folhas e talos sobressalentes. “Hoje, um pouco do 
que sobra é utilizado pelo produtor cooperado, que faz 
compostagem laminar. Nosso objetivo é adquirir um 
equipamento que fará a compostagem nas proprieda-
des, o que resultará em diminuição de irrigação, de adu-
bação e aplicação de herbicidas, pois a camada fina de 
matéria orgânica reduz muito a reprodução das plantas 
daninhas”. A expectativa é que o convênio seja firmado 
nos próximos meses. 
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Lucas Stamato, Neide Araújo e Milena Fernandes: Ações do Projeto incentivam o 
desenvolvimento da produção com responsábilidade ambiental
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Da produção à comercialização: impactos do Programa 
de Microbacias e do Projeto Microbacias II
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

Laranjal Paulista: aumento de produtividade e 
comercialização garantida

Quando a Associação dos Produtores Rurais de 
Laranjal Paulista (Asplapa) foi constituída, os primeiros 
associados buscavam ampliar e diversificar a área plan-
tada de grãos e obter melhor produtividade. Hoje, o que 
se contabiliza são abastecedouros comunitários constru-
ídos, que levaram água em quantidade e qualidade para 
atender às necessidades dos produtores; estradas rurais 
adequadas; expansão da cultura do feijão; mecanização 
das pequenas propriedades, com a aquisição de imple-
mentos agrícolas; e adoção do plantio direto na palha, 
que possibilitou a recuperação de áreas degradadas e o 
incremento de centenas de hectares em áreas agricul-
táveis. “Aproveitamos as subvenções e os incentivos do 
Programa para fortalecer e profissionalizar a nossa agro-
pecuária. Quando o Programa começou, muitos produ-
tores estavam desanimados e até pensando em deixar a 
atividade agrícola”, explica João Primo Costa, presidente 
da Associação.

Um desses produtores é Aparecido Donizetti 
Regonha. “Com baixa produtividade e pouca renda colo-
quei o sítio à venda. Quando veio o programa, vi que al-
guma coisa podia mudar e acreditei. Hoje, tudo mudou 
e nem penso em deixar a propriedade”.

Outro produtor que não participou efetivamente do 
PEMH, mas colhe os frutos na propriedade que adminis-
tra ao lado do pai, é Eduardo José Costa. “Ao assumir o 
trabalho no sítio vi a diferença que os incentivos trou-

xeram, principalmente na recuperação do solo. O plan-
tio direto foi uma das melhores coisas trazidas para a 
nossa região”, relembra o produtor, que é um entusiasta 
do Microbacias II.  O presidente da Associação também 
atesta os benefícios do plantio direto. “Participamos de 
cursos e visitas técnicas a locais em que o plantio direto 
era muito utilizado e recebemos uma semeadora. Deu 
tão certo, que hoje temos mais de 50 plantadeiras”, con-
tabiliza João Primo.   

Agora, no Projeto Microbacias II, os produtores visu-
alizaram a oportunidade de concretizar o sonho de ar-
mazenar e comercializar de forma independente a sua 
produção. “Fizemos a Manifestação de Interesse com o 
objetivo de obter recursos e construir uma unidade de 
recebimento, secagem, armazenamento e beneficia-
mento de grãos, visando ter autonomia quanto à comer-
cialização e, também, agregação de valor. Em um médio 
prazo, poderemos investir em subprodutos dos resíduos 
de milho para ração animal e na comercialização de fei-
jão, soja e milho de pipoca ensacados, bem como pro-
duzir derivados do milho como fubá e farinha”, explicou 
João Primo Costa, presidente da Associação, informando 
que atualmente os grãos são armazenados em empre-
sas particulares, com um alto custo e comercializado 
com empresas produtoras de ração animal.

O projeto apresentado tem um orçamento estimado 
em R$ 1,7 milhão e contempla a construção de dois silos, 
que juntos têm capacidade para 50 mil sacas de grãos e 
um galpão de beneficiamento, com  secadora, empaco-
tadora e fábrica de ração.

