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José Carlos Rossetti
Coordenador da CATI 

Boa leitura!

Água na 
agropecuária: 
conscientização, tecnologia 
e manejo adequado garantem 
quantidade e qualidade

A água tem sido, nos últimos meses, protagonista 
de inúmeras pautas e motivo de muita preocupação. 
O Brasil vem apresentando níveis baixos em seus re-
servatórios em uma das piores secas dos últimos anos 
e essa ocorrência surpreendeu moradores de um País 
que é considerado a maior potência hídrica do plane-
ta.

Neste cenário, o Sudeste foi bastante castigado. 
A baixa nos reservatórios que abastecem a capital 
paulista causou espanto e mudança na rotina da po-
pulação, a qual teve que economizar um recurso que 
parecia infinito, mas que estava prestes a se esgotar. 
Mesmo com a expectativa de aumento de chuvas nos 
próximos meses, medidas de economia deverão ser 
mantidas pela sociedade.

Nessa discussão, a agricultura tem papel funda-
mental, pois a água é extremamente necessária para 
a produção de alimentos e para a geração de ener-
gia, no entanto, diferente do que muitos pensam, a 
agricultura não é a grande vilã da crise hídrica. O pro-
blema da escassez de água no Brasil é fato e está re-
lacionado a vários fatores como a mudança climática 
e a poluição;  a intensa urbanização; e a gestão dos 
recursos hídricos.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo (SAA), por meio de suas coorde-
nadorias e institutos, está trabalhando com a exten-
são rural, com pesquisas e com lançamento de linhas 
de créditos para que haja eficiência na agricultura, 
sem desperdício de água e sem que haja muitos cus-
tos para o produtor rural e até para o consumidor. Já 
foi lançado um programa estadual, em parceria com 

municípios, que possibilita a recuperação de nascen-
tes e a recomposição de matas ciliares; incentivada a 
modernização de equipamentos de irrigação; solicita-
da a produção de cultivares que utilizam menos água;  
entre outras medidas.

A CATI está fazendo sua parte nas salas de trei-
namentos e no campo, capacitando seus técnicos e 
orientando os produtores rurais sobre as melhores 
técnicas de produção e manejo. Não é de hoje que 
trabalhamos com sustentabilidade, tanto que dis-
pomos de programas e projetos que visam ao cor-
reto uso da água e do solo, elementos interligados 
e essenciais para a vida e a produção de alimentos. 
Algumas práticas conservacionistas já são adotadas, 
outras começam a despontar neste momento de crise 
em que há um maior investimento na busca de solu-
ções adequadas, como captação de água da chuva; 
reúso; aprimoramento de sistemas de irrigação para 
aumentar a eficiência e otimizar o uso da água, como 
o uso de tensiômetros; a implantação de irrigação 
noturna, que possibilita redução na evaporação e no 
custo de energia elétrica; entre outras. Várias técnicas, 
como o terraceamento, a rotação e sucessão de cultu-
ras, o Plantio Direto na Palha e os sistemas integrados 
Lavoura-Pecuária-Floresta são difundidos e incentiva-
dos junto aos produtores rurais, bem como as Boas 
Práticas Agropecuárias que aumentam a produção de 
alimentos com eficiência no uso dos recursos naturais.

Esta edição da Revista Casa da Agricultura traz 
orientações técnicas, exemplos criativos e alternativas 
viáveis para que todos possam se beneficiar da água 
de forma consciente e sem desperdício.
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comportamento é 
estratégia para o 
enfrentamento da 
escassez hídrica

Arnaldo Jardim – Secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo

saacomunica@sp.gov.br

Por Roberta Lage - Jornalista - Centro de Comunicação Rural 
(Cecor/CATI) – roberta.lage@cati.sp.gov.br

Nascido em Altinópolis (SP), município com grande vocação cafeeira, Arnaldo Jardim teve desde a infân-
cia contato com o meio rural, ao acompanhar seu pai, proprietário de um laticínio, nos trabalhos de produção 
de queijos e na linha de leite, quando substituíam os latões vazios de leite das residências pelos cheios. Mas, 
seguindo os conselhos da mãe, muito rígida com os estudos, além de acompanhar o pai em suas atividades, 
Arnaldo também se dedicava aos livros, tanto que mesmo tendo estudado em escolas públicas,  entrou na Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), onde se formou em engenharia civil.  Nesta época, teve início 
também sua carreira política. Foi  líder estudantil do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da  USP e da União 
Estadual dos Estudantes (UNE) e participou de movimentos de bairro na cidade de São Paulo. 

Na vida pública trabalhou, em 1982, no governo Montoro como chefe de gabinete; em 1986 foi eleito pela 
primeira vez deputado estadual; em 1992 assumiu a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo; coordenou 
diversas frentes parlamentares e comissões; e, em 2007, elegeu-se deputado federal. Desde fevereiro deste ano é 
o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Nesta entrevista, Arnaldo Jardim fala sobre as ações da Secretaria frente à escassez hídrica e defende a ideia de 
que a mudança de comportamento pode ser a grande aliada para o combate à falta de água.

RCA - Algumas regiões do Brasil estão passando 
por uma crise hídrica como há tempos não se via. 
Quais as ações mais significativas da Secretaria de 
Agricultura do Estado de São Paulo para minimizar 
os efeitos da falta de água na agricultura paulista?

AJ - Importante destacar que a crise não é do governo 
e nem da agricultura. Vale a pena desmistificar a ideia 
de que a agricultura é a grande vilã. Temos no Brasil 
103 milhões de hectares plantados e duas estatísti-
cas bem próximas: a da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), a qual diz que desse total 
4,8 milhões de hectares são irrigados, e a da Agência 

Nacional de Águas (ANA), que informa que há 5,6 mi-
lhões de hectares irrigados. Os números dão uma cer-
teza: a de que menos de 10% são irrigados. 
Diante deste percentual e da realidade da escassez 
hídrica, existem várias ações sendo colocadas em 
prática pela Secretaria, que não só disponibilizam 
conhecimento, mas mudança de comportamento. Te-
mos trabalhado para melhorar a qualidade dos equi-
pamentos de irrigação; para a manutenção das nas-
centes; para a recomposição de matas ciliares e Áreas 
de Preservação Permanente; para o desenvolvimento 
de espécies vegetais e animais resistentes à escassez 
hídrica e o lançamento de linhas de crédito. Como 

exemplo destas pesquisas, cito o Instituto de Zootec-
nia (IZ), que vai iniciar estudos com foco no desenvol-
vimento de bovinos que consomem menos água, com 
uma produtividade similar comparado às espécies já 
existentes. Outra ação já em prática é o lançamento 
recente, pelo Instituto Agronômico (IAC), de Cam-
pinas,  de uma variedade de feijão que tem melhor 
desempenho no estresse hídrico. Também está sendo 
testada, na região do Cerrado, uma variedade de cana 
com menor consumo de água. Enfim, já temos resul-
tados concretos e positivos dessas pesquisas.

RCA – Uma das ações do governo estadual em par-
ceria com a Secretaria e que causou espanto para 
alguns, foi que no início de fevereiro deste ano 
foi intensificada a fiscalização e autuação de agri-
cultores que fazem captação de água de rios sem 
outorga. Importante esclarecer quais os objetivos 
desta fiscalização e seu balanço. 

AJ - Encerramos 2014 passando pela maior seca dos 
últimos 86 anos. Conforme orientações do governa-
dor Geraldo Alckmin a preocupação central, desde o 
início desta crise, deveria ser com o abastecimento 
humano, que não pode ser comprometido. 
Os recursos hídricos constituem-se em bens públicos 
que toda pessoa física ou jurídica tem direito ao aces-
so e utilização, cabendo ao poder público a sua admi-
nistração e controle. Se uma pessoa quiser fazer uso 
das águas de um rio ou lago, para processo industrial 
ou irrigação, para a construção de obras hidráulicas 
como barragens, canalizações de rios, execução de 
poços profundos, por exemplo, terá que solicitar uma 
outorga, ou seja, uma autorização ao poder público.  
Caberá ao poder público autorizar e definir as condi-
ções e o prazo desta outorga.
O problema existe porque muitos fazem o uso da 
água sem outorga. E como a crise não é passageira, 
faz parte de um quadro global de mudanças climáti-
cas, precisaremos planejar para melhor conviver com 
a menor disponibilidade de recursos hídricos. Por-
tanto, cada retirada de água deverá ser comunicada, 
legalizada e ser feita de acordo com o planejamento. 
Para essa região específica do Alto Tietê, área muito 
crítica, houve um início de fiscalização, no entanto,  o 
barulho foi maior do que efetivamente se fez. Estáva-
mos nos preparando para uma eventualidade que na 
época não aconteceu, mas que não está descartada, 
que é a de cercear a captação.  

RCA – Como dito, uma das ações oferecidas pelo 
governo estadual foi  a criação de linhas de crédito 
específicas para apoio ao produtor rural. Quais são 
elas e de que forma irão colaborar com o agricul-
tor?

AJ – Lançamos linhas inéditas para construção de po-
ços artesianos e modernização de equipamentos de 
irrigação. As linhas integram o  projeto “Agricultura Ir-
rigada Paulista”, do Fundo de Expansão do Agronegó-

cio Paulista (Feap). As  linhas beneficiam produtores, 
cooperativas e associações.  Podem ser construídos 
poços, adquiridos acessórios, comprados ou moder-
nizados equipamentos de irrigação e outros produ-
tos, além de ações que garantam maior eficiência no 
uso dos recursos hídricos.
A linha de crédito foi criada a partir de uma antiga 
demanda do setor produtivo e irá contemplar a in-
trodução ou ampliação de sistemas de irrigação que 
minimizam os efeitos da estiagem, com uso otimiza-
do da água, permitindo a diversificação de culturas, 
além do incentivo à adoção de sistemas integrados de 
produção. 
Além dos equipamentos de irrigação e todos os aces-
sórios necessários para a implantação do projeto téc-
nico, o produtor poderá incluir no financiamento as 
despesas com procedimentos necessários para obter 
a outorga d’água, georreferenciamento e processo de 
licenciamento ambiental. 

RCA - Além da irrigação, com equipamentos cor-
retos e com a manutenção em dia, o adequado 
manejo do solo é um grande aliado para o uso ra-
cional da água.  Fale sobre a importância do uso 
correto do solo.

AJ – Não é à toa que a Organização das Nações Uni-
das (ONU) decretou 2015 como o Ano Internacional 
dos Solos. O objetivo é mobilizar a sociedade para a 
importância dos solos como parte fundamental do 
meio ambiente e os perigos que envolvem a degrada-
ção deles em todo o mundo. A CATI e outros institutos 
da Secretaria têm estudos e projetos voltados ao solo. 
Hoje, uma das questões que mais têm comprometido 
a disponibilidade dos recursos hídricos é o assorea-
mento de córregos e nascentes. Cuidar do solo signifi-
ca manter sua produtividade, é política preventiva no 
que diz respeito à questão da erosão e evita o carrea-
mento do solo favorável ao plantio. Nesse sentido, as 
matas ciliares também têm grande importância, pois 
protegem as margens, o curso dos rios e o volume de 
água. Sem a mata ciliar, a água da chuva carrega para 
o rio sedimentos e arrasta resíduos de fertilizantes e 
agroquímicos, causando, além de assoreamento, po-
luição. Ou seja, projetos de recomposição florestal 
são essenciais para a manutenção da biodiversidade 
e preservação dos recursos hídricos.
Inclusive, em março foi lançado pelo governador       
Alckmin o Programa Nascentes, cujo objetivo é recu-
perar matas ciliares nas bacias formadoras de manan-
ciais, além de proteger e conservar recursos hídricos 
e a biodiversidade, com prioridade para o refloresta-
mento nas bacias mais atingidas com a crise de água 
do Sudeste. A Secretaria de Agricultura irá fazer parte 
do Programa a partir do momento em que irá incenti-
var os produtores a fazerem essa recomposição. 
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Panorama - A gestão de recursos 
hídricos e a crise hídrica

Rui Brasil Assis - Coordenador de Recursos Hídricos - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - contato.crhi@gmail.com

A falta de chuvas no último ano vem deixando 
muitos brasileiros preocupados, especialmen-
te paulistas, fluminenses, mineiros, capixabas 

e nordestinos. Porém, esta apreensão ao menos trouxe 
uma boa notícia: a água entrou na agenda da mídia e da 
política, não estando mais restrita praticamente ao setor 
de recursos hídricos.  Um dos bens mais preciosos da hu-
manidade parecia ser invisível, consumido sem parcimô-
nia, mas agora começa a receber a devida atenção em 
razão da escassez e do risco real de sumir das torneiras.

Vive-se a pior crise hídrica dos últimos 84 anos, es-
pecialmente no Sistema Cantareira, o mais afetado, com 
uma situação climática de baixa pluviosidade e fora de 
qualquer previsão, o que surpreendeu especialistas, 
como os climatologistas e hidrólogos, que não imagi-
navam uma seca tão profunda, com 13 meses seguidos 
de mínimas históricas de vazões afluentes e ainda com 
incertezas para o futuro.

Tivemos bons números de pluviometria no Cantareira 
em fevereiro de 2015, entretanto, a situação é diferente 
para o caso das vazões afluentes. Em fevereiro a vazão 
média afluente foi de 40,7m3/s, ou apenas 55% da mé-
dia histórica, enquanto em março, até o dia 20, a vazão 
média afluente foi de 40,2m3/s, ou 60% da média históri-
ca. Portanto, a situação ainda é muito delicada, conside-
rando o nível atual do reservatório em 16% em relação 
ao volume útil total e ainda não recuperamos a reserva 
técnica I, ou seja, precisamos que esse volume chegue a 
29,2% para isso. Por outro lado, embora haja previsões 
mais favoráveis de pluviometria para os próximos três 
meses, em relação a 2014, a partir de abril se inicia o de-
nominado período seco que dura até setembro.

A política pública de recursos hídricos contém fortes 
princípios, diretrizes, programas e ações visando ao uso 
racional da água, mas nada como uma verdadeira crise 
para se levar a uma conscientização quanto à necessi-
dade de alteração de postura de uma ampla gama de 
atores relacionados à água.

Claro que se pode evoluir com as ferramentas exis-
tentes, boas ferramentas, aliás. Grande parte da popu-
lação ainda não tem conhecimento – talvez por falta 
de interesse ou de melhor comunicação do Sistema de 
Recursos Hídricos –, mas São Paulo é um dos estados 
pioneiros na gestão de recursos hídricos.

Após muitos trabalhos e discussões nas décadas de 
1980 e 1990, em 1991 foi assinada a Lei n.º 7.663/91 ou 
a Lei Paulista das Águas – importante subsídio para a Lei 

Federal n.º 9.433/97, a Lei Nacional das Águas – tendo 
sido instituída uma gestão qualificada e inovadora em 
recursos hídricos, com uma governança em três pilares: 
gestão descentralizada, participativa e integrada de re-
cursos hídricos.

Em síntese, há o Sistema Integrado de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos (SIGRH), ancorado na aplicação 
dos instrumentos da política de recursos hídricos: os 
planos de recursos hídricos; a outorga de direito de uso 
e fiscalização; a cobrança pelo uso da água; o sistema de 
informações; e o enquadramento dos corpos d’água.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos, atualizado a 
cada quatro anos, é elaborado de forma articulada com 
os Planos de Bacias, aprovados pelos Comitês de Bacias 
Hidrográficas, os quais, sem exceção, vêm elaborando 
ou revisando seus planos. São Paulo, sem dúvida, é o 
estado mais avançado em termos de outorgas emitidas, 
segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) há mais de 65 mil usos outorgados (urbano, rural, 
irrigação, industrial e outros) e a cada ano são emitidas 
cerca de 10 mil outorgas, dentre renovações, novas ou-
torgas e interferências nos recursos hídricos.  Além das 
seis Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 
UGRHIs (Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ; Paraíba do 
Sul; Baixada Santista; Sorocaba-Médio Tietê; Baixo Tietê; 
e Alto Tietê), outras oito UGRHIs deverão iniciar a cobran-
ça em 2015; enquanto as demais oito estão cumprindo 
os requisitos legais para aplicação deste importante 
instrumento econômico de gestão. No quesito informa-
ções, o Estado está razoavelmente bem servido de redes 
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RCA - A Secretaria de Agricultura, por meio de suas 
coordenadorias e institutos, mantém em prática 
programas e projetos que vão ao encontro do uso 
racional da água. Além disso, diversas alternativas 
estão sendo utilizadas pelos agricultores como 
uso de cisternas, reuso da água, plasticultura, mul-
ching, entre outras. Fale sobre os principais resul-
tados destas ações e se novas serão incentivadas.

AJ – Esses programas são essenciais, a começar pelo 
Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária, o LUPA, organizado pela CATI. Este é 
um instrumento que nos 
permite localizar a unidade 
produtiva e dá um subsí-
dio para um planejamento 
significativo da proprieda-
de e das ações de governo. 
Outro programa importan-
tíssimo foi o Microbacias 
I, realizado entre 2000 e 
2008, que tinha a vertente 
de conservação. Entre ou-
tras ações, foram recupera-
das áreas degradadas e de 
preservação permanente, 
bem como melhoradas a 
qualidade e a quantidade 
das águas. Há quatro anos 
o Estado de São Paulo comemora um índice: temos 
ampliado a cobertura de mata nativa e o trabalho do 
Microbacias contribuiu significativamente para isso. 
Entre vários projetos e programas, temos também o 
“Integra SP”, que  visa combater o problema de áreas 
degradadas, voçorocas e grandes erosões; o “Projeto 
de Recuperação de Matas Ciliares do Estado de São 
Paulo”, que entre outras tem como metas apoiar a 
conservação da biodiversidade, reduzir erosão, perda 
de solo e assoreamento, contribuir para a redução de 
gases de efeito estufa e apoiar a implantação de prá-
ticas sustentáveis. 
O uso racional da água vai impor novas formas de 
produção, que significa cuidados com a reservação 
da água (aproveitar a água da chuva, por exemplo) e 
temos de pensar na água em ciclo. Nas grandes cida-
des uma das alternativas é a água de reuso. Essa água 
de reuso pode não ser imediatamente potável, mas 
pode ser perfeitamente usada na irrigação. Trocas de 
equipamento de irrigação, nova forma de produção, 
mudança de comportamento, uso racional da água – 
tudo isso pode e deve ser colocado em prática. O pro-
dutor terá de repensar seu modo de produzir, mudar 
o seu comportamento, considerando que a água, an-
tes tratada como bem quase infinito, é finito e precisa 
ser usada de forma racional. 

RCA - Qual a relevância da extensão e da pesquisa 
para o enfrentamento da escassez hídrica?

AJ – Este período pelo qual passamos exige muito 
conhecimento e muita pesquisa e o ideal é que a dis-
tância estre esses dois aspectos seja diminuído para 
o produtor e, então, entra a função indispensável da 
extensão rural, matéria-prima da CATI. Novas áreas de 
conhecimento estão sendo acessadas conforme as 
demandas e as crises e, por isso, precisamos desen-
volver um processo de atualização permanente. 

RCA – O Cadastro Ambiental Rural (CAR)  é uma 
ferramenta que permite que o proprietário rural 
regularize sua propriedade e tenha acesso aos 

benefícios oferecidos ao 
produtor rural. De que 
forma o CAR poderá con-
tribuir com a preservação 
da água?
AJ – O CAR é um cadas-
tro que vai permitir que 
o produtor participe do 
Programa de Recuperação 
Ambiental (PRA); registre 
áreas consolidadas, planeje 
a regularização das áreas de 
Reserva Legal (RL) e Áreas 
de Preservação Permanente 
(APPs), entre outros, e isso 
significará ampliar a área de 
mata ciliar e de  preservação 

permanente. Então ele é fundamental para a questão 
da água e de sua preservação. 

RCA – Deixe uma mensagem aos produtores rurais 
e aos extensionistas da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.
AJ -  Primeiramente, gostaria de fazer um agradeci-
mento ao nosso produtor rural que, constantemente, 
enfrenta novos desafios, busca se reinserir mesmo 
nos momentos de desânimo. É do produtor que vêm 
essa disposição para abrir novos caminhos, para criar 
novas oportunidades. Em um ano que sinaliza ser de 
dificuldades econômicas para o Brasil,  a salvação da 
lavoura é a nossa agropecuária. Também agradeço à 
equipe da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo. Sei que muitas vezes há difi-
culdades, até materiais, para o desenvolvimento das 
atribuições, mas há sempre um esforço para melhores 
condições de trabalho. Percebo que nossos servido-
res têm se desdobrado e buscado dar o melhor de si. 
Aos nossos extensionistas, que têm essa nobre e fun-
damental missão de levar conhecimento e de atuali-
zar o nosso produtor, de abrir seus olhos e de mostrar 
novas alternativas, meu muito obrigado. Vocês é que 
fazem toda a diferença. 

Assista à entrevista, na íntegra, por meio da revista 
virtual no site da CATI – www.cati.sp.gov.br 

"O produtor terá de repensar 
seu modo de produzir, mudar 

o seu comportamento, 
considerando que a água, 
antes tratada como bem 

quase infinito, é finito e precisa 
ser usada de forma racional." 
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de monitoramento hidrometeorológico e de qualidade 
das águas, com dados acessíveis pela internet. Já o en-
quadramento e reenquadramento dos corpos d’água, 
embora haja legislação desde a década de 1970, apenas 
as bacias PCJ definiram uma proposta de reenquadra-
mento, no mais tivemos alterações de classe de forma 
pontual, e estamos trabalhando para definir uma meto-
dologia para subsidiar as demais UGRHIs.

A política de recursos conta com importantíssimo 
mecanismo financeiro para apoiar a sua implementação 
que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 
A receita desse fundo é originada principalmente pela 
compensação da geração hidrelétrica e royalties de 
Itaipu e da cobrança pelo uso da água. A forma do 
Fehidro operar, com autonomia dos Comitês de Bacias 
para indicar suas prioridades, de forma descentralizada, 
representou uma revolução na administração pública e 
uma conquista dos paulistas.  Desde 1995, o Fehidro já 
financiou mais de 5.000 empreendimentos, com investi-
mento total de R$ 1,15 bilhão, dos quais R$ 805 milhões 
do Fehidro. Em 2015, com a atual crise, o Fundo está 
buscando desenhar um projeto especial, destinado a 
pessoas jurídicas de direito privado, de micro e pequeno 
porte (industriais, agricultores e comerciantes), disponi-
bilizando R$ 23 milhões para apoiar empreendimentos 
que promovam a redução da demanda de água, com 
taxa de juro baixíssima ou nula. Um estudo sobre o as-
sunto deverá ser apresentado em breve ao Conselho de 
Orientação do Fehidro.

O Sistema Integrado de Gerenciamento é constituído 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), ór-
gão central e os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs 
(21 de rios estaduais e quatro de rios da união) como ins-
tâncias descentralizadas. Todos os colegiados são forma-
dos por integrantes de órgãos ou entidades do Estado, 
dos municípios e da sociedade civil e têm como missão 
estabelecer prioridades de ações e investimentos, com 
metas de recuperação e preservação de bacias e o uso 
racional de recursos hídricos, mediante seus planos de 
recursos hídricos.

É importante ressaltar que para o funcionamento 
dos colegiados é imprescindível o apoio técnico dos ór-

gãos estaduais, com destaque para o DAEE, responsável 
pelo cadastro, outorga de direitos de uso e fiscalização 
de usuários, dentre outras atribuições; e a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), responsável 
pelo licenciamento ambiental e controle de fontes de 
poluição.

Ações na crise
O governo paulista, em articulação com o governo 

federal, quando pertinente, vem agindo para mitigar a 
crise com intervenções e medidas para aumentar a se-
gurança hídrica, adotadas ao longo de 2014, outras para 
2015, e ainda para o médio prazo (2016-2020) e longo 
prazo (2020-2050).

Como estratégia para 2014, o governo paulista, por 
meio da Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp), atuou em frentes como:  trans-
ferência de água entre sistemas; utilização da reserva 
técnica do Sistema Cantareira; programa de bônus para 
consumidores com redução de 20% do consumo em re-
lação à média do ano anterior; e intensificação do com-
bate às perdas, mediante redução da pressão na rede.

As ações serviram para diminuir a dependência do 
Sistema Cantareira, que, pela primeira vez desde o iní-
cio de sua operação plena, em 1983, deixou de ser o 
maior produtor de água de São Paulo. Em fevereiro de 
2015, produziu 14,03m³/s contra 14,49m³/s do Sistema 
Guarapiranga – em fevereiro de 2014, o Cantareira pro-
duziu 31,8m³/s.

