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Boas Práticas Agropecuárias

Do campo até a mesa, a certeza 
de uma produção sustentável, 
com respeito ao meio ambiente 
e socialmente justa com quem 
produz e com quem consome.
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Boa Leitura!

Enquanto esta edição esteve sendo preparada, a CATI chegou aos seus 46 anos de existência, comemorados 
no mês de novembro. Uma CATI madura, que foi aprendendo, ao longo destas décadas, a ouvir os anseios dos 
produtores rurais paulistas e a sentir a mudança do mercado em relação às novas e cada vez mais rigorosas exi-
gências ao que é produzido, à forma de produção e à qualidade final do que é oferecido aos consumidores. 

A instituição também foi vendo, ao longo do tempo, as indicações virarem padrões e os padrões tornarem-se 
regras e a alimentação ser colocada lado a lado com a saúde e corresponsável por uma vida mais saudável. Ao 
mesmo tempo, teve que lidar com termos que surgiram junto com a nova consciência do ser humano: a susten-
tabilidade, a preocupação com o futuro das novas gerações e o legado das anteriores, o socialmente justo e o 
ambientalmente correto.

E, assim, viu surgirem os selos e protocolos atestando a procedência de tudo que é produzido pelo homem 
em um planeta que passou a ser globalizado. Esse momento coincidiu com a redemocratização do País e a aber-
tura do mercado brasileiro às exportações, que passaram a levar a nossa produção aos mais exigentes mercados. 
No Brasil, a estabilização da moeda também começou a apresentar reflexos na mesa do brasileiro, com maior 
fartura e diversidade. Então era preciso inserir os produtores familiares para que eles também tivessem acesso a 
esse novo e promissor mercado interno e externo e o papel da CATI foi o de buscar uma forma de fortalecê-los e 
isso foi feito via capacitação para as Boas Práticas Agropecuárias. Todos os projetos e programas desenvolvidos 
e/ou apoiados pela CATI passaram a ter como foco o respeito ao meio ambiente, a preservação dos recursos na-
turais e a qualidade do produto final. A maneira de fazer com que essas capacitações se estendessem por todo 
o território paulista, foi por meio do fortalecimento das associações para que as vozes e os conceitos se multipli-
cassem entre as famílias de produtores rurais.

Hoje, a CATI está na segunda fase do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – 
Acesso ao Mercado, tem o Projeto CATI Leite e apoia as cadeias produtivas inseridas nos Planos Municipais de 
Desenvolvimento Rural, uma parceria entre o Estado e as prefeituras, para que todos possam trabalhar unidos 
em prol da melhoria das condições de vida no campo; da contenção do êxodo rural, tão danoso às futuras ge-
rações; da criação de oportunidades que possibilitem tornar o campo um mercado de trabalho tão promissor 
quanto se alega que as cidades o são.

E é isso que a CATI vem fazendo ao longo de décadas, dando suporte ao produtor rural paulista, ajudando-o 
a acessar políticas públicas que lhe garantam o investimento necessário não apenas para se manter na atividade, 
mas para tornar o campo e este País, essencialmente agrícola, um motivo de orgulho. A CATI trabalha para que 
os produtos paulistas obtenham todos os selos de qualidade disponíveis às respectivas cadeias produtivas, para 
que os nossos produtores rurais possam competir em igualdade de condições com os melhores do mundo e 
façam com que a marca Brasil seja a confirmação de que as Boas Práticas Agropecuárias vêm sendo seguidas em 
todos os seus pontos de abrangência: no respeito às leis de uso do solo, na preservação da biodiversidade, na 
sanidade, no respeito ao trabalhador rural e às leis de segurança no campo, na qualidade dos produtos, na justiça 
social e ambiental. O trabalho dos extensionistas da CATI consiste em articular, alertar, capacitar, tratar cada um 
destes pontos com a aplicação das Boas Práticas Agropecuárias, e esta também é a missão desta edição.
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Licenciado em Economia pela Universidad Nacional de Mar del Plata, de Buenos Aires (Argentina), e com mes-
trado internacional em Desenvolvimento Local/Rural pela Universidad Politécnica de Madrid (Espanha), Marcos 
Fazzone é docente da pós-graduação em agronegócios na Universidade de Belgrano e na Universidade de San 
Martín, ambas de Buenos Aires. 

Desde 2003, Marcos é consultor de Boas Práticas Agropecuárias da América Latina e do Caribe para a 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), onde tem seu trabalho direcionado para 
a assistência a projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar. Uma das principais linhas de trabalho 
tem sido o desenvolvimento de uma estratégia para promover as Boas Práticas Agropecuárias junto aos peque-
nos produtores. 

Nesta entrevista, Marcos Fazzone defende que mais que uma normatização, uma exigência comercial ou uma 
certificação, as Boas Práticas Agropecuárias devem ser compreendidas como uma ferramenta que pode contri-
buir para o desenvolvimento integral dos agricultores, suas famílias, dos trabalhadores rurais e também para que 
a sociedade possa ter acesso a alimentos saudáveis e produzidos de forma responsável.

RCA – O que são as Boas Práticas Agropecuárias 
(BPA) e quais os principais focos deste sistema?

MF - Uma definição simples é que as BPA são sim-
plesmente “fazer as coisas bem e dar garantia disso”. 
Implica a implementação das melhores práticas agro-
nômicas e de gestão em qualquer tipo de unidade de 
produção agropecuária, sem importar o seu tamanho 
e a atividade desenvolvida. Tais práticas se orientam 
principalmente a: proteger o meio ambiente, garan-
tir a inocuidade dos alimentos, promover a segurança 
das pessoas (em especial dos trabalhadores rurais) e 
promover o bem-estar animal.

É importante mencionar que, na atualidade, as BPA 
estão sendo promovidas por meio de normas, pa-
drões e protocolos, especialmente pelo setor privado, 
cuja adoção é voluntária. Sob esta ótica, as BPA são 
“um conjunto de princípios, normas e recomendações 
técnicas aplicáveis à produção, ao processamento e 
ao transporte de alimentos, orientadas a assegurar a 

proteção da higiene, da saúde humana e do meio am-
biente, mediante métodos ecologicamente seguros, 
higienicamente aceitáveis e economicamente factí-
veis”.

RCA – De que forma este princípio pode influen-
ciar positivamente os produtores rurais, trabalha-
dores, consumidores e mercado?

MF - As BPA são, acima de tudo, uma questão de saú-
de pública, pelo potencial de benefício ao conjunto 
da sociedade. É, portanto, uma responsabilidade de 
todos os atores envolvidos e cada um desempenha 
um papel em relação às BPA.

Os produtores podem alcançar um sistema mais sus-
tentável de produção, caracterizado por um equilíbrio 
social, ambiental e econômico. Os trabalhadores rurais 
podem melhorar significativamente sua qualidade de 
vida. Com as BPA, devem ser garantidas condições 
dignas de trabalho, tais como o registro em carteira, 

salários justos, equipamentos de proteção individual 
para minimizar os riscos de acidentes e a existência 
de instalações que ofereçam condições higiênico-
-sanitárias adequadas. As famílias rurais também se 
beneficiam, por um lado pelo consumo de alimentos 
mais saudáveis e por outro, pela assimilação de bons 
hábitos, mesmo em outras atividades não diretamen-
te ligadas à produção. Práticas para a higiene e o cui-
dado pessoal, assegurar a potabilidade da água, regis-
trar gastos e receitas da família, são algumas das mais 
adotadas. A isso se soma a possibilidade de usufruir 
de um entorno sócioprodutivo bem diferente daque-
le que se pode observar nas unidades convencionais 
de produção. Uma propriedade com BPA se caracteri-
za por contar com sinalização, identificação de glebas, 
instalações para armazenar insumos e agroquímicos, 
depósito para embalagens vazias, conservação do 
meio ambiente, entre outros. Finalmente, os consumi-
dores têm um papel fundamental por constituírem-se 
em verdadeiros vetores da aplicação das BPA, infor-
mando-se e exigindo que o mercado ofereça garan-
tias de qualidade e inocuidade dos produtos.

RCA – Quais as dificuldades percebidas para a apli-
cação das BPA?

MF- As maiores dificuldades estão associadas às bar-
reiras culturais, sociais, à falta de informação e capa-
citação. Muitos produtores já internalizaram certas 
práticas que nem sempre são as mais adequadas, sen-
do o mau uso dos agrotóxicos um exemplo evidente. 
As BPA implicam uma série de mudanças de hábitos, 
como realizar registros diários, usar equipamentos de 
proteção individual, cumprir com as recomendações 
de aplicação de agroquímicos e outras práticas às 
quais os produtores tradicionais não estão acostuma-
dos.

Embora atualmente já se note uma maior conscienti-
zação sobre a importância e os benefícios de aplicar as 
Boas Práticas, observa-se que os produtores somente 
começam a adotá-las por exigências de mercado.

RCA – Mesmo num sistema de BPA, é permitido o 
uso de agrotóxicos?

MF – Sim, é preciso entender que as BPA são uma me-
todologia de produção e gestão e, portanto, se cons-
titui numa modalidade de trabalho que pode ser apli-
cada a qualquer sistema de produção.

As BPA promovem o uso racional dos agrotóxicos. Por 
um lado, busca utilizar em maior medida o controle 
biológico de pragas e doenças, por meio do manejo 
integrado, uso de armadilhas, barreiras e inimigos na-
turais, biopreparados etc. No entanto, nos casos em 
que é necessária a aplicação de agroquímicos, se bus-
ca substituir o uso dos produtos de maior toxicidade 

pelos de menor toxicidade. Adicionalmente, se coloca 
especial atenção para que os produtores apliquem as 
doses recomendadas e respeitem os períodos de ca-
rência.

RCA – Quais os cuidados específicos para com os 
animais?

MF – Com relação à produção pecuária, as Boas Prá-
ticas Pecuárias colocam ênfase em promover o bem-
-estar animal. Isto implica a consideração de questões 
éticas e morais, além das econômicas. As práticas de 
bem-estar animal devem estar presentes em cada 
propriedade, porém, é fundamental naquelas com 
sistemas de confinamento, como são os casos da avi-
cultura e da suinocultura. A maioria dos cuidados bus-
ca garantir o estado sanitário dos animais, baixar os 
níveis de estresse e contar com instalações que asse-
gurem o espaço, a temperatura e um acesso à alimen-
tação de maneira adequada.

RCA – De que forma os técnicos de extensão rural 
devem orientar os produtores quanto às mudan-
ças em suas propriedades?

MF - Deve-se levar em conta que as BPA, promovidas 
por meio de legislações ou protocolos, são um pouco 
rígidas para os produtores, pois definem “o que deve 
ser feito”, porém, não necessariamente “como fazer”. 
Portanto, a extensão rural se constitui em um meio 
básico para a aplicação e adoção das BPA. Nesse tra-
balho, é crítico que os técnicos extensionistas tenham 
uma formação integral de todos os componentes das 
BPA, portanto, é também necessária certa especializa-
ção nas culturas, pragas e doenças características da 
região produtora na qual está atuando.

Desde o ponto de vista institucional, deve ser fomen-
tada uma estreita articulação entre a pesquisa apli-
cada e o trabalho de extensão rural. Para obter uma 
maior conscientização e uma internalização das BPA, 
os produtores podem ser incentivados por meio da 
divulgação das vantagens e dos benefícios (quantifi-
cados) de sua aplicação, principalmente em relação à 
produção convencional.

Metodologicamente, uma vez que as BPA implicam 
mudanças de hábitos e convencimento, recomenda-
-se a elaboração de um plano de implementação gra-
dual. Pode iniciar-se com fases primárias de práticas 
relacionadas ao planejamento, preparo do solo, à se-
leção de sementes, ao manejo das culturas e aos re-
gistros mínimos para, em seguida, trabalhar com ma-
nejo integrado, tecnologia e indicadores de gestão.

RCA – Quais as principais mudanças sugeridas? 
O custo é alto para se implantar as Boas Práticas 
Agropecuárias? 

Boas Práticas 
Agropecuárias : uma 
metodologia de 
produção e gestão 
que beneficia toda a 
sociedade
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Marcos Fazzone

Roberta Lage – Jornalista – Cecor/CATI
Tradução – espanhol/português: Abelardo Golçalves Pinto – 
Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural (Dextru)/CATI 
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Boas Práticas Agropecuárias
Situação Geral e Tendências

José Augusto Maiorano – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Campinas – maiorano@cati.sp.gov.br

A globalização dos mercados tem como instru-
mentos estratégicos a padronização; a certi-
ficação de produtos e serviços; os processos 

para mediar as transações, evitando os exageros; e as 
barreiras técnicas que surgem como forma de prote-
cionismo econômico. A indústria foi pioneira nestas 
questões, que foram derivadas da chamada “qualidade 
industrial”, ampliada via International Organization for 
Standardization (ISO), que traz em seu bojo o conceito 
de avaliação da conformidade. Esta avaliação passa a 
nortear as políticas públicas, conferindo maior inserção 
e competitividade à indústria nacional, movimento que 
acontece pós-Constituição de 1988, com a abertura e a 
redemocratização do País.

Com as mudanças na dinâmica do comércio mun-
dial, no início dos anos 2000, e o aumento do fluxo de 
produtos, começaram a surgir vários problemas, prin-
cipalmente do ponto de vista da saúde, visto que ¾ do 
que é produzido mundialmente são gêneros alimentí-
cios advindos da produção agropecuária. Entre estes 
problemas, podemos citar: a doença da “vaca louca” na 
Europa, nos anos 1990; a febre aftosa no Reino Unido, 
em 2001; a gripe aviária, na Ásia; as carnes com hor-
mônios e as frutas com resíduos de agrotóxicos, entre 
outros. O medo e a consequente reação a todos estes 
problemas estimularam a criação e aplicação de diver-
sos protocolos de controle e qualidade.

Dentre os setores agropecuários, o mais sensível – 
devido aos aspectos ligados à saúde, sanidade e qua-

lidade, e também o mais regulamentado por parte dos 
governos – foi a fruticultura. 

Alvo de compradores europeus, a produção de fru-
tas foi normatizada e regulamentada com a criação 
do protocolo EurepGAP, hoje GlobalGAP. A Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) para a 
área de processamento industrial e embalamento, as-
sim como as Boas Práticas Agropecuárias (BPA) para o 
processo produtivo, são as mais requeridas nos proces-
sos de certificação. 

O papel dos governos é impor regras e cada país, 
respeitando suas tradições e cultura tecnológica, opta 
por um grau de adoção das regulamentações técnicas, 
as quais podem variar, de acordo com a origem e famí-
lia dos produtos (frutas, cereais, cárneos, lácteos etc.), 
com a natureza (in natura, processado), com as carac-
terísticas do mercado internacional, dando maior en-
foque para um ou para outro e, também, influenciado 
pelo papel de cada produto na pauta de exportações.

No Brasil, o pioneirismo em relação à regulamen-
tação ocorreu com a introdução e o desenvolvimen-
to da Produção Integrada de Frutas (PIF), que depois 
evoluiu para os outros produtos agrícolas e pecuários, 
implantados pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), denominado – Sistema Agrícola 
de Produção Integrada (SAPI), atualmente conheci-
da como Produção Integrada Brasil (PI Brasil), apoiada 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
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MF – Os maiores custos das BPA estão associados 
aos investimentos necessários para adequar certas 
instalações, como depósito para guardar agroquí-
micos, banheiros para os trabalhadores rurais, locais 
para o descarte de embalagens vazias, entre outros. 
No entanto, é possível construir instalações bastante 
modestas, de baixo custo, sendo que o importante é 
a capacidade funcional das mesmas. Aqueles produ-
tores que buscam acessar determinados mercados 
devem assumir o custo da certificação e das audito-
rias do protocolo selecionado. Os custos, ainda que 
não sejam excessivamente elevados, muitas vezes se 
constituem em uma barreira para os produtores, es-
pecialmente com relação à agricultura familiar. Nesse 
sentido, muitos protocolos, como o GlobalGAP (Good 
Agricultural Practices), oferecem a possibilidade de 
certificações grupais, certificando áreas de cultivo e 
distribuindo os gastos entre todos os proprietários 
envolvidos. 

A percepção dos produtores que aplicam as BPA há 
vários anos é que os custos iniciais logo são compen-
sados pelos benefícios produtivos, sociais e ambien-
tais gerados ao longo do tempo.

RCA – De que forma as Boas Práticas podem am-
pliar o acesso dos produtores ao mercado?

MF – Na atualidade, as BPA estão sendo exigidas por 
alguns mercados – especialmente pelas grandes ca-
deias de supermercados dos países desenvolvidos – 
como um requisito para a compra de alimentos. Por 
isso, aqueles produtores que adotam as BPA possuem 
acesso preferencial a tais mercados de exportação. 
Apesar de cada país possuir uma normativa ou legis-
lação própria nos temas relativos às BPA, em nível in-
ternacional está se consolidando um padrão único de 
referência, denominado GlobalGAP. Esta certificação 
já está presente em 122 países e representa os gran-
des atores na comercialização de alimentos, além de 
empresas fornecedoras de sementes, insumos e ali-
mentos.

Nos mercados internos da América Latina, salvo ni-
chos de consumidores e algumas cadeias que pos-
suem seus próprios protocolos, ainda não se exige 
explicitamente a aplicação das BPA. Na medida em 
que as BPA não são obrigatórias ou pré-requisito para 
o acesso a determinados mercados, aqueles produ-
tores que as implementam voluntariamente, o fazem 
como uma estratégia de diferenciação comercial, res-
saltando as garantias de qualidade e inocuidade de 
seus produtos, procurando associá-los à produção e 
ao consumo responsável.

RCA – De quem é a responsabilidade de fiscalizar?

MF – É importante considerar que a promoção das 
BPA é feita de duas formas. Por um lado, no setor pri-
vado, cujo dinamismo cresce exponencialmente. Nes-

se setor, as cadeias internacionais de comercialização 
de alimentos desenharam seus próprios padrões de 
BPA. Estes padrões são exigidos dos produtores, pro-
cessadores e transportadores em todos os países que 
as abastecem. 

O cumprimento de tais protocolos se realiza median-
te empresas de certificação e auditoria privada inter-
nacional. Por outro lado, os governos também têm 
trabalhado na promoção de Boas Práticas em nível 
nacional. 

Alguns países promulgaram resoluções sobre o tema, 
porém, sua aplicação ainda é de caráter voluntário. Em 
matéria de inocuidade alimentar, a fiscalização é de 
absoluta responsabilidade do Estado, a qual é indele-
gável e constitui um piso mínimo normativo que qual-
quer sistema de produção deve cumprir. Acima desse 
limite, coexistem protocolos públicos e privados que 
buscam oferecer garantias de qualidade, inocuidade, 
respeito ao meio ambiente e responsabilidade social 
em relação aos mercados que buscam acessar.

RCA – Como avalia a aplicação das Boas Práticas 
Agropecuárias no Estado de São Paulo?

MF – A aplicação das BPA vem crescendo ano a ano. A 
tendência é fomentada pela liderança exercida pelos 
grandes atores do comércio internacional de alimen-
tos. De acordo com dados do GlobalGAP, em 2012 os 
países que lideraram a adoção das BPA foram a Itália, 
Espanha, Grécia e Alemanha na Europa; e Peru, Co-
lômbia e Chile na América Latina.

RCA – Deixe uma mensagem para produtores e ex-
tensionistas sobre a relevância das Boas Práticas!

MF – Ao extensionista rural cabe o papel de promotor 
do desenvolvimento rural e as BPA lhe outorgam um 
marco de ação para isso. A nova extensão rural deve 
ter um caráter integral (principalmente para intera-
gir com a heterogeneidade da pequena agricultura e 
suas limitações, não somente produtivas e comerciais, 
mas também sociais, culturais e ambientais), e tam-
bém um caráter de especialização, com o objetivo de 
conhecer as melhores práticas para incrementar nos 
cultivos e nas regiões em que atuam. Isto requer um 
trabalho de validação contínua de tais práticas e da 
quantificação de seus benefícios, que é uma informa-
ção fundamental para incentivar os agricultores.

Os produtores devem adotar as BPA não somente 
dentro de seus processos de produção, mas também 
como um método para melhorar o entorno produti-
vo, familiar e social. Ao contrário do que se costuma 
pensar, as BPA se relacionam mais com a gestão do 
que com os investimentos ou os gastos. Independen-
temente de qual seja o motivo para que as utilizem 
(mercados, certificação, obrigatoriedade, vontade), as 
ações promovidas são orientadas para uma melhoria 
significativa na qualidade de vida. 
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e Tecnológico (CNPq) e pelo Instituto Nacional de 
Metrologia (Inmetro).

Anteriormente a estas iniciativas oficiais brasilei-
ras, diversos outros regulamentos técnicos originados 
na sociedade civil organizada, nos órgãos oficiais in-
ternacionais ou em empresas privadas já estavam em 
funcionamento. Podemos destacar: a certificação de 
produção orgânica, o Codex alimentarius (regulamento 
da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura – FAO); a indicação geográfica de origem; 
os regulamentos comerciais individuais de empresas 
privadas; a certificação de comércio justo (Fair Trade), 
entre outros. Como exemplo, temos na certificação do 
café vários protocolos, como UTZ Kapeh, 4C, Brazilian 
Special Coffee Association (BSCA), Rainforest Alliance e 
outros, por ser um produto de alta competitividade e 
dispersão comercial global.

É crescente o número de produtores que buscam o 
selo de certificação como forma de agregar valor e di-
ferenciar seu produto, O café brasileiro pode valer no 
mercado internacional até 200% a mais do que o pro-
duto sem selo. Desta forma, além do aroma, do sabor e 
da aparência, são também valorizadas as características 
de segurança alimentar do produto, como a ausência 
de resíduos tóxicos, para identificar um café de quali-
dade.

Uma das ferramentas utilizadas para melhorar a 
qualidade do café brasileiro é a Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPCC), um conjunto de 
critérios que identifica as etapas do processo que po-
dem comprometer a produção de um alimento com 
qualidade. O resultado dessa análise, associado à ado-
ção de Boas Práticas de Cultivo e Manejo do Produto, 
assegura a produção de um café de melhor qualidade 
e, principalmente, maior sanidade.