Cada produtor será dono de cotas e terá poder de de-
cisão no negócio. “Futuramente, planejamos criar uma 
cooperativa e uma marca comercial, para atingir novos 
mercados regionais, como as redes de supermercados e 
o mercado varejista”, alega João Primo, dizendo que dos 
44 produtores associados, 25 estão no grupo do projeto. 

De acordo com os extensionistas Antônio José 
Rodrigues Neto e Débora Sahyun, da Casa da Agricultura, 
que estão dando apoio técnico para  implementação do 
projeto,  os associados pretendem agregar valor a 20% 
da produção de feijão e 10% da produção de milho, que 
hoje é vendida totalmente a intermediários. "Para isso, 
pretendem padronizar sua produção de acordo com as 
exigências dos editais de compras dos Programas de 
Aquisição de Alimentos. Outro fator importante é re-
dução dos custos de secagem e armazenamento e dos 
custos na pecuária de corte, já que irão dispor de uma 
fábrica de ração. Eles estão confiantes; tanto que a con-
trapartida deles será maior que a estipulada no Projeto". 

Balbinos: ações incentivaram a permanência de 
produtores na zona rural

Em Balbinos, município de pouco mais de 1.300 ha-
bitantes, pertencente à CATI Regional Lins, a maior parte 
da população sobrevive em função da agricultura. Entre 
os produtores, a maioria familiares, a pecuária de leite e 
a olericultura são as principais atividades. No entanto, a 
dificuldade para obter água para a produção agropecu-
ária estava levando alguns a desistirem da atividade e/
ou arrendar as terras para o plantio de cana. “Até para as 
atividades rotineiras da propriedade era difícil o acesso à 
água. Tínhamos um poço caseiro, mas a vazão era pou-
ca”, relata Paulo Sérgio Guandalin, produtor de leite e de 
olerícolas. 

O entendimento de que sozinhos não conseguiriam 
mudar a situação aconteceu na reunião para elaboração 
do diagnóstico participativo do Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas. “Com as discussões sobre os 
principais problemas da microbacia e as soluções viáveis, 
incentivamos a criação de uma associação para o forta-
lecimento dos produtores e a participação no Programa”, 
explica Silvio César Barbosa, engenheiro agrônomo res-
ponsável pela Casa da Agricultura.

A partir da fundação, em 2003, da Associação dos 
Produtores Rurais do Córrego Grande de Balbinos e de 
seu fortalecimento pelo Programa, o cenário se modifi-
cou e as conquistas, que foram muitas, são contabiliza-
das em diversificação de atividades econômicas, aumen-

to de renda e de qualidade de vida. “Com a formação 
de grupos, os produtores tiveram acesso a subvenções 
e incentivos, que trouxeram desenvolvimento local. A 
instalação de apenas dois abastecedouros comunitá-
rios, que beneficiaram 10 produtores, gerou 10 empre-
gos diretos, pois além de viabilizar a atividade leiteira, 
possibilitou a construção de 14 estufas, o que ampliou a 
produção de olerícolas”, ressalta Silvio. 

Para os produtores, os ganhos vão além da fartura 
de água. “Ter água nas propriedades foi o principal be-
nefício para nós, pois sozinhos jamais conseguiríamos 
ter poços artesianos tão profundos e bons como esses. 
Mas o conjunto de ações do Programa trouxe de volta 
o ânimo e o desejo de continuar na terra e dela tirar o 
sustento das nossas famílias”, conta emocionado Paulo 
Guandalin. 

No Projeto Microbacias II, os produtores apresenta-
ram uma proposta para construção de um minilaticínio 
e já estão se mobilizando para a arrecadação do valor da 
contrapartida dos 30%, do montante total que é de cer-
ca de R$ 560 mil. “O Plano de Negócio foi aprovado na 
primeira chamada pública e já temos a liberação dos re-
cursos. Para dar início às obras, estamos apenas aguar-
dando o aval do Sistema de Inspeção Estadual (Sisp), o 
que esperamos que aconteça nas próximas semanas, 
para que não haja atrasos no nosso cronograma”, escla-
rece Silvio, acrescentando que a licença da Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) já foi 
obtida, o que garante a adequação ambiental do pro-
jeto.