Para 2015, o governo está trabalhando para manter 
a redução de consumo urbano, industrial e agrícola, es-
pecialmente com mais campanhas de comunicação, in-
centivo à utilização da água de reúso e combate às cap-
tações sem outorga de uso. Há também obras emergen-
ciais que vão reforçar os Sistemas Alto Tietê/Rio Claro e 
Guarapiranga/Billings.

Por outro lado, as obras do governo em médio prazo 
trarão reforço de 12,1m³/s ao Alto Tietê e 6,4m³/s para 
atendimento a cerca de 20 cidades da região das Bacias 
PCJ até 2018. O governo também vai intensificar neste 
período o ‘Controle de Perdas’, a promoção do ‘Reúso de 
água’ e melhorar a ‘Gestão de Demanda’, mediante, por 
exemplo, o incentivo ao uso de equipamentos de baixo 
consumo e à medição de consumo individualizada em 
condomínios.

Outra ação relevante foi a instituição do Comitê da 
Crise Hídrica no âmbito da Região Metropolitana de São 
Paulo, composto por representantes das esferas estadu-
al, municipal e da sociedade civil, o qual em sua primeira 
reunião decidiu elaborar um Plano de Contingência para 
eventual utilização para o caso do agravamento da crise.

Também foram definidas áreas de restrição de uso, 
um resultado do trabalho dos colegiados do Sistema de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos ao longo dos úl-
timos anos e dos órgãos gestores (Agência Nacional de 
Águas – ANA – e DAEE). Foram estabelecidas, conforme 

ilustrado na figura 1, áreas em regime especial de con-
cessão de outorgas (declaradas pelo CBH e/ou CRH), 
áreas com restrição de uso para captações de água sub-
terrânea (declarada pelo CBH ou DAEE), áreas declaradas 
críticas em função da recente crise hídrica – regiões do 
Turvo Grande, São José dos Dourados, Alto Tietê e PCJ - e 
as áreas potencialmente críticas, que requerem gestão 
especial e identificadas em recente estudo publicado 
pelo DAEE/Universidade Estadual Paulista (Unesp) em 
2013.

A crise hídrica é muito mais grave do que esperáva-
mos, mas com o trabalho articulado entre órgãos gesto-
res estaduais e federais, a adesão da população, como 
vem ocorrendo, as ações emergenciais que estão sendo 
colocadas em prática – e até um plano de contingência 
para ser utilizado se necessário – temos a firme convic-
ção de que poderemos atravessar esse período difícil. 
Para o futuro, já sabemos que precisaremos adotar, de 
forma permanente, ações de gestão da demanda e defi-
nir, em cada bacia hidrográfica, por meio de discussão e 
negociação nos Comitês de Bacia, prioridades de uso e 
aperfeiçoamento dos critérios de outorgas.

No Brasil e no mundo
A crise hídrica não é exclusividade de São Paulo, 

mas extrapola os limites territoriais do nosso Estado e 
também do Brasil. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 

Gerais sofrem com a falta de chuvas, assim como os es-
tados nordestinos.

Outros países também sofrem com a crise hídrica. 
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 748 
milhões de pessoas não têm acesso à água potável 
e a previsão não é animadora para o futuro. De acor-
do com Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos 2015, divulgado 
em 20 de março, a demanda de água no mundo vai au-
mentar em 55% até 2050, principalmente por causa do 
aumento da urbanização, práticas agrícolas inadequa-
das e a poluição, entre outros fatores.

Com estes números preocupantes, logo se desfaz a 
ideia de que a água é um bem infinito. É sempre bom 
lembrar que apenas 2,5% da água disponibilizada no 
planeta é potável, sendo que apenas 0,007% está dispo-
nível de maneira sustentável para os seres humanos. O 
Brasil ainda tem o privilégio de contar com aproximada-
mente 12% da água doce do mundo, mas 80% da água 
doce do País está na Amazônia e São Paulo abriga so-
mente 1,6%.

Entender que a água merece atenção mais que es-
pecial é crucial para mantermos esse recurso precioso. 
Que todos – governos, empresas e sociedade em geral 
– façam sua parte para mantermos este recurso sempre 
“vivo”. 

Figura 1

Li
lia

n 
Ce

rv
ei

ra
 –

 C
ec

or
/C

AT
I

D
iv

ul
ga

çã
o 

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
Sa

ne
am

en
to

 e
 R

ec
ur

so
s 

H
íd

ric
os



 13 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 12

A agropecuária, a degradação 
ambiental e a crise da água
Mário Ivo Drugowich – Engenheiro Agrônomo e diretor do Centro de Informações Agropecuárias (Ciagro/CATI) – drugo@cati.sp.gov.br

Um mundo sem alimentos, sem água potável, 
sem moradias, sem empregos, sem tecno-
logias. Será que faz parte de um cenário de     

ficção? Não. Esse é o quadro de um planeta onde o solo 
vem sendo esgotado e sua capacidade de renovação na-
tural prejudicada.

Na rotina do dia a dia, ações como alimentar-se, abrir 
a torneira e ver a água correndo, acender uma luz, utili-

zar um lápis ou até um computador tornaram-se tão 
automáticas que nem damos mais valor. Alguns po-

dem pensar: o que isso tem a ver com a conserva-
ção do solo? Tudo, porque até mesmo a mais alta 

tecnologia, como é a do microchip, depende 
do solo para existir, pois a sílica usada na sua 
confecção nada mais é do que uma fração do 
próprio solo.

Durante milhões de anos, o solo foi sendo 
formado por meio de um processo de des-
gaste natural das rochas, por meio da ação 
do sol, da chuva, dos ventos e de micro-or-
ganismos, que resultou em uma porção de 
material mineral que, aos poucos, começou a 

gerar vida.

No solo existem poros, por onde a água e o 
ar penetram, levando alimentos para toda a vida 

que fica sob ele. Com isso, percebe-se que o solo 
não é um ambiente inerte, mas sim vivo, e responsá-

vel como um dos constituintes das principais matérias-
-primas para a continuidade da existência da vida, espe-
cialmente nas condições tropicais. Portanto, conservar o 
solo é perpetuar a vida.

Entre os principais problemas ambientais da atuali-
dade, a degradação do solo, aliada à degradação dos re-
cursos hídricos, constitui em uma das principais causas 
de desastres naturais e, consequentemente, causa de 
pobreza, fome, miséria e morte.

A erosão, como os sintomas de diabetes em huma-
nos, vai se expressando inicialmente de forma quase im-
perceptível, por intermédio da erosão laminar, que vai 
evoluindo e evidencia seu potencial destrutivo, com o 
decorrer do tempo, na forma de sulcos e voçorocas, que, 
como chagas, rasgam a paisagem.

E, dentre os principais agentes causadores da degra-
dação do solo estão pastejo excessivo, descuido das prá-

ticas de conservação do solo e desmatamento sem crité-
rios e os problemas derivados deste processo de degra-
dação atingem diretamente os agricultores pela redução 
do seu potencial produtivo. Entretanto, neste momento 
crítico, a sociedade como um todo, tanto nos núcleos 
rurais como principalmente nos urbanos, vem sentindo 
os efeitos do manejo inadequado dos solos, que causa 
erosão, com o consequente arraste dos insumos aplica-
dos e das camadas mais férteis do solo para os corpos 
d’água, provocando, como efeito do assoreamento e da 
poluição, redução da qualidade da água; diminuição na 
recarga dos lençóis freáticos, com consequente redução 
da vazão; diminuição da capacidade de armazenamento 
das represas pela redução do seu volume operacional, 
com encurtamento da vida útil das hidrelétricas; degra-
dação dos vales e das matas ciliares; e a consequente re-
dução da biodiversidade dos ecossistemas.

O desafio do desenvolvimento sustentável é atual e 
presente em todas as atividades, rurais ou urbanas, e, 
obrigatoriamente, deve-se entender que as suas qua-
tro dimensões (técnica, econômica, social e ambiental) 
devem ser perseguidas de forma interativa e contínua, 
sendo a condição ideal quando todas são contempladas 
e os sistemas de produção tornam-se mais resistentes 
às interferências externas (resiliente). Atribuir sustenta-
bilidade a apenas uma das dimensões é, portanto, um 
critério equivocado e ineficiente. 

Para integrar as premissas básicas de sustentabilida-
de é necessário recuperar áreas atualmente degradadas 
e intensificar a produção agropecuária, restabelecendo 
a capacidade produtiva e reinserindo-as no sistema pro-
dutivo.

No caso específico das represas do Sistema 
Cantareira, levantamento realizado nos últimos meses 
pela CATI demonstra que as pastagens são responsáveis 
por cerca de 75% das feições erosivas na bacia que abas-
tece o Sistema, lembrando, entretanto, que muitas vezes 
consideram-se pastagens as áreas marginais já degra-
dadas que não se prestam mais para outros fins como 
a produção agrícola, sendo, portanto, abandonadas. Ou 
seja, errado seria atribuir essa responsabilidade às pasta-
gens efetivamente destinadas a esse fim. Outro motivo 
de grande preocupação para essa região específica é a 
malha viária, haja vista que, neste mesmo levantamento, 
constataram-se inúmeros pontos críticos, onde a erosão 
é potencializada pela locação e  manutenção inadequa-
dos das estradas rurais, as quais são um dos principais 
fatores de formação das voçorocas (grande bicho come-
dor de terra na língua tupi-guarani).

A erosão é causada essencialmente por três fatores: 
a desagregação provocada pelo impacto direto das go-
tas das chuvas no solo, o arraste e a deposição dos sedi-
mentos, sob a forma de enxurrada. Portanto, a primeira e 
principal medida mitigadora da erosão é o impedimento 
físico do impacto direto da gota da chuva no solo des-

protegido, o que pode ser obtido por meio de uma boa 
cobertura do solo. Importante também é a capacidade 
dos torrões de solo se manterem naturalmente agre-
gados ou coesos, por meio da matéria orgânica, que é 
naturalmente protegida quando se pratica um manejo 
planejado, visando à manutenção de uma massa vegetal 
mínima no solo para esse fim. 

A erosão deve ser enfrentada de forma global e inte-
grada, o que explica o porquê de algumas práticas isola-
das, especialmente o terraceamento, deixarem a desejar 
no seu objetivo de controlá-la. As medidas e ações de-
vem ser aplicadas de forma a evitar o desgaste e o em-
pobrecimento do solo nas suas diversas fases e formas, 
por intermédio do uso de três estratégias principais que, 
além de controlar a erosão, propiciarão melhoria da qua-
lidade e aumento do volume de água produzida, além 
de preservar a biodiversidade (flora e fauna), conduzin-
do a uma reversão do processo de degradação do meio 
ambiente.  São elas:
• técnicas para aumentar a cobertura vegetal e a in-
filtração da água no solo – calagem, gessagem, aduba-
ção química e orgânica, plantio direto na palha, rotação 
de culturas, culturas em faixa, alternância de capinas, 
ceifa do mato, cobertura morta, formação e manejo de 
pastagens e adequação de preparo do solo;
• técnicas para controlar o escorrimento superficial – 
distribuição racional de estradas e carreadores, plantio 
em nível, faixa de vegetação permanente, terraceamen-
to, canais escoadouros vegetados, canais divergentes, 
embaciamento, manejo físico de pastagens, estruturas 
mecânicas para controle de erosão e estabilização;
• técnicas para implementação de procedimentos 
complementares no solo – controle de erosão em es-
tradas rurais, bacias de captação,  controle de voçorocas, 
drenagem de várzeas, irrigação, abastecedouros comu-
nitários, reflorestamento, recomposição de mata ciliar.

Ressalve-se que apenas por meio da aplicação de um 
planejamento conservacionista, adotando-se diferentes 
práticas integradas, na forma de um sistema complexo, 
para as diferentes condições de clima, solo e condições 
socioeconômicas e culturais do produtor pode-se obter 
sucesso, haja vista que as explorações indicadas para es-
sas situações específicas estarão dentro da capacidade e 
aptidão de uso das terras, no sentido de se obter o máxi-
mo de lucro com o mínimo de riscos ambientais.

“A água gosta de correr na sombra”, dito popular, re-
flete bem a importância de se promover uma melhoria 
na infiltração, já que, além do próprio corpo do solo ab-
sorver, promove a filtragem e dita o ritmo de caminha-
mento. “Correr na sombra” tanto diz respeito a correr no 
subsolo, como protegida por matas ciliares. A recarga do 
lençol freático e o consequente abastecimento dos cor-
pos d’água são fundamentais para definir a água como 
recurso natural renovável, refém do ciclo hidrológico, o 
que é otimizado pela sua absorção pelo solo.



 15 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 14

Ações efetivas da CATI para mitigar a crise hídrica

Programas e Projetos
Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas – 
Em sua primeira versão, realizada entre os anos 2000 e 
2008, focava diretamente o aspecto conservacionista, 
com subvenções para diversas práticas e elaboração 
de Planos Individuais de Propriedades, que promoviam 
a integração em nível de bacia. Nesse contexto, foram 
elaborados sistemas e estratégias de intervenção 
pioneiros para minimizar o problema da erosão, como a 
adequação de estradas rurais e o controle de voçorocas, 
desenvolvidos com tecnologia própria, hoje adotada 
por diversos estados brasileiros. Também, de forma 
pioneira, promoveu a formação de agentes ambientais 
e a extensão dos conceitos para mais de 500 mil alunos 
e professores da rede pública, por meio do Projeto 
Aprendendo com a Natureza, que propiciou o plantio de 
4,5 milhões de mudas de essências nativas.
Integra SP – linha de financiamento e subvenção, visan-
do atacar o problema das áreas degradadas, ofertando 
tecnologia (Integração Lavoura-Pecuária, Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta, Plantio Direto na Palha e ou-
tras), crédito para todos  os insumos e acões necessárias 
para promover a recuperação destas áreas e minimizar 
as voçorocas e grandes erosões, com recursos subven-
cionados. (www.cati.sp.gov.br/integrasp)
Fitogeografia – projeto desenvolvido especialmente 
para servir de base para a elaboração de projetos de re-
cuperação de Áreas de Preservação Permanente, já que 
concentra num único documento todas as bases para 
um planejamento eficiente do Plano de Recuperação 
Ambiental, levando em conta as características edafocli-
máticas, biomas, hipsometria, inserção na topossequên-
cia, com todos os levantamentos fitossociológicos geor-
referanciados disponíveis para o Estado de São Paulo e 
atendendo à legislação sobre o assunto. 
(www.cati.sp.gov.br/new/acervo-tecnico.php?ID=59)
Planos Diretores de Controle da Erosão Rural – meto-
dologia desenvolvida pela CATI para servir de parâme-
tro na priorização de ações de conservação do solo e da 
água, com financiamentos rurais do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro). 
(www.cati.sp.gov.br/new/acervo-tecnico.php?ID=40)

Projeto CATI Leite – antes até da oferta de pacote tec-
nológico acessível e de baixo custo para pequenos pro-
dutores de leite, um projeto de cunho eminentemente 
conservacionista, já que trata de manejo de pastagens, 
por meio de cobertura de solo por espécies adequadas, 
utilizando-se do sistema de pastejo rotacionado inten-
sivo. 
Projeto Água Viva – levantamentos realizados inicial-
mente nas áreas rurais das bacias de captação do Siste-
ma Cantareira, objetivando atualizar a malha viária rural 
e seus pontos críticos, as grandes feições erosivas, atua-
lizar a hidrografia com suas nascentes, visando priorizar 
as ações de extensão rural e assistência técnica, pela ela-
boração do Planejamento Integrado da Propriedade e 
da indicação de áreas críticas e elementos técnicos para 
a elaboração de projetos executivos com vistas à poten-
cializar a produção de água.
Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária (LUPA) – censo agropecuário do Estado 
de São Paulo, que será atualizado neste ano agrícola de 
2015/16, e que representa uma ferramenta para a visão 
holística do sistema produtivo e da distribuição espacial 
das explorações, servindo como subsídio para a elabora-
ção de políticas públicas específicas, visando problemas 
pontuais, conjunturais ou ainda para visualizar a dinâmi-
ca da ocupação do solo no Estado. (www.cati.sp.gov.br/
projetolupa). 

Publicações

Manual de Boas Práticas em Conservação do Solo e 
da Água – Manual Técnico CATI n.° 81, com indicações 
de práticas para cada situação.

Manual Técnico de Manejo e Conservação do Solo e 
da Água – referência técnica do Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas, coordenado conjuntamen-
te pela CATI e pelo Instituto Agronômico, de Campinas 
(IAC/Apta), com as recomendações oficiais sobre o tema 
em vigor. 
(www.cati.sp.gov.br/new/acervo/recursos_naturais/ma-
nualAguaSolo.pdf ). 

Antes de a crise hídrica que se 
abateu sobre o Estado ser defla-
grada, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, por meio da CATI, 
já colocava em prática ações vi-
sando atenuar a restrição hídrica. 
Atualmente desenvolve projetos na 
área de conservação do solo e da 
água, sem prejudicar a produção.
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Monitoramento Meteorológico 
e a Sustentabilidade Hídrica 
no Estado de São Paulo

Orivaldo Brunini – Pesquisador científico – Instituto Agronômico (IAC) – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) 
brunini@iac.sp.gov.br

Embora com características climáticas defini-
das, ou seja, verão chuvoso e inverno seco 
em quase todo o seu território, o Estado de 

São Paulo é muito afetado por anomalias climáticas e 
adversidades meteorológicas, como seca, ou mesmo 
inundação e até extremos térmicos de altas tempera-
turas ou geadas.

Essa alta variabilidade climática, que em muitos ca-
sos é cíclica, acentuou-se no período de 2013 a 2014, 
com baixos níveis de precipitação, ocasionando sérios 
problemas para o abastecimento humano e uso na 
agropecuária e na indústria. De acordo com as obser-
vações feitas pela pesquisa, o período chuvoso de ou-
tubro de 2013 a março 2014 foi o mais baixo em todo 
o Estado.  As oscilações de precipitação são muito ele-
vadas e com esta grande variabilidade 
interanual de chuva, o monitoramen-
to meteorológico das variáveis, como 
temperatura do ar e precipitação, é ex-
tremamente necessário. 

Para atender a esta deman-
da, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo (SAA) possui uma rede de es-
tações meteorológicas (www.ciiagro.
org.br/ema) e programas de sustento 
à analise climática e aos impactos na 
agricultura, como o Rede Data Clima 
e o Centro Integrado de Informações 
Agrometeorológicas (Ciiagro). Com 
base nestes programas, pode-se afir-
mar que a possibilidade de uma seca 
como a vivenciada no Estado até de-
zembro de 2014 era de um ano em 100.

Ressalta-se, também, que este tra-
balho tem estreita relação com a CATI, 
onde, por meio do site www.cati.sp.
gov.br/rededataclima, os produtores 
rurais podem ter acesso direto às infor-
mações meteorológicas.

As atividades agrícolas a que o Ciiagro procura dar 
suporte são: calendário agrícola, preparo do solo, apli-
cação de produtos químicos agrícolas, monitoramen-
to de irrigação, datas de maturação e colheita, contro-
le e manejo de pragas e doenças vegetais, transporte 
de produtos agrícolas, operações florestais tais como 
incêndios, geadas e outros fenômenos adversos, ma-
nejo agrícola e outras atividades correlatas. 

Desta maneira, enfatiza-se a necessidade de se 
manter um sistema de monitoramento meteorológi-
co dinâmico e constante, para dar suporte às ações e 
políticas de Estado, de modo a reduzir os riscos relati-
vos às adversidades meteorológicas e propiciar maio-
res chances de alcance na produção agrícola. 
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Uso Racional da Água na Agricultura 
pela Prática da Irrigação

Júlio Cesar Thoaldo Romeiro – Engenheiro Agrônomo, especialista em irrigação, assistente de planejamento – 
CATI Regional Botucatu – julio.romeiro@cati.sp.gov.br

 Gilberto J. B. de Figueiredo – Engenheiro Agrônomo, gestor estadual do Projeto CATI Olericultura – gilberto.figueiredo@cati.sp.gov.br

A água é o bem mais precioso disponí-
vel em nosso planeta, essencial à vida 
de qualquer ser humano e, portanto, 

insubstituível. Em tempos de escassez hídrica, 
muito se tem falado a respeito do desperdício 
deste recurso nos diversos setores (agropecuá-
ria, industrial e doméstico), e o que se vê é uma 
busca por culpados como se isso pudesse resol-
ver o problema. Há de se entender as diferenças 
na finalidade do uso nestes três setores, e aqui 
enfocaremos no setor produtivo agropecuário. 

A distribuição de chuvas cada vez mais irre-
gular e os baixos índices de pluviosidade têm 
dificultado o planejamento agrícola, tornando 
a irrigação cada vez mais importante e neces-
sária no cultivo de vegetais. Vale destacar que, 
segundo a Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e Agricultura (FAO), a agricultu-
ra “utiliza 70% do total de água consumida no 
Brasil”, sendo empregada, principalmente, na 
produção de arroz, feijão, hortaliças e frutas, 
produtos majoritariamente de consumo interno, 
com exceção das frutas que possuem mercado 
internacional significativo. Apesar de este núme-
ro indicar que a agricultura é uma atividade impactan-
te no uso da água, é importante explicarmos essa uti-
lização. Considerando, para fins de exemplo, a cultura 
da soja, na qual retira-se o grão com teor de umidade 
em torno de 17%, e ainda, considerando uma produti-
vidade média de 4 mil kg/ha, teremos a exportação de 
680 litros de água (e, nesse caso, podemos entender 
como exportação da água, a retirada do recurso hídri-
co de uma bacia hidrográfica) ante 4,5 milhões de li-
tros que são utilizados, em média, pela cultura duran-
te todo o seu ciclo. Isso significa que apenas 0,01% de 
toda a água utilizada pelo vegetal durante seu ciclo 
será exportada da bacia hidrográfica.

E o restante da água, onde foi parar?

A água no sistema agrícola encontra-se num ciclo 
fechado, conforme a Figura 1, que representa as en-
tradas (verde) e saídas (vermelho).

Analisando a Figura 1, pode-se afirmar que a água 
é inserida no sistema agrícola por meio das chuvas ou 
irrigações, enquanto as saídas são inúmeras. As três 
saídas mais importantes são: evaporação direta da 
água do solo à atmosfera; percolação, definida como 
o movimento da água das camadas superficiais às ca-
madas profundas, reabastecendo o lençol freático; e 
a transpiração, que representa a parcela da água ab-
sorvida pela planta e transferida à atmosfera na for-
ma de vapor d´água, por intermédio de estruturas 
em suas folhas denominadas estômatos. À soma da 
evaporação e transpiração dá-se o nome de evapo-
transpiração, que num ciclo fechado deverá atingir a 
atmosfera, condensar e retornar ao solo na forma de 
chuvas, portanto, a exploração agrícola é apenas uma 
das etapas do ciclo da água na Terra.

Destaca-se, também, que a agricultura tem po-
tencial para melhorar a qualidade da água, utilizan-

Figura 1 – Ciclo da água no sistema agrícola, com ênfase nas entradas 
(setas verdes) e saídas (setas vermelhas) do sistema.

Projeto Integra SP: ações para melhoria da 
qualidade do solo e da água, agora e para o futuro

Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo da Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – almendes@cati.sp.gov.br
Antonio Lopes Junior – Engenheiro Agrônomo da Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – a.lopes@cati.sp.gov.br

Conciliar desenvolvimento rural com conservação dos recursos naturais constitui um desafio à produção agrope-
cuária. Diante dessa preocupação, o governo do Estado de São Paulo idealizou e iniciou a implantação do Projeto 
Integra SP, a partir do ano de 2013, que tem como fundamentos as Boas Práticas de manejo do solo e da água, com 

vistas à sua conservação. O Projeto oferece instrumentos acessíveis para os produtores rurais paulistas viabilizarem essas 
práticas, ambos disponibilizados por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap-Banagro):
• linha de crédito para investimento em práticas conservacionistas associadas aos sistemas integrados de produção agrope-
cuária, chamada Projeto Integra SP – Lavoura-Pecuária-Floresta.
• apoio financeiro (subvenção econômica) para a realização de práticas de recuperação de áreas degradadas por erosões. 
Essa modalidade de apoio tem o nome de Projeto Integra SP – Recuperação de Áreas Degradadas por Grandes Erosões (Rad-
ge). O valor máximo da subvenção, que acontece sob a forma de reembolso, é de 75 a 90% do valor das despesas realizadas 
(limitado a R$ 10 mil), conforme a classificação do beneficiário como pequeno, médio ou grande produtor.