A adoção de práticas de registro e controle, com 
facilidade de acesso aos processos produtivos ao lon-
go da cadeia agroalimentar, desde o campo, passando 
pela unidades de processamento, até o distribuidor e 
consumidor, constitui a chamada rastreabilidade, fer-
ramenta que permite reconstruir a história do produto 
numa linha coerente e contínua, e cujos  dados  permi-
tem a identificação ao longo da cadeia onde podem ter 
ocorrido eventuais problemas. Por exemplo, em recla-

mações de clientes, quando permite apontar responsa-
bilidades e encontrar soluções.

A adoção de normas e regulamentos, sejam eles de 
cunho governamental ou não governamental, promo-
vem uma dinâmica comercial e o foco é na exportação. 
O comprador principal é quem determina o que quer 
comprar e com que qualidade e o Governo incentiva 
estas iniciativas. Desta forma, isto também se refle-
te no mercado interno, pois o volume de produção é 
bem maior do que é exportado, carreando o exceden-
te desta produção para o mercado interno, resultando 
em oferta de produtos de melhor qualidade para nosso 
consumidor. Porém, o varejo não aproveita esta opor-
tunidade para capitalizar e divulgar os diferentes siste-
mas de produção normatizadas. Um caso raro é o da 
produção orgânica que capitaliza o uso do selo oficial 
para difundir seus conceitos de qualidade junto ao con-
sumidor, agregando valor ao seu produto.

De maneira geral, há uma introdução crescente de 
requisitos ambientais e sociais para os produtos do 
agronegócio, todos sofrem as tendências da normati-
zação que, no mundo globalizado, passam pelas influ-
ências das seguintes áreas:
– Codex alimentarius – harmonização entre os países;
– Normas ISO, com foco nas normas horizontais, que 
tratam dos sistemas de gestão de segurança dos 
alimentos (APPCC);
– Normas e regulamentos do processo produtivo, como 
as Boas Práticas Agropecuárias, que têm se disseminado 
como exigências de mercados; 
– Produção orgânica;
– Indicação de origem.

Como um setor que representa 22% do Produto 
Interno Bruto (PIB), o agronegócio necessita de maior 
atenção e conhecimento dos processos de qualidade 
para participar com maior eficiência das tendências de 
mercado. 

Diante destes novos desafios, os produtores devem 
encarar essas mudanças como uma forma de melhorar 
a gestão e utilizar as informações para reduzir custos 
e melhorar a eficiência de seu negócio, visto que nem 
sempre os selos ou certificados garantem maiores pre-
ços finais. Porém, são exigências que chegaram para 
ficar, sem cumprí-las não é possível se manterem por 
muito tempo nos melhores mercados. 
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Rastreabilidade e produção integrada : 
ferramentas à disposição do produtor

Caio Rocha - Secretário de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
caio.rocha@agricultura.gov.br

A publicação do Código de 
Defesa do Consumidor, em 
1990 (Lei n.° 8078), garantiu 

ao consumidor brasileiro o direito à 
informação sobre a procedência e a 
segurança do alimento consumido e 
permitiu a expansão de ferramentas 
que demonstram a origem e o pro-
cesso de produção dos alimentos 
comercializados. Uma ferramenta 
importante para se chegar à origem 
e garantir a qualidade do alimento é 
a rastreabilidade no processo produ-
tivo agrícola.

Rastreabilidade na agropecuária 
pode ser definida como a identifica-
ção, o acompanhamento e o registro 
de todas as fases operacionais do 
processo produtivo, desde a fonte da 
produção até a sua comercialização. 
Atualmente, mecanismos de cap-
tura e registro de dados estão bem 
diversificados, estando disponíveis 
no mercado: planilhas eletrônicas, 
sotwares específicos, códigos de bar-
ras, radiofrequência e cadernos de 
campo e de pós-colheita impressos.

Quem pode se beneficiar das in-
formações obtidas com a adoção da 
rastreabilidade nos sistemas produ-
tivos agrícolas? Primeiramente, os 
órgãos públicos, com vistas ao mo-
nitoramento e à fiscalização agrícola, 
para se identificar fontes de resíduos 
e contaminantes em alimentos; para 
se garantir a origem e a qualidade do 
produto comercializado; para se rea-
lizar ações preventivas na identifica-
ção de pontos críticos e perigos nas 
cadeias produtivas; e no comércio 
internacional de alimentos entre paí-
ses. Em seguida, os produtores rurais 
e as empresas que comercializam 
produtos certificados, para os quais 
os mercados compradores exigem 
um sistema de garantia de origem. E, 
finalmente, o consumidor que pode 
ter informações importantes sobre 
a origem e o processo de produção 
do alimento nos pontos de venda, 
nas gôndolas dos supermercados 
ou na própria embalagem do pro-
duto. Nesse aspecto, muitos produ-

tores já estão disponibilizando nos 
rótulos dos alimentos os códigos QR 
code (sigla do inglês Quick Response, 
que quer dizer resposta rápida), que 
são códigos de barra ou similares 
para leitura por meio das câmeras 
de smartphones, os quais, posterior-
mente, são convertidos em textos, 
endereços na internet, ou qualquer 
outro modo de informação. Alguns 
supermercados já possuem totens 
próximos às gôndolas de Frutas, 
Legumes e Verduras (FLV), nos quais 
o consumidor pode acessar as infor-
mações sobre determinado produto. 
Segundo a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), os super-
mercados brasileiros estão come-
çando a adotar a tecnologia RFID (do 
inglês Radiofrequency Identification) 
baseada no uso da radiofrequência 
para aperfeiçoar o sistema de rastre-
abilidade em alimentos.

A certificação de terceira parte, 
na qual um organismo de avaliação 
da conformidade garante o cumpri-
mento de determinada norma ou 
requisito técnico também é um pro-
cesso muito eficiente para se garantir 
a rastreabilidade em alimentos, além 
de garantir outros aspectos impor-
tantes como sustentabilidade am-
biental, econômica e social. Certificar 
é garantir a procedência, a qualida-
de, a especificação e o modelo de 
produção e tem sido exigida como 
uma forma de barreira não tarifária 
pelos países importadores de produ-
tos brasileiros.

A Produção Integrada Agrope-
cuária (PI Brasil) é um sistema moder-
no de produção baseado nas Boas 
Práticas Agropecuárias, que eleva os 
padrões de qualidade e competiti-
vidade dos produtos agropecuários 
ao patamar de excelência requerido 
pelos consumidores e é disponibili-
zado como um instrumento de apoio 
aos produtores para que possam 
atender mercados cada vez mais 
exigentes. Trata-se de um processo 
de certificação voluntária, no qual o 
produtor interessado tem um con-

junto de normas técnicas específicas 
(NTE) a seguir, as quais são auditadas 
nas propriedades rurais por certifi-
cadoras acreditadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).

Os produtos certificados pela 
PI Brasil podem fazer uso do selo 
“Brasil Certificado – Agricultura de 
Qualidade” em seus produtos. Esses 
produtos têm a garantia de que foram 
produzidos de acordo com práticas 
sustentáveis e, consequentemente, 
são mais saudáveis para o consumo, 
garantem menor impacto ambiental 
do que os produtos convencionais 
e valorizam a mão de obra rural. Por 
exemplo, para comercializar sua pro-
dução com o selo “Brasil Certificado – 
Agricultura de Qualidade”, o produtor 
rural deve comprovar que todos os 
produtos estão dentro dos limites de 
resíduos de agrotóxicos exigidos por 
lei, por meio do envio de amostras 
para análise em laboratórios creden-
ciados pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) ou 
acreditados no Inmetro.

É importante salientar que a 
Produção Integrada Agropecuária é 
passível de ser adotada por qualquer 
produtor, independente do seu por-
te, sendo uma importante ferramen-
ta de agregação de valor ao seu pro-
duto. A certificação de pequenos e 
médios produtores na PI Brasil pode 
ser custeada por entidades parceiras 
do MAPA. 
Para mais informações, acesse o site 

www.agricultura.gov.br
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Projetos Institucionais CATI para 
aplicação das Boas Práticas Agropecuárias
Antonio Lopes Junior, Marcus Vinicius Salomon, Maurício Perissinotto – Engenheiros Agrônomos – Divisão de Extensão Rural (Dextru/
CATI) – projetos@cati.sp.gov.br

Principal plataforma agrícola do País, o Estado 
de São Paulo caracteriza-se pela diversida-
de de suas cadeias produtivas que, de acor-

do com o Levantamento Censitário das Unidades 
de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo 
(LUPA), conta com cerca de 325 mil Unidades de 
Produção Agropecuária (UPAs). Assim, além de me-
canismos que estimulem ganhos de produtividade - 
como investimento em pesquisa, acesso à tecnologia 
e transferência de conhecimento -, são necessárias 
medidas para otimizar a utilização da área agricultá-
vel.

Nesse momento em que a sociedade busca cada 
vez mais produtos diferenciados e de qualidade supe-
rior, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo (SAA), por meio da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (CATI), iniciou o Projeto 
de Reordenamento Espacial da Ocupação Agrícola 
para a Agregação de Valor do Agronegócio Paulista 
com o objetivo de propor alternativas econômicas e 
promover o desenvolvimento sustentável das cadeias 
produtivas.

Esse Projeto complementa as ações do Projeto 
Integra SP, que visa à recuperação do solo para que 
esteja apto a receber uma atividade agropecuária, e 
do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, com 
foco no aumento da renda do produtor rural.

Em função do valor da produção e de um diag-
nóstico prévio, foram selecionadas para serem traba-
lhadas como Projetos CATI as cadeias produtivas da 
aquicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de 
leite, cafeicultura, heveicultura, fruticultura e olericul-
tura que, excluindo a cana-de-açúcar, respondem por 
68% do valor da produção das atividades agropecuá-
rias do Estado. 

Os projetos foram cadastrados nas Casas da 
Agricultura e nas Regionais CATI com base em sua 
relevância para o município; na priorização da ca-
deia produtiva, segundo o Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS); na área 
e no número de Unidades de Produção Agropecuária, 
conforme o LUPA; e no valor da produção da cultura 
divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA). 

O cadastramento desses projetos permitirá me-
lhor planejamento e gerenciamento das ações, vis-
to que também foram cadastrados as atividades e o 
custo previsto para o desenvolvimento do projeto, de 
acordo com a particularidade de cada município. Em 
2013, foram cadastrados 883 projetos em Casas da 
Agricultura e 144 projetos regionais, totalizando 1.027 
Projetos CATI. Por ordem de importância, destacaram-
-se a bovinocultura de leite, a olericultura e a fruticul-
tura que, juntas, equivalem a 76% dos Projetos CATI. 
Para 2014 está previsto que o número de Projetos pas-

se de dois mil.

Uma das vertentes dos Projetos CATI baseia-se 
nas Boas Práticas Agropecuárias (BPA), cujo obje-
tivo é melhorar continuamente as condições so-
ciais, ambientais, econômicas e produtivas para as 
pessoas que ganham seu sustento com a ativida-
de agropecuária e, ao mesmo tempo, fomentar a 
sustentabilidade nas cadeias produtivas e ampliar 
a quantidade de produtos que reúnem os critérios 
básicos da sustentabilidade.

As BPA podem ser implantadas por meio da 
análise de diversos aspectos da propriedade, se-
guidas de orientações para sua melhoria. Para faci-
litar o trabalho dos técnicos, foram desenvolvidos 
Protocolos de Boas Práticas Agropecuárias (PBPA) 
para as diversas explorações agropecuárias, que 

la, sem prejuízo ao meio ambiente;
• possibilitar a obtenção de produtos de maior quali-
dade, mais saudáveis, inócuos e não nocivos ao am-
biente;
• possibilitar a melhoria das condições de trabalho 
dos produtores, suas famílias e funcionários;
• adaptar os sistemas de produção para uma agricul-
tura sustentável, segura e ecologicamente correta.

Diante deste cenário, a CATI, que sempre esteve 
presente por meio de seu corpo técnico em todas as 
atividades agropecuárias, continuará a apoiar a ex-
pansão das atividades e o fortalecimento dos agricul-
tores familiares, intensificando suas ações com a pro-
moção de dias de campo, seminários, palestras e cur-
sos para produtores rurais; implantação de Unidades 
Demonstrativas e de Unidades de Adaptação de 
Tecnologias; e capacitação de técnicos.

Sendo assim, objetiva-se congregar os recursos da 
SAA/SP para desenvolver, ordenadamente, as ativida-
des no Estado, adequando a gestão, a administração 
da propriedade e as organizações de produtores rurais 
para que possam acessar os programas públicos de 
comercialização – Programa Nacional da Alimentação 
Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e Programa Paulista de Agricultura de Interesse 
Social (PPAIS) –, e melhorar os processos produtivos, 
visando abastecer o mercado consumidor com pro-
dutos obtidos segundo a adoção de Boas Práticas 
Agropecuárias, além de orientar sobre as estratégias 
adequadas ao mercado. 

são compostos por práticas inaceitáveis e por pontos 
de controle. O escopo dos Protocolos cobre, além dos 
pontos básicos para uma produção sustentável, as 
três dimensões da sustentabilidade:
• Social – condições decentes de vida e de trabalho 
para os agricultores, suas famílias e empregados;
• Ambiental – proteção de florestas primárias e con-
servação de recursos naturais como água, solo, biodi-
versidade e energia;
• Econômica – a viabilidade econômica é o funda-
mento do bem-estar social e da sustentabilidade, in-
cluindo ganhos razoáveis para todos os participantes 
da cadeia produtiva e permitindo o livre acesso aos 
mercados e aos meios de vida sustentáveis.

Nos PBPA, para cada ponto de controle existem di-
versos questionamentos, que podem ser classificados 
em uma escala de cores, as quais facilitam a visualiza-
ção do desempenho da propriedade e o cumprimen-
to das exigências dos questionamentos. Este “sistema 
de semáforos” ilustra o conceito de melhoria contínua.
• Vermelho – indica que a prática corrente deve       
cessar.
• Amarelo – indica uma prática que precisa ser al-
terada e/ou melhorada dentro de um período de             
transição.
• Verde – reflete uma prática desejável.

A participação em Projetos CATI, baseados nas 
Boas Práticas Agropecuárias, prevê a exclusão das 
piores formas de práticas sociais, ambientais, econô-
micas e produtivas, que são denominadas “inaceitá-
veis”. Entende-se que para participar dos projetos os 
produtores não podem realizar quaisquer práticas 
inaceitáveis. Essa condição preliminar de participa-
ção é um forte indicador do comprometimento com 
a sustentabilidade. Portanto, se existem indicadores 
para práticas inaceitáveis, a propriedade não está em 
conformidade com a finalidade dos Projetos CATI e 
precisa eliminar a respectiva prática antes de ser aten-
dida.

A proposta de trabalho foi elaborada com o obje-
tivo de direcionar a implantação dos Programas de 
Assistência Técnica e Extensão Rural baseados nas 
Boas Práticas Agropecuárias. Busca-se oferecer subsí-
dios para que os técnicos da CATI desenvolvam suas 
atividades, tendo em vista:
• facilitar o entendimento das várias etapas de um 
projeto;
• criar um modelo institucional de implantação de 
projetos;
• melhorar o entendimento sobre as Boas Práticas 
Agropecuárias;
• melhorar a eficiência e produtividade, garantindo ao 
mesmo tempo a melhor qualidade do terreno agríco-

Ilustração da dinâmica das ações desenvolvidas pela CATI.

Recuperação 
de Áreas 

Degradadas 
(Integra SP)

Microbacias II - 
Acesso ao 
Mercado

Bovinocultura de Corte

Fruticultura

Olericultura

Heveicultura

Bovinocultura de Leite

Aquicultura

Cafeicultura

Recuperar o solo para 
que esteja apto a 

receber uma atividade 
agropecuária

Reordenação espacial da 
ocupação agrícola para 
agregação de valores ao 

agronegócio paulista

Aumentar 
a renda do 
produtor
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Boas Práticas Agropecuárias – indicações 
para a adoção de práticas conservacionistas 
com vistas a atender à legislação e obter lucros
Mário Ivo Drugowich – Engenheiro Agrônomo –  Centro de Informações Agropecuárias (Ciagro/CATI) – drugo@cati.sp.gov.br

No Estado de São Paulo, 
conservar o solo é lei! 
Isso é bom para todos, 

pois o recurso ou fator de produção 
solo é preservado para as próximas 
gerações, de forma a explorar o 
seu potencial máximo de atender 
às demandas por alimentos, fibras 
e energia, respeitando seus limites 
em função das restrições intrínse-
cas, refletindo na preservação do 
meio ambiente e, mesmo assim, 
possibilitando auferir lucros com-
patíveis com os riscos assumidos.

A base legal para a aplicação da 
Lei de Uso do Solo é a Lei n.º 8.421, 
de 23 de novembro de 1993, que 
altera a redação de dispositivos 
da Lei n.° 6.171, de 4 de julho de 
1988, e que em seu inciso II artigo 
4.º  Ítem II, determina que “Todo 
aquele que explorar o solo agrí-
cola fica obrigado a controlar a 
erosão do solo, em todas as suas 
formas”. Trata-se de uma política 
pública de caráter essencialmente 
educativo, que tem como objetivo, 
portanto, conservar o solo, com a 
exigência de não causar erosão, es-
tando os infratores sujeitos à pena-
lidades. Simples assim.

E o que respalda tecnicamente a 
lei é o Decreto Estadual n.º 41.719, 
de 16 de abril de 1997, que vislum-
bra o entendimento sistêmico da 
unidade de planejamento e ação 
(propriedade rural, microbacia ou 
região) e que em seu artigo 4.º esta-
belece que “a utilização e manejo 
do solo agrícola serão executa-
dos mediante planejamento em-
basado na capacidade de uso das 
terras, de acordo com técnicas 
de conservação do solo agrícola   
correspondentes.”

A base técnica para a aplica-
ção da lei é o documento “Manual 
Técnico de Manejo e Conservação 
do Solo e da Água – Boletins 
Técnicos CATI, n.ºs. 38, 39, 40, 41 e 
42, de 1994” (disponível em www.
cati.sp.gov.br/new/acervo/recur-
sos_naturais/manualaguasolo.
pdf ), organizado pela CATI e pelo 
Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), oferecendo os parâmetros 
técnicos conhecidos e valida-
dos para aplicação, obedecida 
a sustentação científica para tal. 
Logicamente que para se aplicar 
os conhecimentos apresentados 
neste Manual, para a elaboração de 

um projeto técnico 
de conservação do 
solo, deve-se inicial-
mente conhecer o 
processo e as causas 
da erosão, de forma 
a propor medidas 
concretas de ações 
e medidas preventi-
vas e/ou corretivas 
para atacar objetiva-
mente o problema.

Convém sempre ter em mente 
que não existem práticas isoladas 
de conservação do solo, devendo-
-se considerar que apenas o con-
junto delas é que promoverá resul-
tados satisfatórios no controle da 
erosão.

Dessa forma, hoje, entende-se 
que as maneiras de atacar o pro-
blema podem ser divididas em três 
tópicos principais, que objetivam 
entender a função da prática:
– Técnicas para aumentar a co-
bertura vegetal e a infiltração 
da água no solo – calagem, gessa-
gem, adubação química e orgânica, 
rotação de culturas, culturas em fai-
xa, alternância de capinas, ceifa do 
mato, cobertura morta, formação e 
manejo de pastagens e adequação 
do preparo do solo;
– Técnicas para controlar o escor-
rimento superficial – distribuição 
racional de estradas e carreadores, 
plantio em nível, faixa de vegeta-
ção permanente, terraceamento, 
canais escoadouros vegetados, ca-
nais divergentes, embaciamento, 
manejo físico de pastagens, estru-
turas mecânicas para controle de 
erosão e estabilização;
– Técnicas para implementação 
de técnicas complementares no 
solo – controle de erosão em estra-
das rurais, controle de voçorocas, 
drenagem de várzeas, irrigação, 
abastecedouros comunitários, re-
florestamento, recomposição de 
mata ciliar.

Como se pode observar, inúme-
ras são as opções de práticas para 
compor o sistema conservacionis-
ta da propriedade, que devem ser 

indicadas de acordo com as carac-
terísticas locais e regionais, como a 
intensidade, duração e frequência 
das chuvas; a velocidade de infiltra-
ção de água no solo; a declividade 
do terreno; o comprimento de ram-
pa; o tipo de cobertura vegetal; a 
natureza do solo; além de caracte-
rísticas culturais do produtor e da 
região, bem como a disponibilida-
de de maquinário, implementos e 
recursos financeiros.

Visto o problema dessa forma, 
pode-se afirmar que a sequência 
lógica para o perfeito entendimen-
to da questão é, primeiramente, 
o conhecimento do meio físico e 
o levantamento dos problemas 
para permitir o enquadramento 
das propriedades no Sistema de 
Classificação da Capacidade de Uso 
das Terras – que explora as restri-
ções e o potencial máximo de uso 
e ocupação das diferentes glebas –, 
para saber se são destinadas às cul-
turas anuais, temporárias ou pere-
nes, ao reflorestamento econômi-
co, às atividades de lazer, à manu-
tenção da flora e fauna nativas, mi-
nimizando os riscos de degradação, 
com a otimização da produção.

Em seguida, pode-se optar pe-
las diferentes tecnologias e práti-
cas conservacionistas disponíveis, 
com vistas a propor um sistema de 
manejo do solo e da exploração de 
forma a conferir sustentabilidade 
ao empreendimento.

Considerando-se que, em es-
sência, ao se explorar de forma ra-
cional o solo, respeitando as suas 
limitações para permitir o máximo 
de aproveitamento sem degradá-
-lo, este recurso estará apto a conti-
nuar proporcionando renda às ge-
rações futuras e forçando a que se-
jam estabelecidos novos sistemas 
de exploração, de forma a, cada 
vez mais, minimizar os impactos da 
produção e proporcionar rendas 
maiores, mais seguras e elásticas.

Atualmente, postula-se a que-
bra de paradigmas em sistemas 

conservacionistas como, por exem-
plo, a eliminação de terraços, o que 
de modo geral não se justifica, haja 
vista que não podem ser revogados 
os princípios que norteiam e am-
param científica e empiricamente 
a indicação das práticas. A visão 
do terraço como um sistema é um 
problema recorrente, quando o 
mesmo deve ser entendido como 
uma prática isolada com a função 
de segmentar o comprimento de 
rampa, visando evitar o turbilho-
namento, e disciplinar o excesso de 
água que não pôde ser absorvida, 
forçando a infiltração ou conduzin-
do-a de forma segura até desagua-
douros como canais escoadouros 
vegetados, naturais ou não. Muitos 
dos problemas observados hoje em 
nosso Estado devem-se à implanta-
ção de terraços isoladamente, com 
erros na indicação e no dimensio-
namento e ainda com defeitos na 
locação, construção e manutenção, 
o que potencializa o problema, ao 
invés de minimizá-lo. 