Segundo Carlos Roberto Tassi, produtor de leite e 
membro da Associação, atualmente são comerciali-
zados cerca de 3.500 litros de leite/dia, produzidos no 
município e por alguns associados dos municípios de 
Pirajuí e Uru. “Atualmente, a comercialização da produ-
ção é feita conjuntamente. Temos cinco tanques de res-
friamento, sendo dois coletivos e três particulares; o de 
maior capacidade está instalado na Casa da Agricultura. 
Comercializamos com um laticínio da região, mas por 
um preço baixo que não alcança um real. Nosso desejo 
com o minilaticínio é aumentar a produção, embalar o 
leite em saquinhos - o tradicional “barriga mole”, e assim 
poder vender diretamente, principalmente nos progra-
mas públicos de aquisição de alimentos. Com o exce-
dente, pretendemos fazer muçarela e iogurte. Teremos 
valor agregado e muito mais condições de continuar 
exercendo o nosso ofício de produtor rural”. 

Durante oito anos (2000 a 2008), o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH), propiciou a plena execução 
da extensão rural, fortaleceu a organização rural e incentivou a adoção de práticas conservacionistas, bem como o 
desenvolvimento de uma produção agropecuária sustentável. Já o Projeto  Microbacias II tem seu foco voltado para 

o acesso ao mercado. Apesar das diferenças, os dois são complementares, pois para conquistar novos nichos de comercialização, 
garantindo renda e emprego no campo, é preciso ter bases sólidas na produção, para oferecer produtos de qualidade para consu-
midores cada vez mais exigentes.

A seguir,  dois exemplos de associações de produtores que nasceram no âmbito do PMEH, incrementaram a área produtiva 
com sustentabilidade e agora estão investindo para otimizar a comercialização e alcançar novos mercados. 

Silvio Barbosa, da Casa da 
Agricultura: Prefeitura doou 
o terreno onde em breve será 
construído o minilaticínio

Paulo Guandalin 
e sua mãe Nair 
comemoram a 
chegada da água 
que proporcionou 
a construção 
de estufas e o 
aumento da 
produção de 
olerícolas

Fotos: Cleusa Pinheiro – Cecor/CATI
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Um pouco de história: sustentabilidade na 
pauta das Microbacias
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

Quando o Programa Nacional de Microbacias 
(primeiro de que se tem relato) foi implemen-
tado, no final da década de 1980, o termo de-

senvolvimento sustentável ainda não havia sido cunha-
do e nem tão pouco sustentabilidade, com o tripé social, 
ambiental e econômico, era um conceito enraizado no 
cotidiano do meio rural. “O enfoque desse programa era a 
conservação do solo, em consequência de preocupações 
levantadas em décadas anteriores, nas quais a degradação 
dos solos deveria ser incluída na pauta das ações desen-
volvidas no meio rural”, explica João Sálvio Neto, enge-
nheiro agrônomo que atuou na Seção de Conservação do 
Solo do Departamento de Mecanização Agrícola (Dema), 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e, posterior-
mente, na CATI.

Esse Programa ganhou destaque no Paraná e desper-
tou o interesse de São Paulo. “O Governo do Estado enviou 
uma equipe para conhecer as ações desenvolvidas junto 
aos agricultores paranaenses e desenhar um Programa se-
melhante em solo paulista. Elaboramos um projeto bem 
abrangente, que  englobava várias frentes de atuação, 
com o objetivo de promover a conservação dos recursos 
naturais – especialmente o solo e a água  – e a organiza-
ção rural”, relata João Sálvio, que participou do grupo de 
visitação e da elaboração do projeto (que foi implemen-
tado pelo Decreto n.º 27.329, de 1987), informando que, 
apesar da extensa área de atuação, por questões técnicas 
e políticas, em um primeiro momento apenas as ações 
de adequação de estradas rurais foram desenvolvidas. 
“Apesar disso, relatos emocionados que ouvimos em vá-
rias regiões, onde as estradas foram adequadas, fez valer o 
empenho dos técnicos envolvidos na ação. Em visita a al-
gumas propriedades da região Oeste do Estado, ouvimos 
o agradecimento de  dois produtores que, antes da inter-
venção nas estradas, haviam colocado seus sítios à venda, 
pois sofriam com a erosão e não estavam mais conseguin-
do escoar a produção e, em épocas de chuva, nem sair de 
casa”.  