• Adubação verde ou plantio de cultura de cobertura do solo.
• Aquisição de insumos e pagamento de serviços de implantação e manutenção dos projetos                   
financiados.
• Aquisição de sementes e mudas para formação de pastagens e florestas.
• Aquisição, transporte, aplicação e incorporação de corretivos agrícolas e fertilizantes.
• Implantação e recuperação de cercas convencionais ou elétricas.
• Aquisição, construção ou reformas de bebedouros, saleiros e cochos de sal.
• Estrutura hidráulica para dessedentação animal.
• Marcação e construção de terraços e implantação de práticas conservacionistas do solo.
• Operações de destoca e/ou limpeza de pastagens.
• Preparo de solo para implantação do sistema de adequação de pastagens e/ou lavouras cíclicas.
• Itens de custeio, desde que associados ao investimento e limitados a 30% do valor financiado.

Linha de Crédito Integra SP:
O que pode ser financiado?
Taxa de juros: 3% ao ano.
Teto de financiamento: até R$ 200 
mil por produtor rural, pessoa 
física ou jurídica.
Prazo de pagamento: até 8 anos, 
podendo ser estendido para 12 
anos quando o componente 
florestal estiver presente, inclusa a 
carência de até 4 anos.

• Correção física dos sulcos profundos ou frequentes e voçorocas existentes, por meio de         
serviços de motomecanização.
• Recuperação ou construção do sistema de terraceamento agrícola, quando
recomendado.
• Correção química do solo (calagem, gessagem e fosfatagem) visando à revegetação da 
área recuperada.
• Construção de cercas de isolamento das voçorocas, tanto elétricas como convencionais, 
com todos os equipamentos requeridos.
• Aquisição de sementes para a revegetação da área.
Escarificação ou subsolagem, visando aumentar a capacidade de infiltração da área.

Práticas de Recuperação de Solos 
Degradados por Erosões: Quais 

delas podem receber subvenção?

Os procedimentos necessários para se conseguir 
o benefício da subvenção envolve a análise 
técnica das áreas degradadas, que é realizada 
pelos extensionistas da CATI. Passa-se, então, à 
elaboração de um projeto técnico de manejo e 
recuperação, que é submetido à aprovação para 
poder ser executado e, em seguida, ocorrer o 
reembolso de parte das despesas realizadas pelo 
beneficiário.

A preocupação com o uso racional da água pela atividade agropecuária também se faz presente na formulação das po-
líticas governamentais do Estado de São Paulo. O Projeto Agricultura Irrigada Paulista, também disponibilizado pelo Feap, 
possibilita melhorias nos sistemas produtivos com o uso racional dos recursos hídricos, por meio de sistemas de irrigação 
com tecnologias de mínimo impacto ao meio ambiente. Como reflexo, espera-se minimizar os efeitos das estiagens na eco-
nomia dos municípios e do Estado, bem como promover maior segurança alimentar para o meio urbano e estabilidade de 
renda no meio rural.

O Projeto oferece uma linha de crédito que permite financiar a construção de poços artesianos ou semiartesianos e a 
aquisição ou modernização de equipamentos de irrigação que garantam maior eficiência no uso dos recursos hídricos. Além 
disso, também é possível financiar as despesas com outorga d’água, georreferenciamento e licenciamento ambiental, desde 
que relacionados ao investimento proposto. O teto de financiamento é de até R$ 200 mil para a construção isolada de poços 
artesianos ou semiartesianos e, de até R$ 500 mil, para a aquisição ou modernização de equipamentos de irrigação. O prazo 
de pagamento é de até 8 anos, inclusa a carência de até 3 anos, sob taxa de juros de 3% ao ano. 
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Tipo de sistema Eficiência de 
aplicação

Irrigação superficial (sulcos e inundação) 50-60%
Irrigação por aspersão (convencional, 
pivô central, autopropelido)

65-80%

Irrigação localizada (gotejamento e 
microaspersão)

90-95%

Tabela 1 – Eficiência de irrigação de acordo com o sistema 
de irrigação adotado.

do Águas Residuárias (AR) que, aplicadas em culturas 
agrícolas, fornecem nutrientes às plantas e satisfazem 
suas necessidades hídricas. Um exemplo disso são os 
resultados expressivos na produção de laranjeiras, 
que mostra que o Efluente de Esgoto Tratado (EET) 
aplicado no solo retorna à atmosfera e/ou ao lençol 
freático na forma de água purificada, pois tanto o 
solo quanto a planta funcionam como filtros naturais 
(estudo que está sendo realizado pela Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp/
Botucatu).

Na irrigação, quatro fatores devem ser considera-
dos para compreendermos como poderá ocorrer a 
otimização do uso da água na agropecuária.
1) Sistema de irrigação – os diversos sistemas de ir-
rigação possuem diferentes eficiências de aplicação 
de água no solo, além desta, outras questões devem 
ser analisadas como: quais são as culturas a serem 
irrigadas, qual o sistema de cultivo e quais os custos 
de implantação e operação do sistema. Dependendo 
do sistema de irrigação adotado, a economia de água 
pode ser de 5 a 45%. Porém, vale ressaltar que a tro-
ca de um modelo de sistema de irrigação por outro 
poderá representar um custo significativo para o pro-
dutor.

2) Tratos culturais – algumas práticas culturais 
podem reduzir a necessidade de água a ser apli-
cada na cultura para manter o patamar produtivo. 
A cobertura do solo (mulching), com cobertura 
morta vegetal, palhada do plantio direto ou com 
materiais sintéticos diminuem a incidência de 
plantas invasoras, que também demandam água 
e nutrientes, e reduzem a evaporação da água, 
mantendo a umidade do mesmo e, consequente-
mente, reduzem a necessidade de reposição des-
ta água via irrigação. 

3) Projeto de irrigação e manutenção do sistema – 
o primeiro passo para o sucesso da ferramenta depen-
de da contratação de profissionais capacitados para 
elaborar um projeto de irrigação. Realizar as manu-
tenções necessárias, consertar vazamentos, verificar e 
regular o sistema de motobomba, entre outras ações 
irão resultar no desempenho máximo do sistema de 
irrigação e, consequentemente, na otimização da efi-
ciência de aplicação de água. 
4) Manejo da irrigação – este é o principal meca-
nismo de otimização do uso da água na agricultura, 
portanto, responder as perguntas QUANDO e QUAN-
TO irrigar com precisão é fundamental para utilizar de 
forma consciente e eficiente esse insumo, fundamen-
tal para manter o Brasil como uma potência agrícola. 

Infelizmente, o manejo é o grande gargalo da irri-
gação, pois a maioria expressiva dos irrigantes, mes-
mo possuidores de sistemas de irrigação modernos, 
não detém um eficiente programa de manejo da ir-
rigação em suas lavouras. Tempo de irrigação menor 
ou maior do que o necessário irá acarretar em perda 
do potencial produtivo. Irrigar a mais, além de gastos 
excessivos com água e energia elétrica, ocasiona o 
carreamento de nutrientes (nitratos e potássio neces-
sários às plantas), e fórmulas químicas de defensivos 

agrícolas que podem atingir o len-
çol freático. O escoamento super-
ficial por excesso de água também 
resulta em assoreamento dos cur-
sos hídricos e danos ambientais.

O desenvolvimento de varieda-
des que demandem menor quan-
tidade de água ou sejam capazes 
de utilizá-la com maior eficiência 
também deve ser buscado. Sendo 
assim, pode-se concluir que para 
a otimização do recurso hídrico a 
favor da agricultura uma soma de 
medidas deve ser adotada. Nesse 
sentido, utilizar ferramentas como 
o tensiômetro, aliado à curva de 
retenção de água do solo para de-

finição do momento correto de aplicação e da lâmina 
aplicada, ou a coleta de informações meteorológicas 
e posterior estimativa da demanda hídrica da cultura 
também são fatores primordiais para o irrigante.

Olericultura em ambiente protegido e sua relação 
com o uso eficiente da água

Nos últimos anos tem crescido no Brasil e, princi-
palmente no Estado de São Paulo, uma forma de cul-
tivo que veio pra ficar: a produção de hortaliças e de 
algumas frutas em ambiente protegido, que muitos 
associam às chamadas "estufas agrícolas", mas que 
também compreende o uso de coberturas com tela-
dos de sombreamento ou proteção e túneis de cul-
tivo e cobertura do solo. Neste quesito, este tipo de 
proteção do solo reduz a evapotranspiração, o que 
na prática significa menor utilização da água e maior 
aproveitamento pela planta no seu desenvolvimento. 

Ao adotar essa forma de cultivo, o empreendedor 
rural não só utiliza os recursos hídricos de forma mais 
racional mas, aliado ao uso da irrigação localizada, ob-
tém uma eficiência muito maior, além de outras me-
lhorias significativas na sua produção: melhor quali-
dade dos produtos colhidos; produção fora de épocas 
tradicionais de safra; maior produtividade por área. Ao 
reduzir as possibilidades de perdas, devido a intem-
péries e condições climáticas desfavoráveis, o produ-
tor também aumenta o controle sobre os fatores en-
volvidos na produção, entre eles a adubação, que se 
torna muito mais eficiente e equilibrada quando feita 
por meio da fertirrigação, a qual consiste na adubação 
localizada no pé da planta ou muito próxima dela, via 
sistemas de irrigação como o gotejamento e a micro-
aspersão. O uso de área para o plantio é considera-
velmente menor, sendo que algumas culturas em am-
biente protegido chegam a produzir até cinco vezes 
mais na mesma área do que em campo aberto; a tem-
peratura e a quantidade de radiação solar que incide 
sobre as plantas; a quantidade de insumos aplicados 
é reduzida de forma considerável, resultando em um 
melhor efeito sobre as plantas;  a possibilidade de uso 
de variedades mais produtivas e com algumas carac-
terísticas mais favoráveis na comercialização, como 
melhor brilho, sabor, concentração de açúcares, dura-
bilidade no ponto de venda, entre outros.

Assim, podemos afirmar que o cultivo de hortali-
ças e frutas em ambiente protegido, além de usar me-
lhor a água e em quantidades muito menores, ainda 
traz as outras vantagens, proporcionando um melhor 
ganho monetário mas, principalmente, um ganho 
ambiental significativo. 
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Propriedade em São Simão: uso racional de água
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A Crise Hídrica como Oportunidade 
para a Agricultura Irrigada Sustentável

Antônio Alfredo Teixeira Mendes – Presidente da Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação da Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (CSEI/Abimaq) – alfredo@naandanjain.com.br

A realidade da crise hídrica que se impõe sobre 
regiões do País onde anteriormente jamais o 
tema sequer havia sido tocado nos impõe um 

momento de reflexão. Reflexão sobre o que a socieda-
de e as políticas públicas podem e devem fazer daqui 
para a frente para enfrentar a questão, que segura-
mente se fará cada vez mais presente.

A imagem de abundância dos caudalosos e inter-
mináveis rios da bacia Amazônica e dos volumes de 
água que jorram nas Cataratas do Iguaçu não podem 
servir de pretexto para eternizar velhas práticas que 
coloquem a segurança hídrica do País em risco. A bus-
ca pela eficiência na captação, distribuição e no uso 
responsável da água deve se transformar em objetivo 
a ser perseguido de forma obsessiva, seja na indústria, 
no abastecimento urbano e no meio rural. Não temos 
que criar nada, basta copiar os bons exemplos que 
existem pelo mundo.

Particularmente no que diz respeito ao uso da água 
no meio rural, é imprescindível que se compreenda 
a realidade de forma cientificamente correta e isen-
ta de paixões, para que então se possa propor ações 
que nos permitam cada vez mais avançar na produti-
vidade do uso da água para a agropecuária. Ganhos 
de produtividade que se refletem positivamente na 
mitigação da pressão sobre os biomas naturais, ao           
trocar-se produção horizontal por vertical, com po-
tencial redução no desmatamento para incorporação 
de novas áreas agricultáveis.

Um bom começo seria abandonar o discurso fácil 
e inconsequente de que “a maior parte da água dis-
ponível no planeta é consumida pela agropecuária”, 
independentemente do percentual citado, induzindo 
que a mesma passe a ser considerada de imediato o 
inimigo a ser combatido em tempos de guerra. É fato 

que se utiliza água na agricultura, seja para desseden-
tação animal, abastecimento humano (sim, felizmen-
te ainda há pessoas vivendo no campo, para sorte das 
populações urbanas...) e irrigação das lavouras.

Os percentuais de repartição dentre os vários 
usos da água são variáveis, dependendo da relação 
local entre atividade industrial, concentração urba-
na e explorações agropecuárias que se verificam em 
cada bacia hidrográfica deste País – mas ainda assim 
é muito mais fácil replicar aos quatro cantos aquilo 
que em algum momento se ouviu de outrem... Muito 
mais oportuno seria ponderar que o volume de água 
existente no planeta é finito porém constante desde 
sempre, variando em seu estado físico e qualidade. A 
água não é carreada para fora de nossa atmosfera por 
mecanismos desconhecidos, até prova em contrário – 
tal e qual estudamos um dia nas aulas de geografia...

Agricultura irrigada não produz hidrólise, segre-
gando os elementos que compõem a molécula de 
água, mas sim a utiliza com benefícios econômicos e 
sociais, agregando valor à ação laboral do homem, e 
a devolve para a atmosfera na forma de vapor d’água, 
seguindo interminavelmente o ciclo hidrológico que 
não cria ou recria matéria...

Vapor d’água (água purificada em estado gasoso) 
o qual advém da evapotranspiração vegetal que – as-
sociada à energia do sol, à genética das plantas e a ou-
tras técnicas advindas da genialidade e inventividade 
humanas – produz vida, renda e riqueza, na forma de 
alimentos, fibras e energia. Também deveria ser as-
sim no que diz respeito à água utilizada pela indús-
tria e pelo uso doméstico. Salvo honrosas exceções, o 
quadro geral infelizmente não é esse, pois a falta de 
tratamento adequado e de saneamento básico trans-
formam essas águas em dejetos, comprometendo em 

grande escala a qualidade dos nossos (hoje escassos) 
recursos hídricos.

A água utilizada pela agricultura irrigada preci-
sa ser compreendida em sua dinâmica, como um 
simples fluxo solo – planta – atmosfera, para a qual 
esta é devolvida, e não como algo que se consome 
de um estoque, que pouco a pouco se acaba. Se as-
sim não fosse, a cada lâmina de água aplicada pelo 
equipamento de irrigação, menos água haveria no 
planeta para saciar os sedentos... E HÁ AQUELES QUE 
ACREDITAM NISSO!

Ao falarmos de grãos, o produto final colhido pela 
agricultura irrigada possui teores mínimos de água 
em seus tecidos (do contrário, sequer poderiam ser 
colhidos mecanicamente), passam por secadores 
(água devolvida para a atmosfera) para transporte e 
armazenamento. O que seriam os secadores 
de grãos e os antigos terreiros de café, 
senão repositores para a atmosfe-
ra dessa água que alguém já 
alegou “estar sendo contra-
bandeada para a China na 
forma de grãos de soja 
nos porões dos navios 
graneleiros...”.

Ao entrar no debate 
sobre a atual crise hí-
drica, a Câmara Setorial 
de Equipamentos de 
Irrigação da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos 
(CSEI/Abimaq), acredita e apoia 
todas as iniciativas que promovam 
a capacitação dos usuários de sistemas 
de irrigação, visando à otimização do uso dos recur-
sos hídricos, com base em três eixos considerados 
fundamentais: projeto técnico de qualidade (correta 
especificação e aplicação dos produtos); manutenção 
adequada dos equipamentos e seus componentes; e 
manejo correto dos sistemas de irrigação em opera-
ção no campo – pelo controle do “quanto e quando” 
irrigar, por meio de quaisquer das metodologias e sis-
temas informacionais disponíveis.

Escoamento superficial como causa de erosão la-
minar, percolação profunda da água no perfil do solo, 
lixiviação de nutrientes abaixo da zona radicular da 
planta, desuniformidade na aplicação de água, bai-
xa eficiência de aplicação, falta de pressurização da 
rede hidráulica, obstrução dos emissores – esses são 
alguns dos fatores que não podem ser tolerados ao 
falarmos de uma irrigação de qualidade, sob pena de 
a agricultura irrigada ser alvo de pesadas críticas.

Somente com tais ações de capacitação – abran-
gendo os três principais eixos relacionados anterior-
mente – poderemos combater os efeitos potencial-

mente negativos do uso da tecnologia de irrigação, 
os quais obviamente representam “combustível” para 
as mais variadas (e, por que não dizer muitas vezes 
pertinentes) críticas da sociedade.

Nesse contexto, os milhares de exemplos bem-su-
cedidos e os avanços de toda ordem promovidos pela 
expansão da agricultura irrigada em todo o mundo 
ficam imediatamente em segundo plano, criando um 
grande ruído na comunicação do agronegócio com a 
sociedade.

A CSEI/Abimaq, que reúne entre seus associados 
a grande maioria dos fabricantes e fornecedores de 
equipamentos de irrigação sediados no País, entende 
que ações institucionais com este foco podem ajudar 
a desenvolver uma verdadeira cultura da eficiência 
no uso das técnicas de irrigação, que imediatamente 

reverterão em ganhos econômicos, ambientais 
e sociais. Esse esforço deve ser com-

partilhado entre todos os agentes 
públicos e privados de forma 

articulada, e atingir a todos 
os usuários produtores, 

sejam eles agricultores 
familiares ou empresas 
agropecuárias de varia-
dos portes.

Atualmente, cada 
empresa associada à 

CSEI desenvolve ativa-
mente e de forma regular 

programas internos de ca-
pacitação para seus técnicos, 

revendedores, clientes finais e 
outros agentes envolvidos no pro-

cesso. Da mesma forma, ações setoriais 
regulares nesse sentido são realizadas sob a coorde-
nação institucional da CSEI. Importante ressaltar que 
a indústria nacional disponibiliza equipamentos de 
padrão internacional (cada vez mais focados em ga-
nhos de eficiência e redução no consumo de água e 
energia) a custos competitivos, disponibilizando-os a 
todos os produtores, inclusive aos agricultores fami-
liares, que durante muito tempo estiveram alijados 
desse mercado. 

Em resumo, entendemos que a atual crise hídri-
ca constitui-se em grande oportunidade para nos 
conscientizarmos e nos educarmos para a adoção de 
práticas que permitam a expansão consciente e res-
ponsável da tecnologia que mais agrega valor, renda 
e benefícios sociais na atividade agrícola, qual seja a 
agricultura irrigada. Principalmente, se nos lembrar-
mos de que o Brasil possui um enorme potencial inex-
plorado nessa área, ao contrário de muitos países que 
irrigam parcelas expressivas de suas áreas agrícolas, o 
que obrigatoriamente nos direcionará para um inevi-
tável crescimento nos anos futuros. 

Divulgação Abimaq
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Entender, Evitar Crises 
Hídricas e Irrigar
Fernando Braz Tangerino Hernandez  – Engenheiro Agrônomo e Professor Titular da Área de Hidráulica e Irrigação da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp/Ilha Solteira) – fbthtang@agr.feis.unesp.br

Saímos do período chuvoso e, de maneira 
geral, os nossos reservatórios de água para 
os diferentes usos, bem como as vazões dos 

córregos e rios não chegaram a um nível satisfatório 
e nenhum profissional responsável arriscaria a dizer 
que temos segurança hídrica. A causa para esta si-
tuação seria somente a má distribuição de chuvas? 
Estamos seguros de que não!

A crise 2014/2015 é de longe a maior de todas já 
enfrentadas pela região Sudeste, porque trouxe con-
sequências para todos os setores da economia, direta 
ou indiretamente. Em 2001 a crise por água atingiu 
o setor energético; a de 2004 foi restrita ao abasteci-
mento de água à população de algumas cidades, en-
quanto que a que vivemos atualmente é generaliza-
da, o que inclui os irrigantes. 

Sistemas de armazenamento de água robustos, 
como o Cantareira, ao completar 40 anos, mostrou 
sua fragilidade, o mesmo vem acontecendo com os 

reservatórios das hidrelétricas, como por exemplo, o 
de Ilha Solteira, que chegou a baixar 9,27m ante aos 
4,28m observados em 2001, em que começamos o 
ano com o rio Paraná na cota 324,52m e, em 2015, ini-
ciamos na cota de 320m, ou seja, precisamos de muita 
água ainda para se ter a segurança hídrica e setores 
como a agricultura irrigada e aquicultura ainda so-
frem com a situação. 

Na outra extremidade do Estado de São Paulo a 
situação é análoga; mudando os atores, o uso múlti-
plo da água se dá entre as demandas do setor urbano 
(população e indústrias) e produtores de alimentos, 
notadamente os produtores de hortaliças da região 
do Cantareira e do Alto Tietê.

O Estado de São Paulo, mesmo com déficit hídrico 
em toda a sua extensão, irriga pouco e ainda assim 
é da produção agropecuária que encontra as receitas 
necessárias a fechar sua balança comercial. Sendo o 
maior importador, precisa das receitas do campo para 

manter seu superávit. Se irrigar áreas maiores, o cam-
po gerará mais oportunidades e desenvolvimento só-
cio-econômico a todos os paulistas. Precisa também 
das suas terras para infiltrar, armazenar a água das 
chuvas e recompor o lençol freático para que tenha-
mos água nos córregos na estação seca!

Até o ano de 2011, vínhamos com uma expansão 
média de 130 mil hectares anuais, em 2012 rompe-
mos a barreira dos 200 mil hectares anuais, e 2013 foi 
o melhor da história da expansão da agricultura irriga-
da, com o Brasil incorporando novos 271.786 hectares 
irrigados, especialmente em regiões onde a agricultu-
ra irrigada já era expressiva. Enfim, onde se irrigava, se 
irrigou mais. Já em 2014, com cenário de crise hídrica, 
a expansão foi freada em 19% e apenas 220.831 hec-
tares irrigados foram incorporados.

Neste cenário atual, além da necessidade de ex-
pandir a área irrigada, os produtores de alimentos 
estão aprendendo à elevados custos a conviver com 
o uso competitivo ou múltiplo e ainda conflitivo da 
água. Nos grandes centros urbanos, para proporcio-
narem alimentos mais baratos à população compe-
tem com as empresas de saneamento, que lançam 
água de má qualidade, muitas vezes utilizada para 
irrigação, voltando para a atmosfera limpa pelo pro-
cesso de evapotranspiração. No interior, a geração de 
energia hidrelétrica abaixa o nível dos reservatórios e 
impõe novos custos e limitações técnicas à captação e 
distribuição uniforme de água, necessária para a má-
xima produtividade.

Ações imediatistas são absolutamente necessárias 
para a situação de crise e têm ocupado o maior dos 
espaços na mídia quando se trata da crise hídrica, re-
levando em segundo plano o planeja-
mento e as ações que, se iniciadas ago-
ra, começarão a apresentar resultados 
efetivos no médio e longo prazo, quan-
do trarão de fato a segurança hídrica 
almejada. 

Acreditar que as chuvas chegarão 
no momento e na quantidade deseja-
da para atender as demandas de todas 
as atividades dela dependente é uma 
temeridade e não podemos esperar 
pela próxima crise. Assim, não vamos 
esperar acabar - de novo - para econo-
mizar água e algumas ações podem e 
devem ser empreendidas já, para que 
tenhamos a chamada segurança hídri-
ca. 

Algumas sugestões: campanhas 
educativas sobre o ciclo hidrológico e 

uso da água, planejar o armazenamento e uso da água 
em nível de microbacia hidrográfica, avaliar sistemas 
de irrigação e redimensioná-los quando for o caso, 
identificar vazamentos, implantar programas de ma-
nejo da irrigação via solo ou atmosfera, intervenção 
em mananciais degradados visando à sua recupera-
ção, construção de barramentos de terra, desassorea-
mento de represas, batimetria de represas identifican-
do a capacidade real de armazenamento de água e 
implantação de régua de nível com acompanhamen-
to periódico do volume de água disponível, instalação 
de vertedores nos corpos d´água (monitoramento da 
vazão), plantio de árvores com recomposição ciliar e 
preservação das nascentes; conservação do solo e da 
água, através de terraceamento e/ou a adoção de prá-
ticas de cultivo que resultam no aumento do armaze-
namento da água no solo e no escoamento de base, 
implantação de programas tipo “Produtor de Água”, 
ampliação da rede hidroagrometeorológica e incen-
tivo ao uso das informações e novamente, a adoção 
de campanhas tanto na área urbana como rural que 
visem à conscientização da população para a necessi-
dade do uso racional da água, sem desperdícios. 