No outro extremo, podemos 
contar com sistemas como o 
Plantio Direto na Palha, que é o que 
mais se aproxima do comporta-
mento que a natureza nos ensina, 

no sentido de eliminar o primeiro 
passo da erosão, o impacto direto 
da gota de chuva no solo, desagre-
gando-o e arrastando-o para os 
corpos d’água. Este é um sistema 
de sucesso e com ótimas perspec-
tivas de adoção e que, no seu bojo, 
já enseja um complexo de práticas 
conservacionistas.

O enquadramento da explo-
ração dentro dos preceitos das 
Classes de Capacidade de Uso, a 
adoção de um conjunto de práti-
cas, na forma de sistemas comple-
xos e a observância de condições 
básicas para a instalação ou imple-
mentação de práticas, reduz signifi-
cativamente os riscos de fracassos 
do projeto. Todas são ações previs-
tas nas Boas Práticas Agropecuárias 
preconizadas para qualquer ativi-
dade a ser praticada no meio rural e 
elas têm  consequências que extra-
polam tal meio. 

Este é o entendimento que o 
empreendedor deve ter ao vislum-
brar a aplicação da lei, de forma a 
se enquadrar na mesma e, ao mes-
mo tempo, poder auferir resulta-
dos, não só os economicamente 
almejados, mas socialmente justos 
e ambientalmente corretos. 
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Só legislação ambiental não resolve :
Boas Práticas Agropecuárias são 
imprescindíveis
Dirceu Brasil Vieira – Engenheiro Agrônomo – professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – diretor técnico 
da empresa Semea –  Soluções em Engenharia do Meio Ambiente – dirceubrasilvieira@hotmail.com

Legislação ambiental é o 
conjunto de regulamentos 
jurídicos, especificamente 

dirigidos às atividades que afetam 
a qualidade do meio ambiente 
em que vivemos, o qual cerca e in-
fluencia todos os seres vivos, sendo 
indispensável à sua sustentação, 
englobando solo, clima, recursos 
hídricos, ar, nutrientes e, evidente-
mente, fauna e flora. A Constituição 
Brasileira  determina categorica-
mente: “todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equi-
librado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualida-
de de vida, impondo-se ao Poder 
Público o dever de defendê-lo e à 
coletividade de preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”. 

Nesse contexto, o zelo pelo 
meio ambiente se concretiza nas 
medidas de controle: legislação, 
licenciamento e fiscalização que, 
em conjunto, constituem o tripé 
fundamental para a preservação e 
restauração florestal e da biodiver-
sidade. Entre as medidas de con-
trole, o Código Florestal Brasileiro, 
instituído originalmente pela Lei 
n.º 4.771/65, modificado recente-
mente pela Lei n.º 12.652, de 25 de 
maio de 2012, e analisado por dife-
rentes setores é uma das leis que 
determinam como interagir com o 
meio ambiente. Apesar de muito 
discutido, o novo Código não ins-
tituiu profundas modificações, pois 
manteve  as Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) ao longo dos 
rios, nascentes e topos de morros 

e encostas, fator de fundamental 
importância para que não sejam 
prejudicadas as matas, os lagos e as 
encostas, acabando com a flora e a 
fauna. Além disso, prevê também 
a Reserva Legal (RL), que significa 
a manutenção de 20% da área da 
propriedade florestada.

No Estado de São Paulo, a políti-
ca ambiental do governo é rigorosa 
nesse aspecto. Embora a legislação 
ambiental brasileira seja uma das 
mais completas, não é suficiente 
para preservar o meio ambiente. 
Ainda temos muito a avançar quan-
to ao licenciamento e à fiscalização, 
facilitando o acesso ao processo de 
licenciamento e munindo a fiscali-
zação com melhores ferramentas. 
Aliado a essas dificuldades, o mais 
grave é a falta de conscientização 
ambiental da população, responsá-
vel pelo respeito à natureza, pois a 
preservação do meio ambiente co-
meça em casa, seja na grande me-
trópole, seja na casa do sítio. Nesse 
aspecto, o trabalho de educadores, 
Organizações Não Governamentais 
(ONGs), órgãos governamentais 
e da própria igreja é fundamen-
tal para esclarecer à população o 
quanto se pode ganhar zelando 
pela natureza. 

A preservação ambiental na agri-
cultura tem aspectos importantes, 
indo desde a água dos mananciais, 
à erosão do solo, ao assoreamento 
de rios, à invasão e destruição das 
matas ciliares, até o uso de defen-
sivos agrícolas. Nesse contexto, a 
preservação e a restauração da ve-

getação ciliar em córregos e ribei-
rões com até 10 metros de largura, 
aliado à área de 50 metros de raio 
no entorno de nascentes, é um dos 
pontos que afetam sobremaneira o 
agricultor, notadamente aquele de 
pequenas propriedades, que aca-
bam por ter significativa parcela de 
sua propriedade impedida de ser 
cultivada. Trata-se de um tributo 
que deveria ser contemplado de 
alguma forma, notadamente ao se 
verificar grandes propriedades in-
vadindo APPs e destruindo grandes 
áreas florestais naturais. 

O exemplo do Programa 
Agricultor Produtor de Água, de-
senvolvido pela Prefeitura de 
Extrema (MG), deveria ser seguido 
por outros municípios, pois os re-
sultados advindos da adoção de 
Boas Práticas Agropecuárias (BPA) 
e conservacionistas beneficiam 
toda Bacia Hidrográfica do Rio 
Piracicaba. As matas ciliares plan-
tadas ao longo dos cursos de água 
impedem que as águas pluviais ar-
rastem para os mananciais resídu-
os de cultivos, produtos químicos 
e solo, bem como cortam o fluxo 
superficial das águas, favorecendo 
a sua penetração no solo. A prote-
ção no entorno de nascentes com-
provadamente aumenta a vazão e 
melhora a qualidade da água. 

As Boas Práticas de conservação 
do solo e a adoção do sistema de 
plantio direto também proporcio-
nam a maior infiltração da água plu-
vial no solo, o que favorece a recar-
ga do lençol freático, melhorando a 

vazão dos mananciais para a época 
da estiagem. Essas práticas agrope-
cuárias beneficiam as condições hí-
dricas de toda Bacia Hidrográfica a 
jusante da propriedade, de tal sor-
te, que esses procedimentos aca-
bam funcionando com um verda-
deiro bolão de neve, melhorando a 
vazão do manancial em toda Bacia. 
A qualidade da água também pode 
ser beneficiada utilizando uma fos-
sa séptica para o tratamento dos 
esgotos nas propriedades e não 
permitindo o lançamento de qual-
quer forma de produto nos ribei-
rões; já foi o tempo de se instalar 
mangueirões na proximidade de 
corpos de água. Nesse aspecto, o 
papel do extensionista rural é vital 
para o desenvolvimento de uma 
agropecuária racional, sem ferir a 
natureza, trazendo benefícios para 
toda comunidade.

Contundo, o emprego das BPA 
depende da conscientização do 
agricultor e de seus esforços para 
o enquadramento da propriedade 
na legislação e no licenciamento. O 
processo de regularização ambien-
tal de uma propriedade envolve a 
parte de recursos hídricos e a flo-
restal. A água é de suma importân-
cia numa propriedade tanto para 
dessedentação de pessoas e cria-

ções como para práticas agrícolas e 
irrigação. A água não é patrimônio 
da propriedade, ela é um bem pú-
blico que pode ser utilizado, desde 
que, devidamente legalizado junto 
ao órgão ambiental responsável. 
Ela pode ser captada superficial-
mente de um córrego ou lago, e 
de forma subterrânea do lençol 
freático ou do artesiano, por meio 
de um poço; em ambos os casos 
se o consumo diário for inferior a 
5m³ pode ser requerida a dispensa 
de outorga, nesse caso o agricul-
tor deve requer ao Departamento 
de Água e Energia Elétrica (DAEE) 
a dispensa de outorga e proceder 
o cadastro da captação. Deve-se 
observar que esse valor de 5m³/
dia consiste na soma de todos os 
usos de água da propriedade. As 
captações de água devem ser pre-
viamente requeridas ao DAEE, in-
dependentemente de dispensa ou 
não de outorga. Quando se trata de 
instalações existentes há anos, con-
sideradas clandestinas, devem ser 
regularizadas, o que é importante 
tanto como garantia de uso pelo 
interessado, como para se adequar 
à legislação. 

Os lagos artificias provenientes 
de barramento ou escavação de-
vem ser regularizados quando seu 

volume é inferior a 5m³, localizados 
em área de várzea ou barramento 
com até 3m³, podem ser cadastra-
dos ao requerer a dispensa de ou-
torga, conforme determina a por-
taria n.º 2.292/2006 expedida pelo 
DAEE. Os tanques com volume 
maior, construídos fora de várzea, 
devem ser cadastrados, mas sem-
pre tendo em vista o limite de con-
sumo de água, pois sempre que o 
consumo de água em uma proprie-
dade superar 5m³/por dia é neces-
sário requerer outorga.

Em geral, para utilizar o recur-
so hídrico é preciso adentrar na 
APP, o que resulta em um proces-
so de legalização mais complica-
do, pois nesse caso há necessida-
de de aprovação pela Companhia 
de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb), responsável 
pela proteção das áreas de margi-
nais dos corpos de água e nascen-
tes. Portanto, para solicitar outorga 
ou sua dispensa no DAEE tem que 
protocolar um parecer técnico na 
Cetesb. Contudo, esse órgão exi-
ge das prefeituras os documentos 
de Uso e Ocupação do Solo e de 
Manifestação Ambiental, que gran-
de parte não têm pessoal técnico 
habilitado para expedi-los, o que 
prejudica, atrasa e complica o pro-
cesso de licenciamento. Outro fator 
grave é a regularização de barra-
mentos antigos, que operam há de-
zenas de anos, portanto, com ater-
ro estabilizado; a norma do DAEE 
exige adequação como se fosse um 
novo barramento.

Conclusão
No que se refere aos aspectos 

ambientais, as BPA em uma pro-
priedade rural envolvem atividades 
que propiciam o uso sustentável 
dos recursos naturais explorados, 
sem se esquecer das adequações 
ditadas  pela legislação ambiental. 
Isso permite ao agricultor conscien-
te, a tranquilidade de realizar sua 
atividade econômica contribuindo 
para um ambiente protegido. 

Instalações de abastecedouros 
como rodas d'água necessitam 
de legalização, envolvendo 
todos os órgãos citados no texto 
(Prefeituras, Cetesb e DAEE)
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Uso correto de agrotóxicos e a influência 
das Boas Práticas Agropecuárias

Edson Savazaki – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Lins – savazaki@cati.sp.gov.br

Agrotóxicos ou defensivos agrícolas? As duas 
formas são utilizadas no meio rural. No en-
tanto, a legislação adota o termo agrotóxi-

co, por isso é o que empregaremos neste artigo, que 
tem por objetivo alertar sobre o uso adequado dessas 
substâncias no controle de pragas, o qual, aliado às 
outras práticas de produção, é atualmente um modelo 
mundial adotado para garantir uma produção susten-
tável, que vem a ser as Boas Práticas Agropecuárias.

Existem parâmetros definidos pela pesquisa em 
várias culturas, para se obter o maior potencial pro-
dutivo, sem ultrapassar os níveis adequados do uso 
do agrotóxico. Para alcançá-lo, é preciso proporcionar 
as melhores condições possíveis para que as culturas 
se desenvolvam de forma equilibrada, com menos 
problemas. Além disso, é fundamental conhecer suas 
necessidades nutricionais e as pragas e doenças que 
podem acometê-las. O conhecimento e o monitora-
mento das plantas são muito importantes, pois só as-
sim é possível ter o controle sobre a decisão de adiar 
ou aplicar algum agrotóxico.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
por meio da CATI e da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA), tem realizado campanhas, orien-
tações, capacitações, vistorias, fiscalizações, para in-
centivar o uso adequado de agrotóxicos.

O produtor deve avaliar cada caso e, antes de fazer 
as aplicações de agrotóxicos, adotar alguns cuidados 
preventivos que diminuirão a necessidade de uso dos 
agrotóxicos, tais como:
• Verificar se a região é apta para a cultura e se o perí-
odo do ano é o mais indicado, por exemplo o plantio 

de feijão em regiões mais quentes;
• Fornecer uma nutrição adequada, fazendo análise 
de solo e de folha, bem como correção do solo;
• Produzir com materiais tolerantes e/ou resistentes às 
pragas, por exemplo a alface, tolerante ao míldio;
• Viabilizar o cultivo protegido com filme plástico ou 
tela;
• Aplicar o Manejo Integrado de Pragas (MIP), utilizan-
do produtos naturais ou alternativos (caldas ou pro-
dutos biológicos);
• Conhecer e aplicar métodos mecânicos ou culturais 
de controle;
• Escolher agrotóxicos mais seletivos e com menor to-
xicidade. Quando o uso de agrotóxicos for inevitável, 
é necessário que os produtores estejam cientes das 
normas de utilização, explícitas na atual legislação, 
sendo que em caso de uso inadequado,  o produtor 
pode responder criminalmente;
• Adquirir agrotóxicos (produtos registrados) indica-
dos apenas por profissionais habilitados e em  reven-
das ou locais de confiança;
• Exigir o receituário agronômico, onde estão indica-
das as formas corretas de uso.

O ponto inicial para o uso de agrotóxicos é utili-
zar produtos que estejam registrados. As grandes 
culturas normalmente têm uma maior quantidade de 
produtos registrados, enquanto que algumas frutífe-
ras e olerícolas têm uma quantidade muito limitada. 
Isso ocorre por dois motivos: primeiro, pelo processo 
para registrar novas substâncias e para atender os 
pedidos de extensão de uso de um produto registra-
do de uma cultura para outra; segundo, pelo desin-
teresse das empresas fabricantes, pois cada registro/
autorização de uso para lavouras distintas tem altos 

custos. No site do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) podem ser consultados os 
agrotóxicos registrados. www.agricultura.gov.br/ser-
vicos-e-sistemas/sistemas/agrofit

Segurança dos trabalhadores rurais
A segurança e a saúde de todos os envolvidos 

no manuseio de agrotóxicos precisa ter  a máxima 
atenção do produtor, que deve atender às Normas 
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho  e 
Emprego (MTE) para o transporte, o armazenamento, 
a manipulação e a aplicação.

 A NR 6 (Portaria n.º 3.214, de 8/6/1978) contém 
regras relacionadas aos Equipamentos de Proteção 
Individual  (EPIs), e define as responsabilidades do 
empregador e do trabalhador (aplicador).  Ela tam-
bém orienta quanto à escolha dos equipamentos, que 
devem estar dentro das normas de fabricação e uso 
específico; ao fornecimento dos mesmos aos aplica-
dores; bem como à manutenção e substituição deles.

A NR 31 (Portaria n.º 86, de 4/3/2005) tem por ob-
jetivo estabelecer os preceitos a serem observados na 
organização do ambiente de trabalho, visando com 
isso à segurança e à saúde do meio ambiente e do 
trabalhador. Nela estão definidos os procedimentos 
para os que manipulam os agrotóxicos, adjuvantes e 
produtos afins.

Alguns tópicos destacados 
• O aplicador de agrotóxico deverá ser capacitado e 
certificado para essa atividade, por meio de cursos de 
formação que podem ser desenvolvidos por órgãos 
e serviços de extensão, por instituições de ensino 
médio e superior em ciências agrárias e pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A CATI é um 
dos órgãos que pode capacitar e certificar os aplica-
dores no Estado de São Paulo.
• Mulheres grávidas, crianças e idosos não podem 
aplicar agrotóxico.
• No momento da aplicação, deve-se obervar as con-
dições do tempo, proteger adequadamente o aplica-
dor, verificar o equipamento de aplicação, verificar a 
qualidade da aplicação, entre outros cuidados.

• Após a aplicação, é preciso estabelecer um período 
de segurança, conhecido como carência, que deve ser 
respeitado antes de fazer a colheita da produção ou 
permitir a entrada de pessoas na área onde foi aplica-
do o agrotóxico. Cada produto tem o seu tempo pré-
-determinado. É fundamental um controle rigoroso 
desse período, fazendo anotações com data, hora e 
local da aplicação.

  Importante: essas e outras informações estão 
contidas na bula do produto, portanto, é fundamental 
a leitura e a compreensão da mesma.  

Descarte das embalagens
Após a utilização tem-se um resíduo final, que são 

as embalagens vazias dos agrotóxicos. Sua destinação 
está prevista na Lei n.º 9.974, de junho de 2000, regu-
lamentada pelo Decreto Federal n.º 4.074/2002, onde 
estão definidas as responsabilidades do agricultor, do 
comerciante, do fabricante e do poder público. 

A destinação final das embalagens consiste em:
• O produtor/aplicador deve fazer a tríplice lavagem, 
inutilizar as embalagens e armazenar em local segu-
ro até devolvê-la nos locais indicados pelas revendas, 
dentro de um prazo pré-estabelecido;
• As revendas são responsáveis pelo recebimento das 
embalagens, elas normalmente se unem em torno de 
uma Unidade de Recebimento; são várias distribuídas 
pelo Estado, e a lista com a localização desses postos 
de coleta pode ser obtida na revenda;
• Os fabricantes são responsáveis pela destinação final 
das embalagens vazias, recolhendo-as das Unidades e 
encaminhando-as para centros de reciclagem ou para 
a sua destruição correta.  

Importante: todo produtor deve guardar o com-
provante de devolução das embalagens para se res-
guardar em uma eventual fiscalização.

Conclusão
Adotando as Boas Práticas no uso dos agrotóxicos, 

todos são beneficiados. O produtor cuida da saúde 
da sua família e de seus colaboradores, além de obter 
melhor rentabilidade na comercialização; e os consu-
midores têm a garantia de alimentos mais seguros, 
produzidos com qualidade e respeito ao meio am-
biente. 

Produtor, mantenha-se informado e atualizado.  
Procure a Casa da Agricultura de seu município.
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Educação Sanitária e Boas 
Práticas Agropecuárias
Izabel Cristina Cardoso Giovannini – Engenheira Agrônoma – Superintendência Federal de Agricultura – SP/Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) – presidente substituta da Comissão de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária no Estado de São Paulo 
izabel.giovannini@agricultura.gov.br

No Brasil, o setor agrope-
cuário tem sido o grande 
sustentáculo da econo-

mia desde o início da colonização 
com a cana-de-açúcar, passando  
pelo ciclo do café, chegando até a 
década de 1960, quando a produ-
ção brasileira começou a se diversi-
ficar, sendo inseridas novas regiões 
e novas culturas na produção.

Com a globalização, o País co-
meçou a exportar mais produtos 
para um número maior de países. 
Porém, no sentido inverso, o cresci-
mento do comércio exterior permi-
tiu a introdução de pragas exóticas, 
causando prejuízos à agropecuária 
brasileira. Diante disso, os países 
importadores ficaram mais exigen-
tes quanto à sanidade dos produ-
tos agropecuários brasileiros. Uma 
ferramenta a ser utilizada para aju-
dar a superar esses obstáculos é a 

Educação Sanitária, a qual pode dar 
uma contribuição significativa para 
todos os segmentos da cadeia do 
agronegócio e não somente para 
os produtores rurais. 

Esse instrumento de apoio à 
agropecuária é definido como um 
“processo ativo e contínuo que 
promove mudanças no segmento 
cognitivo (conhecimento), afetivo 
(atitudes) e psicomotor (ação/com-
portamento) das pessoas, com o 
objetivo de melhorar as condições 
diretas ou indiretas da saúde do 
indivíduo, dos animais, das plantas 
e do meio ambiente.” Porém, ele 
somente se realiza, efetivamen-
te, na medida em que o público a 
quem se destina internalizar a ideia 
(conhecimento e atitude) e pas-
sar a adotá-lo (ação). O desafio é 
que o público-alvo assuma novos 
comportamentos, de acordo com 

os objetivos sanitários propostos. 
Assim sendo, é preciso lembrar que 
a Educação Sanitária é uma ativida-
de multidisciplinar dinâmica, que 
não deve ser estudada ou utilizada 
isoladamente,  devendo envolver 
os setores público e privado.

Nos estudos sobre o tema, 
o sanitarismo é descrito como 
um “banquinho de três pernas”: 
Epidemiologia, Defesa Sanitária e 
Educação Sanitária. Pela analogia 
com o “banquinho” infere-se que as 
três áreas têm a mesma importân-
cia e devem estar sempre unidas, 
para que os resultados desejados 
sejam alcançados. 

Boas Práticas Agropecuárias e 
Educação Sanitária 

As Boas Práticas Agropecuárias 
são fundamentais para que o agri-
cultor atenda às demandas da so-
ciedade do século XXI, tanto nacio-
nais quanto de outros países. Seus 
objetivos são:
– Ganhar eficiência e produtivida-
de, garantindo ao mesmo tempo a 
melhor qualidade do terreno agrí-
cola, sem prejuízo ao meio ambien-
te;
– Obter produtos de maior qualida-
de, mais saudáveis, inócuos e não 
nocivos ao ambiente;
– Melhorar as condições de traba-
lho dos produtores, de suas famí-
lias e de seus funcionários;
– Adaptar seus sistemas de pro-
dução para uma agricultura sus-
tentável, segura e ecologicamente        
correta”. 

As atividades agropecuá-
rias, dentro do conceito de Boas 
Práticas, devem ser desenvolvidas 
com respeito ao meio ambiente, 

melhoria nas condições de traba-
lho e produtividade, levando em 
consideração os cuidados com a 
higiene e a sanidade.

Como os mercados nacional e 
internacional estão cada vez mais 
exigentes, almejando produtos de 
boa qualidade, sem resíduos nem 
contaminantes, produzidos sem 
agressão ao meio ambiente e sem 
utilização de mão de obra infan-
til ou escrava, a utilização de Boas 
Práticas Agropecuárias (BPA) é uma 
resposta a esses anseios.

A adoção das BPA pelo produtor 
rural é uma escolha pessoal, por-
tanto é necessário que ele tenha 
conhecimentos que possibilitem a 
tomada de atitudes, visando alte-
rações comportamentais, ou seja, é 
preciso Educação Sanitária. Muitas 
vezes, os produtores têm  conheci-
mento sobre determinado assunto, 
mas a implantação das BPA exige 
esforço, perseverança e planeja-
mento, para que se obtenha resul-
tados satisfatórios.

