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A Revista Casa da Agricultura mudou, esta nova edição foi pensada e pre-
parada para atender o público que procura a CATI em nossa sede em 
Campinas ou nas Casas da Agricultura (CAs), nos escritórios regionais 
e nos Núcleos de Produção de Sementes e Mudas, pertencentes ao 

Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM). 

 É um público variado e foi pensando nessa diversidade dos nossos leitores que 
após 24 edições temáticas (2010 a 2015) optamos por oferecer um produto que 
procura abordar as questões que permeiam a agropecuária com reflexos no dia a 
dia dos produtores rurais. Nesta primeira edição de 2016, percorremos o calendá-
rio com assuntos voltados à área de atuação da CATI, como a conservação do solo 
(Dia Nacional da Conservação do Solo, 15 de abril) e da água (Dia Mundial da Água, 
22 de março). Março foi o mês da mulher e o leitor encontrará suas conquistas na 
agricultura e no fortalecimento de associações e cooperativas, muitas comandadas 
por mulheres.

 O Cadastro Ambiental Rural (CAR) movimentou o primeiro quadrimestre do ano, com o prazo final para 
entrega por todos os estados da Federação em 5 de maio. São Paulo já estava mobilizado, uniu esforços e 
parceiros, e surpreendeu, conseguindo, próximo à prorrogação chegar a mais de 90% de preenchimento, 
demonstrando o comprometimento dos órgãos envolvidos e dos produtores rurais paulistas. Com a prorro-
gação os produtores têm até maio de 2017, mas quem já fez o CAR já pode se preparar para o PRA (Programa 
de Regularização Ambiental,) com projetos que preveem a regularização gradativa das áreas nos próximos 20 
anos. Um novo desafio para a agricultura paulista, que “anda de mãos dadas” com o meio ambiente, seguin-
do as diretrizes determinadas e comandadas pelo governo do Estado de São Paulo.

 O Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado também ganhou um novo fôlego no final de 2015, com a 
prorrogação das suas ações até setembro de 2017. Na visita do atual consultor do Banco Mundial, Maurizio 
Guadagni, mostramos um pouco do que já foi concluído e as mudanças na qualidade de vida dos envolvidos, 
principalmente produtores rurais e suas famílias.

 As entrevistas especiais continuam a abrir cada uma das edições. Para elas, convidamos expoentes do 
ramo do agronegócio ou experts que apresentam um panorama sobre uma cadeia ou assunto específico. No 
caso desta edição, convidamos Ivan Wedekin, que abordou o desempenho da agricultura em momento de 
crise econômica. Há luz no fim do túnel e, mais uma vez, a agricultura vem em socorro do País. O sinal está 
verde para muitas atividades agropecuárias, só é preciso estar atento e aproveitar as oportunidades.

 Como novidade, lançamos: “Cultivando Saúde”, “Aprenda com a CATI” e o “Vitrine Tecnológica”; espaços 
elaborados com o apoio técnico da Divisão de Extensão Rural da CATI e/ou convidados. E as CAs continuam 
sendo alvo de reportagens especiais; a cada edição, dividimos com o leitor uma forma de trabalhar, um estilo 
de comandar as ações e as conquistas efetuadas. Nesta edição, CA Auriflama, da esfera de atuação da CATI 
Regional General Salgado, que tem na bovinocultura de corte, na produção de sementes de forrageiras e nos 
grãos as suas principais cadeias produtivas, foi a escolhida.
 
 Esperamos que aprove as mudanças, participe na seção do leitor e sugira temas de seu interesse para 
tornar a Revista Casa da Agricultura ainda melhor. 

 Boa leitura!

AOS LEITORES

José Carlos Rossetti
Coordenador da CATI

COM ATENÇÃO ÀS OPORTUNIDADES,
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA TEM SINAL VERDE
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PISCICULTURA
Caio Barbiere, de Leme (SP) - Tenho um sítio de dois alquei-
res e 28 mil metros quadrados, em Leme, no Estado de São 
Paulo, e gostaria de saber se posso fazer um tanque para 
peixes, pois o lugar tem brejo e uma mina muito rica em 
água. Preciso saber como providenciar a documentação.

Prezado Caio,
Duas análises são importantes:
1ª) viabilidade técnica e econômica para implantação do 

empreendimento, com base nas condições de sua 
propriedade, principalmente na disponibilidade de água 
que o senhor já mencionou. Temos que verificar quantos 
viveiros podem ser construídos, tamanho, capacidade 
produtiva, entre outros e, a partir daí, estudar as 
viabilidades econômica e financeira;

2ª) A regularização, ou seja, fazer uma atividade dentro da 
lei. Pelo que entendi, o senhor precisaria construir os vi-
veiros dentro da Área de Preservação Permanente. Para 
isso, é necessário elaborar um projeto e solicitar junto à 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) autorização para a constru-

ção e a licença ambiental para a atividade de piscicultura. 
Além disso, são necessárias as seguintes autorizações:

• Outorga de uso da água, junto ao Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE);

• Registro Geral da Pesca, junto ao Ministério da Agricultura;
• Cadastro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama);
• Nota Fiscal de produtor rural.

 Embora seja uma tramitação complicada, com o apoio 
de nossos técnicos, é possível implantar a atividade de 
piscicultura em sua propriedade, atividade essa que 
tem demonstrado um grande potencial para geração de 
renda para o produtor rural. Para um atendimento mais 
personalizado, recomendo que converse com o técnico da 
Casa da Agricultura de sua cidade.

Engenheiro agrônomo Fernando Jesus Carmo
Gestor Estadual do Projeto Aquicultura - CATI Regional Jales
fernando.carmo@cati.sp.gov.br 

Este é um espaço para você, leitor, tirar dúvidas e buscar 
orientações com a equipe da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI).  Para enviar a sua manifestação, escreva 
para faleconosco@cati.sp.gov.br

CAQUI e JABUTICABA
Alisandra Arcenio Takakura, de Jaboticabal (SP) - Gostaria de 
mais informações sobre caqui e jabuticaba. Ganhei uma muda, 
que deve ter entre quatro e cinco anos, que está no chão e nun-
ca produziu. Também tenho uma jabuticabeira, que produz 
pouco e quando produz os frutos são pequenos e não duram 
nada. Gostaria de orientações sobre o que fazer para produzir 
essas frutas.

Prezada Alisandra, obrigado pelo contato.
Com relação aos pés de caqui e jabuticaba, é importante fazer 
adubação. Recomendo utilizar cálcio para diminuir a acidez 
do solo, conforme abaixo.

• Método: dilua meio quilo de cal de pintura em 10 litros de 
água e irrigue ao redor das plantas. Aplique todo o líquido 
num raio de meio metro ao redor da planta.

•  Atenção: divida estes 10 litros para as duas plantas, sendo 
cinco litros para o caquizeiro e cinco litros para a jabutica-
beira (bem distribuídos; pode ser com um regador).

•  Compre no comércio ou em uma loja agropecuária, 10 litros 
de húmus de minhoca ou terra vegetal e aplique 5 quilos em 
cada planta, num círculo de 0,5 metro ao redor do tronco . Se 
for possível, escarifique o solo para melhor resultado.

•  Compre também 1 quilo de adubo da fórmula 10:10:10  e 
aplique mensalmente 50 gramas em cada pé (sempre irri-
gue após a adubação).

•  Recomendo fazer podas de limpeza nas plantas, retirando 
galhos velhos e mortos. Faça a poda no final do inverno.

Engenheiro agrônomo José Augusto Maiorano - Gestor estadual do 
Projeto Fruticultura – CATI Regional Campinas
maiorano@cati.sp.gov.br

FEIJÃO

Ricardo Zulato, de Ouro Fino (MG) - Gostaria de saber se 
existe alguma técnica de desinfecção ou tratamento de se-
mente de feijão sem o uso de agrotóxico.

 Ainda não existem trabalhos consistentes nessa área. 
Alguns pesquisadores trabalharam com extratos naturais 

como alho, manjericão e angico, mas não obtiveram resulta-
dos positivos.

 O correto na produção de sementes é se evitar a contami-
nação das sementes no campo, o que é feito com inspeções 
frequentes na lavoura. Lavouras de feijão infectadas com an-
tracnose, mancha angular, bacteriose e mofo branco devem 
ser descartadas como sementes.

Engenheiro agrônomo Odinir Liberati Vieira - Núcleo de Produção de 
Sementes de Santo Anastácio – CATI Regional Presidente Venceslau
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ENTREVISTA - Ivan Wedekin

Atividade agropecuária
se mantém firme, mesmo diante da crise

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

Esta edição da Revista Casa da Agricultura apresenta uma entrevista com Ivan 
Wedekin, engenheiro agrônomo, conferencista, conselheiro, consultor e autor 
de livros e artigos sobre política agrícola, mercados e agronegócio. Ao longo 

da carreira profissional, construiu sólida formação em economia, administração, 
finanças e marketing como executivo de empresas, órgãos públicos e entidades de 
representação do agronegócio. Foi secretário de Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA/2003-2006), diretor de Commodities 
da BM&F Bovespa, diretor da Agroceres e atuou na Sociedade Rural Brasileira e 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ).