Estas ações exigem investimentos, recursos huma-
nos qualificados, portanto, exigem priorização, aten-
ção, esclarecimentos, entendimento e cobrança aos 
envolvidos com o uso da água de forma mais efetiva, 
para que não tenhamos num futuro tão breve, que 
voltar a falar que a recomposição das matas ciliares, 
a conservação do solo, o combate ao desperdício em 
todos os níveis, o uso racional da água e o armazena-
mento da água da chuva nas bacias hidrográficas, são 
ações urgentes e que devem ser implementadas em 
todos os locais onde se tem água, solo e pessoas!  
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Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente degradadas e o interesse público

Ricardo Henrique Casini Chiarelli – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Botucatu – ricardo.chiarelli@cati.sp.gov.br
Alberto Médici – Sociólogo e docente aposentado da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp, Campus Botucatu) – albertopesquisa@gmail.com

Uma área de terra degradada é aquela que em 
algum momento foi objeto de uma ação ou 
interferência de humanos a qual deflagrou o 

início de um processo de degradação. A decisão toma-
da pode ter beneficiado, pelo menos no curto prazo, 
um indivíduo, uma empresa ou um grupo determina-
do, no entanto, o desenvolvimento desse processo de 
degradação passou a prejudicar o interesse público.

Como exemplo, podemos citar o desmatamento de 
grande parte das nascentes e matas ciliares no trecho 
inicial de um grande rio e seus afluentes para a prática 
da agricultura. O uso inapropriado do solo dessas áre-
as passou a dificultar a infiltração da água das chuvas, 
provocando assim erosão no terreno e assoreamento 
do rio. O rápido escoamento da água das chuvas que 
deixou de infiltrar no solo também passou a provocar 
enchentes rio abaixo.

Podemos então afirmar que áreas degradadas no 
passado prejudicam o interesse público no presente, 
por isso existe a necessidade de recuperá-las para o 
futuro. Como há muitas áreas para recuperação e os 
recursos disponíveis são limitados, questões muito im-
portantes precisam ser colocadas: como fazer o máxi-
mo possível, com menos recursos? Quem vai pagar a 
conta? 

Regeneração Natural das Áreas de
Preservação Permanente (APPs)

Se tomarmos por referência o Estado de São Paulo, 
sabemos que apenas uma parte dessas áreas atingiu 
um nível de degradação onde se faz necessária a utili-
zação de tecnologias diferenciadas e, por consequen-
cia, onerosas na sua recuperação. Essas áreas que 

perderam totalmente a camada fértil de solo e têm 
dificuldades para o desenvolvimento vegetal, portanto 
necessitam de projetos técnicos específicos. Todavia, 
existem políticas públicas para recuperação dessas 
áreas como o Integra SP, que possui duas vertentes: a 
primeira, na forma de subvenção, para Recuperação de 
Áreas Degradadas por Grandes Erosões (Radge), carac-
terizada pela necessidade de intervenção de máquinas 
de grande porte; e a segunda, na forma de financia-
mento a juros subsidiados pelo Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap), para a adequação do 
manejo das pastagens e do rebanho, onde apenas a in-
versão de poucos recursos (para a Integração Lavoura-
Pecuária, adubação, calagem, gessagem, divisão em 
piquetes, cerca elétrica, aquisição de bebedouros e 
cochos móveis, estrutura hidráulica, dentre outras), é 
possível recuperar a capacidade produtiva das mes-
mas  e interromper a causa da degradação.

Em tempos em que a crise de abastecimento hí-
drico vem causando preocupação, grande parte da 
população associa “produção de água” à presença de 
florestas, ignorando que qualquer tecnologia que pro-
mova a infiltração de água em solos permeáveis pode 
contribuir para o abastecimento dos lençóis freáticos. 
Lembramos que as tecnologias conservacionistas de-
vem ser adotadas em toda a propriedade e não apenas 
nas áreas de proteção ambiental.

Sabemos que a recuperação ambiental das áreas 
de preservação permanente com a tecnologia de reflo-
restamento heterogêneo com essências nativas pode 
ser aplicada em locais onde se queira estabelecer uma 
floresta em um espaço menor de tempo, onde exista 
uma justificativa técnica para isto e, sobretudo, onde 

o produtor rural tenha interesse em conduzir esse 
plantio até seu estabelecimento como floresta. 
Agora, quando falamos da recuperação das APPs 
de todas as propriedades rurais, com a limitação de 
recursos para executar as intervenções necessárias, 
sabemos que essa tecnologia é técnica e economi-
camente inviável. 

Então, que alternativa sustentável temos para 
recuperar a imensa maioria dessas áreas, que ainda 
não atingiram níveis avançados de degradação no 
Estado? A única forma de se promover a recupera-
ção ambiental nesses locais é conduzindo-os à uma 
regeneração natural. Eventualmente essas áreas 
podem vir a se recuperar só com a simples interrup-
ção da utilização inadequada do solo. Na maioria 
dos casos, pequenas intervenções são necessárias 
para interromper o processo de degradação. Com 
a interrupção desse processo, tem início imedia-
to a regeneração natural da área, que é a melhor 
resposta para a pergunta acima. Além disso, com a 
recuperação da área degradada, deixa de existir o 
prejuízo para o público.

No entanto, as ações a serem adotadas dependem 
da situação de cada área a ser recuperada. Na maior 
parte dos casos, com medidas simples como o isola-
mento da área, instalação de bebedouros em locais 
adequados, adoção de tecnologias que promovam a 
infiltração da água no solo e condução disciplinada do 
restante das águas pluviais até o corpo hídrico, entre 
outras providências, podem iniciar o processo de rege-
neração.

A ação que leve ao início do processo de regenera-
ção natural é uma providência imediata e urgente que 
pode ser tomada pelo proprietário nas APPs degrada-
das. 

O interesse público na recuperação
Se os processos de degradação não forem inter-

rompidos, as consequências para a população serão 
trágicas, com diminuição do nível dos lençóis freáticos, 
grandes erosões, assoreamento de rios e represas, den-
tre outras. Portanto, o interesse público na recupera-
ção dessas áreas degradadas é evidente.

O interesse privado na continuidade do uso ina-
propriado do solo é inaceitável, de modo que o pro-
prietário da área degradada deve ser em princípio o 
responsável pela recuperação, arcando com os custos 
correspondentes. No entanto, há casos em que o pro-
prietário atual comprovadamente não possui os recur-
sos necessários para interromper o processo de degra-
dação, mas deseja regularizar sua propriedade. Como 
é imprescindível que a recuperação seja feita e esses 
proprietários, num primeiro momento, terão dificul-
dades para obter os mesmos rendimentos com a efe-
tiva utilização de uma área menor de sua propriedade, 
cabe considerar a utilização de recursos públicos.

Para estes casos sugerimos que a sociedade, com 
a aprovação de seus legítimos representantes, possa 
contribuir de duas maneiras: participando da criação 
de políticas públicas para regularização ambiental das 
propriedades, aportando recursos para as intervenções 
que visem à interrupção do processo de degradação, e 
que os municípios possam constituir fundos para pa-
gamentos por serviços ambientais para complementa-
ção da renda desses novos “produtores de água”. 

Interesse corporativo/privado e 
desperdício de recursos

Se todas as APPs degradadas precisam ser recupe-
radas com urgência para o bem público, nem todas 
essas áreas precisam ser reflorestadas imediatamente. 
Recuperação não é sinônimo de reflorestamento.

Diante da grande demanda por recuperação de 
Áreas de Preservação que será gerada pelo Programa 
de Recuperação Ambiental (PRA), que sucederá ao 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), os benefícios de uma 
recuperação de muitas delas com baixo custo são cla-
ros. Com os mesmos recursos muito mais pode ser 
feito, considerando as possibilidades da regeneração 
natural. Por outro lado, é muito custosa e dispensável a 
recuperação que exige plantio e cuidado com mudas.

Sem negar a importância do aumento das áreas de 
florestas e da biodiversidade, é necessário que se aten-
te para a urgência. Áreas de Preservação Permanente 
sendo recuperadas sem o plantio de espécies arbóreas 
pode frustrar as expectativas de empresas e profissio-
nais do setor privado, do setor público e do terceiro 
setor. Como é de conhecimento geral, muitos projetos 
para recuperação de áreas degradadas demandam re-
cursos públicos. E se os recursos são públicos, então a 
necessidade de fazer mais com menos se impõe. Recuperação de mata ciliar degradada em propriedade do município de Bofete, entre 1998 e 2012
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Nascente recuperada com regeneração natural, a partir do 
segundo semestre de 1998.
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tes e estimativa de safra (quantificados pelo Instituto de 
Economia Agrícola), bem como de dados pluviométri-
cos diários (este re-
alizado desde 1976, 
ajudando os pro-
dutores na progra-
mação dos cultivos 
e no uso adequado 
da irrigação), bem 
como da área irri-
gada do município. 
Outro ponto de 
destaque é a elabo-
ração de projetos 
de crédito rural, por 
meio do Programa 
Nacional de Apoio à 
Agricultura Familiar 
(Pronaf ) e do Fundo 
de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), que tor-
naram Guaíra um dos municípios que mais acessam fi-
nanciamento. Na parte técnica especificamente, entre 
outras ações, a CA tem sido parceira de outras entidades 
na realização de Encontros Técnicos de Milho Safrinha e 
Soja e no apoio à Associação dos Pequenos Produtores 
de Leite de Guaíra.

Há mais de 15 anos, a equipe da CA investe em pro-
jetos e ações de conservação do solo e dos recursos hí-
dricos, bem como na recuperação de áreas degradadas. 
“Fazemos trabalhos com pequenos e médios produtores 
de grãos e pecuária de leite e corte, incentivando e orien-
tando à adoção e o desenvolvimento dos Sistemas de 
Plantio Direto na Palha e Integração Lavoura-Pecuária, 
bem como do Projeto CATI Leite e de análise, correção 
e adubação corretas do solo. Também orientamos sobre 
legislação ambiental para outorga e recomposição ve-
getal, bem como sobre uso racional de insumos e dos 
recursos hídricos, principalmente no Ribeirão do Jardim, 
manancial que abastece a população do município, 
onde apoiamos os produtores na obtenção de outorga 
das captações e até no rodízio de água entre os irrigan-
tes”, informa Candinho, comentando também que, para 
difundir o plantio direto, a CA elaborou mais de 140 
projetos, por meio do Feap, para a aquisição de planta-
deiras, pulverizadores e equipamentos para cobertura, 
alavancando o referido sistema, pelo qual é cultivada 
mais de 90% da área de grãos do município. “Trabalhar 
a produção sustentável, principalmente em uma época 
na qual o Estado vive uma crise hídrica, é de suma im-

Casa da Agricultura de Guaíra: 
práticas integradas favorecem a conservação do solo e da água
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

A importância dos recursos naturais em Guaíra 
está expressa até na origem indígena de seu 
nome: água corrente. O primeiro nome do 

povoado constituído em 1901 foi Corredeira de São 
Sebastião que, com a elevação para distrito em 1908 e, 
posteriormente, a município em 1928, recebeu o nome 
que ostenta até hoje. Com uma população de quase 40 
mil habitantes, a cidade tem como base da economia a 
agropecuária, as agroindústrias sucroalcooleiras e o co-
mércio, estando localizada no nordeste do Estado, entre 
os rios Grande, Pardo e Sapucaí e outros cursos d’água. 

Em função de sua altitude, a cidade não contou com 
a cultura do café no seu desenvolvimento. Na década de 
1940, após uma grande imigração japonesa, o município 
teve a percepção de que seus valores edafoclimáticos 
(solo de excelente qualidade e grande oferta de água) 
tornavam a área rural propícia para o plantio de culturas 
anuais, que tiveram início com o cultivo de arroz, milho 
e algodão, este último o elevou à capital do chamado 
“ouro branco”. Na década de 1970 foi introduzida a soja 
e, no início da década de 1980, os primeiros sistemas de 
irrigação.

Nesse contexto, a Casa da Agricultura (CA) de Guaíra, 
pertencente à CATI Regional Barretos, foi fundada em 
meados da década de 1950, tendo um papel importante 
no desenvolvimento rural. “Desde o início dos cultivos 
anuais, a CA esteve ao lado dos produtores para que a 
área rural se desenvolvesse de forma ampla, com gera-
ção de renda e emprego. Continuamos atuando assim, 
respeitando o compromisso maior que é o trabalho dire-
to com o produtor rural. Entendemos nosso papel como 
extensionistas que devem estar no campo, levando tec-
nologias e políticas públicas para transformar a vida e 
fixar as famílias rurais, com sustentabilidade econômica 
e ambiental, garantindo um solo fértil para as futuras ge-
rações”, explica o engenheiro agrônomo Cândido Miele 
Júnior, conhecido como Candinho, responsável pela 
Unidade, ao lado de uma pequena e dedicada equipe 
formada pelo técnico de apoio agropecuário Jerônimo 
Camilo da Silva, a oficial administrativa Regina Jinzenji 
Duque (ambos com mais de 30 anos de atuação na 
CATI) e o auxiliar de serviços gerais Roberto Sebastião 
Kobayashi.

A área rural de Guaíra é bem extensa, sendo ocu-
pada em sua grande maioria por pequenas e médias 
propriedades de até 100 hectares. Atualmente, entre os 
principais trabalhos realizados pela Casa da Agricultura, 
contabilizam-se os levantamentos sobre preços corren-

portância. Por isso, a nossa diretriz é viabilizar renda para 
o produtor rural ter condições de permanecer na área 
rural, preservando os recursos naturais e produzindo ali-
mentos e, porque não dizer água também, para a grande 
população dos centros urbanos”.

Outro fator relevante do trabalho da CA, no que tan-
ge ao uso racional da água na área rural, está relaciona-
do ao apoio técnico para que os produtores utilizem a 
irrigação de forma eficiente. “A área de irrigação abrange 
mais de 13 mil hectares. Os principais sistemas utilizados 
são o pivô central (327 equipamentos), o autotopropeli-
do (canhão) e o convencional com equipamentos de pe-
queno porte. Incentivamos os produtores a fazer a irri-
gação noturna, que além de evitar a evaporação nos ho-
rários mais quentes do dia, ajuda na redução de custos 
com energia elétrica (a chamada tarifa verde, onde o uso 
noturno é mais barato). Também realizamos capacita-
ções para que os produtores possam esclarecer dúvidas 
e tomar a decisão pelos equipamentos mais adequados 
à sua necessidade”, explica Candinho.

Em Guaíra, as ações conservacionistas são integradas 
e incentivadas entre todos os produtores, independente 
do tamanho da área, pois a visão da equipe da Casa da 
Agricultura é de que a qualidade de vida das populações 
rural e urbana estão ligadas diretamente à sustentabi-
lidade dos recursos naturais, insumos primários para 
a produção de alimentos e água, o bem mais precioso 
hoje e sempre. 

Exemplos de atuação da Casa da Agricultura

Integração Lavoura-Pecuária: aposta no sistema 
que promove conservação do solo e da água com 

aumento da produtividade
Com o incentivo ao plantio direto, desde 2002 a Casa 

da Agricultura passou a fomentar também a adoção do 
sistema Integração Lavoura-
Pecuária (ILP). “Inicialmente 
introduzimos a ILP na fazenda 
do Meio/Barracão, dos pro-
dutores Fernando de Oliveira 
Carvalho e Paulo Sérgio Lelis. 
Nessa área fizemos a recupe-
ração da pastagem e a con-
sorciação com o plantio de 
milho. Com o plantio direto 
temos entre os benefícios o 
controle da erosão superfi-
cial, o aumento da infiltração 
de água no solo, bem como 
a redução do assoreamento 
dos cursos d’água e o maior 
aporte de água para o lençol 
freático. A ILP vem somar ou-
tros benefícios como a recu-
peração ou redução de custos 
na implantação de novas pas-

tagens, a expansão da produção de grãos sem a neces-
sidade de desmatamento, redução da compactação e 
aumento da matéria orgânica no solo, além, é claro, de 
aumentar a renda do produtor”, destaca Candinho.

Em Guaíra, a ILP aliada ao plantio direto está sendo 
adotada em outras propriedades, com resultados sur-
preendentes. “Com o baixo nível de chuvas atualmente 
teríamos problemas graves se os produtores não tives-
sem adotado esses sistemas. As perdas de produtivida-
de seriam imensas, mas não é o que temos visto. As plan-
tas estão com excelentes aspectos físicos e nutricionais, 
suportando mais as intempéries do clima. Temos um 
estudo de caso que mostra que em um período de mais 
de 50 dias sem chuva na safrinha, alguns produtores ob-
tiveram uma produtividade de 90 a 100 sacas de grãos, 
quando a média de outros que não tiveram os mesmos 
cuidados foi de 60 sacas”, afirma o agrônomo da CA.

Fazenda Brejinho das Antas: recuperação de mata 
ciliar aumentou vazão de manancial

“A vazão da água aumentou e ela está mais limpa. 
Além disso, animais pequenos e pássaros que há mui-
to não apareciam por aqui, voltaram”. Esse é o relato de 
Devair Marques Dias, administrador auxiliar da Fazenda 
Brejinho das Antas, sobre a mudança ocorrida na área, 
onde está localizado o Córrego das Antas, que contribui 
como afluente do Ribeirão Jardim, que abastece o mu-
nicípio.

Em 2009, por meio do Programa de Microbacias foi 
feito o plantio de 
2.340 mudas de 
essências nativas 
e algumas frutí-
feras doadas pela 
CATI, para recu-
perar a mata ciliar. 
“Hoje a área se 
encontra recupe-
rada e a mata está 
protegendo o ma-
nancial. Ela se tor-
nou um exemplo 
para outras ações 
de recuperação de cursos d’água”, afirma Candinho.

Sítio Recanto da Saudade: ações integradas 
transformaram a propriedade, garantindo a 

permanência da família 
Logo na entrada da propriedade do casal Hugo de 

Castro e Leandra Rufini chama a atenção o verde da 
plantação de milho safrinha para grãos; também atrai 
olhares o solo coberto por densa palhada, onde estão 
nascendo os primeiros brotos de milho verde, principal 
atividade de renda ao lado da soja. Mas nem sempre foi 
assim. Da área herdada do avô, a qual foi desmembrada 
para outros integrantes da família, ao casal coube cerca 
de 30 hectares, onde não havia plantação, o solo estava 
degradado e não havia nenhuma construção. A situação 

Equipe da Casa da Agricultura: dedi-
cação e compromisso com o produtor 
rural e o desenvolvimento sustentável.
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Devair e Candinho 
acompanham a 
recuperação da 
mata ciliar.
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começou a mudar no 
início dos anos 2000. 
“Partimos do zero, 
com uma pequena 
lavoura convencio-
nal e um pouco de 
gado de leite, mas 
mal dava para sobre-
viver e pensamos em 
abandonar tudo. Mas 
o que íamos fazer? 
Ser produtor é o que 
sabemos. Em 2000, 
quando o Candinho 
nos procurou para 
efetuar um levanta-
mento de proprieda-
des (LUPA) que a CATI 
estava fazendo com 
todo mundo, minha 
mãe disse pra ele: 
vocês não têm nada 

para nós, pra que fazer pergunta? Mas ele tinha e as coi-
sas começaram a mudar nesse momento”, conta o casal.

Com os dados em mão e um plano para o desenvolvi-
mento integrado da propriedade, o técnico da CA apre-
sentou uma linha de financiamento do Pronaf. “Logo 
que ele falou, pedi para financiar uma ensiladeira para 
fazer silagem para o gado. Ainda bem que o Candinho 
não deixou e nos orientou corretamente, o que fez toda 
a diferença para chegar onde estamos agora”, lembra o 
produtor Hugo, rindo. Com o primeiro Pronaf, o exten-
sionista os orientou a colocar energia elétrica na área. 
“Depois, introduzimos as culturas de milho e soja pelo 
sistema de plantio direto, o que recuperou o solo; os 
apoiamos para obter a outorga para a captação de água 
do córrego, nesse sentido é preciso ressaltar a visão de-
les que preferiram resolver toda parte legal antes de 
colocar irrigação na propriedade, que só foi viabilizada 
economicamente pelo aumento da produção e produ-
tividade”, salienta Candinho, informando que a irrigação 
é feita à noite.

Segundo o casal, ainda há muito por fazer, mas as 
conquistas foram grandes e devem ser comemoradas. 
“Aprendemos a fazer a gestão do nosso negócio, sabe-
mos todos os custos e as receitas, isso se reflete até nas 
contas de casa, que conseguimos construir em 2003. 
Outro motivo de alegria é ter conseguido formar as nos-
sas filhas (uma delas fez administração de empresas) e 
continuar trabalhando naquilo que sabemos. Temos or-
gulho de ser produtores rurais”, afirmam Hugo e Leandra.

Aumento da produção e da renda, e recuperação 
de áreas degradadas: benefícios do Projeto CATI 

Leite no Sítio Santa Inês
Chegamos no Sítio Santa Inês, em um final de tar-

de chuvoso. Fomos recebidos com a tradicional hos-

pitalidade dos moradores da zona rural. Café fresqui-
nho e apetitosos pães de queijo e bolachas de nata. 
Sentamos à mesa e começamos uma boa “prosa” com 
o casal Reinaldo e Joana d’Arc Nascimento e o filho 
Anderson. Em pouco tempo vivenciamos a história de 
transformação da família, depois da adoção das meto-
dologias do Projeto CATI Leite. “A vida aqui era muito 
difícil, não tínhamos energia elétrica (que só foi instala-
da na década de 1990). Levantávamos às quatro horas 
da manhã para tirar leite na mão e entregar de carroça. 
As vacas ficavam soltas por todo o sítio, o que piorava a 
degradação do solo”, relembra seu Reinaldo, apontando 
para uma árvore embaixo da qual fazia a ordenha. “No 
começo, a produção não passava de 50 litros de leite di-
ários. Depois de alguns anos, com cerca de 19 vacas em 
lactação, conseguimos uma produção de 150 litros”.

Em 2009, o produtor, que já tinha visitado outras pro-
priedades e regiões buscando alternativas para melho-
rar a produtividade e não desistir do sítio, arrendando 
para cana como fez a maioria de seus vizinhos, procurou 
a Casa da Agricultura, onde lhe foi apresentado o CATI 
Leite. “Quando o Candinho falou de fazer piquetes, ir-
rigar e usar apenas um pedacinho do sítio para a pro-
dução leiteira, fiquei desconfiado e não acreditei logo, 
não. Precisei ver para crer”, conta seu Reinaldo. E o pro-
dutor não apenas viu, como colhe os frutos da adoção 
da metodologia: hoje utiliza três hectares dos 55 da área 
total, os quais são divididos em blocos de 28 piquetes 
de pastejo intensivo; utiliza irrigação por aspersão que 
mantém o pasto mesmo em época de seca; as tecno-
logias empregadas proporcionaram a recuperação das 
áreas degradadas e a otimização do uso da água; na área 
liberada planta milho para silagem. Fez o melhoramento 
genético do rebanho e a produção saltou para cerca de 
400 litros diários.

Por conta do aumento da produtividade, que ge-
rou mais rentabili-
dade, um dos filhos 
do casal, o biólogo 
Anderson que traba-
lhava em uma em-
presa voltou para o sí-
tio. “Sempre tive von-
tade de ficar onde eu 
cresci e o CATI Leite 
tornou isso possível. 
Com as tecnologias 
empregadas pude-
mos incrementar a 
produção em uma 
área menor. Com a 
renda maior inves-
tiremos ainda mais 
na propriedade”, fala 
Anderson, feliz com a 
qualidade de vida no 
sítio da família. 
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Os produtores Leandra e Hugo 
colhem os frutos do trabalho da 
extensão rural.

Código Florestal, Água e Cadastro 
Ambiental Rural

Patrícia Iglecias – Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – sma.imprensa@gmail.com

Entre as medidas instituídas pela Lei Federal n.° 
12.651 (Código Florestal) estão o combate ao 
desmatamento e a proteção da biodiversidade.

Mas o que isso tem a ver com a crise hídrica que 
afeta várias regiões e nos preocupa tanto? A supressão 
de vegetação nativa e, mais especificamente, de matas 
ciliares, localizadas às margens de rios, lagos, represas 
e nascentes, tem relação direta com a escassez desse 
recurso. 

O desmatamento em áreas de mananciais provoca 
impactos perversos, pois impede o reabastecimento 
dos lençóis freáticos, facilita a erosão do solo e, conse-
quentemente, provoca o assoreamento dos rios. Com 
a ausência de vegetação, perde-se também uma im-
portante barreira física contra resíduos e uma fonte de 
energia e nutrientes para o ecossistema aquático. Isto é, 
quando a Área de Preservação Permanente (APP) não é 
respeitada, temos menos água de boa qualidade.