Estas ações precederam a criação do Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas, desenvolvido pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI, entre os 
anos de 2000 e 2008, e realizado com recursos do Governo 
do Estado e do Banco Mundial. “Nesse Programa foram de-
lineadas as estratégias para definir o melhor modelo para 
o desenvolvimento sustentável em São Paulo, utilizando a 
microbacia hidrográfica como unidade de planejamento 
e intervenção, bem como área para implementar ações 
que tivessem impactos positivos nos âmbitos sociais, am-
bientais e econômicos”, esclarece o engenheiro agrônomo 

Cláudio Antônio Baptistella, gerente 
técnico do  Programa, durante sua 
execução.

A organização rural com a criação 
e/ou fortalecimento de centenas de 
associações de produtores e revita-
lização dos Conselhos Municipais e 
Regionais de Desenvolvimento Rural, 
foi um dos pilares para que os objeti-
vos do Programa fossem concretiza-
dos. “Os números do Programa são 
grandes, tanto em número de micro-
bacias trabalhadas (970) quanto em 
número de produtores atendidos 
(69.997). Porém, muitos resultados 
obtidos são difícieis de serem quan-
tificados, pois estão relacionados ao 
resgaste de dignidade e cidadania, 
bem como à inclusão social. Outro 
fator importante a ser ressaltado é 
que o Programa foi um instrumen-
to de transformação da metodolo-
gia de trabalho dos extensionistas 
da CATI e mola propulsora para um 
remodelamento no perfil dos pro-
dutores atendidos, que se tornaram 
mais ativos no processo de mudan-
ça da agropecuária paulista”, ressalta 
Cláudio.

As ações realizadas pelo 
Programa refletiram na ampliação de 
áreas agricultáveis e no aumento de 
produtividade em centenas de mu-
nicípios, nas 40 Regionais da CATI. 
Segundo João Brunelli Júnior, geren-
te técnico do Projeto Microbacias II, 
a realização do Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas sedi-
mentou o caminho da produção 
com qualidade, o que permitiu aos 
agricultores, principalmente os fa-
miliares, melhores condições para a 
comercialização. “Não adianta elabo-
rar projetos complexos de negócios 
para agregar valor e alcançar novos 
nichos de mercado, se os produtores 
estiverem enfraquecidos e sem uma 
produção de qualidade, com garan-
tia de sustentabilidade ambiental, 
requisitos primordiais dos consu-
midores da atualidade. Por isso, o 
Programa de Microbacias foi funda-
mental, pois forneceu a base para 
que as associações se estruturassem 
e pudessem apresentar as Propostas 
de Negócio ao Microbacias II”.

Contribuição da Secretaria do Meio Ambiente no 
Programa de  Microbacias 

A Secretaria do Meio Ambiente (SMA) apoiou as ações ambientais do 
Programa de Microbacias com o desenvolvimento do Projeto de Recuperação 
de Matas Ciliares (PRMC), por meio do qual foram implementados projetos-
-pilotos, que se tornaram unidades de multiplicação de tecnologias de recu-
peração e reflorestamento. “O objetivo 
foi criar subsídios para polícas públicas 
voltadas à recuperação de matas ci-
liares. As microbacias foram adotadas 
como unidades de gestão e as mudas 
para a restauração foram fornecidas 
pela CATI", esclarece Daniela Petenon, 
da SMA. 