 Nascido em Roseira, zona rural do município de Buritama, seu contato com a 
agricultura começou logo cedo, acompanhando as atividades dos avós na área 
rural. Recentemente, desenvolveu com o Canal Rural o “Projeto Agrotendências 
2016”, que teve como objetivo traçar um panorama da agricultura e pecuária no 
Brasil, tendo em vista contribuir para a tomada de decisão no campo e fora dele. 
O destaque e a boa notícia estão no fato de que a agropecuária brasileira segue 
firme, mesmo diante da crise. O País é o terceiro maior exportador de produtos 
agrícolas e São Paulo é um Estado muito relevante na produção agrícola brasileira, 
com destaque para cana-de açúcar, bovinos de corte e frango. 

 Confira a entrevista!
Ivan Wedekin

RCA - Qual é a atual situação do agro-
negócio brasileiro perante as crises 
política e econômica que assolam o 
Brasil?

IW – O agronegócio faz parte da economia 
brasileira e, de modo geral, ele está sendo 
menos afetado pela crise econômica 
porque em 2015 a venda de alimentos 
foi a que apresentou a menor queda, de 
apenas 2,5%, enquanto, por exemplo, o 
setor de automóveis e peças caiu 17,8%, 
o de materiais de construção caiu 8,4% 
e o de móveis e eletrodomésticos caiu 
14%.  O agronegócio sente a crise, mas,  
por estar relacionado com os alimentos, 
item essencial na vida das pessoas, está 
sofrendo menos que outros setores da 
economia.

RCA - Pesquisas mostram que a agro-
pecuária e o agronegócio brasileiros 
tiveram bons resultados em 2015 e se-
guem com o mesmo desempenho neste 
ano. A que se deve esse desempenhoo? 

IW – O agronegócio está com melhor 
desempenho porque ele é competitivo, 
exposto à concorrência internacional 
e o Brasil tem um grande espaço nas 
exportações. O ponto central é a com-
petitividade. É fato que o agronegócio 
tem crescido menos nos últimos anos 
e, apesar de safras e produção de car-
nes recordes, o ritmo diminuiu porque 
nosso mercado interno está deixando 
a desejar, pois vivemos atualmente a 
maior recessão econômica da história 
do Brasil.

RCA – Quais as principais conclusões 
da pesquisa “Agrotendências 2016”? 
Qual o dado mais surpreendente?

IW – As principais conclusões do estudo 
mostram que a força do “agro brasilei-
ro” vem do mercado, não só do merca-
do interno no Brasil, mas também mun-
do afora. O “agro brasileiro” é interior, 
mas é global. É rural e urbano. É com-
petitivo por natureza, tecnologia e tra-
balho dos produtores. Tem uma matriz 
produtiva diversificada e uma geografia 

desenvolvimentista: onde o agro vai, 
o desenvolvimento humano vai atrás, 
com melhoria rápida no IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano.  O estudo 
mostra também que o agricultor é gran-
de consumidor: demanda produtos, 
tecnologias, serviços, financiamento e, 
especialmente, reconhecimento da so-
ciedade brasileira. O agricultor gera ri-
queza e compra tudo o que precisa para 
produzir e viver;  gosta de comprar o 
que dá prazer à vida.

RCA - Como a agricultura pode alcan-
çar bons resultados mesmo em tempos 
de recessão econômica?

IW – A agricultura tem todo um ciclo 
produtivo e, portanto, o agricultor não 
tem condições de interromper a sua 
produção de uma hora para outra. O 
fato é que, mesmo que a recessão eco-
nômica resulte em uma geração da de-
manda por alimentos um pouco menor, 
o “agro brasileiro” tem um grande mer-
cado interno de mais de 200 milhões de 
habitantes: esse mercado é cativo dos 
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produtores rurais brasileiros porque o 
País importa muito poucos alimentos. 
Exceto o trigo, que é o produto que o 
Brasil mais importa, as importações bra-
sileiras são muito pequenas, de maneira 
que o País tem uma espécie de ‘reserva 
de mercado’, que é muito importante 
para a agricultura nacional. O mercado 
interno absorve 70% do que o agrone-
gócio produz, enquanto 30% estão di-
recionados ao mercado externo. Temos 
vantagens decorrentes do grande cres-
cimento dos países asiáticos, especial-
mente a China, que se transformou no 
maior cliente do agronegócio brasileiro. 
Além disso, o Brasil tem ganhado mer-
cados internacionais de modo significa-
tivo, favorecido pela desvalorização da 
nossa moeda, o real. 

RCA - Um ponto favorável é que o agro-
negócio brasileiro está em vantagem 
não só pela disponibilidade de terras 
ou pelo clima tropical, mas essencial-
mente pelas tecnologias e as formas 
de manejo desenvolvidas no País, que 
se bem aplicadas ampliam o potencial 
produtivo das propriedades. 
Como avalia o impacto da tec-
nologia e das pesquisas para a 
dinâmica do agronegócio?

IW – O agronegócio brasileiro 
tem vantagens comparativas 
decorrentes da grande dispo-
nibilidade dos fatores de pro-
dução que são: terra, capital 
e trabalho. Além disso, e mais 
importante, é que ele construiu 
vantagens competitivas oca-
sionadas pela maior produtivi-
dade dos fatores de produção. 
Por exemplo, no período de 
40 anos, entre 1975 e 2014, a 
produtividade total dos fato-
res de produção da agricultura 
brasileira passou de um índice 
100 para 388. Isso significa que 
a produtividade cresceu 3,53% 
ao ano, que é uma taxa muito 
elevada e é o dobro da produ-
tividade alcançada pela agricul-
tura dos Estados Unidos, que 
cresceu a uma média de 1,75% 
ao ano, entre 1975 e 2011. 
Esses dados mostram que o 
aumento da produtividade no 
Brasil está reduzindo a distância 
absoluta entre a maior produti-
vidade dos Estados Unidos e a 
do Brasil. Isso é consequência 
dos investimentos em pesqui-
sa realizados por instituições 
públicas e também pelo grande 

investimento de empresas globais em 
tecnologia. E pela determinação dos 
produtores em utilizar essas tecnolo-
gias, incentivadas pela política agrícola 
brasileira, especialmente o crédito para 
investimento.

RCA - Quais setores da agricultura 
estão tendo melhor desempenho no 
Brasil? E no Estado de São Paulo? 
Apresente números.

IW - No Brasil, há um conjunto de pro-
dutos que são os maiores e mais velozes 
do ponto de vista do crescimento. De 
2006 a 2015, o Valor Bruto da Produção 
(VBP) de soja cresceu 8,8% ao ano em 
termos reais, ou seja, acima da inflação. 
A soja, além de ser o maior produto, 
com R$ 106 bilhões, foi aquele cuja pro-
dução mais cresceu. O segundo produto 
no ranking são os bovinos de corte, com 
R$ 74 bilhões de VBP e crescimento 
de 6,2% ao ano. Entre os 10 produtos 
de maior VBP, apenas o café (o 7.o do 
ranking) teve a menor taxa de cresci-
mento, com 0,49% ao ano. 

 O Estado de São Paulo é o segun-
do estado brasileiro em termos de VBP 
em 2015, com R$ 66 bilhões, perdendo 
para o Mato Grosso, que atingiu R$ 67 
bilhões, e à frente do Paraná, com 
R$ 63 bilhões. São Paulo tem uma base 
de produção agropecuária muito im-
portante, mas é um estado dotado de 
infraestrutura e indústria de proces-
samento. O Mato Grosso ainda é um 
estado baseado em matéria-prima. O 
Paraná combina grande produção ve-
getal e animal, mas avançou forte em 
processamento e exportação. O VBP de 
São Paulo cresceu 2% ao ano entre 2006 
e 2015, um valor bem inferior se com-
parado aos 11,6% do líder Mato Grosso 
e dos 7,9% do Paraná. De todo modo, 
os dados mostram que o Estado de São 
Paulo é muito relevante na produção 
agrícola brasileira, com destaque para a 
cana-de-açúcar, com R$ 27,7 bilhões, os 
bovinos de corte, com R$ 7,9 bilhões, e  
o frango, com R$ 5,7 bilhões.

RCA – Como ficam a geração de em-
prego no campo e o nível de ocupação 

do setor agropecuário? Qual o 
atual cenário e quais as pers-
pectivas?

IW - A agropecuária brasileira, 
ao investir profundamente em 
tecnologias, acaba reduzindo a 
utilização de mão de obra, em 
função, principalmente, do pro-
cesso de mecanização e do tra-
tamento químico das lavouras. 
Nos últimos 40 anos, a utiliza-
ção de mão de obra no campo 
brasileiro caiu 1/3, ou seja, apro-
ximadamente 33,3%. No entan-
to, outra característica impor-
tante é que hoje a demanda é 
por trabalhadores mais capaci-
tados e aptos para trabalharem 
com as mais modernas tecnolo-
gias do campo.