Visando atenuar esse grave problema ambiental, o 
governo do Estado de São Paulo lançou, em 20 de mar-
ço, o Programa Nascentes, com o objetivo de viabilizar, 
em larga escala, a restauração de áreas degradadas em 
APPs. As metas do Programa são ambiciosas, mas exe-
quíveis em razão do arranjo institucional que articulou: 
de um lado, o Estado identifica empresas que precisam 
compensar os impactos ambientais de seus empreen-
dimentos; de outro, proprietários rurais que têm a ne-
cessidade de restaurar matas ciliares, para atender à 
legislação, podem fazê-lo sem custos. O terceiro agen-
te desse processo são os parceiros técnicos, que irão 
acompanhar a restauração para assegurar seu êxito.

Com base nesse modelo inovador, esperamos res-
taurar, em alguns anos, 20 mil hectares de matas cilia-
res, equivalentes a 784 quilômetros lineares de corpos 
d’água. Temos confiança de que o Estado de São Paulo 
estará, então, mais preparado para enfrentar períodos 
de estiagem.

Como dito, o proprietário rural não terá custos para 
participar do Programa. Contudo, é requisito que a área 
esteja inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), uma 
base de dados que comporá um retrato ambiental das 
propriedades rurais. O cadastramento no CAR é obriga-
tório e tem prazo até o dia 6 de maio.

Além de possibilitar a participação no Programa 
Nascentes, a inscrição no CAR traz diversos outros bene-
fícios para o proprietário ou possuidor de imóveis rurais. 
Por exemplo, a continuidade do uso consolidado em 
APP, desde que a atividade seja anterior a 22 de julho 
de 2008. Adicionalmente, apenas com o cadastramento 
no CAR será possível obter acesso a créditos agrícolas 
de bancos públicos e, ainda, vender ou desmembrar a 
propriedade. A falta de adesão ao CAR torna o imóvel 
irregular e passível de autuações.

A regularização ambiental das propriedades rurais é 
essencial para o controle, monitoramento e combate ao 
desmatamento, bem como ao planejamento ambiental 
e econômico dos imóveis. Temos confiança ilimitada 
na consciência coletiva dos agricultores, embora ainda 
seja baixo o número de adesões.

Em 22 de março, 31,5% dos imóveis rurais no Estado 
de São Paulo estavam inscritos no CAR. O balanço par-
cial aponta 63.279 adesões ao cadastro, correspon-
dentes a 5,3 milhões de hectares de área total. A área 
cadastrável no Estado, segundo o Ministério do Meio 
Ambiente, com base em dados do Censo Agropecuário 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é 
de aproximadamente 17 milhões de hectares.

Para auxiliar pequenos produtores no processo de 
cadastramento, a Secretaria do Meio Ambiente (SMA) 
estabeleceu convênio com 330 prefeituras, por meio do 
qual fornece computadores e impressoras para os mu-
nicípios e promove oficinas de capacitação de funcio-
nários das administrações municipais. A contrapartida 
das prefeituras é disponibilizar um espaço adequado 
para receber os agricultores. A SMA e a Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI, atuam 
em parceria para estimular a inscrição por parte dos 
produtores no CAR.

Esse conjunto de esforços resulta do nosso compro-
misso pela preservação do meio ambiente e também 
da intenção de persuadir todos os agentes envolvidos 
a engrossar nossas fileiras para eliminar, ou ao menos 
reduzir substancialmente, as agressões à natureza. 
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Instituto Agronômico (IAC) gera pacotes 
tecnológicos com foco em recursos hídricos

Instituto Agronômico (IAC) – midiaiac@iac.sp.gov.br *

Com ação multidisciplinar, experiências e com-
petências em diversas culturas agrícolas, o 
Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, tem 

desenvolvido tecnologias voltadas para a sustentabi-
lidade ambiental há décadas, bem antes de os recur-
sos naturais apresentarem sinais de alteração e de a 
humanidade notar que eles são finitos. Em razão do 
longo tempo necessário para obtenção de resultados 
na ciência agrícola, é fundamental iniciar a busca por 
respostas antes de o problema chegar. Com relação ao 
uso da água na agricultura, os estudos do IAC, ligado 
à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA) e à Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
(SAA), envolvem o desenvolvimento de cultivares re-
sistentes ao estresse hídrico, tecnologias poupadoras 
de água nas atividades de irrigação e de aplicação de 
agrotóxicos, além do zoneamento agroambiental. 

O IAC já gerou cultivares de feijão e cana-de-açú-
car mais resistentes ao déficit hídrico, que se desen-
volvem com menor volume de água e já são adota-
das pelos setores de produção. Com esse perfil, o 
IAC já gerou também cultivar de café, que está em 
fase de registro e de proteção junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para 
então ser transferida aos cafeicultores. Além da to-
lerância à seca, o novo material tem elevada produ-
tividade, porte baixo, resistência à ferrugem e boa 
qualidade de bebida. Mesmo com a falta de água, a 
nova cultivar permanece com as folhas verdes e bem 
abertas. Nos materiais não resistentes, as folhas ficam 
enroladas nas condições de déficit hídrico. 

Para a citricultura, o IAC vem desenvolvendo novos 
híbridos de porta-enxertos tolerantes à seca e com 
características ananicantes, compatível com o plantio 
adensado, que é uma tendência na citricultura atual, 
em função do aumento de produtividade e do me-
lhor controle do huanglongbing (greening). Deve ser 
destacado que o limão-cravo é o porta-enxerto mais 
usado no parque citrícola paulista por sua tolerância 
ao estresse hídrico e produtividade. No entanto, ele 
é suscetível a doenças como gomose e morte súbita 
dos citros. Daí a necessidade de a pesquisa paulista 
disponibilizar novos porta-enxertos que mantenham 
a tolerância ao déficit hídrico e, ao mesmo tempo, se-

jam compatíveis com a variedade copa e tolerantes a 
doenças limitantes. O IAC já tem vários novos porta-
-enxertos. Agora resta o trabalho de convencer o citri-
cultor a utilizá-los.

Além do melhoramento de plantas, o uso racio-
nal de água está presente em outros pacotes tecno-
lógicos gerados pelo IAC com destaque para as tec-
nologias de aplicação de agrotóxicos e de irrigação. 
Pesquisa do IAC comprovou que o volume de 100 li-
tros de água para diluir o produto químico em pulve-
rizações é suficiente para a aplicação em um hectare 
de cana. Em geral, nesta área, são utilizados de 250 
litros a 300 litros. O IAC mostrou que é possível alcan-
çar a mesma eficiência com até um terço do volume 
de água. Com essa tecnologia, já adotada por grande 
número de usinas paulistas, é possível economizar de 
100 litros a 200 litros de água, por hectare. A redução 
do volume adotado na aplicação de herbicidas au-
menta a capacidade operacional dos equipamentos 
em 17%, em média, e preserva os recursos hídricos. 
Nos pomares citrícolas, o IAC conseguiu reduzir de 
oito mil litros a dez mil litros o volume de calda usada 
no tratamento fitossanitário, para dois mil litros a três 
mil litros, sem qualquer prejuízo na eficácia da apli-
cação ou período de controle das pragas. Os traba-
lhos do IAC continuam, em parceria com o Fundo de 
Defesa da Citricultura (Fundecitrus), e já estão sendo 
realizadas avaliações com volumes entre 500 litros a 
mil litros, por hectare. 

Para a irrigação, o IAC tem gerado novos sistemas 
com base em estudos que envolvem informações so-
bre demanda climática de cada espécie e estratégias 
de manejo com vistas à economia de água e dos nu-
trientes. Dentre vários experimentos, o IAC avaliou, 
em Campinas, diferentes estratégias de cultivo do 
tomateiro e manejo da água em estufa e em substra-
to. Os resultados mostraram que as irrigações feitas 
uma, três, quatro e cinco vezes, por dia, resultaram 
nas maiores produções de frutos. No entanto, o maior 
número de frutos não comerciáveis, com fundo pre-
to, foi observado em irrigações em dias alternados e 
uma vez por dia, observando-se assim uma relação do 
manejo hídrico com a qualidade do produto. O trata-
mento que apresentou melhor benefício, consideran-

do produtividade, qualidade do fruto e eficiência do 
uso da água, foi com a frequência de três vezes ao dia, 
com consumo de 619 mm e eficiência do uso da água 
de 28 kg de fruto por m3 de água. 

Essas informações encontram apoio no trabalho 
de zoneamento agroambiental realizado pelo IAC, 
que define as melhores regiões para plantio. O traba-
lho do IAC é apoiado em uma rede com 140 estações 
automáticas. Outras 60 serão instaladas em breve. Os 
estudos visam orientar ações agrícolas, como o me-
lhor sistema de cultivo, as culturas intercaladas e o 
uso do plantio direto, por exemplo. Os zoneamentos 
agroambientais viabilizam a prática de uma agricul-
tura sustentável por permitir a identificação das me-
lhores áreas para o plantio das árvores, reflorestando 
regiões importantes para a preservação dos recursos 
hídricos. 

Feijão 

Os feijões IAC Alvorada, 
IAC Formoso, IAC Imperador 

e IAC Milênio já são considera-
dos tolerantes ao estresse hídrico, 

mas ainda falta determinar qual é a 
redução no consumo de água. Essas cultivares já são 
cultivadas em regiões com menor disponibilidade hí-
drica. A IAC Imperador, que apresenta ciclo precoce 
ao redor de 75 dias, tem apresentado boa tolerância 
ao déficit hídrico ocorrido nos anos de 2013 e 2014 
nas lavouras paulistas e mineiras. A precocidade evita 
o acionamento do pivô central durante cerca de 20 
dias, ao longo de todo o ciclo do feijoeiro, reduzindo 
em até três vezes o uso do pivô, quando comparado 
com a cultivar de ciclo de 90 dias. A energia elétrica 
também é economizada. 

O IAC busca materiais precoces e com boa qualida-
de de raiz. A precocidade é importante porque a cada 
dia em que o feijoeiro fica a mais no campo, sofrendo 
com a falta d’água, ocorrem perdas ao redor de 74 kg 
por hectare, por dia. A qualidade de raiz amplia a ab-
sorção de água nas camadas mais profundas do solo 
e possibilita que a planta absorva mais nutrientes do 
solo para repassar ao grão.

A proposta é usar os feijões IAC resistentes ao dé-
ficit hídrico em regiões em que o veranico tem sido 
superior a 30 dias sem chuvas. Esta característica tem 
ocorrido com maior intensidade nas regiões Sudeste, 
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Ressalta-se que o 
IAC não está desenvolvendo uma planta que não pre-
cisa de água, mas sim uma cultivar mais rústica, que 
crie mecanismos para produzir com menor quanti-
dade de água. A ciência agrícola paulista está mini-
mizando a sensibilidade das plantas em período de 
veranicos, em que é comum ficar de 15 a 40 dias sem 
chuva. Os recursos para as pesquisas são do Governo 
do Estado, com apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Cana-de-açúcar
O Programa Cana IAC selecionou variedades 

de grande eficiência para regiões de seca, den-
tre elas a IAC87-3396, IAC91-1099, IACSP95-5000 
e IACSP97-4039 Duas delas, a IACSP95-5000 e a             
IAC91-1099, destacam-se na adaptação ao Cerrado 
e apresentam ótimos resultados nas condições de 
deficiência hídrica. A IACSP95-5094 e IACSP96-2042 
também têm adaptação muito boa a regiões com 
déficit hídrico e trazem a perspectiva de otimizar a 
produtividade nas áreas secas, antes ocupadas por 
pastagens. As variedades IAC91-1099, IACSP93-3046, 
IACSP94-2094 e IACSP95-5000 têm perfil mais rústico, 
atendendo à região 
originalmente ocupa-
da pelo Cerrado. Esses 
materiais são adap-
tados à canavicultura 
moderna, que envolve 
a colheita mecânica 
crua. 

“Texto escrito e 
revisado conforme 
normas do IAC”

* Carla Gomes – Assessora de imprensa do Instituto Agronômico (MTb 
28156) 
Alisson Fernando Chiorato – Pesquisador e diretor do Centro de Grãos e 
Fibras
Gerson Silva Giomo – Pesquisador e diretor do Centro de Café 
Hamilton Humberto Ramos – Pesquisador do Centro de Engenharia e 
Automação 
Julio Cesar Mistro – Pesquisador e diretor-substituto do Centro de Café
Marcos Antonio Machado – Pesquisador e diretor do Centro de Citricultura
Marcos Guimarães de Andrade Landell – Pesquisador e diretor do Centro 
de Cana
Orivaldo Brunini – Pesquisador do Centro de Ecofisiologia e Biofísica
Regina Célia de Matos Pires – Pesquisadora e diretora do Centro de 
Ecofisiologia e Biofísica
Sérgio Augusto Morais Carbonell – Pesquisador e diretor-geral do Instituto 
Agronômico 
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Irrigar é preciso, então o que fazer?
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/ CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Quando, como e quanto de água são as per-
guntas indispensáveis que todo produtor 
rural deve fazer quando se trata de irrigação. 

Mas para isso é importante saber como funciona a 
irrigação na produção de alimentos, principalmente 
quando o tempo é de escassez de água. Pode parecer 
estranho, mas quanto menos água temos, maior é a 
necessidade de se pensar na adoção de um método 
de irrigação, pois é justamente essa tecnologia que 
irá favorecer o uso racional da água. Junto às tecno-
logias como aspersão, gotejamento, mulching vem 
também a necessidade de se obter água, captando 
ou instalando equipamentos que possibilitem o reu-
so e, definitivamente, dizer “Não” ao desperdício. É 
com essa dinâmica que os pesquisadores e, principal-
mente, os extensionistas da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento trabalham junto aos produtores ru-
rais, sejam eles de pequeno ou grande porte. 

No pequeno município de São Simão, pertencente 
à CATI Regional Ribeirão Preto e com população em 
torno de 13 mil habitantes, o engenheiro agrônomo 
Carlos Henrique de Paula e Silva, responsável pela 
Casa da Agricultura (CA), conversa com os produtores 
e ajuda na tomada de decisões sobre o que fazer para 
ter mais água disponível na propriedade. Para isso, o 
primeiro passo é a conservação do solo para controle 
da erosão, com práticas de cobertura do solo, rotação 
de culturas, curvas de nível, proteção de nascentes, 
calagem, entre outras. Essas são práticas preconiza-
das desde sempre, conta o técnico: “é um ponto forte 
da CATI em relação à extensão rural: divulgar as prá-

ticas conservacionistas. A instituição sempre 
contou com os melhores técnicos nessa área 
de conservação”. 

A região ainda é rodeada por canaviais e 
São Simão não é um município com tradição 
em olericultura. Com as políticas públicas 
de compras governamentais de alimentos 
da agricultura familiar, muitos têm se inte-
ressado em fornecer hortaliças, a partir daí 
também foram descobrindo novos nichos 
de mercado, então a demanda tem sido 
grande. Creio que é um movimento que está 
ocorrendo em todo o Estado, mas no entor-
no de Ribeirão Preto é notável o aumento da 
produção de olerícolas e trata-se de um cul-
tivo normalmente exigente em água, precisa 
de água durante todo o ciclo”, argumenta o 
técnico.

Mas há formas de reduzir o consumo e é 
com o exemplo de uns que o extensionista 
trabalha para que outros também pensem 

em alternativas de redução. O Projeto CATI Olericultura 
veio ajudar esses produtores. “Por meio deste Projeto 
temos feito várias capacitações e comprado equipa-
mentos que ajudam a implantar um sistema de irri-
gação adequado às necessidades. Compramos tensi-
ômetros e tensímetros, para medir a quantidade de 
água necessária; sonda, para coleta de amostragem 
de solo; e montamos unidades demonstrativas para 
que os produtores interessados possam verificar os 
resultados”, conta Carlos, que respeita a individua-
lidade de cada produtor e procura trabalhar com o 
potencial de cada um. “Alguns absorvem melhor as 
tecnologias, outros ainda estão iniciando e precisam 
primeiro entender alguns conceitos. Podemos 'quei-
mar' uma tecnologia pelo simples fato de o produtor 
não ter entendido o seu funcionamento e achar que 
não serve para ele. Em irrigação, isso é bastante co-
mum, é preciso entender o ciclo da água e o ciclo de 
cada cultura”, explica Carlos.
Produções integradas: como aproveitar todos os 

recursos em pequenas propriedades
Foi dando um passo de cada vez que o casal Marcos 

e Patrícia transformou-se em exemplo de sustentabili-
dade na região. O Sítio Estância Primavera, em menos 
de cinco anos de arrendamento, de pastagem degra-
dada tornou-se local perfeito para demonstrar que 
usando a água de forma correta é possível ter toda 
uma cadeia de produção de alimentos. Contando 
apenas com um pequena mina na área de 10 hecta-
res, eles começaram a planejar os seus investimentos. 
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Carlos Henrique, responsável pela Casa da Agricultura de São 
Simão, discute com produtor técnicas de irrigação.

Iniciaram pelas calhas da casa, usadas para coletar a 
água da chuva que passou a ser armazenada em dois 
tanques, um bem acima no terreno e outro no final, 
com capacidade para 400 mil e 300 mil litros, respec-
tivamente, onde são criados pintados. “Essa espécie 
precisa de menos oxigênio do que as tilápias”, expli-
ca Marcos. De lá, a água chega por declividade e em 
forma de microaspersão à horta montada em túneis 
baixos. É a plasticultura auxiliando na retenção de 
água no solo, na proteção contra intempéries, no me-
nor uso de adubos e defensivos. “É uma água rica em 
nutrientes pela decomposição de dejetos dos peixes”, 
explica Marcos. Da horta, saem toda sorte de folhosas, 
abobrinhas, cenouras e os famosos tomatinhos cere-
ja que já ganharam embalagem própria com código 
de barras da “M & P Hortaliças – direto do produtor”. 
Enquanto Marcos produz, Patrícia é a responsável 
pela comercialização, pelo marketing e pela conquista 
de novos clientes.

Outra ação interessante implantada no Sítio diz 
respeito às bananeiras; 200 mudas de banana-ma-
çã, obtidas gratuitamente depois da desmontagem 
da maquete viva da CATI na Agrishow de 2014 (Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), for-
mam o quebra-vento. “não perdeu um pé, as bananas 
são ótimas e ajudam a aumentar a renda”, diz Marcos. 
Para lá das bananeiras, foram cultivados milho e cana; 
o milho é vendido embalado, mas os restos culturais 
servem de alimento para a engorda de 50 cabeças 
de gado. Marcos faz recria em sistema confinado e 
oferece como alimento a palhada do milho e a cana. 
Como o milho dá mais resultado, pois tem dupla fun-
ção e ainda é mais nutritivo para o gado, ganhará área 
maior com a irrigação por gotejo. A água é de reuso, 
que vem das pias, chuveiros, tanques de lavagem das 
verduras e, por bomba, chega até as plantações. E o 
que sobra da horta? Bem, tudo é disputado pelos 100 
frangos caipiras/mês (600 frangos/ano), produzidos 
desde a chocadeira no próprio sítio, e pelos javapor-
cos, em início da criação, mas ambos têm clientela 
certa, assim como os peixes pescados na hora para o 
cliente que vai até o sítio para ter o prazer tanto de 
ver de perto o animal que irá consumir quanto pela 
certeza da sanidade. Recentemente, os produtores e a 
CA instalaram uma Unidade Demonstrativa (UD) com 

sombrite vermelho cobrindo uma área de 80m2 para 
testar com as mais variadas olerícolas, dependendo 
do resultado (esperam que o espectro de luz favore-
ça o metabolismo das culturas) pensam em expandir, 
mas como é caro, têm que experimentar para depois 
implantar em áreas maiores, com certeza de retorno.

E é só? Não, Marcos e Patrícia já se engajaram em 
outro projeto: o da piscicultura em tanque com recir-
culação de água. Os 100 alevinos acabaram de chegar 
e foram instalados em uma caixa d’água de mil litros. 
Daqui a seis meses, já estarão com 700g, ponto ide-
al para serem saboreados. Isso é o que todos espe-
ram, tanto o engenheiro agrônomo Carlos Henrique, 
da CA, quanto o zootecnista Fábio Lucheta Isaac, da 
CATI Regional Ribeirão Preto, parceiros nesta Unidade 
Demonstrativa, que pesquisam o desenvolvimento 
dos peixes neste sistema condensado (ver detalhes na 
reportagem sobre Uso de Água na Criação Animal, na 
página 34). “A perda de água é mínima, apenas 5% por 
evaporação durante todo o ciclo”, explica o zootec-
nista. O maior gasto ainda é com o motor da bomba, 
mas já estão sendo estudadas formas de reduzir  esse 
custo e, mais tarde, por que não investir em energia 
solar? Essa é a vontade do casal que sonha também 
em ter uma terra própria, o que também já está sen-
do providenciado junto à Fundação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo (Itesp), que tem um programa 
para assentamento de famílias em São Simão.

O diretor da CATI Regional Ribeirão Preto, o zoo-
tecnista Michel Calixto, confirma que Marcos e 
Patrícia são um modelo de perseverança e disposição 
em aprender, qualidades que os impulsionam e por 
este motivo são ideais para receberem as unidades 
demonstrativas. “Eles tinham uma terra árida e con-
seguiram mudar a realidade, eles mostram que têm 
responsabilidade com o uso da água, até porque não 
tinham praticamente nada de água e é incrível ver o 
que conseguiram fazer”, afirma Calixto.

Produtores de São Simão promovem mudanças 
nos sistemas de produção e irrigação e 

conquistam economia de cerca de 70% de água 
Calixto, Carlos Henrique e o responsável pela CA 

de Cravinhos, Oswaldo Maccheroni, também acom-
panham o projeto dos irmãos Antonio Palmarim, de 
São Simão, e José Palmarim, da vizinha Cravinhos, 
cidade também pertencente à área de atuação da 
CATI Regional Ribeirão Preto. Ambos são produtores 
de tomate em campo aberto e o sistema de irrigação 
utilizado era por sulco, com grande desperdício de 
água, baixa eficiência, causando, inclusive, assorea-
mento do córrego em função de erosão. Há três anos, 
portanto antes da crise de seca de 2014 e início de 
2015, com a linha de crédito do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap), os produtores muda-
ram o sistema de irrigação para gotejo, o que permi-
tiu a fertirrigação, reduziu a mão de obra e promoveu 
uma economia de água de quase 70%. “Mas eles já 
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estavam preparados e convencidos que esse seria o 
melhor sistema para atuarem. Por este motivo estão 
tendo sucesso; trata-se de uma mudança paulatina e 
consciente, o produtor precisa saber o que estará fa-
zendo antes de investir, não é possível queimar eta-
pas, com risco de perder todo o investimento”, alerta 
Carlos Henrique.

Com a atual crise hídrica, todos estão conscientes 
de que é preciso criar alternativas e usar tecnologia 
para continuar produzindo. O Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado também chegou à região 
e 15 produtores de hortaliças da Cooperativa dos 
Agricultores Familiares de São Simão e Região irão se 
beneficiar com a construção de dois poços artesianos 
e a reforma de uma antiga escola rural, que foi cedi-
da em comodato pelo Itesp e que com uma reforma, 
também prevista na Proposta de Iniciativa de Negócio 
apresentada, está sendo transformada em um packing 
house para processamento mínimo, com classificação, 
padronização e embalagem de produtos, além de um 
caminhão que também foi adquirido para a entrega. 
No total, a Proposta foi de R$ 503 mil. Com isso, os pro-
dutores estão animados a aumentarem a produção, 
mas para tanto precisam de tecnologias de irrigação.

O produtor Diego Bigaram, por exemplo, está ex-
perimentando o mulching no cultivo de hortaliças, 
tem um hectare somente com folhosas e observa as 
linhas cultivadas com e sem o plástico preto/prata. 
Ambas são irrigadas por microaspersão. A olho nu já é 
possível ver a diferença no vigor da alface que acabou 
de brotar. “Sem mulching, o turno de rega era de três 
vezes ao dia, com o mulching reduzi para dois, ago-
ra vou investir na instalação dos tensiômetros para 
ter certeza de estar colocando a quantidade certa de 
água. A orientação do técnico da CA está sendo fun-
damental, fico mais seguro sobre o que fazer e em 
que investir”, afirma Diego, que também cedeu uma 
parte de sua área para um experimento com mandio-
quinha salsa, feito em parceria com os pesquisadores 
Sally Blat, Roberto Branco e Érico Scolopi da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta/Polo 
Regional Centro-Leste).