A execução do Projeto em 15 
microbacias foi gerenciada pela 
Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais (CBRN), com apoio 
dos demais órgãos da SMA. As ações 
foram desenvolvidas nas Bacias do 
Rio Aguapeí, em Gabriel Monteiro; Garça; Pacaembu; no Rio Mogi-Guaçu, 
em Águas da Prata; Jaboticabal; Socorro; no Rio Paraíba do Sul, em Cunha; 
Guaratinguetá; Paraibuna; nos Rios Piracicaba/Capivari/Jundiaí, em Cabreúva; 
Joanópolis; Nazaré Paulista; no Rio Tietê-Jacaré, em Ibitinga; Jaú; Mineiros do 
Tietê. “Pelas suas características ecológicas, as matas ciliares protejem os cur-
sos d'água e seus entornos, além de atuarem como corredores ecológicos 
para a manutenção da biodiversidade e como fixadoras de gás carbônico, po-
dendo minimizar o efeito estufa. Por tudo isso, a restauração de matas ciliares 
degradadas é especialmente importante”, comenta Daniela, salientando que 
as linhas de atuação abrangeram o apoio à restauração sustentável, projetos 
demonstrativos, desenvolvimento de políticas públicas, capacitação, educa-
ção ambiental,  treinamento e gestão. 

Isso é o que aconteceu no município de Jaú, abrangido pela Bacia do Tietê-
Jacaré. “O projeto foi bem abrangente e contou com a adesão da maioria dos 
produtores da Microbacia do Córrego Santo Antônio. A parceria foi a  razão 
do sucesso do Projeto na cidade, pois houve uma total integração entre os 
produtores, que cederam suas áreas e colocaram máquinas e equipamentos 
à disposição, a CATI que fez a mobilização dos agricultores e doou as mudas; a 
Secretaria do Meio Ambiente que fez o acompanhamento técnico e  elaborou 
as metodologias; e a ONG Pró-Terra, que contratou a mão de obra executora 
do plantio. Nesse ponto é preciso destacar a importância dessa entidade, pois 
os trabalhadores recrutados estavam ociosos com a mecanização da cana na 
região, foram capacitados e até hoje estão prestando serviços”, ressalta João 
André de Almeida Prado, diretor da CATI Regional Jaú.

Para o produtor Antonio Carlos Botelho Muller Carioba, em cuja proprieda-
de foi feito o reflorestamento em uma vasta área de mata ciliar, os resultados 
foram excelentes. “Aderimos ao Projeto para melhorar a qualidade ambiental 
e de vida na propriedade, apesar de que já tínhamos uma área de mata nativa 
preservada, mas que estava isolada. Com o plantio da mata ciliar, agora que 
as árvores já estão crescidas, se formou um corredor ecológico na proprie-
dade, o que possibilitou a volta de vários animais, inclusive o gato maracajá, 
típico da região, mas que há anos não era visto”, relata o produtor, informando 
que na microbacia foram testados diversos sistemas de  plantio, para estabe-
lecer os que melhor se adaptam à região. “O maior legado do Projeto  foi a 
conscientização dos produtores quanto à importância das matas ciliares e a 
visão correta de se adequar às legislações ambientais. No nosso caso, os be-
nefícios vieram para os agricultores e para os moradores da área urbana, pois 
o Córrego Santo Antônio abastece a cidade”. 
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Antônio Carlos e João André comemoram as 
ações do Projeto em Jaú
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AconteceuAconteceu
Governador assina repasse para 2.ª Chamada 

Pública do Microbacias II

Em evento realizado no dia 18 de junho, no Palácio 
dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin 
anunciou o repasse de recursos de cerca de R$ 17 mi-
lhões para 40 Iniciativas de Negócio propostas por 25 
associações e 15 cooperativas de 39 municípios, con-
templadas na segunda Chamada Pública do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - 
Acesso ao Mercado. Com essa segunda Chamada, cerca 
de 1.200 famílias serão beneficiadas diretamente.