RCA - Como estão as exportações? 
A alta do dólar atrapalha, já 
que o câmbio desvalorizado 
encarece os insumos importados 
usados na produção agrícola, 
ou colabora para a renda dos 
pequenos e médios produtores, 
que conseguem manter estáveis 
seus negócios e até lucrar neste 
cenário de crise? 

IW - O agronegócio brasileiro é 
bastante competitivo no mer-
cado global e isso faz com que 
o Brasil seja o terceiro maior ex-Fonte: Ivan Wedekin
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portador mundial de produtos agrícolas 
(atrás do bloco de 28 países da União 
Europeia e dos Estados Unidos), mas o 
País tem o maior saldo da balança co-
mercial agrícola do mundo. E isso ates-
ta a liderança brasileira. Mesmo com a 
queda dos preços das commodities, o 
desempenho das exportações do agro-
negócio é bastante positivo. De janei-
ro a abril deste ano, foram exportados 
US$ 28,1 bilhões, acima dos US$ 25,5 
de 2015. O saldo da balança comercial 
neste ano já alcança US$ 24 bilhões, no 
período de janeiro a abril, contra US$ 
20,5bilhões nos quatro primeiros meses 
de 2015. 

RCA – O acesso dos produtores rurais 
aos créditos está estável ou cauteloso, 
já que o cenário é de insegurança eco-
nômica? 

IW – O crédito tem o papel fundamen-
tal de propiciar aos agricultores capital 
de giro e condições de financiamento 
para investir na sua atividade. O volu-
me de crédito total no Brasil cresceu 
de R$ 42 bilhões, em 2005, para R$ 166 
bilhões, em 2014, e, neste ano-safra, 
deverá fechar em torno de R$ 160 bi-
lhões. Em 2015, 59% do crédito foram 
para custeio e 26% para investimento, 
portanto esses dados mostram o fator 
importantíssimo do crédito para melho-
rar a tecnologia e a capacidade produ-
tiva dos nossos agricultores. Só cresce 
quem investe.

RCA – Um dos impactos negativos 
da crise foi o aumento do custo de 
produção.  De que forma ele pode ser 
controlado?

IW – A desvalorização cambial promo-
veu o encarecimento do preço dos insu-
mos importados. Muito embora o preço 
de fertilizantes no mercado internacio-
nal esteja, de certa forma, estável, em 
um nível baixo em função da queda do 
preço do petróleo, especialmente de-
pois de 2014. Os fatores principais de 
alta no custo da produção foram a des-
valorização cambial do real, o aumento 
de custo de energia e o encarecimento 
da mão de obra pela elevação do salário 
mínimo ano após ano. ‘Agronegócio é 
câmbio’: no balanço dos fatores positi-
vos e negativos, a desvalorização cambial 
mais favorece a agricultura do que pe-
naliza. O ganho de receita do produtor é 
mais importante do que o aumento do 
custo, especialmente para os produtos 
que o Brasil tem grande participação 
nas exportações.

RCA – A gestão adequada da proprie-
dade faz a diferença no lucro do 
produtor.  Os produtores estão profis-
sionalizando mais os seus negócios 
diante da crise?

IW - Sim. É fundamental que o agricul-
tor se aperfeiçoe, se desenvolva, procu-
re pela assistência técnica e pelas orga-
nizações rurais, participe de discussões 
com outros produtores, com o objetivo 
de melhorar a gestão de sua proprieda-
de. Quando os preços estão muito bons 
é natural que haja um certo ‘relaxamen-
to’ do produtor, mas nos momentos de 
dificuldade, em que o mercado não está 
tão favorável, é quando a gestão deve 
ser mais ‘caprichada’. O produtor sabe 
ou deve procurar saber que é possível 
fazer inúmeras melhorias na proprie-
dade, sem gastar tanto, investindo em 
processos de custo zero como um me-
lhor manejo, uma mais adequada regu-
lagem de máquinas e assim por diante. 
O que faz o lucro é o ‘olho’ e o trabalho 
do produtor. 

RCA - De acordo com o Ministério da 
Agricultura, as perspectivas brasilei-
ras para o agronegócio em 2016 são 
otimistas. Quais os fatores que levam 
a este otimismo e o que o produtor 
precisa fazer para se manter bem na 
atividade?

IW – Este cenário traçado é mais um 
exemplo de que o potencial de expan-
são do agronegócio brasileiro é im-
portante. Temos terra, temos o maior 
estoque de tecnologia do mundo tro-
pical e subtropical e agricultores de 
talento. Esses produtores são mais jo-
vens se comparados aos da Europa e 
dos Estados Unidos e essa característica 
oferece uma força gerencial importan-
te. O Brasil, em sua agropecuária, apre-

senta carência de infraestrutura – pon-
to crítico, maior motivo de erosão da 
renda do produtor rural. Outro ponto 
fundamental é que o País precisa ter  
estabilidade da economia, inflação e 
juros baixos e contas governamentais 
ajustadas. A estabilidade macroeconô-
mica favorece dois grandes beneficiá-
rios: os consumidores brasileiros, que 
terão um poder de compra maior, e os 
agricultores, que não comandam seus 
custos e os preços de sua comerciali-
zação. Portanto, os maiores sócios da 
estabilidade da economia brasileira 
são os agricultores e os consumidores 
brasileiros.

RCA – Qual a importância da extensão 
rural para os resultados positivos no 
campo?

IW – A produtividade só cresce com 
pesquisa e aplicação de tecnologia no 
campo. A agricultura paulista é muito 
diversificada, com níveis de produtivi-
dade variados, em função das condições 
de renda, de acesso à tecnologia e até 
de educação e renda dos produtores. 
Para que essa produtividade cresça ao 
longo dos próximos anos e para que o 
produtor rural seja mais eficiente na ad-
ministração do seu negócio, a extensão 
rural é absolutamente importante. O 
investimento no capital humano, como 
afirmava o economista norte-ameri-
cano Theodore Schultz, Prêmio Nobel 
de Economia nos anos de 1970, pelos 
seus estudos voltados à agricultura, ‘a 
educação e a capacitação são as chaves 
para o aumento da renda e da qualida-
de de vida do produtor e de sua família’.

RCA – Deixe uma mensagem aos pro-
dutores paulistas.

IW - Eu tenho muito orgulho da agri-
cultura paulista. Nasci na roça, no inte-
rior de São Paulo, e pude testemunhar 
no trabalho da minha família, princi-
palmente dos meus avós, o esforço 
dos agricultores de São Paulo, muitas 
vezes migrantes do Japão, da Itália, 
da Alemanha, e de outros estados do 
Brasil, que para cá vieram e constru-
íram um Estado líder na agricultura 
brasileira. Vejo com muita motivação 
uma nova geração de produtores com-
prometidos com a tecnologia e o ge-
renciamento do negócio e do capital 
e que vão, certamente, fazer de São 
Paulo um Estado ainda mais importan-
te na agropecuária e no agronegócio 
do Brasil.
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“O agronegócio sente 
a crise, mas, por 

estar relacionado 
com os alimentos, 
item essencial na 
vida das pessoas, 

está sofrendo menos 
que outros setores 

da economia.”
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Importância social do solo
na dignidade do homem do campo

Adalberte Stivari – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Dracena – ute.dracena@cati.sp.gov.br
Mário Ivo Drugowich – Engenheiro Agrônomo – Centro de Informações Agropecuárias (Ciagro/CATI) – drugo@cati.sp.gov.br

A importância social da conservação do solo não advém 
de nenhuma corrente ideológica, mas de uma necessi-
dade básica de sobrevivência. Simples relação de cau-

sa e efeito. A exploração extrativista de solos quimicamente 
ricos, porém fisicamente de extrema fragilidade, após vários 
ciclos de culturas como o algodão, amendoim e café, provo-
cou, em três gerações, o êxodo rural, mesmo contra a vontade 
do produtor, fato cantado exaustivamente em verso e prosa 
e registrado no cancioneiro popular pelas modas de viola 
ditas “de raiz”. Esses fatos promoveram intensa rotatividade 
da posse das terras ou a manutenção dessas como atividade 
secundária, por conta, principalmente, da falta de lucrativi-
dade ocasionada pela degradação dessas áreas, ditas “pasta-
gens”, mas entendidas como áreas marginais, submetidas a 
usos menos nobres, pousios prolongados ou mesmo ao total 
abandono, ocasião em que as braquiárias, e apenas elas, se 
consolidaram (daí o uso do que passou a ser substantivo de 
“pastagens”).

 Inexoravelmente tal cenário apontava para a falência da 
atividade agropecuária do oeste paulista, exceto, talvez, pela 
pecuária extensiva, que demandava grandes áreas (e, por 
consequência, grandes posses) para justificar economica-
mente a atividade, dada a baixa capacidade de suporte de 
animais. Isso funcionou durante décadas para fundamentar 
a substituição das propriedades familiares, falidas, por ativi-
dades melhor remuneradas nos centros urbanos, ao mesmo 
tempo em que grandes pecuaristas as absorviam.