Carlos Henrique está sempre à procura de tec-
nologias. “O solo tem que estar coberto com uma 

planta viva, o que favorece a atividade microbioló-
gica. O plantio direto sobre a palhada, uma tecnolo-
gia já bastante utilizada na produção de grãos, em 
horticultura ainda é novidade. Vamos experimentar 
com milheto e aveia e dessecar para plantar alface”, 
explica o técnico de São Simão. Na falta de cobertu-
ra viva, há a opção pela cobertura morta (mulching), 
o plástico é uma delas, mas estamos implantando 
com outros materiais como capim e outras palhadas 
no Assentamento Mário Covas, em São Simão. Lá, o 
agricultor Elpídio José de Castro Carneiro aproveitou 
até a grama cortada do campinho de futebol da co-
munidade para cobrir a horta onde produz abóboras, 
morangas, quiabos e algumas folhosas. O importante 
neste caso é ter o cuidado de verificar se o mato não 
contém sementes que possam comprometer a horta. 
Por enquanto o trabalho por ali é duro, Elpídio utiliza 
água de um poço artesiano construído pelo Itesp, po-
rém insuficiente para sua demanda; armazena, ainda, 
água em tambores e regadores para irrigar a sua hor-
ta. Os dias são longos e cansativos, exigem muita mão 
de obra e desperdício de água. Agora, com a orienta-
ção da CA, está implantando o gotejamento e a palha-
da seca. A parceria com a Prefeitura permitiu que os 
restos de poda fossem utilizados pelos assentados e o 
Projeto Microbacias II está levando dois novos poços 
artesianos. A renda desses produtores está aumen-
tando devido às vendas certas para a merenda escolar 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE) e 
para os presídios (Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social – PPAIS).

No caso do Elpídio, ainda falta muita informação, 
aos poucos ele vai inserindo novas técnicas, às vezes 
erra, mas o importante é a vontade de acertar. No co-
meço colocava a linha de gotejo sobre a palhada, que 
não é o ideal para economia de água, tinha medo de 
entupir os canos com terra, mas agora já sabe que as 
linhas de gotejo têm que ficar por baixo da palhada 
para um melhor aproveitamento da água. Com as no-
vidades, ele quer que sobre tempo para instalar col-
meias na mata ao fundo da área e voltar a criar carnei-
ros, sua paixão. Mas é a horta que favorece um retorno 
rápido de investimento, então ele está aprendendo, 
mesmo chegando aos 60 anos! “Cada um está em um 
estágio e esse é o grande desafio da extensão rural, do 
trabalho das Casas da Agricultura”, argumenta Carlos 
Henrique. 

O que todos precisam é de orientação, algumas 
mais simples, outras mais tecnificadas, as estufas, 
por exemplo, ainda não chegaram por ali, e a própria 
olericultura ainda está em fase de expansão. Porém, 
o uso de plásticos, telas e, consequentemente, irri-
gação na produção de alimentos tem sido cada vez 
mais incentivado por proporcionar economia de água 
e energia, conservar o solo e oferecer maior controle 
sobre a produção. “O cultivo protegido é uma tendên-
cia entre os produtores do Distrito Federal, Paraná, 
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Produtor testa uso de mulching

Rio de Janeiro e tem grande utilização em São Paulo, 
grande produtor de hortaliças e frutíferas em am-
biente protegido, além de flores. Reduz a lixiviação, 
a evapotranspiração e proporciona o uso racional 
de água e energia”, explica o engenheiro agrônomo 
Gilberto Figueiredo, gestor estadual do Projeto CATI 
Olericultura. Durante muitos anos à frente da CATI 
Regional Mogi das Cruzes, Gilberto conviveu com pro-
dutores de hortaliças do Cinturão Verde de São Paulo 
e conhece bem essa realidade, que impõe conheci-
mento técnico e capacitação para que os produtores 
possam “colher os benefícios”.

“Não costumamos usar a palavra ‘estufa’, por pres-
supor ambiente fechado e calor. Já ‘cultivo em am-
biente protegido’ indica as várias formas de proteção 
contra intempéries, podem se túnel baixo, alto, tela-
dos”, explica Figueiredo. O importante é que o pro-
dutor saiba utilizar a tecnologia de forma adequada, 
porque cultivo em ambiente protegido pressupõe 
uso de irrigação, a maioria das vezes por microasper-
são. Então, o ideal é que o produtor esteja preparado 
e receba orientações de pessoal especializado. “Cabe 
à CATI, na estrutura das Casas da Agricultura, essa 
orientação sobre quanto e como irrigar em cada sis-
tema. Para isso, o técnico tem que relembrar alguns 
conceitos agronômicos”.

Hidroponia – recirculação de água garante 
economia 

Entre as formas de cultivo em ambiente protegido, 
a hidroponia, um sistema de recirculação de água, é a 
mais tecnificada e pode economizar muita água. Em 
uma mesma área que usaria cinco mil litros/dia, em 
hidroponia seriam necessários 500 litros/dia, porém, 
só deve ser adotado por quem domina a técnica. “Não 
adianta o produtor investir em uma estrutura cara e 
não saber utilizá-la. As perdas podem ser grandes e 
até quebrar o produtor. É oferecer um carro de luxo 
quando alguém ainda está aprendendo a dirigir”, 
compara o técnico. O agricultor pode ter ótimos re-
sultados com opções mais simples e baratas, o que 
ele deve fazer é planejar e escolher a melhor forma 
de cultivo dentro das suas possibilidades financeiras 
e técnicas; e para escolher é preciso conhecer a parte 
agronômica. 

Pivô central – irrigação controlada em áreas de 
cultivo de grãos

O município de Guaira (CATI Regional Barretos), 
por reunir características como topografia favorável, 
solo fértil e grande oferta de água, tornou-se um local 
propício ao desenvolvimento de culturas anuais e, nas 
décadas de 1970 e início de 1980, vários sistemas de 
irrigação foram instalados em sua extensa área rural. 
No início, por aspersão convencional, autopropeli-
dos e, em meados de 1980, foi instalado o primeiro 
pivô central, tornando-se, na década seguinte, o mu-
nicípio com a maior área irrigada no Brasil. “Os pivôs 

centrais irrigavam áreas acima de 50ha e possuíam 
um sistema de moto bomba que captava um grande 
volume de água. A partir de 2000, os equipamentos 
foram adequados à áreas bem menores e, hoje, temos 
equipamentos irrigando áreas a partir de 5ha”, conta o 
engenheiro agrônomo Cândido Miele Júnior, respon-
sável pela Casa da Agricultura (CA) de Guaíra.

Vários estudos foram realizados por órgãos 
de pesquisa como o Instituto Agronômico (IAC), 
de Campinas, a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e universidades para o uso racional 
dos recursos hídricos com equipamentos de irrigação 
tipo pivô central. Todos estes estudos tiveram o apoio 
da CATI, por meio da Casa da Agricultura. O sistema 
de pivô central, conduzido tecnicamente e com a uti-
lização racional dos recursos naturais, tem dado sus-
tentabilidade na produção de alimentos. Além disso, 
boa parte da água infiltra no solo e alimenta o lençol 
freático, completando o seu ciclo", enfatiza o técnico. 

As orientações dadas aos produtores pelo exten-
sionista da CATI é que tenham sistemas de pivô cen-
tral outorgados e bem dimensionados e que, a cada 
quatro anos, sejam realizados ensaios de avaliação de 
distribuição de água para analisar a uniformidade de 
aplicação de água, o controle da lâmina de água apli-
cada, a intensidade de aplicação de água, o potencial 
de escoamento superficial e a curva de infiltração de 
água no solo. Além disso, são incentivadas as práticas 
de Plantio Direto na Palha (PDP) e Integração Lavoura-
Pecuária (ILP), que proporcionam uma economia de 
mais de 30% de água. Os irrigantes também são in-
centivados a irrigar nos períodos mais frescos do dia, 
preferencialmente à noite, a utilizar métodos de con-
trole de irrigação, como tensiômetros, tanques Classe 
A, e outros, e caso necessário, fazer rodízio na utili-
zação dos recursos hídricos em bacias consideradas     
críticas. “Com essas medidas, o produtor utilizará os 
recursos hídricos com sustentabilidade e respeito ao 
meio ambiente”, afirma Cândido Miele Júnior. 
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Uso da água na criação animal: 
integração e economia
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Não é só nas lavouras e nas técnicas de irri-
gação que o uso da água se faz necessário. 
Algumas criações precisam de água para 

dessedentação, trato e higienização dos locais. Para 
outras é vital, caso de pisciculturas e ranários. E, na 
suinocultura, pelo bem-estar dos animais que têm o 
hábito de se refrescarem em água corrente. Estes são 
alguns exemplos que optamos para esta reportagem: 
como os produtores estão fazendo para manter suas 
atividades com um uso mais racional da água, evitan-
do desperdícios e implantando técnicas de recircula-
ção, com uso na mesma atividade, ou reuso em outra 
exploração. São exemplos que podem se tornar refe-
rência na maior consciência sobre o uso da água.

Em São Simão, um projeto de piscicultura está 
sendo implantado em uma unidade de demonstra-
ção e os resultados são esperados ansiosamente por 
agricultores que pensam em alternativa de renda. 
O sistema de recirculação de água permite criar, em 
uma pequena área, um número maior de peixes do 
que em sistemas tradicionais. “Para se produzir 1kg 
de peixe em sistema tradicional utilizam-se cerca de 
500L de água. No sistema de recirculação, 
para a mesma quantidade são utili-
zados apenas 30L”, conta o zoo-
tecnista Fábio Lucheta Isaac, 
responsável pelo experi-
mento em São Simão, ex-
plicando que a cada seis 
meses, correspondentes 
a um ciclo, há a possibili-
dade de se obter 70kg de 
peixe por m3 de água. 

O modelo é experimen-
tal, implantado em caixa d’água 
de mil litros, e o peixe escolhido foi a 
tilápia. Entre as vantagens, além da economia 
evidente de água, há uma baixa probabilidade de 
escape de peixes ou de patógenos para o ambiente 
e nenhum lançamento de efluentes no ambiente. Os 
efluentes poluem os corpos d’água e o sistema em 
caixa garante a biossegurança. “Há um custo maior 
para implantação pela necessidade do uso de bom-

bas, da caixa d’água, do aerador e filtro biológico. Se 
somarmos a esses itens os 100 alevinos, chegamos ao 
custo de R$ 700,00. O próximo passo para reduzir o 
custo de produção é utilizar placa solar”, explica o téc-
nico, afinal não falta sol na região de Ribeirão Preto 
onde o sistema está sendo testado.

Brotas: água em abundância não reduz 
preocupação com o recurso natural

Embora Brotas não tenha sentido tanto a falta 
de chuvas e, consequentemente, de água como ou-
tros municípios paulistas afetados pela seca, há uma 
preocupação da técnica responsável pela Casa da 
Agricultura (CA), médica veterinária Raquel Fernandes, 
em incentivar o aproveitamento das águas pluviais e 
de outras criações com reuso. 

Em uma propriedade brotense, a piscicultura com 
tilápias é a tradicional, porém integrada com a criação 
de rãs. “A água subterrânea, antes encontrada em me-
nor profundidade, agora só é encontrada a 60 metros 
ou mais”, conta o produtor Osmin Dibbern, que há 
mais de dois anos já vislumbrava tempos difíceis de 
escassez hídrica e sugeria aos vizinhos a captação de 

água das chuvas. “Em Brotas, as chuvas 
vão de 1.300 a 1.600mm/ano, então 

é possível implantar vários sistemas de captação de 
água para suprir atividades diversas. Ele mesmo, um 
bioquímico que optou por virar agricultor, montou 
um sistema de captação com calha em apenas uma 
lateral de um barracão e com essa água alimenta dois 
tanques, um com capacidade para 15 mil litros e outro 
para dois mil litros de água. Com parte dessa água, 
montou um ranário e um tanque para tilápias. Além 
de aproveitar a água da chuva, Osmin fez cinco tan-
ques, sendo três de 10 mil litros e dois de cinco mil. O 
primeiro recebe a água residual da exploração (com 
fezes, urina, restos de pele e ração) para decantação, 
ali os restos se decompõem com a ajuda dos agua-
pés e estrelinhas (uma planta que descobriu por aca-
so e ajuda na filtragem). No segundo tanque, a água 
já está limpa e pode ser reutilizada no ranário verti-
cal com capacidade para 50 mil rãs (são duas mil por 
2m2), mas como a criação está reduzida por falta de 
imagos (forma juvenil da rã, com cerca de 7 a 8cm), 
aproveita para criar tilápias. 

No terceiro tanque, um ambiente tenta reproduzir 
o habitat das rãs para incentivar a reprodução. “Tem 
peixinhos vermelhos, plantas, é revestido de tijolos 
para proporcionar banhos de sol, ali ficam as matrizes 
e os machos”. Mas este é o grande gargalo, sem forne-
cedor de imagos  Osmin vem tentando a reprodução. 
Comprou matrizes e machos, faz pesquisas, verifica a 
literatura, mas ainda não encontrou um am-
biente que favoreça a reprodução, então sua 
produção atual é praticamente caseira. Mas 
já ganhou muito dinheiro com a ranicultura 
e não desistiu de procurar novas formas que 
favoreçam o acasalamento. “Rãs são muito 
exigentes, elas se reproduzem nos meses 
chuvosos (dezembro, janeiro e fevereiro) 
e gostam de raios e trovoadas. Ganhei um 
bom dinheiro enquanto havia facilidade 
para comprar imagos, pois há muita procu-
ra por rãs e o mercado absorve tudo o que 
for produzido”.

O quarto tanque é um berçário, para 
onde vão os ovos já fertilizados; uma rã che-
ga a colocar 10 mil ovos. O período de en-
gorda vai de 90 a 120 dias, quando atingem 

cerca de 200g, ou seja, a ranicultura proporciona um 
giro muito rápido em pouco espaço e com gasto redu-
zido de implantação, principalmente se houver reci-
clagem da água. É o que Osmin faz no quinto e último 
tanque, com mais uma criação de tilápias. Como não 
desistiu de procurar imagos ou tentar a reprodução, 
é bem possível que logo Brotas e Piracicaba voltem 
a degustar as rãs criadas pelo bioquímico que virou 
ranicultor, piscicultor e, ainda, pecuarista. 

Fazenda Santo Ignácio: onde suinocultura e 
citricultura são complementares

Quando a família Cunha chegou a Brotas, a ideia 
era plantar jojoba para uso em cosméticos, precisa-
vam de um solo arenoso e pobre e encontraram. Mas 
a jojoba não se deu bem na região e o patriarca Álvaro 
da Silva Cunha resolveu montar uma fazenda susten-
tável, onde a criação de suínos auxiliasse na implanta-
ção de um pomar, como já havia visto em terras por-
tuguesas. Assim, nasceu o projeto que dividiu as ter-
ras em duas metades de laranjais, com os galpões de 
suínos ao centro e aproveitamento da água e dejetos 
dos animais na adubação da lavoura. As terras foram 
canalizadas para receber tanto a fertirrigação quanto 
a água potável, os canos de oito polegadas percorrem 
toda a área e, nas entrelinhas, o mato ajuda a conser-
var e proteger o solo e os laranjais viçosos refletem de 
forma positiva a opção por este manejo. 

"É importante frisar que nesta região de solos ex-
tremamente pobres e arenosos a matéria orgânica é 
essencial e o diferencial entre o sucesso ou o fraca-
soo da exploração", argumenta o especialista em so-
los Mário Ivo Drugowich, da CATI.Trinta anos depois 
da implantação, o solo tornou-se rico em nutrien-
tes e Carlos Alberto, filho do idealizador da Fazenda 
Santo Ignácio, tem nas duas atividades um exemplo 

Agnaldo, gerente da citricultura, e Carlos Alberto, da suinocultura, ladeiam Raquel 
Fernandes, técnica da CA de Brotas.Ro
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Rodrigo Di Carlo – Cecor/CATI
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de sustentabilidade com a união entre criação animal 
e produção agrícola. Tornou-se referência na região e 
recebe estagiários de renomadas universidades pau-
listas, além de profissionais que procuram por formas 
integradas de produção e uso racional da água.

“As duas atividades têm peso iguais, uma comple-
mentando a outra, pois foram planejadas para isso”, 
contam Agnaldo Aparecido Ribeiro, gerente agrícola 
responsável pela citricultura, e Carlos Alberto Ribeiro, 
o Pé, gerente da suinocultura. São 1.750ha de pomar 
com 500 mil árvores e na suinocultura duas mil matri-
zes e 16 machos produzem 60 mil animais/ano vendi-
dos para frigoríficos no Estado. Parte da produção é 
transformada em cortes e embutidos comercializados 
na região, com a marca Campo Alegre. Na citricultura, 
estão sempre inovando e enquanto muitos desistiram 
em função do greening e outras doenças, eles conti-
nuam investindo. “Plantamos cinco mil mudas recen-
temente”, conta Agnaldo. Pé, que há 26 anos trabalha 
no local, conta que a princípio os cinco biodigestores, 
feitos com tecnologia canadense, foram utilizados 
para emissão de crédito de carbono comprados pelo 

Japão durante 10 anos. Com o venci-
mento do contrato, o gás passou a ge-
rar energia elétrica e reduziu em 30% o 
custo de produção. 

Nestes 30 anos, a busca sempre foi 
por inovação e assim conseguiram re-
dução de custos, aumento de produti-
vidade e, em 2007, conquistaram o Selo 
Suíno Paulista, lançado pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento (SAA) 
e que envolve: sustentabilidade, reci-
clagem de lixo, uso racional de antibi-
óticos, uso racional da água, bem-estar 
animal, bem-estar dos funcionários 
(50 empregados na citricultura e 80 na 
suinocultura). E é por esta consciência 
que, mesmo não havendo uma neces-

sidade real, a Fazenda Santo Ignácio optou por redu-
zir o consumo de água, passando de 8h/dia de lâmina 

de água nas baias para 2h/dia. “Suínos gostam de 
se refrescar em água corrente, para dessedentação 
usamos os nipples (chupetas para consumo dire-
to). Fomos testando e, com essa medida, consegui-
mos reduzir em 60% o consumo de água, em con-
sequência diminuiu o volume de água na fertirri-

gação, porém a concentração do adubo aumentou”, 
contam os gerentes que trabalham integrados, assim 
como as atividades também são. E é essa integração, 
que vai da forma de produção aos funcionários, que 
garante o sucesso e o reconhecimento conquistado 
pela Fazenda Santo Ignácio. 
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Pomar de citros tem excelente resultado com 
fertirrigação proveniente da suinocultura.

Programa Produtor de Água: 
pagamentos por serviços ambientais 
para produtores conscientes
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural 
(Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Atualmente, produção agrícola e conservação 
ambiental estão sendo desenvolvidas de forma 
interligada em diversas regiões do Estado. Mas 

nem sempre foi assim. Durante séculos, houve desma-
tamento e desgaste do solo, com graves consequências 
para os recursos naturais, principalmente os hídricos. 
Entendendo que os produtores estão entre os principais 
agentes conservacionistas, haja vista que solo e água 
são os principais insumos para uma agropecuária com 
produtividade garantida, e que a agropecuária quando 
bem manejada é uma das poucas atividades econômi-
cas capazes de “produzir água” de boa qualidade, al-
guns municípios têm aderido ao chamado Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA). “O PSA é uma tendência 
mundial, como forma de incentivar práticas que contri-
buam para a preservação dos recursos naturais, em es-
pecial a água. É bom lembrar que um dos princípios que 
o rege é o fato de que a sociedade deve compartilhar, 
em termos de rateamento de custos com o produtor 
que deixa de usar áreas de sua propriedade para produ-
zir qualidade de vida para as pessoas com conservação 
dos recursos naturais, o que não ocorre no meio urbano, 
quando as margens de córregos e rios são pavimenta-
das. É uma forma de compensar o produtor rural pela 
perda de área de produção”, avalia Mário Ivo Drugowich, 
diretor do Centro de Informações Agropecuárias da CATI 
e especialista em conservação do solo.

Visando consolidar essa tendência, no início dos 
anos 2000, a Agência Nacional de Águas (ANA), ligada 
ao Ministério do Meio Ambiente, instituiu o Programa 
Produtor de Água (PPA), com o objetivo de remunerar 
produtores rurais que adotem práticas e manejos con-
servacionistas em suas terras com vistas à conservação 
do solo e da água. Segundo informativo da Agência, o 
Programa tem adesão voluntária e baseia-se no mesmo 
princípio que orienta o pagamento pelo uso da água. Se 
por um lado o usuário que utiliza os recursos naturais 
de forma predatória e deve pagar por ações de restau-
ração, por outro, quem adota práticas conservacionistas 
deve receber por ações benéficas que garantam oferta 
de água em quantidade e qualidade para todos.

O Programa está sendo desenvolvido em alguns es-
tados brasileiros e apoia, orienta e certifica projetos que 
visem à redução da erosão e do assoreamento de ma-

nanciais no meio rural, propiciando a melhoria da quali-
dade, a ampliação e a regularidade da oferta de água em 
bacias hidrográficas. A remuneração é feita com base na 
área ou vegetação conservada e/ou restaurada. 

Um dos primeiros projetos do PPA foi implementa-
do em 2006, em São Paulo, na região da Bacia dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), abrangida pela CATI 
Regional Bragança Paulista, nos municípios de Joanópolis 
e Nazaré Paulista. Os resultados são abragentes e os re-
cursos investidos alcançam mais de R$ 1,5 milhão de 
reais, oriundos de parcerias firmadas entre os poderes 
públicos estadual e municipal e entidades da sociedade 
civil organizada e do terceiro setor. “O Programa ampliou 
a conscientização ambiental e incentivou a adoção de 
intervenções mais amplas nas propriedades, com ações 
de restauração e conservação ambiental; recuperação 
de nascentes e de áreas degradadas; bem como plantio 
de mudas, que estão refletindo na maior disponibilidade 
de água em quantidade e qualidade. Hoje, temos mais 
de 50 produtores cadastrados nos dois municípios e ou-
tros à espera da abertura de novos cadastros”, informa 
Juliana V. S. Varallo Leite, médica veterinária responsável 
pela Casa da Agricultura de Joanópolis.

Juliana afirma que um dos pilares para que o Produtor 
de Água alcançasse sucesso na região foi o alicerce fun-
dado pelo Programa de Microbacias executado pela CATI 
no período de 2000 a 2008. “Inicialmente, as áreas esco-
lhidas para a implementação das ações do “Produtor 
de Água” foram as mesmas do Microbacias, pois elas já 
estavam mapeadas e os produtores mobilizados. Além 
disso, nessas áreas, o Microbacias aportava recursos para 
implementação e manutenção de bacias de contenção 
de água, práticas mecânicas que visam à recuperação 
e conservação de pastagens em áreas com declividade 

Recuperação de matas ciliares e Áreas de 
Preservação Permanente contribuem para 
recuperação dos mananciais.
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acentuada. Para que tais práticas pudessem ser manti-
das no escopo dos projetos executivos do “Produtor de 
Água”, a Unidade Geral do Programa, por meio de parcei-
ra com a Associação Mata Ciliar, trouxe recursos específi-
cos para as referidas via Programa “Águas do Piracicaba”, 
fruto de parceria com a Petrobrás. Com isso, depois do 
Microbacias, cerca de 300 bacias  foram implementadas”.

O produtor José Roberto Banhos, proprietário do sí-
tio São José, onde tem pecuária de corte e plantio de 
eucalipto, aprovou o Programa e comemora os benefí-
cios trazidos. “O valor para recuperar a área da nascente 
e fazer a reflorestamento da mata ciliar era alto, por isso, 
ter apoio financeiro e técnico, além de mão de obra para 
fazê-los foi muito bom. O resultado já apareceu no au-
mento da vazão da água, o que trouxe benefícios não só 
para mim, mas para outros ao redor”. 

Guaratinguetá: Programa mobilizou produtores e 
ampliou as ações conservacionistas

A história do Programa Produtor de Água de 
Guaratinguetá começa com a cobrança do uso de água, 
pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (Ceivap), em 2003. “Naquela época, a ANA 
já havia concebido o PPA, baseado no princípio que se 
contrapõe ao da cobrança. Naquele período, a CATI esta-
va desenvolvendo o Programa de Microbacias  juntamen-
te com a Prefeitura, na Bacia do Ribeirão Guaratinguetá, 
afluente direto do Rio Paraíba do Sul, que abastece 95% 
da população. Na mesma época, a Secretaria do Meio 
Ambiente realizava na área o Programa Mata Ciliar. Desse 
modo, foi instituída uma rede de parceiros para desen-
volver ações de extensão rural, planejamento de pro-
priedade, conservação do solo, bem como de nascentes 
e matas ciliares. Diante desses fatos, Guaratinguetá reu-
nia excelentes condições para desenvolver o primeiro 
projeto do PPA, com recursos advindos da cobrança de 
água”, conta o engenheiro agrônomo Marcos Martinelli, 
da CATI Regional Guaratinguetá.