Como exemplo, no caso de uso 
de agrotóxicos, os agricultores, pra-
ticamente sem exceção, sabem que 
devem ser usados os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), mas 
quantos efetivamente os utilizam? 
E, no entanto, a utilização desses 
equipamentos visa preservar a 
saúde de quem prepara e aplica o 
agrotóxico. Verifica-se, então, que 
o mais difícil é a mudança de com-
portamento, não havendo falta de 
conhecimento. 

A capacitação dos produtores 
rurais vem sendo executada há 
muito tempo e por várias entida-
des, públicas e privadas, com ob-
jetivos semelhantes: levar conhe-
cimentos ao homem do campo, 
visando à melhoria e ao aumento 
da produção e da produtividade, 
à boa gestão do negócio, para ob-
ter aumento de renda e melhorar 
a qualidade de vida para a família. 
Agora, falta que esse conhecimento 
seja demonstrado com a mudança 
de comportamento, ou seja, a ado-
ção das BPA precisa da Educação 
Sanitária, dinâmica e contínua, se-

guindo os preceitos de 
seu planejamento, para 
sua efetiva implantação. 

Os projetos de 
Educação Sanitária de-
vem produzir resultados 
mensuráveis dentro de 
um período de tem-
po determinado e ser 
constituídos das etapas 
de diagnóstico geral e 
educativo, planejamen-
to, execução, avaliação e 
retroalimentação.

A avaliação dos re-
sultados obtidos por 
um projeto de Educação 
Sanitária deve sempre 
visualizar as mudanças 
comportamentais que 
ocorreram. Com a ado-
ção das BPA, essa etapa 
pode ser verificada mais 
efetivamente. E com a 
Educação Sanitária, os 
objetivos das BPA po-
dem ser mais facilmente 
alcançados. É uma via de 
mão dupla!

Histórico da Educação Sanitária 
no Estado de São Paulo 

Em 15/5/2008 foi instituído o 
Programa Nacional de Educação 
Sanitária em Defesa Agropecuária 
(Proesa), pela Instrução Normativa 
28/2008. Após esse marco, foi 
realizada a Reunião Regional 
de Planejamento em Educação 
Sanitária, englobando as regiões 
Sul e Sudeste, de 14 a 17/10/2008, 
e foram definidos os assuntos 
prioritários a serem trabalha-
dos no Estado de São Paulo pela 
Superintendência Federal de 
Agricultura em São Paulo (SFA-
SP/MAPA), pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por 
meio da CATI e da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária (CDA). 

No segundo semestre de 2010, 
reconhecendo que o sucesso do 
Proesa depende, em grande parte, 
da ação articulada e sinérgica do 
conjunto de instituições e segmen-
tos sociais envolvidos ou interessa-
dos em atividades dessa natureza, 

a SFA, a CATI, a CDA e a Federação 
da Agricultura e Pecuária no Estado 
de São Paulo (Faesp) tomaram a 
iniciativa de formar a Comissão de 
Educação Sanitária no Estado de 
São Paulo (Cesesp), a qual tem por 
objetivo ser um fórum para discus-
são de ideias e projetos nessa área, 
criando oportunidades de plane-
jamento comum e de lançamento 
das bases para uma eventual coo-
peração operacional. 

Dentro da Cesesp foram le-
vantados alguns assuntos prio-
ritários, para os quais foram 
criadas as Subcomissões de 
Ensino Técnico e Universitário, 
de Ensino Fundamental e Médio 
e de Destinação de Resíduos 
e Embalagens de Produtos 
Veterinários. O primeiro produto 
do trabalho dessas Subcomissões, 
tratou-se de uma proposta de disci-
plina sobre Educação Sanitária em 
Defesa Agropecuária para os ensi-
nos técnico e universitário, já está 
completo. 

Educação Sanitária e adoção de Boas Práticas: produtos 
de qualidade e seguros para o consumo humano

Educação Sanitária e Boas Práticas Agropecuárias devem ser incentivadas desde cedo
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Segurança e Saude do Trabalhador 
e as Boas Práticas Agropecuárias
Thais M. Santiago M. Barros – Engenheira Agrônoma, Engenheira de Segurança do Trabalho e Tecnologista da Fundação Jorge Duprat e 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), do Ministério do Trabalho e Emprego – thais.santiago@fundacentro.gov.br
Luiz Roberto Monteiro – Engenheiro Agrícola, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Tecnologista da Fundacentro, do Ministério do 
Trabalho e Emprego – luiz.monteiro@fundacentro.gov.br

Quando o assunto está relacionado às Boas 
Práticas Agropecuárias, deve-se pensar 
também no respeito à integridade física do 

trabalhador rural – ação socialmente justa e imposta 
por lei. Segundo o Ministério da Previdência Social, 
houve, em 2002, 25.244 acidentes de trabalho no se-
tor da agropecuária. Vale lembrar que esses dados não 
englobam os acidentes com trabalhadores informais.

Em 8/6/1973, foi publicada, no Brasil, a Lei Federal 
n.º 5.889, e o respectivo Decreto Federal n.º 73.626 de 
12/2/1974, a fim de promover melhorias nos ambien-
tes e nas condições de trabalho, de forma a preservar 
o nível de segurança e a saúde dos trabalhadores. O 
artigo 13 dessa lei estabelece que, nos locais de traba-
lho rural, serão observadas as normas de segurança 
e a higiene, condições estabelecidas em Portaria do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  No entan-
to, as Normas Regulamentadoras Rurais (NRR) des-
sa legislação (hoje revogadas) só foram aprovadas 
em 1988, pela Portaria n.º 3.067, de 12 de abril. Em 
consonância, a Constituição Federal, promulgada 
também em 1988, procurou em seu artigo 7.º,  equi-
parar os direitos dos trabalhadores rurais aos dos ur-
banos. Assim, para o que não está previsto na Lei n.º 
5.589 e suas regulamentações, aplica-se a Lei Federal                   
n.º 6.514, de 22/12/1977. 

Atualmente, a legislação trabalhista rural está re-
gulamentada pela Norma Regulamentadora - NR 31, 
aprovada pela Portaria n.º 86 do MTE de 3/3/2005. 
Ela trata das condições e meio ambiente do trabalho 
rural de forma a tornar compatível o planejamento e 
o desenvolvimento das atividades da agricultura, pe-
cuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, 
com a promoção da segurança e saúde dos trabalha-
dores, tanto dos trabalhadores permanentes quanto 
dos temporários. Essa norma se estende aos empre-
gadores constituídos sob a forma de microempresa 
ou empresa de pequeno porte. Também estão sob a 
égide dessa legislação as atividades de exploração in-
dustrial desenvolvidas em estabelecimentos agrários.

O empregador rural ou equiparado deve garantir 
adequadas condições de trabalho, higiene e confor-
to para todos os trabalhadores, promovendo melho-
rias.  Elas devem abranger os aspectos relacionados 
a riscos químicos, físicos, mecânicos, biomecânicos 
(ergonômicos) e biológicos; investigação e análise 
dos acidentes e das situações de trabalho que os ge-
raram. Essas melhorias devem ser adotadas também 
em relação à organização do trabalho. No tocante ao 
gerenciamento dos riscos, a ordem de prioridade da 
gestão é: 
• Eliminação; 
• Controle de riscos na fonte; 
• Redução do risco ao mínimo, por meio da introdução 

de medidas técnicas ou organizacionais e de práticas 
seguras,  inclusive via capacitação;
• Adoção de medidas de proteção pessoal (Equipa-
mentos de Proteção Individual - EPI), sem ônus para 
o trabalhador, de forma complementar ou caso ainda 
persistam temporariamente fatores de risco.

As soluções buscadas pelo empregador devem ser 
no sentido de minimizar o risco e não de apenas colo-
car EPI nos trabalhadores. É importante que eles tam-
bém estejam envolvidos na promoção da Segurança 
e Saúde no Trabalho (SST), seja por meio da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural 
(CIPATR), obrigatória a partir de 20 funcionários, como 
por intermédio do processo de capacitação para o de-
senvolvimento seguro nas diversas atividades rurais, 
cujas instruções devem ser compreensíveis a eles.

Destacamos ainda a obrigatoriedade do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), da realização de exames médicos periódicos, 
desde a admissão até o desligamento;  adoção dos 
procedimentos necessários quando da ocorrência de 
acidentes e doenças do trabalho, inclusive remoção 
de acidentado;  imunização, quando necessária, dos 
trabalhadores em contato com os animais;  medidas 
de segurança quanto à manipulação e eliminação de 
secreções, excreções e restos de animais, incluindo a 
limpeza e desinfecção das instalações contaminadas. 

Cabe ao trabalhador cumprir as determinações 
sobre as formas seguras de desenvolver suas ativida-
des e colaborar com a empresa na aplicação da NR 31;  
adotar as medidas de proteção determinadas pelo 
empregador, sob pena de constituir ato faltoso a re-
cusa injustificada e submeter-se aos exames médicos 
necessários.

O empregador, além das obrigações trabalhistas 
comuns como registro em carteira, férias, décimo ter-
ceiro, entre outras, deve cumprir o disposto na NR 31. 
O não atendimento à área de SST pode levar à aplica-
ção de multas, à interdição do estabelecimento, setor 
de serviço, máquina ou equipamento, bem como, ao 
embargo parcial ou total da obra. O empregador tam-
bém fica sujeito a processos civil e penal. 

É importante ressaltar que ainda se encontram, no 
campo, trabalhadores em regime análogo ao da es-
cravidão, com a privação de liberdade. Basicamente, 
são três os fatores que levam as pessoas a permane-
cerem trabalhando como escravos: o endividamen-
to (servidão por dívida), o isolamento geográfico e a 
ameaça à vida. Não se trata de simples descumpri-
mento das leis trabalhistas, mas de um conjunto de 
condições degradantes. Isso é considerado crime com 

aplicação de pena, que se agrava se ele for cometido 
contra criança. 

O trabalho no Brasil é proibido aos menores de 16 
anos de idade, com exceção da condição de aprendiz, 
que pode ser a partir de 14 anos, desde que sejam 
observados os dispositivos legais. Os adolescentes, 
na faixa etária entre 16 e 18 anos, podem trabalhar, 
mas com restrições: o trabalho não pode ser noturno, 
perigoso, insalubre, penoso ou realizado em locais 
prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento 
físico, psíquico, moral e social, nem realizado em horá-
rios e locais que não permitam a frequência à escola. 
O Decreto Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008, 
trata da proibição das piores formas de trabalho in-
fantil, constando como proibidas 93 atividades para 
pessoas com idade inferior a 18 anos. Na área rural 
destacamos: 
• Na direção e operação de tratores, máquinas agríco-
las e esmeris, quando motorizados e em movimento; 
• No processo produtivo do fumo, algodão, sisal, cana-
-de-açúcar e abacaxi;
• Na colheita de cítricos, pimenta-malagueta e seme-
lhantes; 
• No beneficiamento do fumo, sisal, da castanha de 
caju e cana-de-açúcar;
• Na pulverização, manuseio e aplicação de agrotóxi-
cos, adjuvantes e produtos afins, incluindo limpeza de 
equipamentos, descontaminação, disposição e retor-
no de recipientes vazios;
• Em locais de armazenamento ou de beneficiamento 
nos quais haja livre desprendimento de poeiras de ce-
reais e de vegetais;
• Em estábulos, cavalariças, currais, estrebarias ou po-
cilgas, sem condições adequadas de higienização;
• No interior ou junto a silos de estocagem de forra-
gem ou grãos com atmosferas tóxicas, explosivas ou 
com deficiência de oxigênio; 
• Com sinalizador na aplicação aérea de produtos ou 
defensivos agrícolas;
• Na extração e corte de madeira;
• Em manguezais e lamaçais.

Estima-se que os trabalhadores rurais têm proba-
bilidade cinco vezes maior de morrer em acidentes 
relacionados com o trabalho do que os trabalhadores 
em todas as outras indústrias, no entanto, a percep-
ção do risco do trabalho no campo é pequena. A área 
de atuação é diversa e nem sempre se adotam as me-
didas de segurança, como demonstram as fotos. 

O agronegócio impulsiona o País e, se for conduzi-
do dentro das Boas Práticas Agropecuárias, será sus-
tentável. O que não se pode mais admitir é o descaso 
com a segurança e a saúde do trabalhador rural.  Ed
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 Cândido RodriguesCasa da 
Agricultura de  

Boas Práticas Agropecuárias: adoção agregou valor à produção 
e trouxe qualidade de vida

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

Cândido Rodrigues, cidade pertencente à CATI 
Regional Jaboticabal, tem pouco mais de três 
mil habitantes e está localizada há cerca de 

350km da capital. Conquistou sua emancipação em 
1959, quando deixou de ser Distrito de Taquaritinga, 
sendo seu nome estabelecido como homenagem ao 
secretário Estadual de Agricultura, Antônio Cândido 
Rodrigues que, posteriormente, se tornou ministro 
da Agricultura. Evoluiu, de povoado para município, 
às margens da estrada de ferro Araraquarense que, se 
expandiu na região para escoar a produção agrope-
cuária.

A cidade foi construída tendo suas bases estabele-
cidas na agropecuária, que até hoje é o cerne da eco-
nomia local, com a fruticultura como principal ativi-
dade. “Tenho orgulho de dizer que nasci e me criei na 
roça. Meu pai, até hoje, com mais de 70 anos, levanta 
cedo para ir para o campo. Por isso, entendo bem as di-
ficuldades dos membros do segmento”, conta Antonio 
Cláudio Falchi, prefeito municipal, acrescentando que 
a Prefeitura tem investido para o fortalecimento do 
setor. “Entendemos que a parceria é o melhor instru-
mento para ter uma agropecuária forte. Sendo assim, 
participamos de projetos e programas estaduais e 
federais, não apenas para que os produtores possam 
permanecer na área rural, mas tenham qualidade de 
vida, com renda e emprego, podendo contribuir com 
o desenvolvimento do município. Nesse contexto, um 
de nossos grandes parceiros é a CATI”.

O município já foi conhecido como a capital do li-
mão galego, mas com a disseminação do cancro cítri-

co, que dizimou quase que a totalidade dos pomares, 
o cultivo de outras espécies ganhou espaço, como o 
da manga, carambola, goiaba e da lima ácida (limão 
Tahiti), estando, esse último, presente na maioria das 
propriedades e estabelecido como a principal cultura.

Casa da Agricultura

Instalada em um prédio histórico, a Casa da 
Agricultura, fundada na década de 1970, tem uma 
equipe pequena, mas dedicada, formada pelo enge-
nheiro agrônomo Francisco Antonio Maruca, o oficial 
de apoio José das Taboas (há mais de 30 anos na CATI) 
e o oficial de apoio agropecuário e meio ambiente, 
Antonio Carlos Roversi. “O município tem um gran-
de número de agricultores e uma extensa área rural. 
Focamos nosso trabalho no fortalecimento da orga-
nização dos produtores, para que possamos atender 
melhor suas necessidades, com a elaboração de proje-
tos para obtenção de crédito rural e para que tenham 

acesso às políticas públicas disponíveis. Também fa-
zemos o acompanhamento técnico, promovemos ca-
pacitações e atuamos na difusão de conhecimento e 
novas tecnologias, de forma que a atividade agrope-
cuária seja desenvolvida com sustentabilidade”, expli-
ca Francisco, chamado carinhosamente na cidade de 
"Chiquinho da CA".

Quando começou o trabalho na Casa da 
Agricultura, há seis anos, Chiquinho se deparou com 
um cenário no qual a fruticultura enfrentava novos 
problemas de sanidade (com a disseminação do gre-
ening) e os produtores, pequenos em sua maioria, es-
tavam receosos quanto ao futuro da atividade. Assim, 
além do trabalho cotidiano de extensão rural, a equi-
pe da Casa da Agricultura delineou, em parceria com 
outras entidades, um projeto para ampliar a renta-
bilidade e a competitividade no meio rural. “A maior 
exigência do mercado hoje é a qualidade, pela qual 
muitos consumidores se dispõem a pagar preços mais 
elevados. Vimos na adoção de um projeto de Boas 
Práticas Agropecuárias (BPA) a saída para diminuir 
os problemas enfrentados pelos produtores”, conta o 
agrônomo, que estabeleceu um projeto em parceria 
com a Associação dos Produtores Rurais (Aprocar) e 
a Cooperativa de Fruticultores de Cândido Rodrigues 
(Coofrucar).

No início, alguns produtores e trabalhadores ru-
rais olharam com certa desconfiança para o projeto. 
Passados cinco anos, o que se contabiliza são depoi-
mentos emocionados de quem aceitou o desafio, 
comprovou a eficácia e está colhendo os resultados 
positivos. “Um dos primeiros passos para que a pro-
posta desse certo, foi investir no fortalecimento des-
sas entidades e na difusão das metodologias de BPA 
para seus associados e/ou cooperados”, diz Chiquinho, 
afirmando que, nesse sentido, acredita que as ações 
do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, 
executado pela CATI no período, foram muito impor-
tantes como preparação para o projeto de BPA. 

Eduardo Brás de Souza Branco, presidente da 
Aprocar, corrobora com o pensamento do agrônomo. 
“O Programa de Microbacias foi excelente. Criamos 
a associação, em 1998, com 24 associados, para ter 
maior poder de compra, reduzir os custos e ter mais 
força para vender o nosso produto. Pelo Programa, re-
cebemos incentivos econômicos e capacitações que 
fortaleceram nossa organização. Além disso, os bene-
fícios individuais nos despertaram para uma produ-
ção mais sustentável”, explica o produtor, salientando 
que, atualmente, a associação está com o foco volta-
do mais para a área de saúde. “Fizemos um convênio 
com uma operadora de saúde e disponibilizamos, aos 
produtores de Cândido e região, um plano de saúde 
com preço mais acessível. Hoje, temos mais de 600 
associados”. 

Em 2005, os produtores associados fundaram a 

Coofrucar que, atualmente, está sendo reestrutura-
da para se tornar um referencial na comercialização 
de frutas oriundas da agricultura familiar. “Se não ti-
véssemos a implementação de protocolos de Boas 
Práticas nas propriedades, não teríamos produtos de 
qualidade para concorrer no mercado, que está cada 
vez mais competitivo e exigente quanto à produção 
com sustentabilidade ambiental e social”, comenta 
Ângelo Roberto Mancin, presidente da Cooperativa, 
acrescentando que o ciclo de adoção de BPA em toda 
a cadeia produtiva de frutas do município está sendo 
fechado com a aquisição de um máquina de seleção, 
classificação, lavagem e aplicação de cera nas frutas. 
O equipamento foi adquirido com recursos da ordem 
de R$ 1,2 milhão, oriundos da Iniciativa de Negócio 
aprovada pelo Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado. “A 
partir de agora, teremos um produto com valor agre-
gado e melhor rentabilidade para garantir a perma-
nência de muitas famílias no campo, em áreas onde a 
cana-de-açúcar tem avançado no município”.

Segundo o agrônomo da Casa da Agricultura, os 
principais objetivos do projeto de BPA , implemen-
tado em Cândido Rodrigues, foram o fortalecimento 
dos pequenos agricultores nos aspectos tecnológi-
cos, gerenciais e comerciais. “A consequência é que 
estamos conseguindo ter uma produção com mais 
qualidade e respeito ao meio ambiente, alimentos 
mais seguros para os consumidores, bem como mais 
saúde, segurança e bem-estar para os produtores e os 
trabalhadores rurais”, avalia Chiquinho, destacando 
que além de técnicas voltadas à produção e comer-
cialização, os produtores foram capacitados em temas 
como primeiros socorros e aplicação correta e segura 
de agrotóxicos. 

“O Projeto desenvolvido em Cândido Rodrigues 
serve de exemplo para ações em outros municípios 
da região. Investimos na difusão de informações so-
bre as BPA, pois entendemos que este é o principal ca-
minho para que o agricultor familiar se mantenha no 
campo e tenha competitividade no mercado”, ressalta 
Vera Lúcia Palla, diretora da CATI Regional Jaboticabal. 

 Cândido Rodrigues
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Diferente 
de cidades 
que nascem 
ao redor 
de capelas, 
Cândido 
Rodrigues se 
estabeleceu 
em função da 
ferrovia

Francisco Maruca; Antonio Cláudio 
Falchi, prefeito municipal; José 
das Taboas; e Antonio Roversi: 
parcerias são fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável

Paulo Trindade, secretário da Aprocar; Francisco Maruca da 
CA; Eduardo Branco, presidente da Aprocar; e Angelo Mancin, 
presidente da Coofrucar: Boas Práticas mudaram o cenário rural
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Boas Práticas Agropecuárias 
na produção de figo garantem a 
exportação de 70% da produção

Roberta Lage – Jornalista – Cecor/CATI

A história da família Brotto com a agricultu-
ra teve início em 1933, com a compra da 
Fazenda Bela Vista, localizada em Campinas 

(SP), e com as atividades iniciais voltadas à cafeicul-
tura. Mas foi em 1959 que a família, influenciada pelo 
avô e familiares imigrantes italianos, que se deu início 
ao plantio e cultivo de figos, que hoje é o principal 
produto da fazenda.

Com duas áreas de produção, uma em Campinas e 
outra em Monte Mor, que totalizam 40ha de área com 
figo e produção anual de 300 toneladas de figo, a em-
presa familiar “Sítio Bela Vista - Brotto Figs” conta com 
a atuação de 40 funcionários e o comando do produ-
tor Domingos Brotto e dos filhos Mauricio, formado 
em química, e Marcelo, engenheiro agrônomo, que 
administram desde a técnica até a comercialização.

A partir do início das atividades, a família de pro-
dutores procura seguir todas as normas ideais de res-

peito ao meio ambiente e das condições de trabalho. 
No entanto, foi a partir de 2000, com o crescimento 
da produção de figos, que o produtor Maurício Brotto 
sentiu necessidade de melhorar a qualidade geral das 
etapas de produção. Uma das ações foi o investimen-
to nas Boas Práticas Agropecuárias e vários ajustes e 
atividades foram colocados em prática. 