 Considerando essas premissas e a constatação do cenário 
que vinha se apresentando, a Extensão Rural elaborou um de-

talhado diagnóstico da situação, o que permitiu a formulação 
de políticas públicas para intervir no problema, definindo as-
sim as bases do Projeto Integra SP. Por meio dessa ferramen-
ta, dentre outras, está sendo possível começar a reverter o 
processo de êxodo rural. Evidente que não retornaram todos 
que partiram, mas passou-se a oferecer uma opção aos que 
ainda têm aptidão para retornar (ou de se manter) e viver 
com dignidade, pois o campo hoje oferece toda a comodida-
de da zona urbana, ainda com uma vantagem sobre essa, pois 
a violência, poluição e o custo de vida são menores em rela-
ção ao meio urbano. O que falta é a rentabilidade. E a rentabi-
lidade é possível, porém o alicerce para isso começa com um 
solo produtivo. Sendo assim, é que se tem trabalhado com 
alternativas de explorações econômicas com foco na renta-
bilidade. Se o foco não for esse, a conservação de solo vira 
poesia. Exemplos práticos têm sido os projetos de pecuária 
leiteira intensiva (CATI Leite), quando se busca nesta atividade 
laboriosa a rentabilidade econômica, na qual os índices zoo-
técnicos, agronômicos e econômicos devem ser perseguidos 
com toda acurácia necessária, para se obter este objetivo. 

 Os itens elegíveis do Projeto Integra SP, com suas linhas 
de financiamento amplas e flexíveis, permitem alcançar a 
excelência dos índices almejados ou, ainda, reinserir áreas 
degradadas ao estoque de patrimônio de bens de produção, 
ganhando, além da valorização da propriedade e do seu en-
torno, principalmente a necessária valorização da autoestima 
do produtor, que passa a valorizar ainda mais o seu legado.

 Na busca para se atingir esses índices técnicos, a conser-
vação de solo, dentre as Boas Práticas adotadas na produção, 
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deixa de ser uma preocupação, pois a mesma já terá se inte-
grado ao dia a dia da propriedade, sempre visando à otimiza-
ção da produção das forrageiras cultivadas com o objetivo de 
minimizar o custo da atividade. O produtor passa a ter no seu 
inconsciente que a conservação de solo por ele praticada é a 
mola propulsora de todo o seu processo produtivo.

 Vários exemplos podem ser citados, como o da família de 
um produtor que abandonou a atividade, contra a sua vonta-
de, para virar caminhoneiro e voltou depois de ter parte da 
sua propriedade recuperada com recursos subvencionados. 
Com esse estímulo, a adoção dos princípios da pecuária de 
leite intensiva - preconizados pelo Projeto CATI Leite -, e in-
vestimentos da ordem de R$ 150 mil, hoje, apenas um ano 
após a sua volta à atividade, já esta obtendo renda 10 vezes 
superior à da região, o que possibilitou até a construção de 
nova moradia para acomodar toda a sua família. Ou, ainda, 
o exemplo do assentado que passou da condição de eterno 
descontente com o tamanho da sua propriedade e em perma-
nente conflito com os vizinhos e os seus pares, para o sucesso 
como empreendedor ao reestruturar sua pequena concessão 
para gerar renda e possibilitar oferecer conforto e abrigo para 
sua família, demonstrando grande ânsia de crescimento.

 Outro exemplo é o do produtor rural, com formação pro-
fissional de médico veterinário, que do total descrédito à 
capacidade de recuperação de área na propriedade tomada 
por voçorocas, passou a fiel difusor da tecnologia para toda a 
região após verificar o sucesso da empreitada. Também cabe 
incluir a experiência do produtor que já tinha definido a ven-
da do imóvel em função da falta de água para dessedentar 
seu rebanho e após a implementação de projeto de recupe-
ração dos solos da sua propriedade com a adoção de práti-
cas de manejo e intervenção motomecanizada, logrou obter 

a recuperação da mina d’água, que provê, hoje, mais de seis 
polegadas de água pura, possibilitando o trato dos animais e 
revertendo sua decisão de abandonar a propriedade. Ao con-
trário, já adota as tecnologias empregadas na área restante da 
propriedade, visando aumentar consideravelmente seu reba-
nho, já que as condições agora o permitem.

 Vale citar, ainda, a história do produtor que, após arrendar 
sua propriedade para usos não agrícolas, a partir da recupe-
ração do solo totalmente degradado por voçorocas e erosão 
laminar extremamente severa, a ponto de não suportar ne-
nhuma cultura, voltou a explorar a propriedade, inclusive com 
culturas não convencionais e extremamente exigentes, aten-
dendo aos nichos de mercado regionais específicos, o que o 
colocou como um produtor modelo.

 Em todos os casos, é possível notar a relação de causa 
e efeito. O solo preservado e a adoção de tecnologias ade-
quadas para pequenas áreas garantem  a boa produção com 
obtenção de renda, agregando qualidade de vida e a manu-
tenção do homem no campo. O produtor passa a viver com 
alegria e galhardia, orgulhoso do seu esforço em conservar o 
legado dos seus ascendentes, preservando o principal bem de 
produção, o solo, para seus descendentes. Esse é o conceito 
elementar de sustentabilidade. 

 Faltou apenas lembrar que a equação física e simplista de 
causa e efeito não é o suficiente para ilustrar o texto e justi-
ficar os fins. Faltou o mais importante – o AMOR do homem 
de origem rural às suas raízes e cultura, valorizado pelos seus 
fortes vínculos familiares e sociais, pela humildade no trato 
das pessoas e por um caráter empreendedor para assimilar 
novos conhecimentos que possam, ao final, gerar conforto e 
segurança à sua descendência.
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A semente como
ferramenta de extensão rural

Glênio Wison Campo - Engenheiro Agrônomo, aposentado, Núcleo de Produção de Sementes de Taubaté/
Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM/CATI)

O Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes (DSMM), 
vinculado à Coordenadoria 

de Assistência Técnica Integral (CATI), 
tem um importante papel no que 
diz respeito ao trabalho de extensão 
rural no Estado. Além de produzir 
e comercializar sementes e mudas 
de alta qualidade, a sua parceria 
com as Regionais CATI e Casas da 
Agricultura vem, ao longo do tempo, 
contribuindo sobremaneira com o 
agronegócio de São Paulo. O DSMM 
não só multiplica e produz semen-
tes para venda, mas atua na busca 
de novas cultivares, na organização 
dos produtores, na capacitação de 
técnicos, agricultores e seus fami-
liares e na preservação dos recursos 
naturais, sobretudo a água e o solo. 
E é nesse sentido que a semente e 
também as mudas se tornam uma 
excelente ferramenta de extensão 
rural, utilizadas para motivar o pro-

ção “Extensão Rural: dos livros que 
a gente lê à realidade que ninguém 
vê”, de minha autoria, força que se 
recorra ao dicionário, fica gravada 
na memória do técnico e significa 
que a venda de sementes não deve 
se constituir em uma ação sem ne-
nhum efeito prático (perfunctória), 
numa operação ganha-perde e sim 
numa operação ganha-ganha, na 
qual o produtor e a assistência téc-
nica disponibilizada pelo Estado são 
beneficiados. 

 A semente deve, ainda, contri-
buir para a valorização (conspicui-
dade) do extensionista na comuni-
dade em que atua. Normalmente, 
as empresas de produção e venda 
de sementes estimam a quantida-
de de sementes a produzir levan-
do em conta a área a ser plantada, 
de uma determinada cultivar, em 
um período do ano agrícola e com Ba
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dutor na adoção de Boas Práticas Agropecuárias.

 Junto com a semente, são transferidas práticas tradicio-
nais, como a análise de solo com a consequente adubação 
e calagem adequadas; o manejo correto; a proteção de áre-
as de preservação permanente (APPs); as técnicas de Plantio 
Direto na Palha (PDP); os terraceamentos; a rotação de cultu-
ras; a adubação verde; entre várias outras práticas conserva-
cionistas. Além destas, o estímulo à diversificação de ativida-
des pode levar a agronegócios paralelos como o turismo rural 
e, mais recentemente, o turismo gastronômico.

 Nos últimos tempos, as sementes produzidas pela insti-
tuição também têm auxiliado os técnicos na implantação 
do cultivo orgânico, por meio da orientação para a adoção 
de cultivares resistentes ou tolerantes às pragas e doenças. 
Outra atividade a que a produção de sementes está atenta é 
ao resgate de cultivo de algumas espécies de uso tradicional 
em comunidades indígenas e quilombolas, são as chamadas 
variedades caipiras ou caboclas, por exemplo a recuperação 
da semente de milho utilizada pela etnia Kaingang.