Com base nas ações desenvolvidas no âmbito do 
Programa de Microbacias, que apresentaram resulta-
dos animadores, e graças à articulação de uma parce-
ria formada pela CATI, Prefeitura Municipal, Associação 
Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, Serviço de Água, 
Esgoto e Resíduos, ANA e a empresa BASF, o Poder 
Executivo propôs e a Câmara Municipal aprovou, em 
2010, a Lei n.º 4.252, que institui o Programa de Incentivo 
à Proteção da Qualidade e Disponibilidade da Água nas 
Bacias Hidrográficas do Município de Guaratinguetá – 
“Produtor de Água”. “A partir da regulamentação da Lei, 
em 2011 ele teve início com a primeira Chamada Pública 
para os produtores da Bacia, com a adesão de 29. Em 
seguida, as propriedades foram mapeadas e planejadas 
integralmente, o que serviu como base para o diálogo 
entre os técnicos e os produtores visando à celebração 
dos contratos de execução e pagamento pelos serviços 
ambientais”, explica Marcos, informando que em 2012, 
após as vistorias das ações feitas nas propriedades, reali-
zou-se o primeiro pagamento aos produtores.

Entre os produtores participantes, Ezequiel Gonçalves 
dos Santos fala da transformação concretizada em sua 
propriedade e na satisfação em contribuir para a conser-
vação dos recursos naturais. “Com o apoio do Programa, 
fiz conservação de solo em oito hectares de pastagem e 
recuperei dois hectares entre nascentes e matas ciliares. 
Minha propriedade é pequena e eu não teria condições 
de fazer isso com recurso próprio. Estou muito feliz com 
os resultados".

Atualmente, são 53 “produtores de água” cadastrados, 
com ações de conservação de solo, recuperação florestal 
e conservação de matas existentes.  “Temos a intenção 
de lançar novas Chamadas, por conta do interesse dos 
produtores. Convém destacar que recentemente o pró-
prio Ceivap, reconhecendo a importância do tema, lan-
çou uma versão desse Programa com enfoque nos recur-
sos hídricos, chamado PSA Hídrico, no qual nos inscreve-
mos e fomos contemplados. Esse recurso potencializará 
as ações e facilitará o alcance das metas do Produtor de 
Água no município, principalmente na questão da res-
tauração florestal, pois esse é o componente mais one-
roso do Programa”, afirma Paulo de Araújo Barros Filho, 
secretário municipal de Agricultura.

Segundo Marcos Martinelli, os dados alcançados até 
o momento são animadores: “Atualmente, são mais de 
100 hectares de área com práticas de conservação de 
solo, 140 hectares de preservação de florestas existen-
tes e 35 hectares de restauração de nascentes e matas 
ciliares. Além disso, temos uma adesão significativa 
dos produtores rurais ao Programa, da ordem de 50% 
da bacia hidrográfica e, o mais importante, produtores 
conscientes da necessidade da conservação do solo e 
da preservação de nascentes, florestas e matas ciliares 
para a garantia da quantidade e da qualidade da água 
dos mananciais”.

Pelo seu diferencial – estabelecimento de um fundo 
municipal para custeio e adoção de práticas conser-
vacionistas, com apoio financeiro de parceiros e apoio 
técnico da CATI, de ações conservacionistas integradas, 
como as preconizadas pelo Microbacias –, o Programa 
desenvolvido em Guaratinguetá está servindo de mode-
lo para municípios de outras regiões, como é o caso de 
Presidente Prudente, Jaboticabal e Taquaratinga, locais 
em que o agrônomo Marcos esteve ministrando pales-
tras sobre o Programa.

Produtores recebem certificados de 
participação no Progama em Guaratinguetá.

Conservação do solo: a melhor 
maneira de conservar a água
Graça D'Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br
Juliana Montoya – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – juliana.montoya@cati.sp.gov.br
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Desde sempre a CATI se preo-
cupou com a conservação do 
solo. Em quase quatro décadas 

de existência, passaram pela instituição 
especialistas dedicados a implantar téc-
nicas de conservação do solo e, conse-
quentemente, da água. “Com o tempo, 
os nomes dos programas e projetos fo-
ram mudando, mas o princípio era: pro-
videnciar cobertura para que o solo não 
se degradasse ao impacto das chuvas e 
a terra fosse carreada por enxurradas”, 
afirma Mário Ivo Drugowich, especia-
lista na questão conservação do solo e 
atual diretor do Centro de Informações 
Agropecuárias (Ciagro/CATI).

 As técnicas de conservação não são 
isoladas, não basta uma em detrimento 
de outras, dessa forma a integração é a melhor saída 
e por isso o Projeto Integra SP, lançado em 2013, tem 
um apelo mais sugestivo e abrangente ao produtor 
rural que quer conservar ou recuperar áreas degra-
dadas. Junto com o Projeto, foram criadas linhas de 
financiamento específicas: a Recuperação de Áreas 
Degradadas por Grandes Erosões (Radge), com sub-
venção de até R$ 10 mil, e a linha Integra SP, com fi-

nanciamento para implantação de sistemas, dentre 
eles a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) ou 
o mais adequado às condições locais.

Nesses sistemas, o Plantio Direto na Palha (PDP) é 
um dos grandes aliados do produtor por não revolver 
o solo e, ainda, reciclar nutrientes, tornando-o mais 
rico e potencialmente mais produtivo. As curvas de 
nível ou terraços, as bacias de captação de água, tan-
to em áreas montanhosas quanto em estradas bem 
conservadas, ajudam a conter a água o tempo sufi-
ciente para que ela possa infiltrar e alimentar o lençol 
freático ou disciplinar seu escoamento de forma a não 
causar maiores impactos. Enfim, uma série de técnicas 

visam à eficiência da agricultura e à conservação dos 
recursos naturais, e a isso dá-se o nome de sustenta-
bilidade.

Um bom exemplo de recuperação de área é o do 
produtor rural Cássio Nunes, da Fazenda das Palmeiras. 
Atendido pela CATI Regional Guaratinguetá, ele bus-
cou ajuda quando se viu diante de uma área de pas-
tagem degradada, com uma voçoroca, causada por 
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Em Guaratinguetá: as enxurradas provocaram 
uma voçoroca de mais de 200m de comprimen-
to por 6m de profundidade.
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Área completamente recuperada com a adequada cobertura de pasto
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enxurradas, que atingia mais de 200m de compri-
mento por 6m de profundidade. Com o apoio técnico 
do engenheiro agrônomo Marcos Martinelli, foi feito 
o Planejamento Integral da Propriedade (PIP), pro-
pondo projetos técnicos realizados com recursos do 
Projeto Integra SP, subvencionados (Radge) e financia-
dos pelo Fundo de Expansão do Agonegócio Paulista/
Banco do Agronegócio Familiar (Feap/Banagro). “Em 
agosto de 2014, com os projetos técnicos finalizados e 
a documentação encaminhada pela Regional, tiveram 
início as obras de estrutura hidráulica, como as bacias 
de captação e retenção, os canais escoadouros, o ter-
raceamento, a calagem e fosfatagem do solo, de acor-
do com análise, e a semeadura da pastagem para o 
controle da voçoroca. Um mês depois, todas as opera-
ções estavam concluídas e, após 60 dias, foi realizada 
a adubação de cobertura com nitrogênio e potássio. 
Com isso, a área foi completamente recuperada, com 
ótima cobertura de pasto”, explicou Martinelli. Para 
as obras de recuperação da voçoroca, Martinelli con-
tou com o apoio dos engenheiros agrônomos Paulo 
Henrique Interliche, da CATI Regional Ourinhos, e 
Mário Ivo Drugowich, diretor do Ciagro, profissionais 
com vasta experiência em controle de voçorocas na 
região oeste do Estado. O custo total do projeto girou 
em torno de R$ 25 mil e o produtor recebeu R$10 mil 
na forma de reembolso, como subsídio do Integra SP 
– Radge.

Outra área recuperada pelo Projeto Integra SP 
– Radge foi a do produtor Valcir Ricoboni, proprie-
tário do Sítio São João, localizado no município de 
Araçatuba. Atendido pela Casa da Agricultura local, 
foram propostas e realizadas práticas mecânicas de 
controle de erosão, terraceamento, adubação com 
superfostato simples, semeadura da pastagem (bra-
quiarão), controle de plantas daninhas, adubação de 
cobertura, entre outras ações de recuperação do solo. 
“A área está pronta para ser pastejada e reincorporada 
ao sistema de produção da propriedade, viabilizando 

a produção sustentável. “Vale destacar que para o su-
cesso desse trabalho foram determinantes o acompa-
nhamento feito pela equipe da Casa da Agricultura e 
o compromisso do produtor”, frisou Claudio Antônio 
Baptistella, diretor da CATI Regional Araçatuba.

Mais recentemente, o Programa Nascentes, lança-
do em março deste ano pelo secretário de Agricultura 
e Abastecimento Arnaldo Jardim, veio se somar a este 
desafio de ter “mais água” para São Paulo. O Programa 
Nascentes deu início às assinaturas de termos de co-
operação técnica, sendo realizado por meio de parce-
rias com prefeituras e iniciativa privada. Inicialmente, 
o Programa atenderá áreas específicas, que mais 
vêm sofrendo os impactos causados pela falta de 
chuvas, como as regiões das Bacias Hidrográficas do 
Alto Tietê, do Paraíba do Sul e do Piracicaba-Capivari-
Jundiaí, conhecido como sistema PCJ. A meta inicial é 
recuperar 4.464 hectares e final 20 mil hectares, além 
da proteção de seis mil quilômetros de cursos d’água, 
em projetos específicos. 

Estas são iniciativas que se complementam na con-
servação do solo e da água. Dando suporte às ações, 
a CATI publicou, em abril do ano de 2014, o Manual 
Técnico 81, elaborado pela Comissão Técnica de 
Conservação do Solo da CATI, coordenada por Mário 
Ivo Drugowich e editada pelo Centro de Comunicação 
Rural (Cecor). O Manual aborda várias tecnologias, que 
devem ser adaptadas de acordo com os grupos e clas-
ses de capacidade do uso das terras, a começar pela 
amostragem do solo, calagem, gessagem, adubação 
orgânica e verde, rotação de culturas, pelo cultivo em 
faixas, uso de cobertura morta (plásticos, restos cul-
turais), plantio direto na palha (PDP), o sistema ILPF; 
tecnologias que integradas e devidamente dimensio-
nadas formam o Integra SP. Segundo um parceiro da 
CATI na divulgação dos sistemas Integração Lavora- 
-Pecuária (ILP) e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF), o professor da Universidade do Oeste Paulista 
(Unoeste) de Presidente Prudente, Edemar Moro, “a 

tecnologia que mais favorece o pequeno produtor, 
que pode se prevalecer de duas alternativas de renda 
em uma mesma área, além de proporcionar um pro-
cesso rápido de recuperação de solo”.

Muitos já vêm adotando estes sistemas e os exten-
sionistas da CATI tornam tais produtores rurais parcei-
ros na divulgação da tecnologia discutida em Dias de 
Campo organizados pelas Casas da Agricultura. A pes-
quisa também se uniu à extensão e instalou unidades 
demonstrativas no entorno de Votuporanga e em área 
do Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais, 
pertencente ao Instituto Agronômico (IAC/Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – Apta) 
onde o pesquisador Wander Borges trabalha junto 
com a extensão na divulgação dos resultados obti-
dos. Além de divulgar, outros extensionistas da CATI 
fazem mais; proprietário de uma área de pastagem, o 
engenheiro agrônomo Luis Cesar Demarchi escolheu 
a “pior área” da sua propriedade para implantar o sis-
tema pecuária-floresta e está satisfeito com os resulta-
dos: a braquiária cresceu, o gado tem maior conforto 
com a área sombreada pelo eucalipto e ainda há dis-
ponibilidade de uma renda extra com a venda da ma-
deira. “O maior lucro, porém, é ver que uma área onde 
a água escorria pelo trilheiro formado pelo gado, le-
vando a terra que assoreava de cursos d´agua próxi-
mos, e onde a voçoroca avançava, hoje é responsável 
por proporcionar a infiltração da água no solo. A terra 
que estava comprometida, ganhou valor de mercado 
e sustentabilidade; o ganho ambiental foi enorme”. 
Demarchi, técnico da Unidade Técnica de Engenharia 
(UTE/CATI) da Regional Bauru, tem propriedade em 
uma das áreas valorizadas do Estado de São Paulo, o 
entorno de Bauru, e é exemplo do que prega aos pro-
dutores rurais.

Animada com esse tipo de resultado, a pecua-
rista Benedita Vilma Silva, uma das proprietárias da 
Fazenda União, localizada em Martinópolis, decidiu 
implantar o sistema Lavoura-Pecuária, com instala-
ção de piquetes e rotação das culturas de soja e mi-
lho sobre pastagem, nos 200ha da propriedade. A 
decisão veio após um Dia de Campo proporcionado 
pela CATI Regional Presidente Prudente em parce-
ria com a Unoeste. Sob a orientação do engenheiro 
agrônomo Perci Fregadolli, da Casa da Agricultura de 
Martinópolis, a produtora conseguiu, via Feap (linhas 
de financiamento Pró-Trator e Pró-Implemento), com-
prar um trator e uma plantadeira agrícola. Após essas 
aquisições, veio a elaboração do projeto realizado 
com o apoio do Ciagro e do técnico da CATI Regional 
Presidente Prudente, Marco Aurélio Fernandes. Com 
isso, Vilma conseguiu uma nova linha de crédito para 
implantação dos piquetes e do sistema de irrigação. 

“O sistema integrado é muito dinâmico e envolve vá-
rias questões estratégicas. Manter as características 
físicas, químicas e biológicas do solo é indispensável 
para garantir a sustentabilidade do sistema e permi-
tir que a atividade seja sempre rentável”, ressaltou 
Fernandes. A propriedade está sendo toda readapta-
da e a previsão é a de que, em no máximo três anos, 
todo o sistema de integração esteja totalmente im-
plantado. “O trabalho realizado pela CATI é muito im-
portante, porque o pecuarista precisa pensar em re-
novação de pastagem e esse projeto recupera o solo, 
valoriza e reaproveita a terra de maneira inteligente e, 
ainda, gera uma nova e rentável forma de produção”, 
destacou a pecuarista.

Esta e outras reportagens podem ser revistas no 
site da CATI, na Revista Casa da Agricultura On-Line, 
tratados em duas edições temáticas: Conservação do 
Solo (RCA n.º 2/ ano 2009) e Produtos Florestais (n.º 
2/ano 2014). Citar estes exemplos, assim como os 
do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 
(PEMH) que, de 2000 a 2008, mobilizou extensionistas 
de todo o Estado de São Paulo na capacitação e no 
fortalecimento de associações de produtores rurais 
familiares que viviam e tiravam seu sustento em regi-
ões delimitadas por microbacias hidrográficas, usadas 
como unidades de planejamento e intervenção, mos-
tram que a preocupação da CATI tem sido constante 
com a recuperação e conservação das áreas agricultá-
veis paulistas.

Sustentabilidade é um termo que passou a ser di-
fundido há mais de 20 anos, quando a cidade do Rio 
de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-
-92. De lá para cá, o mundo vem mudando e a cons-
ciência sobre o uso racional dos recursos naturais é 
um tema a ser discutido, debatido e internalizado na 
população, rural ou urbana. A seca que atingiu vários 
estados do Sudeste assustou e acabou por reavivar o 
debate sobre conservação do solo e da água. 
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Em Araçatuba foi necessário pensar em medidas urgentes para 
controle de erosão e de plantas daninhas.

Área após o controle de erosão e implantação do sistema de 
terraceamento.

Sítio São João, em Araçatuba, totalmente reincorporado ao sistema 
de produção sustentável.
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Programa de Microbacias: 
ações têm impacto até hoje
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Ao escrever o relatório final das principais ativi-
dades do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas (PEMH), cujo ciclo de ações en-

cerrou-se em 2008, procuramos mostrar que mais que 
números e valores investidos, os grandes resultados 
foram as transformações ocorridas nos âmbitos social, 
econômico e ambiental e o impacto na qualidade de 
vida de milhares de famílias. Em uma revista foram es-
tampados rostos de pessoas que tiveram suas vidas 
modificadas com novas perspectivas para permane-
cer no campo e preservar a agropecuária como fonte 
de renda, isso devido às práticas conservacionistas 
integradas que foram incentivadas e subvencionadas 
e principalmente, adotadas nas propriedades envol-
vidas. 

Segundo extensionistas que atuaram na gerência 
do Programa, a CATI assumiu o desafio de executá-lo 
no final da década de 1990, em conformidade com a 
nova filosofia de trabalho da instituição, expressa em 
sua missão de promover o desenvolvimento susten-
tável. ”O Programa representou um marco ao levar a 
discussão sobre desenvolvimento sustentável para os 
produtores das microbacias, reconhecendo-os como 
protagonistas da construção desse novo modelo. A 
partir do diagnóstico socioeconômico e ambiental 
da microbacia e os Planos Individuais de Propriedade 
(PIPs), a comunidade, juntamente com o técnico exe-
cutor, identificou as áreas críticas em relação à de-
gradação do solo e da água, bem como áreas com 
necessidade de recomposição da cobertura vegetal, 
elaborando um plano de ação. O Programa  inovou ao 
incentivar os produtores na adoção das Boas Práticas 
planejadas e recomendadas pelos extensionistas, por 
meio do reembolso aos mesmos, de parte das des-
pesas efetuadas na implantação das práticas conser-
vacionistas (na forma  de subvenções econômicas). 
Por conta da eficácia dessa estratégia como forma de 
incentivo, o Estado propôs uma alteração da Lei do 
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) 
de forma a incorporá-la como um instrumento de 
apoio à implementação da sua política de desenvol-
vimento rural, em especial no que diz respeito à pos-
sibilidade de incentivar a implantação de práticas de 

manejo e conservação do solo e da água, de redução 
de poluição e de uso racional de recursos naturais”, 
explica Cláudio Baptistella, diretor da CATI Regional 
Araçatuba e gerente técnico do Programa na época.

 Mário Ivo Drugowich, diretor do Centro de 
Informações Agropecuárias (Ciagro), responsável na 
época pelo Componente Pesquisa Adaptativa, tam-
bém fala sobre o legado do Programa. “É fundamental 
destacar que um dos grandes legados do Programa 
foi o pioneirismo na elaboração de sistemas e estra-
tégias de intervenção conservacionistas integrados 
para minimizar o problema da erosão, desenvolvidos 
com tecnologia própria, hoje adotada por diversos es-
tados brasileiros”.

As ações realizadas no âmbito do PEMH, como 
era conhecido, têm reflexo até hoje, pois trouxeram 
o produtor como protagonista nas atividades conser-
vacionistas implementadas. “Durante o diagnóstico 
participativo, as famílias rurais resgataram sua história 
e das propriedades, foram ouvidas e chamadas para 
delinear os projetos e buscar soluções conjuntas para 
os problemas identificados, os quais foram além da 
questão ambiental, envolvendo outras esferas como 
segurança, saúde, saneamento básico, energia elé-
trica, entre outros. Junto a isso, as tecnologias e me-
todologias difundidas não foram imediatistas, mas 
semeadas para serem internalizadas e perenizadas, 
incorporando-se ao cotidiano da lida nas microbacias 
trabalhadas”, avalia José Carlos Rossetti, coordenador 
da CATI e gerente estadual do Programa durante sua 
execução. 

Com base nesses dados e informações, bem 
como em relatos atuais colhidos em regiões onde o 
Programa foi amplamente desenvolvido, é possível 
perceber que o impacto na conservação dos recur-
sos naturais não se restringiu ao período de execução 
das ações, sendo perceptíveis e vivenciados até hoje. 
Abaixo dois exemplos.

CATI Regional Dracena
As ações do Programa foram amplamente difundi-

das e adotadas nos municípios da área de abrangên-
cia da CATI Regional Dracena. Um exemplo da adoção 

de práticas conservacionistas que têm impacto até 
hoje é o da Microbacia Hidrográfica dos Córregos 
Palmeiras e Água Sumida, do município de Dracena. 
“Nessa Microbacia, as propriedades apresentavam 
sérios problemas de erosão laminar, sulcos, voçoro-
ca, estradas com dificuldade de trânsito, ausência de 
matas ciliares e pastagens em elevado grau de de-
gradação, por isso decidimos implementar as ações 
de forma conjunta, no que contamos com o apoio 
de todos os produtores que tiraram suas cercas”, ex-
plica Sebastião Netto de Carvalho e Silva, engenheiro 
agrônomo que coordenou a equipe técnica que exe-
cutou os trabalhos, enumerando as adequações que 
foram priorizadas: correção das voçorocas existentes; 
terraceamento em nível; construção de caixas secas; 
construção de lombadas e bigodes nos carreadores 
e adequação da estrada municipal (com elaboração 
de projeto técnico pela equipe da Unidade Técnica 
de Engenharia); plantio de culturas perenes, princi-
palmente o eucalipto, nas áreas com problemas de 
concentração do escoamento de águas pluviais; plan-
tio de espécies protetoras nas cristas dos terraços em 
nível e divisão das pastagens em áreas que permitis-
sem a rebrota no período de descanso, de acordo com 
cada tipo de gramínea.

Após as ações, os produtores garantem que a vida 
melhorou muito no local. “Nós percebemos que o cór-
rego voltou a ter vida. Ficou mais largo e fundo tam-
bém. Depois do Microbacias, na minha propriedade, 
que tinha várias erosões e pouco valor de venda, 
aparecem compradores a toda hora. Mas não vendo, 
não. Ela é o meu tesouro”, diz com orgulho o produtor 
Pedro Basso, um dos integrantes do grupo de nove 
produtores que trabalharam de forma conjunta.

Outro exemplo de valorização aconteceu com a 
propriedade de Antonio Petena, onde dois de seus 
filhos estão construindo casas para voltar a morar no 
campo. “Hoje podemos sair e voltar para a proprieda-
de, mesmo quando chove. Com meus filhos moran-

do aqui, eles sempre podem me ajudar; e, assim, vou 
resistindo e persistindo no campo”, comemora o “seo” 
Antonio, que tem 76 anos. 

O diretor da Regional Dracena, Luiz Alberto Pelozo, 
ressalta que após os procedimentos de correção das 
erosões é possível comprovar os ganhos ambientais 
e econômicos na região. “A transformação que vemos 
só foi possível pela adoção de práticas conservacio-
nistas integradas que contribuíram para maior reten-
ção da água das chuvas, o que favorece o abasteci-
mento do lençol freático, além de disponibilizar água 
para as gramíneas e outras plantas, quando ocorrem 
períodos de estiagem”, ressalta Pelozo.

Animados pelas ações do Microbacias, os produto-
res investiram em suas propriedades e, com o córrego 
que foi revitalizado, sentem-se com o dever cumpri-
do e um sentimento de cidadania. “Fizemos a nossa 
parte. Em particular, acredito que estou contribuindo 
para um futuro melhor, estou em paz. Hoje somos 
produtores de água”, fala exultante, o produtor Pedro 
Basso, que na época se tornou agente ambiental da 
Microbacia dos Córregos Palmeiras e Água Sumida, 
que até podia mudar de nome, haja vista que a água 
voltou, em quantidade e qualidade! 

CATI Regional General Salgado

O Programa beneficiou centenas de famílias nos 
municípios de abrangência da Regional. Um exem-
plo foram as ações realizadas em Sud Mennucci, na 
Microbacia Córrego do Cateto. “A adesão maciça dos 
produtores nas microbacias trabalhadas e os proble-
mas de degradação do solo e ausência de cobertura 
vegetal foram fatores preponderantes para o êxito 
do Programa. Em nosso município desenvolvemos 
um trabalho diferenciado, beneficiando as famílias 
rurais, apoiando-lhes com os incentivos disponíveis 
e intenso trabalho de educação ambiental, formal e 
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Geraldo Pereira da Silva e Mirele Voltolini: produtor e 
extensionista colhem os frutos do trabalho conjunto.
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informal, bem como promovendo o envolvimento da 
comunidade com inúmeras capacitações técnicas e 
de agregação de valor à produção. Hoje é possível ver 
claramente os resultados dessas ações: nossa Casa da 
Agricultura (CA) tem enorme credibilidade junto ao 
público beneficiário; conseguimos mobilizar os pro-
dutores, que frequentam assiduamente os eventos 
que promovemos, além de participar de programas e 
projetos. No entanto, o maior resultado foi conseguir-
mos que eles incorporassem em suas ações cotidia-
nas, as propostas de práticas e tecnologias sustentá-
veis de conservação do solo e da água que incentiva-
mos desde o Programa de Microbacias”, avalia a enge-
nheira agrônoma Mirele Vinhas Voltolini, responsável 
pela Casa da Agricultura de Sud Menucci.