As primeiras ações contaram com o apoio da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), 
que em uma parceria junto ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), orientou os produtores na implantação, 
nessa época, do Programa da Produção Integrada 
de Frutas (PIF), que incentiva a produção de frutas 
de qualidade, de forma econômica, com respeito ao 
meio ambiente, à saúde do produtor e do consumi-
dor com a minimização do uso de agroquímicos e da 

"Armadilha" criada por Mauricio Brotto, evita ataque da mosca do figo
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Sítio Mendes
Ao adentrar a propriedade de Ricardo e Adriana 

Cristina Núncio, a primeira impressão é de um ambien-
te organizado e profissional. Após uma visita aos poma-
res e um “dedo de prosa” na cozinha, com café e bolo 
caseiro, descobre-se que a adoção das Boas Práticas foi 
além do uso correto de agrotóxicos. “Ao integrarmos o 
projeto de BPA proposto pela CA, entendemos que a 
sustentabilidade vai além do aumento de produtivida-
de. Ela tem que estar presente nas relações sociais, na 
responsabilidade ambiental e na segurança alimentar”, 
avalia o produtor.

Com este pensamento, a família colocou em prática 
adequações na estrutura do Sítio Mendes, onde cultivam 
limão, carambola, atemoia e manga. A máxima "cada coi-
sa em seu lugar e um lugar para cada coisa" foi levada a 
termo. Construíram um galpão onde fertilizantes, adubo 
e agrotóxicos têm seus lugares distintos; a coleta seletiva 
de lixo e o descarte de embalagens foram aprimorados, 
entre outras ações.

Na área produtiva, foram adotadas novas técnicas 
de manejo, poda e identificação dos talhões, o que per-
mitiu a implantação de um sistema de rastreabilidade. 
Visando minimizar os riscos de contaminação  com pro-
dutos agroquímicos, ao longo do pomar foram constru-
ídas plataformas de cimento (onde os tanques pulveri-
zadores são abastecidos) com sistema de captação de 
resíduos.  

Nas relações sociais, os produtores investiram na ca-
pacitação dos funcionários, no uso de Equipamentos 
Individuais de Proteção, na adequação de refeitório e 
local para higienização após as aplicações, bem como 
em sinalização da propriedade, visando a democrati-
zação de informações. “As BPA nos possibilitaram uma 
melhor gestão do nosso negócio, o que gerou agrega-
ção de valor e maior rentabilidade”, ressalta o produ-
tor, que ocupa a presidência do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural. “Pragas como o greening têm 
deixado os produtores em alerta. Mas com a adoção de 
Boas Práticas, aqui em Cândido Rodrigues, estamos mais 
esperançosos quanto ao futuro das lavouras de limão. E 
temos que reconhecer que a dedicação da equipe da CA 
foi fundamental para que isso acontecesse”.

Produtores e BPA: equação que deu certo em Cândido Rodrigues
Com o novo contexto estabelecido no meio rural, os produtores entenderam que se desejam melhor qualidade de 

vida devem oferecê-la aos integrantes de toda a cadeia produtiva: trabalhadores e consumidores. 

Sítio Santo Antônio

O Sítio Santo Antônio dos produtores José Donizete 
e Sueli De Grande pode ser incluído em uma campanha 
de otimização do espaço. A área de cerca de cinco hec-
tares, onde são cultivados carambola, manga, pêssego, 
limão e a diferente goiaba Tailandesa (espécie de grande 
porte, doce e com excelentes perspectivas de mercado), 
foi delineada com bases na adoção das Boas Práticas 
Agropecuárias. “Aderimos à proposta do projeto de BPA 
para obtermos produtos com mais qualidade e valor 
agregado, para aumentar a rentabilidade, bem como 
para oferecer um alimento mais seguro para as pessoas. 
Na medida em que fomos aprendendo as metodologias, 
passamos a valorizar cada espaço do sítio, atentando, 
inclusive, para os espaçamentos que permitem otimi-
zar a área dos pomares. Ganhamos em produtividade, 
controle de pragas e doenças, redução de uso de agro-
químicos, gestão, qualidade e renda melhor”, contam os 
produtores. 

Na área produtiva, entre as novas tecnologias ado-
tadas, a de poda fez muita diferença. “Antes achávamos 
que as plantas deveriam crescer à vontade. Hoje, apren-
demos que as podas, feitas de forma adequada, fazem 
com que os frutos cresçam mais uniformes e maiores, 
bem como ajudam na colheita que é feita toda manual-
mente”, explica o produtor. 

Nesse contexto, a preocupação com o meio ambien-
te se reflete no cuidado com a conservação do solo, dei-
xando matéria orgânica entre as linhas de cultivo e na 
adoção do manejo integrado de pragas e do uso de ro-
çadeiras para limpar o mato excedente no lugar de her-
bicidas, bem como na observação da natureza. “Quando 
criança, aprendi que as frutas se desenvolviam bem em 
locais limpos, arados e gradeados. Após as capacitações 
sobre BPA, entendemos que o solo precisa de vida, a qual 
só é conseguida com o seu pouco revolvimento. Com as 
BPA implantadas, vimos que a natureza está agradeci-
da. Restauramos uma área de mata e animais que não 
se viam mais, estão voltando. Hoje podemos dizer que 
nosso sítio tem vida. E vida de qualidade”, comentam 
José Donizeti e Sueli, demonstrando que o aprendizado 
adquirido está contribuindo para a sustentabilidade da 
produção.  
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integração de práticas de manejo de solo e da planta. 
“Na grade dos agroquímicos havia um regulador de 
maturação de grande importância para a cultura do 
figo. No entanto, ele não estava registrado para esta 
cultura. Fizemos todos os testes e trabalhos de cam-
po, e em 2007, regularizou-se o produto, fato este que 
contribuiu decisivamente para finalizar o processo de 
certificação dos produtores de figo, ampliando o vo-
lume de vendas para o mercado externo”, avalia José 
Augusto Maiorano, engenheiro agrônomo responsá-
vel pela CATI Regional Campinas. 

Além do PIF, outras ações de Boas Práticas 
Agropecuárias foram acionadas. Para diminuir o uso 
de defensivos na propriedade, bem como para evi-
tar o ataque da mosca do figo, um dos projetos de-
senvolvidos por Mauricio foi uma “armadilha” feita 
com garrafa plástica e uma mistura de figo batido 
com melaço de cana. “As moscas são atraídas pela 
fermentação do produto e, ao invés de atacarem a 
fruta, seguem em direção à garrafa e acabam mor-
rendo. Com isso, diminuímos a utilização dos agro-
químicos, preservamos o meio ambiente e contri-
buímos para garantir a segurança alimentar do con-
sumidor, que irá saborear uma fruta mais natural e 
livre de agrotóxicos”, explica Mauricio, o qual afirma 
ainda que antes da armadilha havia uma perda de 
30% da produção por conta dos ataques das mos-
cas e, hoje, quase não há perda.  Outras estratégias 
como o uso da palha de cana no solo e a pul-
verização do pomar com calda borda-
lesa (sulfato de cobre, cal virgem e 
água), são utilizadas. A primeira, 
com o objetivo de evitar a erosão 
do solo, manter seus materiais 
orgânicos, reduzir o uso de her-
bicidas e evitar o crescimento de 
ervas daninhas. Já a pulverização, 
evita o aparecimento de ferrugem nas 
folhas, frutos e ramos, garantindo um fruto 
mais saudável.

Outra ação que engloba as Boas Práticas e que 
se tornou fundamental para a profissionalização da 
empresa foi a instalação da rastreabilidade da pro-
dução. “Conseguimos reunir inúmeras informações, 
como a localização exata do talhão onde foi colhido 
o produto, o dia, a semana, o local de colheita, os no-
mes de quem colheu e embalou, que tipo de pulve-
rização foi usada; dados que me permitem localizar 
rapidamente um problema, caso haja, e agir especi-
ficamente em determinada região do pomar, sem ter 
que prejudicar toda a produção”, explica Maurício. A 
rastreabilidade é efetuada por meio de letras e núme-
ros, que são colocados nas caixas plásticas de colhei-

tas e também carimbados nas de papelão, onde são 
acomodadas as frutas que serão comercializadas.

Outras medidas também adotadas na proprieda-
de foram a construção de barracões para centraliza-
ção de embalagens e armazenamento e outro espe-
cífico para agroquímicos e fertilizantes. “Com essas 
medidas, conquistamos um controle de qualidade 
bem melhor que vai desde a higienização das caixas, 
passando pela seleção dos produtos, até as embala-
gens”, explica Marcelo, o qual também acredita que 
uma mudança na administração da propriedade sur-
tiu efeitos positivos. “Agora temos um encarregado 
pelos talhões, que orienta sobre as formas; horários 
do uso de defensivos e outras ações. O trabalho pas-
sou a ser mais padronizado.”

E não foi apenas a estrutura 
que foi ajustada para atender às 

Boas Práticas Agropecuárias, 
mas foram feitos investimen-
tos nos trabalhadores do lo-

cal, os quais são mensalmente 
capacitados para temas como 

higiene e limpeza, segurança, pul-
verizações, entre outros. Para eles, tam-

bém foi construída uma área especial para lavagem 
e armazenagem dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e, além disso, a empresa cede para 
grande parte de seus trabalhadores moradia, água 
e luz na propriedade, sem nenhum custo adicional.  
“Cuidamos de quem cuida da nossa propriedade. Há 
respeito com as horas trabalhadas e com as condições 
do trabalho”, avalia Mauricio.

Para todas essas adaptações foram investidos 
cerca de R$ 300 mil, que refletem positivamente no 
retorno comercial da empresa. O nível da qualidade 
é tão alto que, hoje, 70% da produção destina-se ao 
mercado externo. O figo in natura é enviado via trans-
porte aéreo, três vezes por semana, para a Europa. Já 

os figos maduros são encaminhados para as Centrais 
de Abastecimento de Campinas (Ceasa), que comer-
cializam para vários atacadistas de todo o interior de 
São Paulo. “Começamos nossa experiência com o ex-
terior por meio de intermediários, no entanto, fizemos 
um esforço para que passássemos a negociar direta-
mente nossos produtos. Iniciei contatos com clientes 
estrangeiros e as parcerias começaram a dar certo. 
Nos diferenciamos porque, no Brasil, há poucos pro-
dutores-exportadores e o cliente confia neste contato 
direto. Hoje, enviamos 200 toneladas por ano para a 
Europa”, diz Maurício, que complementa dizendo que 
a fruta, na Europa, é mais utilizada na gastronomia re-
quintada.   

Uma garantia para o sucesso no mercado exter-
no é a certificação. Desde 2007, a empresa possui a 
GlobalGAP, que atesta que a produção alimentar nas 
unidades de produção agrícola é realizada por meio 
da minimização dos impactos negativos de opera-
ções agrícolas no meio ambiente, redução do uso 
de insumos químicos e garantia de uma abordagem 
responsável dos assuntos de saúde e segurança dos 
empregados e saúde animal. “O mercado externo é 
bastante exigente e esta certificação atesta a quali-
dade dos produtos e faz com que tenhamos credibili-
dade no exterior. Já o mercado interno, ainda precisa 
evoluir ao exigir as certificações”, avalia Mauricio, que 

informa, também que a empresa está em 
processo de conquistar uma certificação 
social, que atesta os procedimentos corre-
tos quanto ao cumprimento da legislação 
trabalhista, na qual os trabalhadores não 
atuem em condição de escravidão, não 
haja trabalho infantil e sejam oferecidas 
condições adequadas de trabalho.

Como desafios da cultura, os produto-
res destacam a mão de obra, que preci-
sa ser melhor qualificada; a utilização de 
agroquímicos registrados para o figo, pois 
existem poucos no momento; e novas pes-
quisas para a evolução da cultura no Brasil. 
Mas, apesar dos desafios, as conquistas são 
animadoras. “Reconhecimento por parte 
dos clientes e consumidores da qualidade 
produzida, o certeiro controle da produ-
ção graças à rastreabilidade e a contribui-
ção para a segurança alimentar, são nossas 
maiores vitórias”, comemora a família de 
produtores. 

Segurança do trabalhador é garantida 
pelo uso de Equipamentos de Proteção 
Individual
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CATI Regional Bauru investe em 
treinamento para garantir a qualidade, a 
produtividade e a lucratividade no campo
Graça D’Auria – Jornalista – Cecor/CATI

Citada em 100% dos Planos Plurianuais de 
Desenvolvimento Rural, a cadeia da olericul-
tura responde por expressiva parcela da agri-

cultura familiar de quase todas as regiões do Estado 
de São Paulo. Não é diferente nos 15 municípios que 
abrangem a CATI Regional Bauru, onde 60% das pro-
priedades são de agricultura familiar e trabalham com 
olerícolas, seja em campo aberto ou em estufa onde 
crescem, principalmente, tomates, pimentões e pepi-
nos que fazem companhia às folhosas como os mais 
diversos tipos de alface, rúcula, beterraba, cenouras, 
salsa e cebolinhas, todos os ingredientes para uma boa, 
variada e nutritiva salada. 

Por ser a principal cadeia produtiva deste segmento, 
era preciso que a Regional se preparasse para atender 
às demandas dos produtores rurais por práticas que ga-
rantissem uma produção de qualidade, com boa acei-
tação no mercado mas que, além desse item financeiro, 
tivesse agregado outros fatores como planejamento e 
gestão da propriedade e, além e acima de tudo, a sus-
tentabilidade da atividade. “Era preciso aplicar a meto-
dologia de trabalho do Projeto CATI Olericultura e di-
fundir em capacitações as Boas Práticas Agropecuárias”, 
conta o diretor da CATI Regional Bauru, Johannes Peter 
Feldenheimer. 

Um seminário ocorrido em 2012 para 80 técnicos 
da CATI, presidentes de associações e cooperativas, 
conselheiros municipais de desenvolvimento rural e 
diretores de departamentos e/ou secretários munici-
pais, já havia definido as bases para o ano de 2013 em 
quatro capacitações e a Regional Bauru programou 
suas atividades com foco nestes levantamentos e de-
mandas, explica o técnico responsável pela cadeia de 

Olericultura na Regional, engenheiro agrônomo Sérgio 
Mitsuo Ishicava, que tem rodado não só os municípios 
pertencentes à Regional mas, também, sido convidado 
a dar palestras em outras Regionais da CATI, percorren-
do o Estado de São Paulo com as capacitações divididas 
em quatro módulos.

O primeiro aborda o “Planejamento de Plantio” e as 
questões são a quantidade de mudas, as melhores va-
riedades para cada época, os cálculos para atender as 
políticas públicas que abriram espaço para a agricultu-
ra familiar, como o Programa Nacional da Alimentação 
Escolar que repassa verba federal às prefeituras para 
a compra de alimentos advindos da agricultura fami-
liar. Outra chance foi a possibilidade de as associações 
apresentarem Propostas de Iniciativa de Negócio para 
o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, executa-
do pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, por meio da CATI para incrementar 
as suas atividades. Por isso, nessa mesma capacitação, 
o engenheiro agrônomo Marco Aurélio Parolin Beraldo 
faz as apresentações do Projeto e as possibilidades exis-
tentes, como a instalação de packing houses, a compra 
de equipamentos de classificação, limpeza e embala-
gem, a compra de veículos para melhorar a logística, 
entre outras prioridades definidas pelos associados e/
ou cooperados. O segundo módulo ensina o uso racio-
nal dos recursos, fala sobre a importância da análise de 
solo, adubação, entre outras e é denominado “Nutrição 
e Preparo de Solos para Olerícolas”. O terceiro tema é 
“Produção de Mudas de Qualidade e Certificação de 
Produtos Orgânicos” e o quarto é sobre “Compostagem 
e Produção de Biofertilizantes” com ênfase na certifica-
ção orgânica iniciando com a redução de uso de agro-
tóxicos. 

Para essas empreitadas, são convida-
dos parceiros da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA), como o engenheiro agrô-
nomo Marcelo Agostini Zonta, do Escritório 
de Defesa Agropecuária (EDA) de Bauru que 
tem ministrado as palestras sobre “Legislação 
e Fiscalização do Uso de Agrotóxicos em 
Propriedades Rurais”. Marcelo acredita que a 
educação sanitária e o conhecimento são as 
melhores formas de prevenção e de mudança 
de atitude. “Os trabalhos de fiscalização e pre-
venção são ações complementares e importan-
tes, ao trabalhar unindo essas ações, ganhamos 
credibilidade”, acredita o técnico que já parti-
cipou de cursos em Bauru, Iacanga, Presidente 
Alves, Arealva e Reginópolis junto com o pes-
soal da CATI. Além desta, outras parcerias têm 
enriquecido os cursos, como os convites para que 
pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta) e de institutos, como o Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), e professores da 
Universidade do Estado de São Paulo (Unesp) dêem sua 
contribuição em palestras específicas com especialistas 
nos assuntos.

“Em um ano, podemos notar uma grande diferen-
ça naqueles que têm frequentado os cursos. É uma 
das vantagens da olericultura que permite uma evo-
lução grande e um retorno rápido, com isso muitos se 
animam a passam, também, a aderir às Boas Práticas 
Agropecuárias transmitidas em cada temática discu-
tida. Às vezes orientamos sobre práticas simples que 
acabam fazendo uma boa e visível diferença”, explica 
Sérgio Ishicava. São detalhes como, por exemplo, o en-
chimento correto das bandejas nos viveiros; a umidade 
adequada; a altura da saia (1,30m) para evitar o ataque 
de insetos, a maioria de voo baixo; o uso de biofertili-
zantes naturais feitos do aproveitamento do que se tem 
na propriedade. “Ensinamos que cada propriedade tem 
uma característica e tudo deve ter o máximo aproveita-
mento”, afirma Ishicava, conhecido em toda região pela 
atenção que vem sendo dada aos produtores. “O exten-
sionista rural tem que aproveitar todos os momentos 
para ouvir as dúvidas dos produtores, tem que sair do 
escritório e ir tomar um café nas propriedades. Nesses 
momentos mais descontraídos é que surgem dúvidas e 
que se ganha a confiança no trabalho de extensão rea-
lizado pela CATI. A recompensa vem quando você vê a 
evolução acontecendo no campo”.

Entre os casos de orgulho estão a família Ramos. 
José Luiz Ramos é o presidente da Associação dos 
Assentados Loiva Lurdes e Pequenos Produtores Rurais 
de Borebi e Região, mais conhecida como Associação 
Noiva da Colina, nome resultado de lendas sobre a 
antiga fazenda transformada em assentamento pelo 
Incra há pouco mais de cinco anos. Ele e a mulher, 
Rosa Aparecida Santos, tocam o lote 47 ao qual deram 
o sugestivo nome “Recanto Natureza”. Com os cursos 
e o contato com as nutricionistas responsáveis pela 

merenda escolar, todos estão trocando experiências 
e aprendendo a planejar melhor a produção para não 
haver perdas. “Os cardápios podem ser elaborados com 
base no que é possível ser produzido no período. Por 
exemplo, beterraba leva mais tempo, então pode ser 
cultivada nas férias escolares para estar pronta para 
consumo quando as crianças retornarem às aulas”, já 
outras são de cultivo rápido e podem ser produzidas o 
ano todo. Isso nos ajuda a planejar melhor”, conta Rosa 
que é responsável pelo viveiro de mudas enquanto 
José Luiz cuida das criações e de várias outras ativida-
des ligadas à presidência. “São tantas que acaba não so-
brando tempo para cuidar da minha”, diz, mas também 
conta animado sobre a aprovação da construção do 
packing house, uma conquista da associação feita por 
intermédio da aprovação da Proposta de Iniciativa de 
Negócio apresentada ao Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado. A obra deve iniciar no próximo ano, junto 
com tantos outros planos de melhorar a produtividade 
e a qualidade dos produtos, não só sua, mas de todos 
os associados para aproveitar as políticas públicas dis-
ponibilizadas aos agricultores familiares.

Logo adiante, no lote 50, fica o “Sítio Paraíso” de 
Ivete Aparecida Ramos, irmã de José Luiz. Ela ficou dias 
acampada para poder realizar o sonho de ganhar os 
seus 16ha e voltar para a roça. Os pais eram agricultores 
e quando pequena ela acompanhava a lida diária, mas 
eles desistiram e foram tentar trabalho na cidade. Lá, 
ao se tornar adulta, Ivete virou cozinheira, mas com a 
implantação do assentamento viu a oportunidade de 
voltar a viver da atividade rural. O filho, formado téc-
nico em agroecologia, dá o suporte para a conversão 
do sistema tradicional para o orgânico e, assim, conse-
guirem a certificação. Já os tios José Romildo Mariano 
e Rosária Martins Mariano vieram se juntar à família e 
dividir o trabalho e os lucros. Antes trabalhavam como 
empregados rurais, hoje são sócios de Ivete. “Ninguém 
faz nada sozinho”, ensina Ivete que, além de reunir a fa-
mília, tem o orgulho de contar que seus pais chegaram 
a conhecer a terra conquistada por ela e constatar o re-
torno às origens da família. 

Rosa Santos recebe orientação 
do técnico da CATI Sérgio 
Ishikava
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Em pouco tempo Ivete e os tios aumentaram a área 
de cultivo e além dos canteiros de olerícolas, ainda 
plantam maracujá para servir de quebra-vento e criam 
cabras. Quando o técnico da CATI começou os cursos 
de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) eram apenas 
dois canteiros, hoje a área de cultivo é de quatro mil 
metros quadrados e ainda tem espaço para os novos 
experimentos com alface, rúcula e almeirão e o viveiro 
de mudas. Na plantação de pimenta, chuchu e tomate, 
usa o bokashi e a compostagem aprendida no último 
curso já está quase pronta, “na umidade certa”. “Tudo o 
que aprendo nos cursos, é aplicado na propriedade”, diz 
Ivete, uma das mais ativas e orgulhosas produtoras do 
assentamento. Os técnicos comprovam e confirmam: 
“são estes que estão sempre presentes nos cursos que 
dão sequência ao trabalho”. 

Em Iacanga, município também atendido pela CATI 
Regional Bauru, um outro grupo se reúne para mais um 
treinamento oferecido pela CATI. São produtores da 
Associação dos Produtores Rurais de Iacanga, a maio-
ria produtores de pimentão em ambiente protegido, 
os melhores da região, mas produzem também pepino 
e outras olerícolas. Maria Cândida Francilin de Moraes 
está fazendo mais um dos cursos oferecidos, ela apro-
veita todos, sejam oferecidos pela CATI ou pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). “O importante 
é estar informado, aprender de tudo e, principalmente, 
colocar em prática”, diz Cândida. Certa vez um vendaval 
quebrou uma de suas estufas, a mais nova, mas a pro-
dutora guerreira afirmou confiante: “quebrou a estufa, 
mas não me quebrou”, um pensamento que tem levado 
para a labuta do dia a dia na área rural. “É o que gosto 
e sei fazer, não vou desistir, então o jeito é me informar 

sobre todas as Boas Práticas Agrícolas, assim faço a mi-
nha parte no trato, o restante são adversidades a serem 
superadas”, diz Cândida, que, segundo Sergio Ishicawa 
é uma atenta aprendiz e um exemplo a ser seguido.