 Um aspecto importante que deve ser considerado nos 
trabalhos de assistência técnica e extensão rural: “A venda 
de sementes não deve se constituir em uma ação perfunc-
tória, e sim, contribuir para a conspicuidade do técnico na 
comunidade” (Campos, 2006). Esta citação, feita na publica-

um determinado esforço de marketing. Já as unidades do 
DSMM, denominadas Núcleos de Produção de Sementes 
(NPS) ou Núcleos de Produção de Mudas (NPM) e as Casas da 
Agricultura consideram a área, a cultivar, a época de plantio 
e um determinado esforço de extensão rural. Por exemplo, a 
necessidade de sementes certificadas para substituir “grãos 
germináveis” (comum nos plantios de agricultores familiares) 
será dimensionada também em função da intensidade de 
atuação do técnico, ou seja, capacidade física de percorrer as 
localidades e conhecer as áreas, de conhecimento técnico, de 
recursos materiais e de custeio.

 Sem as sementes ofertadas com um diferencial atraente 
ao produtor e sem um trabalho conjunto de extensão rural 
não haveria mudanças nas práticas tradicionais e nem a con-
tribuição para que os agricultores familiares, principalmente, 
já que são os menos capitalizados, continuassem a produzir e 
oferecer alimentos à sociedade. Os nossos agricultores fami-
liares são responsáveis por mais de 70% dos alimentos que 
vão à mesa dos brasileiros.

 Inúmeros são os exemplos de programas ou projetos com 
a participação da CATI, por intermédio do DSMM, exemplos 
nos quais a semente e/ou a muda foram a ferramenta básica 
de atuação e contemplaram o controle da erosão, a produção 
de biocombustível, a pecuária de leite e de corte (produção 
de volumosos), a cevada cervejeira, as sementes “cablocas”, 
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como o feijão rajado, e os diversos tipos de grãos e de ce-
reais de inverno. E, em relação às mudas, é preciso notar a 
reposição de matas ciliares com espécies florestais nativas e o 
desenvolvimento da fruticultura.

 O fornecimento de sementes certificadas embasou o 
Programa Estadual “Arroz Paulista com Qualidade”, que con-
templava toda a cadeia produtiva. O consumidor tinha um 
grão de excelente qualidade culinária, a indústria garantia ma-
téria-prima de padrão superior e a CATI cumpria sua missão de 
produzir e incentivar o uso de sementes certificadas e prestar 
assistência técnica. Já o rizicultor disponibilizava os recursos 
que seriam investidos na semente, por ocasião do plantio, no 
aprimoramento de outros tratos culturais, comercializando a 
preços justos. O Estado de São Paulo economizava, deixando 
de importar arroz para consumo e sementes de outros estados 
da Federação; as prefeituras arrecadavam pela regularização 
fazendária na comercialização (Nota de Produtor Rural). Por 
fim, a natureza e o meio ambiente agradeciam pela menor 
poluição com óleo diesel nas rodovias (transporte dos esta-
dos do Sul) e menor uso de defensivos agrícolas nas lavouras. 
Tudo isso tendo a semente como ponto de partida para uma 
ampla ação de extensão rural.

 Resgatar o cultivo de feijão preto na entressafra do arroz 
(safra de inverno) no Vale do Paraíba, em trabalho de exten-
são rural das Casas da Agricultura de Taubaté e de Tremembé, 
só foi possível com a produção de sementes e a indicação de 
uma cultivar resistente ao nematoide. Essa ação propiciou, 
ainda, exportação de sementes de feijão preto para o Japão. 
Sim, para o Japão! Pois os filhos de japoneses nascidos no 
Brasil e que retornaram àquele país para trabalhar levaram 
consigo o hábito de degustar a excelente feijoada brasileira. 
Novamente a semente surgiu como ferramenta.

 A adoção definitiva do sobrepastejo rotacionado no inver-
no foi viabilizada com a semente de aveia-branca, mais pre-
coce. Os técnicos do Projeto CATI Leite puderam divulgar as 
vantagens nutritivas e a de ser mais palatável para as vacas 
leiteiras em relação à aveia-preta, tradicionalmente utilizada 
e de ciclo longo. Olha a semente aí de novo!

 A Casa da Agricultura de Guaratinguetá fortaleceu a então 
recém-fundada Cooperativa dos Produtores de Arroz do Vale do 
Paraíba (Coopavalpa) por meio da comercialização de semen-
tes, um dos primeiros benefícios aos cooperados. Atualmente, 
a Cooperativa busca viabilizar a multiplicação de sementes de 
uma nova cultivar desenvolvida por intermédio de uma par-
ceria entre a Empresa de Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) com o Núcleo de Produção de Sementes de Taubaté 
(NPS/DSMM), para lançar a BRS Catiana, resistente a doenças e 
de excelente qualidade de grão, ou seja, “arroz macio, soltinho 
e que cozinha rápido”, como quer a dona de casa. É a semente 
dando alicerce ao cooperativismo.

 As Casas da Agricultura de Jacareí, Paraibuna e Pinda-
monhangaba identificaram produtores orgânicos de hortaliças, 
com irrigação, como parceiros na produção de sementes orgâ-
nicas de arroz, pelo DSMM. Assim, canteiros de arroz passaram 
a ser intercalados por canteiros de alface, quiabo, couve e ou-
tras, em harmonia com plantas espontâneas. É a extensão ru-
ral usando a semente (produção orgânica) como nova fonte de 
receita na olericultura. Hoje, a CATI conta também com milho e  
feijão orgânicos.

 A produção de semente de milho variedade, desenvolvi-
da pelo melhorista Sylmar Denucci, engenheiro agrônomo da 
CATI/DSMM, alavancou um amplo trabalho de extensão rural 
no Estado de São Paulo na década de 1990, pois adaptou a 
semente ao nível de tecnologia e ao poder aquisitivo do agri-
cultor familiar. Era a semente indo ao encontro do produtor e 
não o produtor buscando tecnologia “milagrosa” na semente.  
A Casa da Agricultura de Paraibuna recomendou a cultivar AL-
Piratininga e AL-Avaré para a produção de silagem na pecuária 
de leite e a demanda por sementes passou de 300 quilos para 
mais de 3.000 quilos e a produção de massa verde, antes de 
17 toneladas/hectare, atinge hoje a marca de 38 toneladas/
hectare, um grande avanço. Todo esse trabalho, apenas um 
exemplo entre muitos, foi acompanhado por análise de solo, 
escrituração agrícola, incentivo ao cooperativismo, uso de 
práticas conservacionistas. Dias de Campo tendo como tema 
“Conservação do Solo” e “Produção de Milho para Silagem” 
foram organizados pela CATI Regional Pindamonhangaba du-
rante três anos na mesma propriedade com a finalidade de 
oferecer assistência técnica e extensão rural para os pecua-
ristas poderem enfrentar o período de estiagem sem grandes 
perdas de produção.

 A mesma cultivar de alta rusticidade também foi utilizada 
recentemente no Dia de Campo de Milho e Soja para Silagem, 
oferecido pela Cooperativa Serramar de Laticínios. Em sua 
quarta edição reunindo pecuaristas cooperados do Vale do 
Paraíba, foi a primeira vez que um milho variedade foi apre-
sentado ao lado dos milhos híbridos que exigem alta tecnolo-
gia e investimento para pecuaristas em fase de adequação de 
tecnologia e mais uma vez os extensionistas da CATI puderam 
demonstrar o poder da semente como ferramenta de exten-
são rural.

 Além dos benefícios diretos ao agricultor, com a oferta de 
sementes e mudas, se tem o aprimoramento profissional do 
técnico que atua no campo, quer seja em cultivares, épocas 
de plantio (exigências climáticas), densidade de semeadura, 
nutrição de plantas, pragas e doenças, zoneamento agrícola 
de risco climático (crédito e seguro rural), mercado e comer-
cialização. Além disso, aproxima a extensão rural e a assistên-
cia técnica de renomadas instituições de pesquisa vinculadas 
à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, como os institutos pertencentes à Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta) e outros como o Centro 
Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF), vinculado à 
Embrapa, e também das universidades, das indústria de ali-
mentos, de agentes financeiros, das prefeituras, das coope-
rativas e associações de produtores, fechando um grande 
elo que tem a finalidade de o Estado oferecer ao homem do 
campo todos os meios disponíveis para alavancar a agricultura 
paulista, colocando-a no patamar de qualidade que se espera 
de um grande Estado.
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Clima e Agricultura
Hilton Silveira Pinto – Professor colaborador – Centro de Pesquisa Agrícola da Universidade Estadual de Campinas

(Cepagri/Unicamp) hiltonsilveirapinto@gmail.com

De modo geral, 98% dos climato-
logistas no mundo concordam 
que o aquecimento global é um 

fenômeno em desenvolvimento e que, 
de acordo com o Painel Internacional 
de Mudanças Climáticas (IPCC – sigla 
derivada do nome em inglês), a maior 
causa se deve à atividade do homem. As 
opiniões contrárias – 2% dos pesquisa-
dores denominados “céticos” – descon-
sideram os argumentos científicos que 
demonstram as veracidades dos traba-
lhos existentes. 