O primeiro repasse de recursos foi efetivado em 21 
de setembro de 2012, no total de R$ 15,1 milhões, be-
neficiando 36 Iniciativas de Negócio, que já estão em 
execução. Na terceira Chamada Pública, 65 organizações 
de produtores manifestaram interesse em participar. O 
maior número de interessados demonstra que os planos 
aprovados e em execução estão servindo de modelo 
para outras associações e cooperativas. O repasse destes 
recursos é um impulso ao agronegócio e uma oportuni-
dade de melhorar a renda e a vida das famílias de pro-
dutores. O Projeto Microbacias II tem a duração de cinco 
anos e irá até 2015.

Microbacias II: Missão do Banco Mundial avalia 
execução da primeira metade do Projeto

Entre os dias 10 e 20 de junho, representantes do 
Banco Mundial estiveram com a equipe que gerencia 
o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado para uma 
missão preparatória da revisão de meio-termo. Em visi-
tas a vários municípios e também nas reuniões realiza-
das na sede da CATI, em Campinas, os consultores do 
Banco Mundial, puderam analisar o que foi executado 
até o momento em relação: às Iniciativas de Negócio 
aprovadas; às Salvaguardas Ambientais e Sociais; à capa-

citação das organizações de produtores; e à manutenção 
das estradas rurais. 

O economista da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO) e consultor do 
Banco Mundial, Dino Francescutti, visitou associações 
e cooperativas em Botucatu, Pratânia, Itatinga, Laranjal 
Paulista, Amparo, São Miguel Arcanjo, Urupês, Cândido 
Rodrigues e Valinhos para entender os projetos e as ações 
propostas, verificar o que já foi efetuado, o que falta fazer, 
e como as associações estão organizadas para cumprir os 
objetivos. Marilin Renfeldt, antropóloga e consultora do 
Banco Mundial na área de salvaguardas sociais, visitou 
comunidades tradicionais em três municípios paulistas: 
quilombos em Eldorado e Itatiba e uma aldeia indíge-
na em Avaí. E o consultor do Banco Mundial na área de 
transportes, engenheiro civil Fernando de Melo e Silva, 
discutiu a implantação do sistema de gerenciamento da 
malha viária municipal para otimizar os trabalhos de ma-
nutenção das estradas rurais. 

No dia 18 de junho, representantes da CATI e da 
Secretaria do Meio Ambiente participaram de uma vi-
deoconferência com a gerente do Projeto pelo Banco 
Mundial, Marianne Grosclaude. Na oportunidade, foram 
esclarecidas algumas dúvidas e o cronograma atualiza-
do. Na semana anterior, alguns participantes também es-
tiveram em videoconferência com a especialista ambien-
tal da FAO, Kátia Medeiros, para discutir pontos referentes 
às salvaguardas ambientais. A revisão de meio-termo do 
Projeto Microbacias II deve acontecer no mês de agosto.

CATI promove discussão regional sobre o Projeto 
Microbacias II 

Entre os dias 25 e 28 de junho, nas dependências da 
CATI Regional Jaú, a equipe responsável pelo gerencia-
mento do Projeto Microbacias II reuniu-se com os direto-
res técnicos e assessores das 40 Regionais CATI. O encon-
tro teve como principal objetivo promover o engajamen-
to pleno das equipes na execução do Projeto, visto que as 
ações operacionais de cada Componente dependem da 
integração de toda a rede CATI. Foi feita uma retrospecti-
va histórica do Projeto, desde os primeiros passos até os 
dias atuais, pontuando os avanços e as dificuldades en-
contradas pela equipe de gestão nos aspectos político, 
técnico, jurídico e administrativo. 

Os responsáveis técnicos por cada Subcomponente 
do Microbacias II tiveram a oportunidade de esclare-
cer a operacionalização e a estratégia a ser adotada 
para agilizar a execução do Projeto. Foram abordados 
os Subcomponentes: Investimento para Iniciativas de 
Negócio dos Agricultores Familiares; Fortalecimento das 
Organizações de Produtores Rurais; Políticas Públicas, 
Monitoramento de Mercado e Extensão Rural; e 
Fortalecimento da Infraestrutura Municipal.
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