Outra Iacanguense aguerrida é Conceição Aparecida 
Otero. Presidente da Associação por três mandatos, 
hoje é coordenadora de Agricultura e Abastecimento 
de Iacanga. Também já passou por dificuldades “o ven-
to aqui é impiedoso”, conta a conhecida produtora de 
pimentões amarelos. Além dos pimentões, outro gran-
de orgulho é o sobrinho Aluísio Otero Gomes de Sousa, 
que, formado em Direito, resolveu retornar às raízes e 
é quem a ajuda em todas as tarefas exigidas pelo cul-
tivo em ambiente protegido. A propriedade já foi alvo 
de visitas durante a implantação do Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas e ela a porta-voz da ne-
cessidade de prezar pela sustentabilidade. “O bem estar 
ambiental é garantia do bem estar da família...se não 
cuidarmos bem do solo, se houver um uso abusivo, não 
haverá continuidade”, diz a produtora que agora prega 
na Prefeitura o que vem aprendendo desde menina: é 
preciso cuidar com amor da terra onde se vive.

E nada é melhor para convencer um outro produtor 
do que verificar no campo e na melhoria da qualidade 
de vida de outros os resultados para quem aplica uma 
boa agricultura, com o uso de práticas corretas, que vão 
desde a conservação do solo, o uso racional dos recur-
sos naturais, até o respeito à legislação, a garantia de 
sanidade e a implantação das técnicas mais adequadas 
de cultivo. Tudo isso junto formam as BPA. 

Os resultados das BPA são rápidos em olericultura, 
mas trata-se de um cuidado diário, um trabalho feito 
de detalhes, de observação às legislações vigentes, de 
educação sanitária, de uso racional, seja da água e do 
solo, seja de adubação ou uso correto de agroquímicos. 
O conjunto dessas ações é que podem garantir uma 
boa colheita que se reflete não só em produtividade 
e lucratividade, mas em sustentabilidade para que as 
próximas gerações possam dar continuidade e garantir 
a produção de qualidade no campo.  

Boas Práticas na Pecuária de Leite : 
garantia de sanidade e segurança alimentar

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

Historicamente, o leite é considerado um dos alimentos mais im-
portantes no desenvolvimento humano. O consumo do produ-
to de origem animal remete ao período pós-surgimento da agri-

cultura e com a domesticação de  mamíferos, em primeiro lugar a  vaca, 
em seguida a cabra e, depois, a  ovelha, entre 9.000 e 8.000 a.C. Durante 
a Antiguidade e a Idade Média, era muito difícil a sua conservação. A 
Revolução Industrial trouxe a possibilidade de transportar o leite fresco 
de zonas rurais distantes para as cidades maiores. Com o tempo, surgiram 
indústrias de processamento de leite, cujos produtos eram o queijo e a 
manteiga, que aprimoraram os instrumentos de conservação do leite. Um 
dos mais conhecidos é o da pasteurização, criada em 1864 pelo quími-
co francês Louis Pasteur, que consiste no aquecimento de alimentos para 
destruição de micro-organismos patogênicos. Em 1886, esse sistema foi 
adaptado ao leite pelo químico microbiologista alemão Franz von Soxhlet, 
o qual permitiu que o produto pudesse ser transportado sem sofrer de-
composição.

A partir daí, muitos foram os avanços na produção e no processamento 
de laticínios, garantindo segurança alimentar para os milhões de consu-
midores em todo o mundo. “Obter um produto seguro em questões de 
sanidade começa com a retirada do leite no sítio e não apenas dentro 
das indústrias como muitos pensam. Normas de higiene e segurança têm 
que ser empregadas desde a alimentação do rebanho até a coleta do lei-
te. Há alguns anos, esses preceitos foram agrupados no conceito de Boas 
Práticas Agropecuárias (BPA), que são um conjunto de atividades, proce-
dimentos e ações adotadas em uma propriedade com o objetivo de se 
obter um leite de qualidade, respeitando o meio ambiente”, explica o mé-
dico veterinário Carlos Pagani Netto, gerente técnico do Projeto CATI Leite 
desenvolvido pela instituição desde 2007, que visa incentivar a adoção, 
pelos produtores, de metodologias que não apenas aumentem a produti-
vidade e a rentabilidade da atividade, mas garantam sanidade e qualidade 
em todo o processo.

As tecnologias preconizadas pelo Projeto contemplam atividades de 
gestão da propriedade, com organização de suas instalações, equipamen-
tos e manejo adequado da pastagem (com a instalação de piquetes rota-
cionados e irrigação), bem como ações que envolvam o ser humano e os 
animais. “Nosso principal objetivo é promover o desenvolvimento susten-
tável da atividade leiteira, principalmente entre os produtores familiares, 
por meio do compartilhamento de conhecimento em planejamento ope-
racional e estratégico, comercialização, associativismo, entre outros. Com 
isso, pretendemos ampliar o acesso dos produtores ao mercado, garan-
tindo sua competitividade e melhoria na qualidade de vida das famílias 
envolvidas no segmento”, esclarece Pagani.
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Ivete e Rosário 
aplicam todo o 
aprendizado em BPA 
no Sítio Paraíso
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  Segundo dados da 
Embrapa Gado de Leite, a 
atividade leiteira está presen-
te em 120 mil das cerca de 300 
mil propriedades rurais paulistas, 
com destaque no agronegócio, tan-
to em geração de divisas, como em se-
gurança alimentar, uma vez que o leite faz parte da 
dieta alimentar cotidiana da população.  No Projeto 
CATI Leite, centenas de propriedades distribuídas por 
todas as 40 Regionais da CATI já implantaram as BPA, 
com excelentes resultados, tanto na parte de produ-
ção, como na área social. “Um exemplo bem significa-
tivo são os resultados obtidos nas ações empregadas 
na área da qualidade do leite, onde alguns laticínios 
já estão pagando pela qualidade do leite recebido; os 
produtores com leite de melhor qualidade podem re-
ceber um bônus por litro de leite, o que reflete direta-
mente no aumento de renda”, informa Pagani. 

Esse é o caso da Cooperativa de Laticínios do 
Médio Vale do Paraíba (Comevap), com sede na cida-
de de Taubaté. Com 456 cooperados, sendo a maioria 
formada por pequenos produtores, com produção 
média menor que 250 litros de leite/dia, a Cooperativa 
capta 146 mil litros diariamente, que se transformam 
em leites pasteurizado e UHT, manteiga, creme de 
leite, queijos e bebidas lácteas. Agraciada por 12 ve-
zes com a certificação da letra A pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que 
atesta a qualidade dos produtos laticínios, a Comevap 
prima pela qualidade no leite desde antes da obri-
gatoriedade das Boas Práticas ser oficializada, por 
meio das Normativas 62/2003 e 68/2006, do Governo 
Federal. “Sempre incentivamos os cooperados a me-
lhorar a qualidade. Instituímos até um financiamento 
para tanques-resfriadores. Todo o leite é coletado por 
caminhões refrigerados diretamente nas proprieda-
des, sendo o condutor responsável pela retirada de 
uma amostra de leite de cada cooperado para análi-
se no laboratório; com isso, temos um rastreamento 
individual de toda a produção. Para o produtor que 
atende aos padrões sanitários, o pagamento padrão 
é feito de acordo com índice do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior 
de Agronomia "Luiz de Queiroz" (Cepea/Esalq). Para 
os com qualidade superior pagamos um bônus, para o 
qual são utilizados como critérios os teores de gordura 
e proteína, as Contagens de Células Somáticas (CCS), a 
Contagem Bacteriana Total (CBT), entre outros. Hoje, 
o valor do Cepea está em R$ 1,09/litro e, com o bônus, 
pagamos em média entre R$ 1,20 e R$ 1,27. Por ou-

tro lado, os produtores que apresentarem proble-
mas de qualidade são penalizados”, explica 

Expedito Ibrahin Viterbo, produtor e diretor 
de produção da Cooperativa.

O diretor ressalta que após a proi-
bição do chamado “leite de latão” e o 
aprimoramento das BPA houve um sal-
to de qualidade na atividade. “As novas 
tecnologias, aliadas ao conhecimento 

difundido por instituições como a CATI, 
foram importantes para o aumento da qua-

lidade. Participamos de um Arranjo Produtivo 
Local com diversas entidades parceiras públicas 

e privadas,  incluindo a Prefeitura Municipal, que tem 
incentivado todo esse processo no município. Outro 
exemplo importante é o do Projeto CATI Leite, do qual 
alguns de nossos cooperados fazem parte, que garan-
te ao pequeno produtor uma excelente produtividade 
em pequenas áreas, investindo em manejo e qualida-
de”, comenta Expedito.

No laboratório da Comevap são realizadas análi-
ses físico-químicas e microbiológicas. “Temos audi-
toria constante do MAPA. Fazemos análises desde as 
amostras trazidas diariamente até os produtos finais. 
Após a instalação dos tanques nas propriedades, as 
ocorrências diminuíram em quase 100%. Se algum 
lote apresentar problemas, dos quais os mais comuns 
são resíduos de antibióticos, adição de água ou acidez 
acima do permitido, é descartado. Mas a incidência é 
pequena, o que tem garantido a sanidade dentro da 
porteira e dentro da indústria”, relata Antônio Mário de 
Jesus, encarregado do laboratório, informando tam-
bém que amostras de cada produtor são enviadas a 
cada 15 dias para a clínica do leite localizada na Esalq/
USP, em Piracicaba, como exigência do MAPA.

Adoção de Boas Práticas é o segredo da 
qualidade dos produtos da Comevap
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Orgulho de ser produtor de leite

“Para mim, o leite é um dos alimentos mais im-
portantes para o ser humano. Por isso, adotar Boas 
Práticas na produção mais do que aumentar a renta-
bilidade e reduzir custos, fatores importantes, garan-
te a entrega de um produto seguro para as pessoas”, 
com firmeza na voz e uma expressão de orgulho no 
rosto, José Oswaldo Junqueira, produtor de Taubaté, 
fala sobre a atividade que o fez retomar a profissão. 
“Cresci no meio rural, vendo o meu avô e o meu pai 
tirarem leite. Depois fui para a cidade. Quando houve 
a divisão da propriedade, fiquei com uma área de três 
hectares e o desejo de voltar às raízes. Foi aí que co-
nheci o Projeto CATI Leite e tudo mudou”.

O ano era 2004. Segundo Maria de Fátima Santos 
Cardoso, engenheira agrônoma da Casa da Agricultura 
(CA) de Taubaté, José Oswaldo conheceu o Projeto 
em uma visita a um produtor de Guaratinguetá e 
procurou a CA para participar. “Ele tinha muita vonta-
de e nenhum equipamento, vaca ou pasto formado. 
Assumimos o desafio de fazer da pequena área uma 
Unidade Demonstrativa no município. Fizemos pro-
jetos de crédito por meio do Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap) e do Programa Nacional 
de Apoio ao Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf ). Passados quase 10 anos, o Sítio Junqueira 
recebe visitantes até de outros países”.

Com apoio irrestrito da esposa Maria Inês e dos dois 
filhos que adoram animais, hoje todo o sustento vem 
da pecuária leiteira. “Temos nove vacas em lactação; 
uma produção média de 170 litros/dia; 2,5 hectares 
de piquetes rotacionados com irrigação e 0,5 hectare 
de capineira; e investimento em melhoramento gené-
tico. Também estabelecemos um sistema de anotação 
de todas as informações relacionadas aos animais, às 
compras e à comercialização. Hoje, sabemos exata-
mente quanto gastamos e quanto ganhamos”, explica 
o produtor sendo complementado pela esposa: “trou-

xemos esse modelo de 
gestão para a casa e  a 
vida melhorou muito”.

Segundo a agrôno-
ma da CA, os produto-
res são disciplinados e 
abertos às novas tecno-
logias e isso faz toda a 
diferença. “O José está 
sempre lendo e partici-
pa de todos os eventos. 
Isso é fundamental para 
que os pequenos pro-
dutores se profissionali-
zem e sejam competiti-
vos no mercado”, afirma 
Fátima. “Costumo dizer 
que, hoje, o produtor 
tem que trabalhar mais 
com a cabeça do que 
com a força física”, res-
salta José Oswaldo.

Tanta dedicação da família Junqueira resultou em 
melhor pagamento da produção pela Comevap, da 
qual são cooperados. “Isso só foi possível com a ado-
ção das Boas Práticas que mantém o controle das cé-
lulas somáticas em níveis menores que 200 mil, evita a 
transmissão de doenças e preserva o rebanho saudá-
vel. Sempre falo que leite bom é o que a gente bebe. 
E o nosso é, pois meus filhos tiram o leite e bebem 
direto”, diz José Oswaldo.

Além das metodologias preconizadas pelo Projeto, 
o produtor também desenvolveu metodologias pró-
prias visando ao bem-estar dos animais e ao aumento 
da produção. “Estabelecemos horário fixo para a reti-
rada do leite: 6h da manhã e 18h, por serem os horá-
rios mais frescos do dia; o resultado tem sido excelen-
te”, avalia. 

Fátima também relata um episódio que foi decisi-
vo para o fortalecimento da família na atividade. “Eles 
investiram tudo o que tinham e conseguiram nos  fi-
nanciamentos verba para formar a propriedade, por 
isso não tinham recursos para alguns equipamentos. 
Ao ver o esforço de todos para que o negócio desse 
certo, resolvi fazer um e-mail relatando a história de-
les para algumas empresas, pedindo a doação de uma 
ordenhadeira mecânica. No mesmo dia, uma empresa 
do Rio Grande do Sul enviou uma resposta positiva. 
Foi um dos episódios mais felizes da minha trajetória 
profissional ao ver a alegria da família”, recorda.

“Após 10 anos, dizemos que a maior mudança pro-
movida pelo Projeto aconteceu em nós: aumentou a 
nossa autoestima e temos orgulho de dizer que somos 
produtores rurais. Nos tornamos mais responsáveis, 
compromissados, profissionais e valorizamos cada m2 
do sítio. Temos alegria em cuidar da nossa casa, pois é 
o lugar onde moramos e somos felizes. Digo sempre 
para quem vem nos visitar: tem que acreditar, procu-
rar tecnologia, ter coragem de mudar e confiar nos 
técnicos, pois sempre estão dispostos a nos apoiar”, 
fala emocionado, José Oswaldo. 

Fátima Cardoso, da CA, 
e a família Junqueira: 
parceria alavancou a 
produção leiteira
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“Produtividade e renda são importantes. 
Saúde é primordial”. Este poderia ser o slo-
gan do Programa de Segurança e Saúde do 

Trabalhador Rural (PSSTR) implementado na Estância 
Turística de Atibaia. Em 2001, o cenário do município, 
local em que a produção de morango, flores e frutas 
de caroço é de grande importância econômica, era de 
uso elevado de agrotóxicos sem um diagnóstico do 
impacto na saúde das pessoas da zona rural. Nesse 
contexto, uma parceria entre a Secretaria Municipal 
de Saúde, a Casa da Agricultura, pertencente à CATI 
Regional  Bragança Paulista, e o Departamento de 
Toxicologia da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) despertou a atenção e está mudando a 
vida de centenas de pessoas. “A ampla utilização de 
agrotóxicos expõe os trabalhadores rurais ao risco 
de contaminação. Após um levantamento epide-
miológico, iniciamos um trabalho de identificação 
de populações em risco, de prevenção e controle do 
risco de exposição aos agrotóxicos, bem como de vi-
gilância aos casos suspeitos de intoxicação”, esclarece 
José Antônio Adami, médico veterinário da Casa da 
Agricultura (CA) que, com colaboração do engenheiro 
agrônomo Anderson Watanabe, coordena o Programa 
na área de agricultura.

As metodologias empregadas no Programa têm 
por base a realização de ações educativas para divul-
gar as legislações pertinentes ao uso correto e segu-
ro de agrotóxicos e dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), os produtos recomendados e registra-
dos para cada cultura, informando, também, sobre os 
cuidados com o meio ambiente. “Organizamos cursos 
e palestras, orientamos sobre as medidas corretivas 
no campo e fazemos visitas de inspeção, bem como 
transferimos conhecimento sobre as Boas Práticas 
Agropecuárias, da produção à colheita. Nos Dias de 
Campo, que contam com a participação da equipe 
do Programa de Saúde da Família (PSF) e da Unicamp, 
são realizadas consultas médicas, coletas de exames e 
atendimento individual”, salienta Adami.

Em 12 anos de existência, os resultados contabi-
lizados são expressivos. Foram realizados 35 Dias de 
Campo, com a participação de mais de dois mil tra-
balhadores rurais e mais de 1.500 exames coletados. 
Para apoiar os eventos, a equipe responsável pelo 
Programa elaborou o Manual Agrotóxicos - Saúde e 
Segurança do Trabalhador Rural, editado pelo Centro 
de Comunicação Rural da CATI. Além disso, foram or-
ganizadas reuniões com revendas de agrotóxicos; im-
plantado um posto de recebimento de embalagens 

Atibaia : Programa investe na segurança e 
na saúde de produtores rurais
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

vazias; e promovidas ações educativas em escolas rurais, 
centros comunitários e propriedades. “Outro fator impor-
tante foi o mapeamento da área rural, o que permitiu me-
lhor acesso às propriedades”, informa Adami.

Segundo Celina Abraão, supervisora de Programas 
Especiais da Secretaria de Saúde, a integração das ações 
na área de agricultura com as da saúde é o segredo do 
Programa, que recebeu um prêmio do Ministério da Saúde. 
“Os responsáveis pelo Programa na CA conhecem os pro-
dutores e têm a sua confiança. Aliando esse conhecimento 
com o dos agentes comunitários de saúde e integrantes 
do PSF, tivemos um grande avanço, não apenas nas ques-
tões ligadas ao PSSTR, mas nos indicativos de saúde como 
um todo. Pessoas que antes demoravam a procurar o ser-
viço médico, estão mais abertas às ações de prevenção de 
doenças de grande incidência como hipertensão arterial e 
problemas cardiovasculares”, explica a enfermeira Celina, 
responsável pelo Programa na esfera da Saúde.

Para o médico Angelo Zanaga Trapé, diretor do 
Departamento de Toxicologia da Unicamp, apesar das 
suspeitas iniciais, os resultados dos exames realizados na 
população rural de Atibaia têm demonstrado que o núme-
ro de pessoas com algum tipo de contaminação gerada 
pela exposição aos agrotóxicos é pequeno. “Em mais de 
80% das pessoas atualmente examinadas não foi encon-
trado nenhum tipo de contaminação. Durante as avalia-
ções, os participantes respondem a um questionário para 
identificarmos possíveis sintomas de intoxicação, depois 
procedemos avaliações clínicas naqueles que relatam pro-
blemas nos sistemas digestório e respiratório, tremores e 
fraqueza muscular, bem como irritações oculares. Se no 
exame de sangue, denominado Acetilcolinesterase, es-
pecífico para esse fim, a dosagem estiver alterada, a pes-
soa é encaminhada para acompanhamento na Unicamp”, 
explica o toxicologista, que trabalha há mais de 30 anos 
na área, afirmando que os avanços dos últimos anos em 
fiscalização, no uso de EPI, nas tecnologias de aplicação 
mais aprimoradas e nas exigências do mercado consumi-
dor contribuiram para a redução das contaminações no 
campo. “Mas o acesso à informação por parte do produtor 
ainda é um dos maiores fatores desse declínio".
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Programa vai além do incentivo ao
uso correto de agrotóxicos

No sítio Santa Júlia, de 16 hectares, o produtor 
Júlio César Posso e a família cultivam morango, pês-
sego, uva e ameixa, tendo uma produção média de 
100 toneladas por ano, que geram quatro empregos 
diretos, além da contratação de diaristas na época da 
colheita. “A falta de informação leva ao erro. Depois 
da adoção de Boas Práticas e a participação no PSSTR, 
descobrimos alguns equívocos na propriedade”, reco-
nhece o produtor, que após participar das ações pro-
movidas por meio do Programa, transformou conhe-
cimento teórico em atitudes práticas. 

O primeiro passo foi a organização da proprieda-
de, com investimento na capacitação dos trabalha-
dores. “Hoje, os agrotóxicos são guardados em locais 
adequados, de acordo com o que a legislação preco-
niza; os envolvidos na pulverização são capacitados 
constantemente e têm seus EPIs; bem como é ado-
tado o manejo integrado de pragas, para reduzir as 
aplicações. Também fizemos a substituição das caixas 
de madeira utilizadas na colheita por outras de fibra 
plástica, que facilitam a higienização e impedem a 
contaminação das frutas”, conta o produtor.

O resultado pode ser visto no Box JP Frutas, instala-
do no mercado municipal, onde a família comercializa 
parte da produção diretamente aos consumidores. “A 
adoção das Boas Práticas, que vai além do uso corre-
to de agrotóxicos, resultou, na propriedade do Júlio, 
em cuidado com a saúde dos envolvidos no cultivo, 
mas também em alimentos ainda mais seguros para 
os consumidores. Esses fatores agregaram valor à sua 
produção”, comenta Adami. O produtor conta que 
muitos compradores do mercado expressam o desejo 
de  conhecer a propriedade. “Agora temos orgulho de 
mostrar”, fala Júlio, que já recebeu visitas de produ-
tores de outras cidades interessados nas mudanças 
implementadas.

No sítio Oikawa, os 12 hectares são coloridos pe-
las flores. Após mais de 27 anos cultivando hortaliças 
e frutas, a família Oikawa decidiu investir nas flores de 
corte, como principal atividade. Atualmente, para dar 

conta da produção média de 600 mil hastes/mês, os 
produtores empregam 60 funcionários. “Entendemos 
que o maior patrimônio de uma empresa são as pes-
soas, se elas estiverem bem, o negócio se desenvolve 
de forma sustentável. Além disso, o cultivo de flores é 
uma atividade delicada. Costumo dizer que as flores 
se desenvolvem onde o ser humano se sente bem, ou 
seja, em locais arejados e organizados. Por isso, traba-
lhamos com o objetivo de fornecer um ambiente sau-
dável para nossos colaboradores”, comenta Elenice 
Mie Oikawa do Amaral, responsável pela produção e 
recursos humanos da Flores Oikawa, ao lado do irmão 
Celso,  do pai Kimio (imigrante japonês que veio para 
trabalhar na agricultura) e do marido Olimar Nunes 
do Amaral, que está investindo na área de produção 
de mudas, em um sistema pioneiro trazido de Israel.