Entre os produtores beneficiados, Geraldo Pereira 
da Silva, do sítio Santa Ernestina, no qual a atividade 
principal é a pecuária de leite conduzida junto com 
a produção de lambari em tanques escavados, pal-
mito amargo e mel, atesta os impactos positivos do 
Programa, fazendo um relato emocionado. “Participar 
desse Programa mudou completamente nossas vidas. 
Sem o apoio da CATI, não teríamos condições de in-
vestir no sítio, ampliar nossas atividades agropecu-
árias e, digo mais, poderíamos até ter abandonado 
tudo, pois estávamos desgostosos porque a proprie-
dade estava se acabando na erosão. Corria muita 
água, nosso pasto vivia com rastro de degradação 
por todo canto e muitos buracos, além dos trilheiros 
do gado. Além disso, nada que a gente plantava cres-
cia. Tudo mudou com o terraceamento. As curvas de 

nível que temos hoje são as mesmas construídas há 
10 anos com apoio do Programa, pois as mantemos 
sempre recobertas com pastagens para protegê-las. 
Com todo o treinamento e acompanhamento da CA 
e os incentivos do Microbacias aprendemos a cuidar 
do solo. Com o problema da erosão resolvido, ficamos 
estimulados para aproveitar outros benefícios: recu-
peramos a pastagem com calcário e reflorestamos 
uma parte de nossa Área de Preservação Permanente 
(APP) com as mudas doadas pelo Programa, pois te-
mos um braço do Tietê no fundo do sítio e ele estava 
ficando entupido (assoreado). Hoje, essa área já vi-
rou um bosque; nosso único arrependimento é não 
ter aproveitado o apoio do governo e isolado e reflo-
restado toda a APP, porque vimos como isso é bom; 
mas temos cuidado direitinho dela. Outra coisa ma-
ravilhosa foi o poço artesiano, pois sofríamos com a 
falta de água, tendo somente o córrego disponível 
para o gado, que andava pela área para beber água. 
Com o poço pudemos fazer três pontos de bebedou-
ros, adquirir um sistema de irrigação e trabalhar com 
pastejo rotacionado, outro benefício para conservar 
o solo, que também foi possível graças ao apoio da 
equipe da Casa da Agricultura, que fez o projeto de 
divisão de piquetes. Outro incentivo que agradece-
mos demais foi a fossa séptica: com ela sumiram até 
os ratos e as baratas, além do que, usamos a ureia nos 
efluentes na adubação da cultura de palmito”, relata 
Geraldo, dizendo: “Assim como eu, vários produtores 
do município receberam apoio para investir no sítio e 
estão felizes também, porque conseguiram continuar 
fazendo o que amam com ânimo renovado”.  

Resultados na área de conservação dos recursos naturais e conscientização ambiental
Desenvolvimento do Projeto Aprendendo com a Natureza, envolvendo mais de 500 mil alunos da educação 

infantil e professores; formação de grupos de agentes de educação ambiental; fomento, com cessão de semea-
doras, do Sistema de Plantio Direto na Palha, que alcançou a média de um milhão de hectares, ante os 30 mil hec-
tares que existiam no Estado anteriormente ao Programa (no município de Lourdes, pertencente à CATI Regional 
General Salgado, mais de 90% das culturas anuais são cultivadas pelo Sistema); ações de recuperação de matas 
ciliares e Áreas de Preservação Permanente, com o plantio de cerca de 4,5 milhões de mudas; construção de abas-
tecedouros comunitários; controle de erosão e recuperação de áreas degradadas por práticas integradas; entre 
outras ações. Outro grande destaque foi a adequação de estradas rurais, com execução de serviços nos trechos 
críticos em 1.633 quilômetros dessas estradas, beneficiando diretamente mais de 25 mil produtores e equacio-
nando problemas de erosão provocados pelo escoamento superficial desordenado das águas. Também merece 
menção o trabalho realizado na recuperação de áreas degradadas, por meio do controle de 2.138 voçorocas, 
beneficiando diretamente 1.494 produtores. 
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Conservação do solo e dos recursos 
hídricos: um pouco de história e as ações da 
Secretaria de Agricultura

A história mostra que a degradação das terras  
férteis por erosão e o assoreamento dos cursos   
d´água, diminuindo a produção de alimentos, 

foram um dos fatores determinantes na queda de gran-
des civilizações e impérios. Atualmente, a degradação 
dos recursos naturais é reconhecidamente um compo-
nente de risco para manutenção da vida no planeta. A 
garantia de um futuro melhor e com qualidade de vida 
para a humanidade depende, entre outras ações, da con-
servação do solo e da água, bem como da preservação 
da biodiversidade. Com esse pensamento, antes mesmo 
de o termo desenvolvimento sustentável sair das esfe-
ras acadêmicas e redutos ambientalistas, a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento (SAA) de São Paulo, por 
intermédio de seus órgãos de assistência técnica e ex-
tensão rural, bem como de pesquisas, investe em ações 
conservacionistas, sendo certo dizer que a história da 
conservação do solo e da água tem uma ligação intrín-
seca com a da pasta. 

Desde a sua fundação em 1891, existem relatos de 
que havia uma preocupação com a degradação do solo, 
que tinha impacto direto nos recursos hídricos. O livro 
Agricultura Paulista – Uma história maior que 100 anos 
relata: “A Secretaria foi criada com a função de conduzir 
as ações de Estado no esforço de produção e progresso, 
com apoio na lavoura cafeeira... O Serviço Agronômico 
foi organizado abrangendo a investigação, o ensino, a 
classificação agroclimatológica das regiões, conserva-
ção de recursos florísticos e faunísticos”. Outro trecho 
diz: “Por volta de 1900, as culturas de café, cereais, legu-
minosas, algodão, frutas e outras plantas econômicas 
receberam grande incremento, através da aplicação de 
métodos científicos no uso racional do solo”.

Desde então, os trabalhos e projetos da Secretaria se 
intensificaram. 

Assistência Técnica e Extensão Rural: exemplos de 
trabalhos que têm impacto até a atualidade

Segundo o engenheiro agrônomo Paulo Anestar 
Galetti, desde a década de 1940, a Secretaria come-
çou a expandir as ações conservacionistas, culminan-
do com um boom na década de 1960, período em que, 
no então Departamento de Engenharia e Mecânica da 
Agricultura (Dema) – que ao lado de outras unidades 
integraram a fusão que deu origem à CATI –, a Divisão 
de Conservação do Solo e da Água era uma das mais 
atuantes. “Nesse período, o Estado foi dividido em 10 
Zonas Conservacionistas. Entre as principais técnicas 
incentivadas estavam o terraceamento, o plantio em 
nível, a adequação de estradas rurais e o valeteamento 
em pastagens. No final da década fomos apresentados 
ao Sistema de Plantio Direto na Palha, tecnologia com 
a qual tivemos contato por meio de publicações trazi-
das dos Estados Unidos pelo engenheiro agrônomo 
Hebert Levy. Lembro-me que, num primeiro momento, 
não acreditamos naquilo. Era tão estranho! Plantar sem 
arar? Não se falava em cultivo reduzido ou cultivo mí-
nimo. O negócio era só “curva de nível”. Depois de anos 
vimos que era o futuro para a conservação do solo e da 
água”, relembra o agrônomo que fez parte da equipe da 
Divisão, foi precursor junto com uma equipe de especia-
listas em difundir novas práticas e estratégias conserva-
cionistas como a atuação em microbacias hidrográficas 
e a adoção da cobertura morta, esta tendo início em um 
trabalho pioneiro realizado na década de 1980, nos mu-
nicípios de Jundiaí, Louveira e Vinhedo, com a utilização 
de ervilhaça e aveia preta nas entrelinhas da cultura da 
uva.

Paulo Galetti relembra um trabalho que inte-
grou e tem impacto até hoje, realizado na cidade de 
Iracemápolis. “Em 1990, esse município viveu um dra-
ma: o assoreamento de cursos d’água. Na época fomos 
chamados pela Prefeitura – eu, o engenheiro agrô-
nomo Ricardo Bellinazzi, e o pesquisador do Instituto 
Agronômico de Campinas, Francisco Lombardi Neto –, 
para elaborar um projeto para a recuperação das áreas 
degradadas. Havia uma usina no município e o excesso 
de mecanização provocava a compactação do solo, o 
que impedia a infiltração de água. Fizemos um diagnós-
tico da situação com os técnicos da usina e os produto-
res e implementamos ações que resultaram na redução 

Os engenheiros agrônomos Paulo Galetti e Mário Ivo Drugowich 
relembram histórias de projetos e ações da Secretaria.
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do número de operações mecanizadas, na cultura e no 
dimensionamento dos talhões para controle da erosão 
e na redução de queimadas. Além disso, testamos um 
novo modelo de recomposição e distribuição de mata 
ciliar, que é utilizado até hoje. Como resultado, a água 
voltou em quantidade e qualidade para toda a popu-
lação”, conta emocionado o extensionista de 83 anos e 
que por mais de 40 anos dedicou sua vida funcional à 
conservação do solo e da água, tendo escrito uma pu-
blicação sobre solos na década de 1960, período em que 
não havia quase nenhum livro em português sobre o 
assunto.

Para o engenheiro agrônomo Dorival Bertolini, 
que ingressou no Dema em 1965 e permaneceu na CATI 
até 1995, atuando na área de conservação do solo e da 
água, os cursos promovidos pela CATI marcaram época 
e contribuíram para a expansão da conscientização am-

biental no meio rural. 
“A instituição formou 
equipes de especia-
listas em conserva-
ção do solo, oriundos 
do Dema. Na década 
de 1970, foram rea-
lizados muitos tra-
balhos, mas um dos 
principais iniciados 
no Departamento, na 
década de 1960, foi a 
realização de cursos 
sobre o tema para os 
professores da rede 
estadual de educação. 
Elaboramos a Cartilha 
da Conservação do 
Solo, que era multipli-
cada para os alunos. 

Depois, foram editados os primeiros livros didáticos de 
ciências com referência aos recursos naturais. É gratifi-
cante saber que nosso trabalho influenciou toda uma 
geração e tem reflexos até hoje”, declara o agrônomo 
que, do alto de seus mais de 30 anos de conhecimen-
to e trabalho,  vê que as bases lançadas há tanto tempo 
ajudam as novas gerações, que incluem os seus netos, a 
ter consciência de que os recursos naturais são finitos e 
precisam de cuidados em todo o tempo.

O engenheiro agrônomo Eduardo Lara Campos tem 
78 anos e por mais de 30 atuou em diversas funções, 
começando pela Divisão de Conservação do Solo e da 
Água e depois na CATI em várias funções, entre as quais 
como diretor do Centro de Comunicação Rural. Para ele, 
o trabalho na área conservacionista sempre foi realizado 
de forma intensa. “As equipes tinham, além do conhe-
cimento técnico, um ideal de trabalho. Existiam muitas 
dificuldades, mas todos atuavam de forma a superá-las, 
visando implementar ações que mudassem o cenário ru-
ral e diminuíssem a degradação do solo e da água”, avalia 

Lara Campos, lem-
brando neste con-
texto do trabalho de 
produção da Revista 
Casa da Agricultura, 
por meio da qual 
eram difundidas in-
formações técnicas 
importantes para os 
produtores, além de 
divulgados projetos 
e ações, como os 
concursos conserva-
cionistas que incen-
tivavam a adoção de 
práticas adequadas 
para o momento his-
tórico vivido. 

Entre os proje-
tos dos quais parti-
cipou, ele destaca o Inventário Básico (IB) que era reali-
zado desde a década de 1960, por meio do qual eram 
feitos levantamentos socioeconômicos e dos recursos 
naturais, com mapeamento baseado em fotografias 
aéreas e atuação nas áreas, tendo como foco e unida-
de de planejamento as bacias hidrográficas. “Um desses 
projetos de IB foi realizado com sucesso no município 
de Paraguaçu Paulista. À convite do prefeito, que esta-
va preocupado com a erosão do solo e a falta de água, 
trabalhamos em duas equipes. Percorremos as proprie-
dades, delimitamos a área do município, fizemos um 
mapeamento completo dos cursos d’água, dos tipos de 
solos e da condição de degradação. Com os dados em 
mãos, entregamos um documento para a Prefeitura, no 
qual traçamos as diretrizes e as intervenções necessárias 
para a resolução dos problemas. Esse trabalho mudou 
o município e serviu de estímulo para a implantação de 
uma faculdade de Ciências Agronômicas local”. 

Os extensionistas entrevistados concordam que 
o Inventário Básico foi o precursor do Programa de 
Microbacias instituído na década de 1980, que por sua 
vez foi o precursor do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas (vide reportagem nas páginas 37 e 38). 
“Começamos um trabalho de intervenções conservacio-
nistas tendo por base o modelo de delimitação de área 
em microbacias e o levantamento de informações, como 
no Inventário Básico. As primeiras ações foram execu-
tadas em microbacias localizadas em Monte Mor, no 
Córrego Azul, em 1986, seguidas de Piracicaba, Ribeirão 
Preto e Presidente Prudente”, relatam.

Para Mário Ivo Drugowich, diretor do Centro de 
Informações Agropecuárias da CATI, que, entre outras 
atividades, trabalha com novas tecnologias que possibi-
litam a ampliação das ações conservacionistas propos-
tas e executadas pela instituição há 35 anos, o trabalho 
da Secretaria merece destaque, pois sedimentou proje-
tos e programas atuais importantes para a conservação 

dos recursos naturais. “O desenvolvimento sustentável 
em São Paulo tem suas raízes no trabalho de pioneiros 
que, com poucos recursos e tecnologias, mas muito en-
tusiasmo, suor e estudo, implementaram ações que têm 
reflexo e abriram caminho para trabalhar os conceitos 
atuais de sustentabilidade com os produtores. O siste-
ma moderno de atuação em microbacias segue o mes-
mo princípio do levantamento da capacidade de uso 
do solo e da água, difundido há muitos anos. O sistema 
de plantio direto, que hoje abrange mais de um milhão 
de hectares, se expandiu a partir do trabalho pioneiro 
do engenheiro agrônomo José Caetano Sobrinho, da 
Delegacia Regional Agrícola da CATI de Marília, em me-
ados de 1970. É preciso conhecer um pouco da história 
para apreciar a verdadeira grandeza de uma instituição 
que se faz com pessoas comprometidas com o desen-
volvimento sustentável”.

Irrigação: programas executados pela Secretaria 
intensificaram a adoção em São Paulo

De acordo com informações da publicação A irriga-
ção no Brasil, do Ministério da Integração Nacional, a ir-
rigação no País é recente quando comparadas a outras 
experiências mundiais. O primeiro projeto que se tem 
notícia começou em 1881, no Rio Grande do Sul, por 
iniciativa privada, com a construção de um reservatório 
para permitir o suprimento de água a ser utilizada na 
lavoura de arroz irrigado por inundação. “Embora seja 
uma técnica muito antiga, seu uso tornou-se frequente 
no País nos últimos 30 anos, inicialmente, como mencio-
nado, no Rio Grande do Sul, depois em São Paulo, em 
café irrigado por aspersão e, posteriormente, nas déca-
das de 1960 e 1970, na região Nordeste”, explica o coor-
denador da CATI José Carlos Rossetti, que na década de 
1980 foi presidente da Comissão Técnica de Irrigação da 
Secretaria de Agricultura.

Em 1970, havia menos de 800 mil hectares de terras 
irrigadas. Relatos históricos apontam que apesar de a 
irrigação no Brasil ter sido impulsionada pela inciativa 
privada, o salto para os quase quatro milhões de hecta-
res atuais aconteceu por conta do desenvolvimento de 
políticas de investimento público em infraestrutura para 
o sistema, transmissão e distribuição de energia, bem 
como financiamento de equipamentos, por meio de 
ações como as desenvolvidas pelo  Programa Nacional 
de Irrigação (Proni). “Além desse dispositivo institucio-
nal, o desenvolvimento da irrigação privada foi apoia-
do pelo Programa de Financiamento de Equipamentos 
de Irrigação (Profir), de 1982; ambos do Ministério da 
Agricultura, que em São Paulo foram executados pela 
Secretaria de Agricultura”, lembra o coordenador, enfa-
tizando que, no Estado, a implementação e execução, 
pela CATI, do Programa de Feijão Irrigado (Pró-Feijão), 
no mesmo período, também foi uma ação incentivadora 
da ampliação da área irrigada, ao lado de ações regio-
nais como a criação do Plano de Desenvolvimento da 
Fruticultura Irrigada no noroeste paulista e do Projeto 
de Irrigação em Uva, desenvolvido na mesma região. 

“Comecei o meu trabalho na Secretaria, atuando com 
assistência técnica e extensão rural no Pró-Feijão. Depois 
participei do grupo autor do Plano da Fruticultura e do 
Projeto da Uva”, relata Rossetti, enfatizando que, além 
de incentivo à adoção de sistemas irrigados, a Secretaria 
se empenhou no apoio técnico para que os produtores 
utilizassem o sistema de forma correta e com equipa-
mentos adequados à cada propriedade e cultura, com 
otimização no uso de água.

Outro fator que apoiou o desenvolvimento da ir-
rigação foi a criação de legislações específicas como o 
Código de Águas de 1934 ; a Lei de Irrigação, que instituiu 
a Política Nacional de Irrigação em 1979; a Constituição 
de 1988, a qual estabeleceu um sistema nacional de ges-
tão de recursos hídricos. Nesse contexto, São Paulo foi 
pioneiro nesse processo, aprovando uma lei de gestão 
de recursos hídricos em 1991.

Acompanhamento Pluviométrico: ação da SAA é 
determinante para os produtores paulistas  

Em 1892, com a transferência da então denominada 
Imperial Estação Agronômica de Campinas para o gover-
no do Estado, o monitoramento de dados meteorológi-
cos, em especial de precipitação, realizado desde 1890, 
foi integrado às ações da SAA, a qual ficou responsável 
pelo atual Instituto Agronômico (IAC), de Campinas. “A 
estação do IAC é a segunda mais antiga do Brasil. Esse 
é um fato importante, pois com os dados da rede me-
teorológica, podemos fazer estudos de zoneamento 
climático, risco de culturas às adversidades meteoroló-
gicas, frequência de geada, necessidade de irrigação, 
melhor época de plantio etc.”, explica Orivaldo Brunini, 
pesquisador do IAC/Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta), responsável pela área, enfatizando 
que os dados são utilizados pelos produtores para otimi-
zar o uso de água e irrigação na propriedade.

Desde a década de 1990, esse trabalho passou a ser 
realizado de forma mais integrada entre o IAC e a CATI. 
“Além do monitoramento, após a maior integração entre 
o trabalho da pesquisa e da extensão rural, a Secretaria 
passou a ter uma ação ainda mais relevante no monito-
ramento e estabelecimento de ações para reduzir im-
pactos da seca, com a criação da Rede Data Clima, que 
emite boletins agrometeorológicos de 145 municípios, 
nos quais foram instaladas estações agrometeorológicas 
automatizadas gerenciadas pelas duas instituições, o 
que facilita a divulgação dos dados tanto para os agricul-
tores quanto para Defesa Civil; e do Centro Integrado de 
Informações Agrometeorológicas da Apta. Outro exem-
plo importante foi a criação do Sistema Antecipado de 
Alerta de Seca (Siaseca), cujo grupo gestor foi estabele-
cido na CATI”, afirma Brunini, destacando alguns traba-
lhos realizados nesse período: “junto com a geração de 
informações, fizemos o zoneamento climático de diver-
sas culturas, o zoneamento agroambiental para o setor 
sucroalcooleiro e monitoramos a frequência de geadas, 
entre outros”. 

Eduardo Lara Campos: "superamos muitas 
dificuldades para implementar ações que di-
minuíssem a degradação do solo e da água".
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Aconteceu
Aldeia recebe barracão 

multiuso para processamento 
da mandioca, pelo Projeto 
Microbacias II – Acesso ao 

Mercado

No dia 24 de janeiro, os indíge-
nas da Aldeia Ekeruá, localizada em 
Avaí, na região de Bauru, receberam 
do governador Geraldo Alckmin 
e do secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Arnaldo Jardim, um barra-
cão multiuso para o processamen-
to de mandioca, principal produto 
produzido na aldeia. O empreendi-
mento foi construído com recursos 
do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II 
– Acesso ao Mercado, que também 
financiou a compra de máquinas e 
equipamentos.

No barracão multiuso, de 148m2, 
os índios poderão fazer a limpeza 
da mandioca, descascar e embalar 
para venda. A estrutura em funcio-
namento irá gerar novos postos de 
trabalho. Serão 50 empregos dire-
tos e cerca de 200 indiretos. Antes 
do Microbacias II, em 2012, apenas 
quatro pessoas trabalhavam com 
mandioca, eram cultivados na al-
deia 24 hectares e produzidas 240 
toneladas, que eram comerciali-
zadas por intermediários. Com o 
Projeto em vigência na aldeia, des-
de 2014, a área cultivada passou 
para 100 hectares e a produção au-
mentou para 1.300 toneladas, co-
mercializadas com o apoio de uma 
cooperativa de agricultura familiar 
de Ubirajara. 

Novos veículos são entregues 
para a CATI

Nos primeiros meses do ano, 
o governador Geraldo Alckmin, 

o secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Arnaldo Jardim, e o coorde-
nador da CATI, José Carlos Rossetti, 
entregaram 68 novos veículos 0km 
para as Casas da Agricultura da 
CATI, dos 72 previstos para 2015.

A aquisição de veículos faz par-
te dos investimentos do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
– Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, projeto do governo do 
Estado em parceria com o Banco 
Mundial. O objetivo é investir na in-
fraestrutura da instituição para me-
lhorar as condições de trabalho dos 
extensionistas e ampliar o atendi-
mento aos agricultores. Entre 2012 
e 2014, foram entregues 363 novos 
veículos, com investimento total 
de R$ 8,9 milhões e para este ano a 
previsão é que o investimento seja 
de cerca de  R$ 2 milhões com os 72 
novos carros. 

Encontro na CATI sela parceria 
para auxiliar o produtor rural a 

preencher o CAR
No dia 10 de fevereiro foi realiza-

do na CATI o “Encontro SAA/Faesp 
para Mobilização de Dirigentes para 
Inscrição no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR)”, que  reuniu mais de 
300 participantes entre diretores e 
técnicos da CATI, da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária (CDA), 
da Secretaria do Meio Ambiente 
(SMA), dos institutos de pesquisa 

comandados pela Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta), presidentes de sindicatos 
rurais e produtores. 

O Cadastro é declaratório e obri-
gatório e deverá ser preenchido 
pelo produtor com o auxílio dos 
técnicos. Com o cadastro atualiza-
do o produtor terá acesso aos fi-
nanciamentos, ao crédito e seguro 
rural, entre outros benefícios. Sem 
o CAR, o produtor não poderá parti-
cipar do Programa de Recuperação 
Ambiental (PRA), registrar áreas 
consolidadas, planejar a regulariza-
ção das áreas de Reserva Legal (RL) 
e Área de Proteção Permanente 
(APP). Com o CAR e, posteriormen-
te, sendo inserido no PRA, o produ-
tor terá 20 anos para adequação, 
sendo necessário cumprir metas de 
10% a cada dois anos.

Preencha o CAR no site:  
www.ambiente.sp.gov.br/sicar

Equipe do Banco Mundial 
se reúne com gestores  do 
Microbacias II - Acesso ao 

Mercado   
De 9 a 13 de março, uma mis-

são do Banco Mundial se reu-
niu em São Paulo e Campinas 
com as equipes da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento e 
da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, do Estado de Sâo Paulo, 
para discutir e avaliar a execução 
do “Projeto de Desenvolvimento 
Rural – Microbacias II – Acesso ao 
Mercado”.

 Durante a Missão foram apre-
sentados os avanços do Projeto e 
a CATI propôs uma estratégia para 
agilizar a execução do Microbacias 
por meio de um acompanhamento 
semanal das Iniciativas de Negócio 
aprovadas. Um grupo técnico será 
criado para ficar exclusivamente à 
disposição das organizações e ace-
lerar a execução dos projetos. 

Leia as notícias completas no site 
da CATI 

 www.cati.sp.gov.br 
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