 Para o agronegócio, uma década de 
mau gerenciamento agrícola pode sig-
nificar perdas econômicas relevantes, 
principalmente de segurança alimentar. 
No Brasil, as atividades do agronegócio 
são responsáveis por cerca de 30% do 
Produto Interno Bruto e, portanto, qual-
quer variação nas condições ambientais 
pode alterar a produtividade das cul-
turas e, consequentemente, a econo-
mia do País. Por outro lado, segundo o 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, 
o Brasil possui atualmente mais de 22 
milhões de unidades de Agricultura 
Familiar, produzindo ao redor de 60% 
da alimentação básica do País, que po-
derão sofrer impacto negativo devido à 
alteração do clima. 

 Os relatórios do IPCC consideram 
que, mantendo-se as taxas atuais de 
emissão de CO2 e de outros gases que 
causam o efeito estufa, ao final do sécu-
lo XXI, a temperatura do planeta ficará 
entre 1,2°C e 6,4°C acima da observada 
em 1900. As chuvas, no Sudeste e Sul 

do Brasil deverão ficar entre 5% e 15%, 
mais elevadas do que as observadas no 
mesmo período e com características 
alteradas para formação de mais tem-
porais.

Impactos do clima na agricultura

 Cada planta tem sua adaptação 
própria às condições climáticas predo-
minantes em seu habitat. Condições 
térmicas ou hídricas adequadas, quan-
do modificadas de forma excessiva, cau-
sam a morte dessas plantas, de modo 
geral por conta de extremos incidentes. 
É o caso das geadas ou das ondas de 
calor. Nesses casos, a sobrevivência da 
espécie pode ocorrer por meio da mi-
gração, em busca de novos locais com 
condições de conforto climático seme-
lhantes às anteriores, da mitigação das 
condições ambientais ou de adaptação 
pela mutação genética natural ou indu-
zida por melhoristas. 

 Considerando apenas o aumento de 
temperatura, é possível apontar algu-
mas alterações/limitações no compor-
tamento vegetal, a saber:
•  Temperaturas do ar e do solo afetam 

todos os processos de crescimento da 
planta, ou seja, todos os cultivos pos-
suem limites térmicos mínimos e má-
ximos para cada um de seus estágios 
de crescimento.

•  As temperaturas letais mais altas para 
a maioria das plantas situam-se entre 
50°C e 60°C, mas, a partir de 40°C, a 
fotossíntese já é interrompida.

•  O resfriamento prolongado das plan-

tas, com temperaturas acima do pon-
to de congelamento do tecido retarda 
o crescimento vegetal e pode matar 
plantas adaptadas somente a condi-
ções térmicas elevadas.

•  O calor excessivo pode destruir o 
protoplasma vegetal devido ao efeito 
de ressecamento e às fortes taxas de 
transpiração da planta, o que pode le-
var ao ponto de murcha permanente.

•  Na fase de florescimento, uma inci-
dência de temperatura acima de 33°C 
pode causar o aborto floral. O café 
tem características sensíveis ao fenô-
meno.

Eventos climáticos extremos e
perdas na agricultura

 A tendência linear de aumento tér-
mico global dos últimos 50 anos foi de 
0,13°C por década, ou cerca de 1,3°C 
nos últimos 100 anos. Mais recente-
mente, duas ondas extremas de calor 
atingiram o sudeste da Europa, com 
valores de temperaturas extremas aci-
ma de 45°C na Bulgária e, de modo 
geral, países da Europa, da Ásia e das 
Américas observaram fenômenos me-
teorológicos extremos considerados 
pouco prováveis. 

 No Estado de São Paulo, a tempe-
ratura média do mês de setembro de 
2004 foi 4,4°C acima da média histórica 
(27,7°C), causando um prejuízo apro-
ximado de US$ 50 milhões à pecuária, 
por conta da morte prematura de aves 
e animais. Ondas de calor, com tempe-
raturas máximas diárias acima de 32°C, 
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são responsáveis pela queda da produ-
ção agrícola uma vez que interferem de 
forma significativa em fases do ciclo fe-
nológico das culturas, especialmente no 
florescimento e no desenvolvimento de 
órgãos vitais das plantas. Em São Paulo, 
a ocorrência de ondas de calor tem au-
mentado significativamente nos últimos 
anos. No início do século 20, ocorriam 
em média cerca de 12 dias com tem-
peraturas máximas superiores a 32°C 
na regiões de Piracicaba e Campinas e, 
atualmente, esse número passou para 
17 dias. Outras cidades da região têm 
características semelhantes.

 O ano de 2014 pode ser considera-
do, em todo o interior paulista, como 
o mais seco desde 1989, apresentando 
uma série de intervalos sem chuvas du-
rante o período úmido (veranicos) em 
fevereiro e outubro, além dos normais, 
em maio, julho e outubro.

 Outro efeito do aquecimento, ob-
servado no Sul do Brasil, é a ocorrên-
cia de geadas em plantas perenes que, 
de modo geral, tem diminuído sensi-
velmente no norte do Paraná, em São 
Paulo e em Minas Gerais. Até a década 
de 1990, eram observadas geadas agrí-
colas fracas aproximadamente a cada 
quatro anos e geadas severas a cada oito 
anos. Dados atualizados do Instituto 
Agronômico (IAC), de Campinas, mos-
tram que, na região de Campinas, desde 
o ano 2000, não foram mais observadas 
geadas com danos significativos na agri-
cultura. Os dados mostram um decrés-

cimo acentuado no número de dias com 
temperaturas abaixo de 10°C observado 
na região, que passou de 40, aproxima-
damente no início do século, para 10, 
nos últimos anos. Considerando o ce-
nário de aumento de temperatura até o 
ano de 2050, observa-se que o Sul do 
Brasil poderá ter uma diminuição signi-
ficativa na ocorrência de geadas, permi-
tindo o cultivo de plantas tropicalizadas, 
inclusive no Rio Grande do Sul. 

Balanço e cenários climáticos para 2016

 O verão mais seco observado nos úl-
timos 28 anos foi o de 2014/2015, com 
total pluviométrico de apenas 286mm, 
e o mais úmido o de 2006/2007, com 
929mm. As chuvas do último período 
de plantio, entre setembro e outubro, 
foram respectivamente de 148,6mm 
e 62,7mm. Deve-se considerar que as 
chuvas anuais de 2014 foram as mais 
baixas observadas desde 1989 em 
Campinas, com 896mm, na estação me-
teorológica da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), tendo causado 
os problemas de armazenamento de 
água nos locais atendidos pelo sistema 
Cantareira. 

 Para a agricultura, de modo geral, 
2014 não foi favorável, por conta, prin-
cipalmente, dos intervalos sem chuvas 
que ocorreram não somente entre abril 
e setembro, período normal da seca, 
como também entre outubro e março, 
intervalo das águas e período inicial de 
plantio em todo o interior. 

 Os intervalos de estiagens mais sig-
nificativos em 2014 foram entre 24 de 
janeiro e 28 de fevereiro; 17 de abril e 
22 de maio; 24 de maio e 24 de julho; 
26 de julho e 2 de agosto; 4 de setem-
bro e 26 de setembro e 28 de setembro; 
e 24 de outubro. Deve-se notar que em 
2015 as precipitações ocorreram dentro 
da normalidade, totalizando 1.475mm 
e, em 2016, até meados de abril, o total 
foi de 776mm. Assim, para a agricultu-
ra, de modo geral, o ano está se desen-
volvendo sem maiores preocupações 
com as chuvas. 

 Um dos fatores que poderão favo-
recer as condições atuais de chuvas 
em 2016, principalmente no segundo 
semestre, é o aumento de atividade do 
fenômeno El Niño, ou seja, o aqueci-
mento das águas superficiais do Oceano 
Pacífico na costa no Peru. Deve-se con-
siderar, no entanto, que se essas chuvas 
ocorrerem na época de colheita, poderá 
haver prejuízo ao agricultor.

 Apesar desse cenário que se desen-
rola, por conta de mudanças climáticas, 
esse é o momento para que os produto-
res encontrem respaldos em pesquisas 
e inovações tecnológicas disponíveis, 
bem como tenham oferta de crédito e 
seguro rural, para que possam passar 
pelas intempéries e continuar exercen-
do seu ofício de vida: produzir alimen-
tos com qualidade e em quantidade 
para garantir a segurança alimentar no 
País.
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HORTA ORGÂNICA - o passo a passo no 
preparo e na adubação do solo

Osmar Mosca Diz – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – osmar.diz@cati.sp.gov.br

Muito mais do que um simples local de suporte onde as plantas se desenvolvem, o solo deve ser compreendido como 
um organismo vivo, que necessita de ar, água, boa estrutura, minerais, matéria orgânica e micro-organismos, além 
de todo o carinho e a atenção por parte daqueles que irão trabalhar na horta.