Com essa visão, a família implementou Boas 
Práticas em todos os segmentos da propriedade até 
a comercialização, que é realizada em todo o Brasil. 
“Além da organização da produção, com divisão de 
responsabilidades e gestão empresarial, adotamos 
Boas Práticas na área técnica para colocar no mercado 
um produto de qualidade, com segurança para quem 
trabalha e para quem consome”, comenta Elenice, 
esclarecendo que têm sido empregadas tecnologias 
que reduzem as aplicações de agrotóxicos e adotadas 
Boas Práticas de conservação do solo e da água. “A 
produção é cultivada em ambiente protegido, onde 
podemos controlar as condições de temperatura e 
outros fatores que influenciam no pleno desenvolvi-
mento das plantas”, informando ainda que, na área 
de recursos humanos todos os funcionários são ca-
pacitados constantemente e participam dos  eventos 
promovidos por meio do PSSTR, têm seus EPIs e local 
adequado para higienização pessoal após as pulveri-
zações, nas quais são respeitados os intervalos de ex-
posição de cada aplicador. “Contamos com o apoio da 
CATI e da Secretaria de Saúde para aprimorar o bem-
-estar de nossos colaboradores”. 

Família Oikawa, Celina Abraão e José Adami: parceria na adoção 
de Boas Práticas Agropecuárias
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Júlio e Angela Posso: 
adoção de BPA 
transformou a vida da 
família
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Integra-SP: práticas conservacionistas 
estão mudando o cenário do oeste paulista
Graça D’Auria – Jornalista – Cecor/CATI

Não se pode pensar em Boas Práticas 
Agropecuárias sem falar em conservação do 
solo. Base de todo processo produtivo, sem 

um solo bem conservado não é possível se manter em 
nenhuma atividade rural. E são várias as tecnologias dis-
poníveis. Segundo o engenheiro agrônomo Mário Ivo 
Drugowich, para conservar basta seguir a legislação de 
uso do solo, mas como todo bom extensionista, o técni-
co da CATI sabe que é muito mais do que isso. É preciso 
um longo trabalho de esclarecimento, treinamento e 
apoio da extensão rural para que o produtor possa ter, 
aliado às práticas conservacionistas, chances de sucesso 
no empreendimento e lucratividade no seu agronegó-
cio. “Trata-se do sustento das famílias e ninguém pode 
viver apenas de ideal, mas de tecnologias consistentes, 
que aplicadas de acordo com cada realidade, surtem 
efeitos rápidos e compensadores”, diz Drugowich. 

Como técnico da Divisão de Extensão Rural da CATI, 
Mário Ivo arrebanhou parceiros e seguidores dessa mes-
ma cartilha, como o professor Edemar Moro, responsá-
vel pela disciplina Manejo e Conservação do Solo e pela 
pós-graduação em Integração Lavoura Pecuária Floresta 
(ILPF), da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). 
Moro tem acompanhado os Dias de Campo realizados 
pela CATI e feito visitas com seus alunos pela região. A 
intenção é prepará-los para atuar e, assim, orienta futu-
ros engenheiros agrônomos: “é o único caminho no qual 
acredito, principalmente para esta região quente, de ve-
ranicos e solos intensamente degradados”. Esse cenário 
aconteceu após a abertura das áreas para cultivo tradi-
cional, seguido de pastagens em grande escala, sem ne-
nhum valor nutritivo, último estágio antes da completa 
erosão. Mas há retorno e essa recuperação pode ser feita 
com Boas Práticas Agropecuárias, que devem ser vistas 
como um sistema integrado.

Mário Ivo acredita tanto nessa ideia que guarda até 
hoje a primeira ficha de inscrição do então técnico da 
Casa da Agricultura de João Ramalho, engenheiro agrô-
nomo Edinaldo Aure Mathias, para um curso de capa-
citação em conservação do solo oferecido pela CATI e 
parceiros, em 1998. Hoje, várias capacitações depois e já 
aposentado do serviço público, o produtor rural Mathias 
é exemplo de como é possível transformar um solo po-
bre, arenoso, em rentável fazenda de produção de soja e 
criação de gado, usando os sistemas de Plantio Direto na 
Palha e Integração Lavoura-Pecuária. Edinaldo Mathias 
tornou-se referência na região de Presidente Prudente, 
no Estado de São Paulo e, também, no Brasil ao se tornar 
conhecido pelos pesquisadores da Embrapa.

Edinaldo come-
çou em uma área 
pequena. Hoje, a 
Integração Lavoura-
Pecuária ou Projeto 
Integra-SP, cujo lan-
çamento ocorreu na 
propriedade, locali-
zada em Rancharia, 
é aplicada na tota-
lidade da Fazenda 
Ybietê-Porã, que foi 
dividida em quatro 
grandes lotes, que 
funcionam em sis-
tema de rodízio. Na 
pastagem de primei-
ro ano, fica o gado 

nunca mais secou. Aí não é preciso dizer quase nada nos 
Dias de Campo, que chegam a ter cerca de 500 produ-
tores rurais, técnicos e pesquisadores interessados nos 
sistemas: basta olhar, ou melhor, admirar e confirmar 
que as Boas Práticas Agropecuárias são o caminho para 
a sustentabilidade.

Em Tarabai, integração Pecuária-Floresta se
destaca entre as BPA

Outra prática salientada pelo Projeto Integra-SP, 
lançado este ano pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, a Integração Pecuária-Floresta já é su-
cesso na Fazenda Bonanza, no município de Tarabai, 
que assim como Rancharia, também pertence à CATI 
Regional Presidente Prudente. Edson Akashi é presi-
dente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
e grande incentivador da integração dos eucaliptos com 
a pastagem. A braquiária já estava instalada quando 
Edson adquiriu a propriedade, foi quando começou a 
experimentar as variedades de eucalipto mais apropria-
das e os espaçamentos que mais favoreciam a integra-
ção. Chegou à conclusão que 6m entre ruas e 12m entre 
linhas com plantio em fileiras duplas é o ideal para as 
suas condições de recria e engorda de animais e euca-
lipto para lenha. “O eucalipto é um bom negócio, tem 
mercado na região e com a integração, o gado de cor-
te tem um resultado melhor, tanto em ganho de peso 
como em conforto animal”, explica Edson. Em 180 dias 
de implantação do eucalipto já é possível colocar o gado 
mais novo e depois de um ano o animal para engorda.

A terra por ali também é arenosa, de fácil ocorrência 
de erosão laminar, mas sob a sombra dos eucaliptos, que 
chega a diminuir de 3°C a 5°C a temperatura, a pasta-
gem fica tão densa e rica em matéria orgânica, favore-
cida pela incorporação das folhas e galhos de eucalipto, 
que o gado nem deixa trilha. Edson começou em uma 
área menor, mas está tão satisfeito com os resultados 
que vem aumentando ano a ano e incentivando outros 
a aderirem ao Projeto Integra-SP. Em Dias de Campo, 
quando abre a sua fazenda para tirar dúvidas daqueles 
que procuram as Boas Práticas Agropecuárias como for-
ma de praticar uma produção sustentável, ele diz: “além 
de todos os benefícios alcançados na conservação do 
solo, tenho redução do vento, e passei a ter mais uma 
alternativa de renda na mesma atividade, com ganho de 
produtividade em ambas”. 

Em Santa Mercedes, um oásis no meio do canavial
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para engorda, que precisa de um bom pasto para ga-
nhar peso; na pastagem de segundo ano, o gado mais 
novo com exigências menores. As outras duas áreas são 
divididas no mesmo esquema, lavoura de primeiro ano 
e lavoura de segundo ano com plantio de soja. Uma re-
cupera a outra, e o segredo é tratar a pastagem como 
cultura. Os dois negócios vão bem e com o tempo foi 
possível aumentar o número de unidades animal (UA) 
por área, chegando na pastagem de primeiro ano de 8 a 
10 UA/hectare. “Como a região é sujeita a veranicos, uti-
lizamos, também, o milheto, que tem crescimento mais 
rápido que a soja e boa produção de massa para o plan-
tio direto”, explica o produtor. Edinaldo, que por 35 anos 
trabalhou com extensão rural pela CATI, recomenda: o 
importante é o produtor entender que a aplicação de 
tecnologia e de Boas Práticas são a única saída, principal-
mente nesta região, de solo arenoso e sujeito à erosão, 
e onde a agricultura vem sendo praticada cada vez mais 
pela família, ou seja, uma responsabilidade da agricultu-
ra familiar para com as próximas gerações”.

Hoje, Edinaldo tem um galpão só para guardar os 
maquinários (alguns usa apenas uma vez no ano, mas 
é preciso investir) e um silo com capacidade para 50 mil 
sacos de grãos. “Nesses sistemas, o essencial é planejar e 
seguir o planejado: adubações, segundo análises; cala-
gem, na época correta; controle biológico e uso racional 
de defensivos. A agricultura pode ser uma sucessão de 
acertos ou de erros”, ensina. Dessa forma, ele consegue 
ter lavoura e pasto a perder de vista, sem erosão, um 
solo rico em matéria orgânica, além de uma represa que 

Em 2002, o ferreiro Roberto Sartorato comprou 
uma pequena área de 8,4ha onde só havia pasto degra-
dado e muita formiga. O terreno é tão pequeno que de 
qualquer ponto é possível enxergar toda a propriedade, 
de resto cana por todo lado. Enquanto as usinas iam 
avançando pelas terras da região de Dracena, Sartorato 
resolveu que ia deixar a profissão e se tornar produtor de 
leite. Isso foi em 2009. Sem saber por onde começar, foi 
procurar a CATI e encontrou, não só o Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas, responsável entre outros, 
pela instalação do poço artesiano comunitário, mas o 
Projeto CATI Leite.

E foi baseado no CATI Leite, empregando as técnicas 
para melhorar a nutrição animal com a melhoria das 
pastagens; o sistema de rodízio em piquetes; o controle 
reprodutivo com técnicas de Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo (IATF); a adubação com composto de es-
terco de galinha poedeira; além de um sistema simples 
de irrigação, com uso de aspersores, que ele passou da 
produção inicial de 60 a 70 litros de leite/dia com 25 va-
cas, para a média de 350 litros de leite/dia com 18 vacas. 
Hoje, Roberto e a antes desconfiada esposa Vilma, es-
tão preparados para mais e até já trocaram o tanque de 
resfriamento de 520 litros para um de 1.000 litros. Para 
quem não acreditava, em cinco anos o planejamento e 
a gestão da propriedade fizeram toda diferença, que é 
notada, desde a porteira, onde crescem árvores frutífe-
ras, à casa recém construída, ao carro novo na garagem, 
às vacas saudáveis, um pasto verdejante em uma ter-
ra que, ao invés de formigas, tem caruru (sinal de terra 
boa). Com isso, vieram os bônus pela qualidade do leite 
e o orgulho de terem ganho, recentemente, o prêmio de 
segundo melhor leite da região.

Tudo é fruto de muita dedicação e perseverança. Mas 
tem um segredo e quem conta é o engenheiro agrôno-
mo Adalberte Stivari: "nós da CATI, buscamos recuperar 
a auto-estima dos produtores, a vontade de aprender 
novas tecnologias, a real possibilidade de retorno finan-
ceiro, e para isso é necessário aplicar Boas Práticas. Aí os 
resultados passam a aparecer na recuperação ambien-
tal e é a isso que chamamos sustentabilidade". Fazem 
coro com ele e orientam os técnicos que atuam à frente 
das Casas da Agricultura os diretores da CATI Regional 
Dracena, Luiz Alberto Pelozo, e da CATI Regional 
Presidente Prudente, João Menezes Souza Neto. 
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Cafeicultura e BPA: sinônimo 
de fortalecimento da atividade
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

A cafeicultura represen-
ta uma das principais 
cadeias produtivas do 

Estado de São Paulo. De acordo 
com o Levantamento Censitário 
de Unidades de Produção 
Agropecuárias (Lupa/CATI), o café é 
cultivado em 23.700 propriedades, 
em uma área de 180 mil hectares, 
a maioria de pequenos produtores. 
Um fato relevante sobre a cultura 
é sua capacidade geradora de em-
prego e renda. “Estudos estimam 
que cada hectare cultivado com 
café gera, em média, 2,3 empregos 
diretos e uma renda bruta de cerca 
de R$ 8 mil”, informa Paulo Sérgio 
Vianna Mattosinho, presidente 
da Comissão Técnica de Café da 
CATI. 

Onze, das 40 Regionais da 
CATI, concentram mais de 70% 
da produção cafeeira paulista. As 
que possuem o maior número 
de unidades de produção e área 
são: Franca, São João da Boa Vista, 
Marília e Ourinhos. “Com as dificul-
dades enfrentadas pelo segmento 
nos últimos anos, a adoção de Boas 
Práticas em toda cadeia é funda-
mental para a competitividade dos 
cafeicultores, explica Mattosinho.

Na região de São João da Boa 
Vista, a adoção de BPA aliada ao 
fortalecimento da organização ru-
ral, reforçou a produção de cafés de 
qualidade. “Temos condições eda-
foclimáticas favoráveis. Investimos 
no aumento da qualidade, o que 
abriu novos mercados para o café 
da região, que tem sido exportado, 
inclusive, no sistema de Fair Trade, o 
chamado comércio justo, que leva 
em consideração para a formação 
de preço, as questões ambientais, 
sociais e econômicas. Esse é o caso 
da Associação dos Produtores de 

Café de Montanha de Divinolândia”, 
salienta João Batista Vivarelli, dire-
tor da CATI Regional São João da 
Boa Vista.

CATI Regional Franca: grandes 
exemplos de pequenos negócios

Com tradição centenária na 
exploração da cafeicultura, a re-
gião de Franca, localizada na Alta 
Mogiana, possui 2.700 Unidades 
de Produção de café e uma área 
de cultivo que abrange mais de 58 
mil hectares. Segundo Pedro César 
Avelar, diretor da CATI Regional 
Franca, após passar por grandes 
desafios, a região se mantém como 
um dos principais polos cafeeiros.

Neste ano, após um gran-
de empenho da Associação dos 
Produtores de Cafés Especiais da 
Alta Mogiana, a região recebeu  o 
Selo de Procedência, do Governo 
Federal, que atesta a trajetória his-
tórica da cultura no local. “Estamos 
em uma área de planalto que pro-
porciona altitudes e microclima fa-
voráveis para cultivo do café, fator 
que, aliado à adoção de BPA, têm 
resultado em café finos. Esse con-
texto em consonância com a histó-
ria da cafeicultura na região, agre-
gam valor, principalmente para a 

exportação. Importadores de paí-
ses europeus e do Japão, por exem-
plo, valorizam muito os cafés tradi-
cionais, como é o nosso caso, que 
agora tem sua história reconhecida 
oficialmente”, comemora Gabriel 
Afonso M. A de Oliveira, produtor e 
presidente da Associação.

Para que os produtores, prin-
cipalmente os pequenos, sejam 
competitivos nesse novo cenário, 
em que a qualidade é fator prepon-
derante, o diretor da Regional afir-
ma que a adoção de BPA em todos 
os elos da cadeia produtiva é re-
quisito primordial. “Há alguns anos 
idealizamos o Projeto Viabilidade 
da Cafeicultura Familiar – CATI Café 
– para transferir conhecimento e 
divulgar novas metodologias de 
produção, manejo e colheita que 
resultassem em redução de custos 
e aumento de renda para os produ-
tores. Os resultados têm sido muito 
bons”, informa Pedro Avelar.

Sítio Santa Izabel – Franca
Antonio Carlos é a quarta ge-

ração de cafeicultores da família 
David, cujo bisavô imigrou da Itália 
para trabalhar nas lavouras de São 
Paulo. “A cafeicultura é uma paixão. 
Apesar de todas as dificuldades e 
dos preços oscilantes, nunca quis 

Toninho David e Shigueru 
Kondo comemoram o sucesso 
do café sustentável
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desistir da atividade, mas estava 
bem difícil se manter até há alguns 
anos”, conta o produtor.

Interessado e atento às novas 
tecnologias, o produtor entendeu 
que para continuar na atividade 
precisava, em primeiro lugar, inves-
tir na conservação do solo, para au-
mentar a produtividade e a quali-
dade do café produzido. “Conheci o 
sistema de plantio direto e me en-
cantei. Procurei um pesquisador e o 
técnico da CATI para me apoiar na 
adaptação da tecnologia. Comecei 
com a renovação da área, a adoção 
de práticas de conservação do solo 
e o plantio de braquiária, para gerar 
matéria orgânica no solo”, explica, 
sendo complementado pelo enge-
nheiro agrônomo Shigueru Kondo, 
da CATI Regional Franca, que faz 
o acompanhamento técnico dos 
cafeicultores da região. “Os resul-
tados obtidos por este produtor 
são impressionantes. Não existem 
erosões na área, a braquiária man-
tém a umidade do solo e depois 
de incorporada ao solo, gera mui-
tos nutrientes para as plantas. Ele 
conseguiu uma alta produtividade 
(cerca de 60 sacas por hectare no 
sequeiro – a média é de 25 sacas), 
com o manejo sustentável”. 

Hoje, o produtor informa, aos 
risos, que é mais conhecido como 
Toninho da Braquiária. Entre as prá-
ticas adotadas por ele, estão o plan-
tio de braquiária entre as linhas; a 
poda zero, na qual os pés das va-
riedades Obatã, Catuaí e Mundo 
Novo ficam um ano sem produzir 
e podem se renovar; o espaça-
mento, que, além de favorecer o 
crescimento uniforme das plantas, 
permite a mecanização de todas as 
etapas de produção; o desenvolvi-
mento de facas para a roçadeira, os 
quais fazem o corte da braquiária 
sem triturá-la; a adubação diferen-
ciada, feita dos dois lados da “rua” 
de café, na projeção da saia e/ou na 
área total; e a análise foliar que é re-
alizada em folhas colhidas dos dois 
lado da rua.

Em 2012, o reconhecimento de 
todo o seu investimento se con-
cretizou nas homenagens recebi-

das no Dia do Agricultor. “Foi uma 
emoção muito grande, pois foi o 
reconhecimento de uma ação na 
qual apostei, mesmo com alguns 
me chamando de louco. Ser indica-
do pela CATI para receber o prêmio 
teve um sabor ainda melhor, pois 
desde menino acompanho o traba-
lho da Casa da Agricultura e tenho 
orgulho de ter sido capacitado por 
eles para exercer o meu ofício. Hoje, 
sou parceiro da instituição, e de fa-
culdades e entidades de pesquisa 
na difusão de tecnologia e minha 
propriedade está sempre aberta 
para todos aqueles que desejam 
conhecer o sistema”, recorda emo-
cionado Toninho, salientando que 
agora pode, com certeza, afirmar 
que deixará uma boa terra para as 
gerações futuras.

Sítio Ressaca – Pedregulho
Os produtores Orlando e Maria 

Abadia Beloti exibem com orgu-
lho o diploma recebido em uma 
premiação de Cafés Especiais. O 
certificado foi o passaporte para 
que um lote do café produzido na 
pequena área de 13 hectares re-
presentasse o Brasil em uma feira 
internacional. “Há 10 anos não ima-
ginávamos ter um produto de qua-
lidade. Plantávamos sem tecnolo-
gia e nossa área tinha muita erosão. 
Até que um dia o técnico da Casa 
da Agricultura da época, Sérgio 
Diehl, nos desafiou a mudar o ce-
nário, se quiséssemos continuar na 
atividade. A partir daí, com acom-
panhamento técnico da CATI, ado-
tamos BPA de conservação do solo, 
melhorando a fertilidade com pro-
dução de matéria orgânica. Agora 
o solo fica recoberto com o mato 
e a água infiltra. A partir dessas 
ações, investimos no cafezal com 
novas técnicas de plantio, manejo 
de mato e podas. Quanto ao uso 
de agrotóxicos, começamos a fazer 
o manejo integrado de pragas, vi-
sando à redução do uso, passamos 
a utilizar apenas produtos de faixa 
azul (mais leves), construímos local 
adequado para guardá-los e faze-
mos o descarte correto das emba-
lagens, não descuidando do uso de 
EPI, para resguardar a nossa saúde”, 
contam os produtores que traba-

lham sozinhos, tendo apenas apoio 
de diaristas na colheita, que é feita 
manualmente. 

Hoje, o casal comemora a pro-
dução de cerca de 500 sacas de 
café por ano. “Mas a diferença na 
qualidade do café dos Beloti, se so-
lidificou com as Boas Práticas ado-
tadas no beneficiamento, quando 
eles investiram em máquinas de 
classificação e equipamentos de 
beneficiamento para o café ce-
reja descascado (que representa 
25% da produção), bem como em 
técnicas de secagem e armazena-
mento. Outro diferencial deles é a 
gestão da propriedade, que é feita 
em moldes empresariais, com ano-
tações de custos e recebimentos”, 
explica Shigeru. “Se precisar, eu re-
volvo o café no terreiro mais de 10 
vezes no dia, para ter uma secagem 
uniforme que faz diferença na bebi-
da. Não deixo animais perto  e que 
ninguém entre; a bota que uso na 
plantação também não entra”, con-
ta Maria, mostrando que age com 
o seu “filho café”, como uma mãe 
zelosa.

A dedicação resultou em agre-
gação de valor à produção, que 
tem alcançado preços 100% mais 
altos que os de mercado. "Agora va-
mos investir na certificação de café 
sustentável", comemora o casal. 
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Boas Práticas de Fabricação: última 
etapa para garantir o sucesso das BPA
Juliana Montoya – Jornalista – Cecor/CATI

Inserir na zona rural um conjunto de 
normas exige organização, tecnolo-
gia, manejo, cuidados ambientais para 

tornar os sistemas de produção rentáveis e 
competitivos, com oferta de alimentos se-
guros, produzidos com sustentabilidade. 
Estes procedimentos, conhecidos como Boas 
Práticas Agropécuárias (BPA), têm conduzi-
do o produtor rural a um nível cada vez mais 
evoluído de produção e desencadearam sua 
integração com o setor responsável pela 
qualidade final do produto: a agroindústria. 
A implantação do Manual de Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) em agroindústrias é con-
siderada recente, mas os resultados obtidos 
demonstram que os cronogramas de proce-
dimentos na linha de produção são positivos 
e garantem que, do campo até a mesa, o con-
sumidor tenha produtos saudáveis, produzi-
dos com responsabilidade social, ambiental 
e sanitária.

a importância da correta higienização, própria e do 
produto. É preciso orientá-los sobre a necessidade da 
aplicação das normas e assim, eles aprendem a cuidar 
do produto como se fosse para o consumo da própria 
família”, avalia o encarregado. 

Os principais pontos do Manual de BPF são a hi-
giene das instalações, dos equipamentos e utensílios. 
Pelos corredores e entradas de cada setor, são encon-
trados lavatórios automáticos, bebedouros acionados 
pelo joelho, tanque de esterilização de facas, além de 
áreas sinalizadas com cartazes sobre os procedimen-
tos adequados e equipe de apoio para a limpeza dos 
departamentos. Outro fator importante relacionado 
às BPF é a saúde dos trabalhadores. Há três anos a em-
presa investiu na contratação de uma fisioterapeuta, 
que realiza ginástica laboral, e na compra de equipa-
mentos ergonômicos para todos os setores. “Qualquer 
dor é tratada até que estejam prontos para retomar a 
rotina”, destaca a fisioterapeuta Elidiana Sperandio. 

O Frango da Villa, inaugurado em 1994, conta, 
hoje, com um quadro de 390 funcionários na linha de 
produção, que garantem a distribuição de 50 mil fran-
gos/dia.  “A implementação do Manual de BPF mu-
dou bastante a organização da empresa, ficou mais 
fácil atender às exigências, agregou valor e, com isso, 
ganhamos mercado”, frisou Miguel Gomes Alves de 
Moraes, sócio-proprietário da empresa.

Segurança e credibilidade em laticínio de São 
Sebastião da Grama

O Laticínios São Miguel, fundado em 1889 em 
Conchas, funciona desde 1976 em São Sebastião da 
Grama (CATI Regional São João da Boa Vista). A in-
dústria tem motivos para comemorar pois, ao mesmo 
tempo conseguiu manter a qualidade e tradição no 
sabor de seus queijos e agregar valor com os procedi-
mentos em sua linha de produção. “Tudo é monitora-
do, e o primeiro é o Cronograma Anual de Análises e 
Controles, baseado nas exigências do Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal, o Riispoa”, explica o sócio-proprietário Luiz 
Fernando Giacon. O Manual de BPF ficou pronto em 
2010 e levou 18 meses para ser totalmente aplicado. 
O administrador destaca que com a implantação das 
BPF, a produção aumentou em 20% e garantiu maior 
credibilidade à empresa, afastando qualquer preocu-
pação diante da concorrência: “percebemos melhoria 
na rastreabilidade, tanto da matéria-prima como do 
produto final e, surgindo algum problema, consegui-
mos identificar a falha de forma rápida e precisa; e 
com a correção imediata garantimos melhor resposta 
ao cliente”. A captação de leite varia entre 18 a 20 mil 
litros/dia, que resultam em uma produção média de 
2.300kg/dia entre 17 tipos de produtos, distribuídos 
em todo o Estado de São Paulo, principalmente para 
a capital.

A última auditoria realizada no Laticínios São 
Miguel foi feita pelo assistente de planejamento da 

Área de Inspeção de Produtos de Origem Animal, 
Ricardo Colletta, da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA), de São João da Boa Vista. De 
acordo com o técnico, que participou de um curso de 
capacitação em BPF coordenado pela CATI, em 2008, 
os procedimentos de BPF são necessários para obten-
ção de alimentos inócuos e saudáveis. Para que isso 
ocorra, é preciso existir uma integração entre o cam-
po e a indústria até chegar ao mercado. “Essas normas 
são aplicáveis desde a obtenção das matérias-primas 
até a expedição do produto elaborado; portanto, to-
das as pessoas envolvidas devem se comprometer 
com a qualidade, sejam elas produtoras rurais, funcio-
nários ou proprietários da indústria”.

Para 2014 está previsto novo treinamento em 
BPF, promovido pelas nutricionistas Beatriz Cantúsio 
Pazinato, da Divisão de Extensão Rural, e Denise 
Baldan, do Núcleo de Atividades Complementares, 
ambas da CATI. “A capacitação em Boas Práticas no 
processamento mínimo de matéria-prima para me-
lhorar a estrutura de comercialização dos produtos 
será direcionada aos membros de organizações rurais 
e  técnicos das Casas de Agricultura dos municípios 
que tiveram as Propostas de Iniciativas de Negócio 
aprovadas pelo Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, explicam as nutricionistas. Com o treina-
mento, a CATI estará capacitando os agricultores fa-
miliares para que possam ter as mesmas chances de 
acesso ao mercado que os grandes produtores. 
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Em São José do Rio Pardo, cidade pertencente à CATI Regional São João da Boa Vista, o abatedouro Frango 
da Villa é um desses exemplos onde a aplicação de BPF tem garantido, além de maior qualidade dos produtos, 
melhor integração entre funcionários. No abatedouro, as responsáveis pela elaboração do Manual são a bióloga 
Ednéia Toríbio Mangarotte e a médica veterinária Beatriz Meyer Ielo, que participaram, entre outros, de um curso 
de capacitação em Boas Práticas promovido pela CATI, em Campinas. 

Beatriz Ielo ressalta que a implantação dos processos pode apresentar dificuldades se o técnico não buscar 
um treinamento específico em BPF: “é preciso embasamento para saber por onde começar e para atender às par-
ticularidades de cada estabelecimento”. Para a bióloga Ednéia, o maior desafio não foi apenas implantar, mas dar 
continuidade na aplicação das normas. “Hoje identificamos a evolução dos funcionários, que estão conscientes 
da importância das Boas Práticas. Ao serem contratados, todos passam por capacitação teórica e integração com 
os colegas para aprender sobre as BPF”, conta Ednéia. O abatedouro adota uma divisão de cores nos uniformes 
para facilitar a identificação e o acompanhamento dos trabalhos. Nos primeiros 15 dias, touca azul; a touca verde 
representa três meses de experiência; após esse período, passam a usar o uniforme definitivo. Outra medida de 
sucesso, foi a escolha de um monitor responsável pela fiscalização. Fernando de Loreto Geraldo é encarregado 
da supervisão de BPF e há 15 anos atua no Frango da Villa. “Há necessidade constante de conscientização sobre 
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Melhorar a qualidade dos produtos agrope-
cuários, garantir condições adequadas de 
trabalho nas propriedades rurais e preser-

var o meio ambiente. Esses podem ser considerados 
objetivos da adoção de Boas Práticas Agropecuárias 
(BPA), as quais, segundo o Ministério de Agricultura, 
Abastecimento e Pecuária (MAPA), podem ser defini-
das como um conjunto de princípios, normas e técni-
cas que, aplicadas sistematicamente em uma proprie-
dade, têm como resultado o aumento da produção de 
alimentos e produtos agropecuários mais seguros. 

Na literatura rural, o termo Boas Práticas 
Agropecuárias tomou forma na década de 1990, mas 
relatos demonstram que desde a década de 1970, 
ações pontuais (sem a chancela de um termo oficial 
que as designasse) foram desenvolvidas em várias 
partes do Brasil, quando produtores e técnicos, após o 
uso intensivo de agroquímicos, identificaram proble-
mas ambientais que poderiam ter reflexos na queda 
de produtividade e na segurança alimentar humana. 
São desse período, por exemplo, os primeiros cultivos 
(na região sul do País) pelo sistema de Plantio Direto 
na Palha, que causaram uma revolução nas práticas de 
conservação do solo. 

Para traçar uma linha evolutiva das BPA em São 
Paulo, na qual podem ser inseridas ações realizadas, 
nas décadas de 1950 e 1960, nas áreas de conserva-
ção do solo e processamento artesanal de alimentos, 
é necessário atentar para o período em que o termo 
foi cunhado, na esteira da propagação do conceito de 
desenvolvimento sustentável, que ganhou a sociedade 
após a realização da Eco 92, a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
realizada no Brasil. “Foi nesse período que a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI, 
sistematizou as ações em projetos e programas. É im-
portante ressaltar que as Boas Práticas não englobam 
apenas a produção, mas todos os níveis de gestão na 
propriedade, respeitando os preceitos de realizar uma 
atividade com respeito ao meio ambiente, às relações 
sociais e econômicas, o que hoje é uma exigência dos 
consumidores”, salienta Vivaldo Alberto Viganó, enge-
nheiro agrônomo da CATI Regional Limeira, integrante 
do grupo que elaborou o protocolo de Boas Práticas 
Agropecuárias para as Comissões Técnicas da CATI.

Um dos primeiros projetos nessa nova linha de atu-
ação, o qual foi além das recomendações técnicas, pura 
e simplesmente, voltadas para o aumento de produti-

vidade, foi o Escola no Campo, estabelecido pela CATI, 
em parceria com a inciativa privada e Delegacias de 
Ensino do Estado. “Esse projeto teve como público-alvo, 
alunos de escolas rurais, para conscientizá-los quanto 
aos riscos decorrentes do uso incorreto de agrotóxicos 
e suas consequências para o aplicador, o meio ambien-
te e os consumidores. Nosso objetivo era que os jovens 
atuassem como agentes multiplicadores na conscienti-
zação de suas famílias e aplicadores”, explica Abelardo 
Gonçalves Pinto, engenheiro agrônomo da Divisão de 
Extensão Rural, responsável pelo projeto na CATI.

Após o Escola no Campo, o enfoque foi ampliado e 
se concretizou no Projeto Terra Viva, fruto de parce-
ria entre os governos de Brasil e Alemanha, operacio-
nalizado pela Secretaria de Agricultura  e a Sociedade 
Internacional de Cooperação (GTZ na época, hoje GIZ). 
“O projeto foi planejado e implantado na primeira me-
tade dos anos de 1990, em duas fases: a primeira reali-
zada no Instituto Biológico e no, então, Departamento 
de Defesa Agropecuária da CATI (hoje Coordenadoria), 
onde todos os equipamentos de controle de resíduos 
químicos e de qualidade foram modernizados. A segun-
da fase ocorreu na área de extensão rural da CATI, com a 
implementação de projetos-piloto em municípios com 
uso intensivo de agroquímicos”, relembra Fernando 
Wucherpfennig, ressaltando que foi empregada uma 
metodologia extensionista inovadora para a época, 
denominada Estratégia para a Agricultura Ecológica do 
Futuro. “No aspecto metodológico, o projeto tratou os 
agricultores como sujeitos do processo de mudança, 
com enfoque multidisciplinar e interinstitucional, a fim 
de iniciar e fortalecer processos de mudança. No aspec-
to técnico, o enfoque era global, priorizando-se medi-
das preventivas e alternativas de produção agropecu-
ária, visando à sustentabilidade dos recursos naturais. 

Para tanto, os técnicos envolvidos foram capacitados e 
realizada uma ampla divulgação dos métodos de ma-
nejos integrados e ecológicos de pragas (MIP/MEP) e 
sistemas de produção agroecológica, bem como o uso 
seguro dos agrotóxicos”, diz Fernando.

No final da década de 1990, o Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas, executado pela CATI, se 
tornou um marco da consolidação de Boas Práticas 
Agropecuárias. Com sua metodologia participativa, 
seus incentivos e subvenções, milhares de produtores 
adotaram BPA na conservação do solo (Plantio Direto, 
Integração Lavoura-Pecuária – hoje Projeto Integra 
SP) e dos recursos hídricos, foram incentivadas  prá-
ticas agroecológicas e a educação ambiental (Projeto 
Aprendendo com a Natureza), bem como a organiza-
ção rural, que fortaleceu as relações sociais e econômi-
cas.

Nesse período, a CATI também incentivou a adoção 
da Produção Integrada (PI). “Esse sistema é baseado 
em BPA e resulta em alimentos seguros, com monito-
ramento em todas as etapas de produção, análise de 
resíduos de agrotóxicos e uso de tecnologias apropria-
das. Os procedimentos permitem a continuidade do 
sistema produtivo com sustentabilidade, elevando os 
padrões de qualidade e competitividade dos produtos  
a um patamar de excelência. Começamos, como no 

Agropecuária Labareda e Fazenda Bom Jesus: BPA na essência das atividades
Logo na entrada da propriedade, localizada no município de Ribeirão Corrente, percebe-se que a responsabi-

lidade ambiental, social e econômica são as diretrizes da atuação da empresa Agropecuária Labareda, com sede 
na Fazenda Bom Jesus, em atividade desde há década de 1980, que a palavra para definir seu trabalho é qualida-
de. A área de mata preservada forma um corredor ecológico, que margeia os campos de café. O sorriso dos cola-
boradores, cerca de 240 pessoas, é outro ponto que chama a atenção. Capacitação; meritocracia; equipamentos 
adequados; local organizado; acompanhamento psicológico para gestão das pessoas e mediação de conflitos; 
investimento em saúde, educação e plano de carreira completam o diferencial na área dos recursos humanos, 
na qual Leandro Lombardi é um exemplo. “Comecei há trabalhar na empresa há 11 anos como tratorista; hoje 
sou responsável pelo setor de compras e de auditoria de certificação, após ser incentivado a fazer faculdade de 
administração de empresas”. No setor produtivo, investimento em tecnologia no campo e na etapa de beneficia-
mento, redução do uso de agrotóxicos, adoção do manejo integrado de pragas (com adoção de homeopatia que 
tem trazido excelentes resultados), realização de adubação orgânica e redução no uso de fertilizantes químicos 
para o aumento de produtividade com sustentabilidade am-
biental, fecham o ciclo das Boas Práticas Agropecuárias, que 
garantiram à empresa certificações, incluindo a de atividade 
sustentável, conquistada após análises que indicaram que 
captam 92% de gás carbônico contra 8% de emissão. 

Segundo os proprietários, Gabriel e Flávia Alves de 
Oliveira, a história da família com as BPA vem desde o iní-
cio das atividades. “A adoção de BPA é muito mais cultural do 
que financeira. É preciso estar aberto a mudanças, mais do 
que ter recursos financeiros para implementá-las. Os reflexos 
acontecem em todas as áreas e agrega valor à produção. 90% 
de nosso café é exportado, principalmente para o mercado 
europeu, que hoje “compra” Boas Práticas, ou seja, qualidade, 
segurança, rastreabilidade, relações trabalhistas justas, entre 
outras. Fizemos cursos sobre qualidade total que nos desper-
tou para muitas mudanças que implementamos, mas isso só 
consolidou em um terno, a essência em que fomos criados: 
amar as pessoas, a terra e a cafeicultura”. 

restante do País, com a Produção Integrada de Frutas 
(PIF)”, explica José Augusto Maiorano, diretor da CATI 
Regional Campinas, acrescentando que, em 2010, o 
Governo Federal ampliou as diretrizes da PIF para as 
demais cadeias produtivas, instituindo o marco legal 
da Produção Integrada Agropecuária, que valida nor-
mas técnicas específicas para ter o selo oficial de certi-
ficação, em produtos de origem animal e vegetal.

Em 2010, a Secretaria lançou, por meio do Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) e da CATI, um 
Guia de BPA com o objetivo de difundir o conceito aos 
beneficiários de crédito, que assumem o compromisso 
de aplicá-las como contrapartida obrigatória ao rece-
ber o financiamento.

Em âmbito nacional, o Governo Federal lançou, 
em 2011, o Programa Nacional de Fomento às Boas 
Práticas Agropecuárias com o objetivo de desenvolver 
e promover a sua inclusão nas propriedades rurais das 
diversas cadeias pecuárias do País. A justificativa tem 
como base, o fato de que muitos processos de BPA são 
alicerces para obtenção de certificações de qualidade 
e denominações de origem, bastante utilizadas e 
reconhecidas como fator de agregação de valor aos 
produtos agropecuários, principalmente nos países 
europeus. 

Boas Práticas Agropecuárias: 
um pouco de história
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

Flávia de Oliveira e colaboradores da Agropecuária Labareda
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Públicas em Marília reúne 
envolvidos em compras 

públicas governamentais
No dia 3 de dezembro, cerca 

de 400 pessoas compareceram 
ao auditório da Universidade 
de Marília para debater as polí-
ticas públicas para a agricultura 
familiar. O Encontro Regional 
de Políticas Públicas para a 
Agricultura Familiar no Estado 
de São Paulo – da Produção à 
Comercialização foi organizado 
por seis Regionais CATI, em par-
ceria com a Fundação Instituto 
de Terras do Estado de São Paulo 

e Prefeitura Municipal de Marília, sendo 
convidados a participar representantes 
de 76 municípios paulistas.

O encontro reuniu, além de técni-
cos da CATI e Fundação Itesp, que au-
xiliam os produtores familiares e assen-
tados a acessarem programas gover-
namentais de compras públicas, todos 
que atuam, direta e indiretamente, na 
operacionalização. Após as palestras, 
os participantes discutiram formas de 
atuação e tiraram dúvidas. Os organi-
zadores acreditam que foram criadas 
novas oportunidades de participação 
e maior entrosamento entre os que 
produzem e aqueles que compram via 
políticas públicas.

Avaré sedia a Interláctea – 
Exposição Internacional do 

Agronegócio do Leite
A Exposição Internacional do 

Agronegócio do Leite (Interláctea), an-
tiga Feileite, foi realizada em Avaré, de 
11 a 16 de novembro, e contou com as 
visitas do governador Geraldo Alckmin 
e da secretária de Agricultura e 
Abastecimento, Mônika Bergamaschi, 
acompanhados pelo coordenador da 
CATI, José Carlos Rossetti. Alckmin lem-
brou a importância do agronegócio 
paulista para o desenvolvimento da 
economia brasileira e o fato de a ativi-

dade ser geradora de empregos dire-
tos e indiretos. 

Durante a Interláctea, a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento de-
monstrou projetos, programas, pesqui-
sas, tecnologias e serviços oferecidos 
ao agricultor paulista: Projeto Integra 
SP, CATI Leite, campanhas de vacinação 
e sanidade animal, Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado, Programa Viva 
Leite e outros. E o curso “Produção 
Artesanal de Derivados de Leite”, reali-
zado por instrutores da CATI capacitou 
44 pessoas. Os certificados foram en-
tregues pelo governador. 

 CATI promove Seminário sobre
Fruticultura de Clima Temperado

A 8.ª edição do Seminário Fruti-
cultura de Clima Temperado, em 5 e 
6 de dezembro, reuniu 120 pessoas 
no Núcleo de Produção de Mudas 
de São Bento do Sapucaí, órgão do 
Departamento de Sementes, Mudas e 
Matrizes da CATI. Participaram produ-
tores e técnicos interessados em novos 
conhecimentos e tecnologias disponí-
veis. 

A área cultivada e o número de 
produtores na região da Serra da 
Mantiqueira e do Vale do Paraíba (SP), 
bem como no sul de Minas Gerais, 
cresce a cada ano e o evento tem se 
tornado um fórum de discussões e ca-
pacitação. Segundo os organizadores, 
é notável a evolução tecnológica dos 
produtores. Hoje, os maiores desafios 
são o armazenamento, a comercializa-
ção e a organização e as palestras ver-
saram sobre as inovações tecnológi-
cas, a comercialização e agregação de 
valor, com a adoção de Boas Práticas 
Agropecuárias nas principais frutíferas 
cultivadas na região: frutas vermelhas, 
castanha tipo Portuguesa e azeito-
na. 

Aquishow e Seminário de 
Piscicultura e da Pesca movimentam 

noroeste paulista
A Estância Turística de Santa Fé do 

Sul recebeu, nos dias 17 e 18 de ou-
tubro, o IV Aquishow e o V Seminário 
de Piscicultura e da Pesca do Noroeste 
Paulistacom palestras e mesas de de-
bate com a participação de 600 pes-
soas. A secretária de Agricultura e 
Abastecimento, Mônika Bergamaschi, 
enfatizou o crescimento da piscicultu-
ra nos últimos anos e o fato da região 
ter se tornado um dos principais polos 
de produção de peixes do Estado e do 
Brasil. O coordenador da CATI, José 

Carlos Rossetti, lembrou as ações da 
CATI e de parceiros para a implantação 
do sistema de produção em tanques-
-redes. 

Paralelamente aos eventos, ocorreu 
a Feira do Aquishow, cerca de 2.000 
pessoas visitaram a exposição e realiza-
ram negócios. Durante o IV Aquishow 
foi instalado o Fórum Permanente do 
Movimento Peixe Legal, que visa discu-
tir de forma ampla a situação da pesca 
na região noroeste do Estado de São 
Paulo. 

CATI apresenta avaliação do 
Microbacias II ao Banco Mundial

 Na primeira semana de dezem-
bro foi realizada uma reunião de ava-
liação de meio termo do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
– Microbacias II – Acesso ao Mercado. 
Participaram representantes de todas 
as unidades de gerenciamento e do 
Banco Mundial além de membros da 
Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais (CBRN), pertencen-
te à Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo e da empresa de 
consultoria contratada pela CATI para 
fazer a análise do Projeto até a atual 
fase de 50% de execução.   A apresen-
tação proporcionou uma base de in-
formações fundamentais para se iden-
tificar problemas e apontar soluções 
que serão analisadas junto ao Banco 
Mundial. Mas, segundo o economista 
sênior do Banco Mundial, Diego Arias, 
a participação do grupo de produto-
res e as propostas aprovadas até agora 
confirmam que o Projeto está no cami-
nho certo. 

CATI comemora 46 anos e destaca 
bons resultados do Microbacias II

Realizadas na última semana de 
novembro, as atividades em comemo-
ração aos 46 anos da CATI contou com 
220 convidados entre autoridades, 
extensionistas, produtores e repre-
sentantes de entidades parceiras. Foi 
apresentado um vídeo com resultados 
do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso 
ao Mercado e presidentes de associa-
ções e cooperativas foram convida-
dos a prestar depoimentos sobre suas 
experiências junto ao Projeto. Houve, 
ainda, a tradicional Feira do Verde, com 
venda de mudas produzidas pela CATI. 
Finalizando, foi oferecida uma “palestra 
show” motivacional aos funcionários: 
“Sorrir, brincar e amar - Como viver 
bem em três lições práticas”.  
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