 No solo vivo coabitam inúmeras espécies de pequenos animais e outros grupos de seres vivos, formando um ambiente 
complexo, diversificado e muito propício à geração e manutenção da vida.

 O sucesso de uma horta irá depender da maneira como lidamos com a terra, pois se cuidarmos bem do solo, as plantas 
cultivadas terão as condições necessárias básicas para germinarem, crescerem e se desenvolverem satisfatoriamente, ga-
rantindo assim uma boa produção, de maneira saudável e natural. 

 Mas, para isso, torna-se necessário que se proceda antes à limpeza do espaço ou então do próprio canteiro onde se pre-
tende desenvolver a atividade, principalmente no caso do primeiro cultivo naquele local.

PASSO A PASSO PARA A

IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA

1. LIMPEZA INICIAL EPREPARO DO LOCAL DE CULTIVO A escolha do local para a horta deve levar em consideração fatores 

como insolação, boa drenagem do terreno, proximidade com o ponto 

de água e ausência de entulhos e de locais de risco como, por exemplo, 

barrancos inclinados, fossas, depósito de lixo, entre outros fatores. 

Dependendo da situação, pode-se pensar também em cercar a horta, 

visando evitar a entrada de animais.
 No caso de um projeto que está por começar, após definido o local 

onde será instalada a horta, deve-se preparar o terreno, iniciando com 

a remoção do mato e de tudo o que é considerado estranho, indesejá-

vel ou até mesmo perigoso, tal como pedras, entulhos, cacos de vidro, 

tocos, metais enferrujados, plásticos, enfim, tudo aquilo que possa se 

tornar um empecilho para as pessoas que irão trabalhar na horta. A 

limpeza do terreno se dá com o auxílio de enxadões, enxadas, rastelos 

e carrinho de mão (para o transporte do material indesejável). A enxada serve para cortar o mato e também para nivelar superfi-

cialmente o terreno, transportando pequenas porções de terra de um 

lado para o outro. O rastelo é muito útil para remover o mato cortado 

assim como os materiais que deverão ser retirados e os torrões de 

terra maiores. O enxadão é uma ferramenta que, concentrando maior 

força do trabalhador, ajuda na remoção de algumas pedras e promove 

o revolvimento do solo em maior profundidade. Nessa etapa, são fer-

ramentas indispensáveis!
 Ao passo que a limpeza do terreno vai sendo executada e o material 

indesejável vai sendo removido, pode-se proceder também ao nivela-

mento superficial do terreno, em caso de haver pequena inclinação.

Ferramentas e instrumentos necessários para a 
limpeza e preparo do canteiro da horta.
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2. CONFECÇÃO DOS CANTEIROS

 Com o terreno já limpo e nivelado, parte-se para a 

confecção dos canteiros com o auxílio de enxadão, en-

xada, trena, barbante, martelo, estacas de madeira (ou 

bambu), rastelo, entre outras ferramentas, conforme o 

caso. De acordo com o espaço, a criatividade e o interes-

se no projeto da horta, pode-se inovar nessa etapa, de-

senhando-se alguns canteiros em formatos diversos (não 

somente retangulares). Pode-se pensar também em dis-

por os canteiros em formato de mandala, ficando assim 

muito bonito e interessante.

 É muito aconselhável que o desenho da horta seja 

pensado com base no terreno já limpo e dimensionado. 

Pautando-se nas medidas da área do terreno, pode-se, no 

papel, desenhar o projeto da horta com a disposição dos 

canteiros e dos respectivos corredores de passagem.

 De maneira geral, os canteiros devem ter uma altura 

variando de 15cm a 20cm e largura máxima em torno de 

0,8m a 1m. Em caso de hortas escolares, deve-se aten-

tar para que a largura dos canteiros não exceda 0,8m. 

Canteiros muito largos podem dificultar o alcance de 

crianças até o meio do canteiro, comprometendo, assim, 

a atividade educativa na horta. 

 No caso de canteiros retangulares, o comprimento é 

variável, conforme a disposição e a disponibilidade de es-

paço, não devendo exceder 4m. O espaçamento entre os 

canteiros deve ser de no mínimo 0,6m (60cm de área útil 

de passagem), possibilitando assim um acesso facilitado e 

o trânsito com o carrinho de mão. O ideal é que o corre-

dor tenha 0,8m (80cm) de largura. Nos espaços entre os 

canteiros, pode-se colocar palhas de cereais, pedriscos ou 

serragem para evitar pisar diretamente sobre a terra.

 Em se tratando de uma horta com um muro ao fundo, 

pode-se planejar a instalação de um canteiro de 0,6m de 

largura (área útil de cultivo entre o muro e a sua borda), 

acompanhando, assim, todo o comprimento do muro. 

Nesse canteiro pode-se plantar, preferencialmente, os 

temperos verdes, os condimentos, algumas hortaliças de 

fruto de ciclos mais longos e as plantas medicinais, além 

de outras plantas que tenham porte arbustivo.

3. CONTENÇÃO DOS CANTEIROS
(OPCIONAL)

 Para a contenção dos canteiros, pode-se utilizar diver-
sos materiais como: tijolos de barro, blocos de concreto, 
pedras, garrafas plásticas recicláveis, pneus, bambus, ci-
lindros de concreto (testes de prova), tocos de madeiras, 
tábuas etc., conforme a disponibilidade do material e a 
possibilidade de investimentos. Não há uma obrigatorie-
dade em se revestir os canteiros, mas isso se aconselha 
visando a uma melhor contenção da terra, dos adubos 
orgânicos e das próprias hortaliças, facilitando muito os 
cultivos subsequentes. A contenção só não se aplica em 
se tratando de hortas comerciais onde se utiliza equipa-
mento motomecanizado. Canteiros sem revestimento de-
vem ser reerguidos a cada vez que se prepara a terra e 
às vezes acontece de o adubo e o esterco curtido caírem 
para os corredores.

Tipos diferentes de canteiros.
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Preparo da terra no interior do canteiro.
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4. ADUBAÇÃO NOS CANTEIROS

 Uma vez demarcado o perímetro dos canteiros, deve-
-se afofar bem o solo em seu interior, com o auxílio do en-
xadão, a uma profundidade de aproximadamente 20cm.

 Após essa etapa, para que se faça uma boa adubação 
orgânica, conforme a disponibilidade, pode-se utilizar es-
terco de curral curtido e/ou outra fonte de matéria orgâ-
nica, como por exemplo o composto orgânico ou húmus 
de minhoca. Recomenda-se, em geral, a utilização inicial 
de 20 litros de material orgânico para cada metro quadra-
do de canteiro. Aplicar também uma fina camada de cin-
za de fogão ou forno a lenha peneirada (para as pessoas 
da área urbana pode ser advinda de forno de pizza, mas 
nunca de churrasqueira) sobre a superfície do canteiro. 
Misturar tudo com o enxadão ou a enxada de maneira 
que se afofe em torno de 20cm de profundidade.

 Em solos nunca corrigidos com calcário, conforme ne-
cessário, e com base nos resultados da análise de solo (se 
for o caso), poderão ser aplicados em torno de 100 a 200g 
de calcário dolomítico por metro quadrado de canteiro 
(dosagem máxima anual). Torta de mamona, farinha de 
ossos, húmus de minhoca e fosfatos naturais de rocha são 
também muito recomendados para ajudar a manter a fer-
tilidade da terra dentro do sistema orgânico de produção 
e deverão ser todos utilizados conforme as orientações 
técnicas para cada caso. Após a adubação e calagem, po-
de-se, com a enxada, promover uma leve incorporação do 
material, sem necessidade de enterrá-lo por completo.

 As bordas dos canteiros, quando não revestidas, de-
vem ser levemente compactadas com as “costas” da enxa-
da para se diminuir os desmoronamentos. Com o canteiro 
pronto, recomenda-se a colocação de palha por cima da 
terra para protegê-la da ação direta dos raios solares e da 
chuva. Canteiro protegido mantém a umidade e, conse-
quentemente, a vida microbiana, diminuindo considera-
velmente a germinação de plantas espontâneas.

Resumo
1. Escolha o local com base nos critérios já expostos.2. Faça a limpeza inicial do terreno e a lista de equipa-mentos necessários: enxadões, enxadas, rastelos e carrinho-de-mão.

3. Faça o planejamento e a distribuição dos canteiros.4. Prepare os canteiros (com ou sem revestimento late-ral) e a lista de equipamentos necessários: enxadão, enxada, trena, barbante, martelo, estacas de madeira (ou bambu) e rastelo. Para a contenção dos canteiros, pode-se utilizar diversos materiais como tijolos de barro, blocos de concreto, pedras, garrafas plásticas recicláveis, pneus, bambus, cilindros de concreto (tes-tes de prova), tocos de madeiras, tábuas entre outros.5. Faça o afofamento da terra no interior dos canteiros.6. Faça a adubação orgânica da terra no interior dos can-teiros.
7. Faça a cobertura da terra com palha.8. Coloque brita ou serragem para cobrir a terra nos cor-redores.
9. Os canteiros estarão prontos para o cultivo.

Canteiro de pedras nivelado e pronto para plantar.
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Plantio em canteiro de alvenaria, Projeto Fazendinha Feliz 

Campinas (SP).
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Calagem e adubação orgânica do canteiro.
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O  uso terapêutico de plantas medicinais é um dos traços 
mais característicos da espécie humana, tão antigo 
quanto o Homo sapiens e utilizado por praticamente 

todas as civilizações e/ou grupos culturais desde os primórdios 
da humanidade. Assim, desde tempos remotos, o homem de-
pendeu do uso de plantas para temperar e conservar alimen-
tos, no preparo de perfumes e medicamentos e para proteção 
na construção de abrigos, sendo amplamente produzidas em 
hortas e jardins desde a Antiguidade. 

 Algumas crenças ainda associavam o uso de ervas aromáticas 
aos rituais sagrados, pelo fato de exalarem odor marcante ao 
serem queimadas. Com o passar dos anos, começaram a ser 
usadas no tratamento de doenças, feridas e contusões. Nas 
civilizações orientais, as plantas eram principalmente utilizadas 
na prevenção das doenças e, ainda hoje, a medicina chinesa as 
emprega com bons resultados. Nas civilizações Grega e Romana, 
os banhos aromáticos com anis, cominho, mirra e tomilho eram 
indicados no tratamento de doenças da mulher. Assim, a natureza 
veio proporcionando aos homens uma infinidade de plantas com 
valores medicinal, nutricional e funcional. Hoje, as pesquisas 
científicas comprovam e atestam essas propriedades.

Alimentos funcionais

 A característica comum entre as ervas aromáticas, a qual 
lhes confere a propriedade de aromatizar e temperar, é a 
produção de óleo essencial típico do metabolismo destas es-
pécies. O óleo essencial é bastante volátil e é encontrado na 
planta em estruturas especializadas como os pelos glandula-
res e as bolsas secretoras.

 As ervas aromáticas possuem um valor energético des-
prezível, porém uma quantidade relevante em antioxidantes, 
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ALIMENTOS FUNCIONAIS
contribuem para uma vida saudável

Maria Cláudia Silva Garcia Blanco – Engenheira Agrônoma – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – claudia@cati.sp.gov.br 
Denise Baldan – Nutricionista – Gabinete do Coordenador (CGC/CATI) – denise.baldan@cati.sp.gov.br

Beatriz Cantusio Pazinato – Nutricionista (Dextru/CATI) – beatriz@cati.sp.gov.br

Cultivand o Saúd e

por isso se enquadram na família dos alimentos funcionais, 
aqueles que, além de nutrir, possuem componentes ativos 
que atuam no organismo produzindo efeitos benéficos para a 
saúde, podendo auxiliar na redução do risco de diversas doen-
ças, principalmente as crônico-degenerativas como diabetes, 
câncer, osteoporose, doenças cardiovasculares, entre outras. 
Podem produzir efeitos protetores e de defesa no organismo 
que, no dia a dia, são gerados por diversos fatores externos, 
promovendo a inativação dos radicais livres formados a partir 
de maus hábitos da vida moderna, como o consumo abusivo 
de alimentos industrializados ricos em corantes artificiais e/ou 
conservantes; o contato com agrotóxicos, o baixo consumo de 
frutas, verduras e legumes; o consumo excessivo de frituras, 
açúcares, carboidratos refinados, temperos industrializados, 
embutidos, entre outros.

 O olfato, a visão e o paladar são sentidos fundamentais 
para a apreciação e o consumo dos alimentos.  Os pratos que 
contêm ervas exalam um aroma especialmente agradável, 
que provoca aumento na salivação, facilitando a digestão, 
mastigação, deglutição e degradação dos nutrientes, colabo-
rando com a absorção e o aproveitamento dos nutrientes pelo 
organismo. Embora as ervas aromáticas possuam vitaminas A, 
C, do complexo B e fibras, elas não podem ser consideradas 
fontes desses nutrientes, uma vez que a quantidade consumi-
da geralmente é pequena; mas o consumo diário, associado a 
uma dieta saudável e equilibrada, colabora com a reposição 
de alguns nutrientes, mesmo em pequenas quantidades. E 
como as ervas possuem compostos bioativos, elas podem au-
xiliar na redução de risco e/ou na prevenção de doenças como 
câncer, hipertensão, doenças coronarianas, diabetes, doenças 
autoimunes e osteoporose.

 Como utilizá-las? Elas podem ser utilizadas frescas ou se-
cas, lembrando que as frescas contêm mais vitaminas e mine-
rais do que as secas. Como o calor faz a erva liberar a molécula 
responsável pelo aroma, recomenda-se o uso das ervas fres-
cas no final do cozimento.

 Por que utilizá-las? Como dito pelo “pai da Medicina”, 
Hipócrates, “adoecemos à medida que nos distanciamos 
da natureza”. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda no máximo 2g de sódio por pessoa/dia, o 
que equivale a 5g de sal, mas os brasileiros consomem mais 
que o dobro da quantidade recomendada, portanto as ervas 
aromáticas são aliadas na diminuição do consumo exagerado. 
Uma vez misturadas ao sal, é possível reduzir, proporcional-
mente pela metade o seu uso. Essa substituição ainda acen-
tuará o sabor das preparações, conferindo um paladar mais 
agradável aos alimentos.
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O manjericão (Ocimum basilicum) é muito utilizado na culinária italiana no preparo de molhos de 
tomate, pesto, tempero de carnes, saladas, omeletes e como aromatizador de azeites. O manjericão 
também é conhecido por ter propriedades antioxidantes muito potentes. Os antioxidantes naturais 
encontrados no manjericão podem proteger o corpo contra os danos dos radicais livres, prevenindo o 
envelhecimento celular, as doenças comuns de pele, além de acalmar os espasmos digestivos.

O alecrim (Rosmarinus officinalis), planta originária do Mediterrâneo, é empregado em temperos 
de carnes, aves, peixes, além de ser um excelente aromatizador de água de cozimento. É também 
conhecido como erva da lembrança, pois revigora a memória e melhora o humor, além de melhorar a 
circulação, ter efeito antidepressivo, antisséptico e estimulante da digestão.

A salsa (Petroselinum crispum)  é riquíssima em nutrientes como vitamina A, do complexo B e C e sais 
minerais, e pode enriquecer molhos, patês, saladas, legumes, peixes, sopas, guisados. Seu consumo 
alivia os sintomas de bronquite, asma, cólicas menstruais e cistite, além de auxiliar no tratamento de 
cálculos renais e cólicas.

A sálvia (Salvia officinalis) é usada para aromatizar carnes, aves, peixes, vegetais, molhos e queijos. 
Possui sabor e aroma muito característicos, portanto a mistura com outras ervas deverá ser cautelosa 
a fim de evitar a perda desse aroma. Ela possui ação antioxidante, é digestiva, auxilia no tratamento 
de problemas de fígado, ansiedade, depressão e sintomas da menopausa.

Com folhas arredondadas e muito perfumadas, a hortelã (Mentha crispa) é indicada para sucos, chás, 
saladas, molhos e cozidos. No Nordeste do Brasil é usada no combate de parasitas intestinais em 
crianças; também é estimulante e digestiva.

O tomilho (Thymus vulgaris), muito utilizado nas preparações à base de tomate, enriquece o sabor de 
sopas, peixes, carnes, saladas e vinagres. Possui ação expectorante, desinfetante e antisséptica, além 
de ser digestivo.

O açafrão-da-terra (Curcuma longa) é uma preciosa especiaria e tem sido muito estudado pelos seus 
possíveis benefícios na prevenção e no tratamento do mal de Alzheimer. Suspeita-se que ele seja mais 
eficaz se associado com vitamina D3. Seus benefícios seriam decorrentes da ação anti-inflamatória e 
antioxidante e na remoção das placas b-amiloides do cérebro, características da doença. Outras ações 
benéficas da planta estão ligadas à prevenção de cânceres gástricos, de cólon, oral, esofágico, de 
mama e pele, segundo o American Institute for Cancer Research. Na culinária, podem ser utilizados 
seus próprios rizomas ou em pó para colorir laticínios, bebidas, sopas, risotos, ensopados, massas, 
frango, batatas e até pães.

O orégano (Origanum vulgare) é muito conhecido, tipicamente utilizado como finalizador em pizzas, 
também é empregado em molhos, massas e ensopados. Tem ação no processo digestivo, é analgésico, 
auxilia no tratamento de gripes e resfriados, pois possui ação antimicrobiana semelhante ao ácido 
acetilsalicílico, assim como o tomilho e o alecrim.
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 Considerando a relevância dos compostos benéficos à saú-
de associados às plantas e ervas aromáticas e medicinais, é 
bom saber que esta riqueza é muito simples de ser utilizada 
na culinária convencional, desmistificando seu uso somente 
por grandes chefes de cozinha, em pratos mais elaborados. 
Além disso, é relativamente fácil o cultivo doméstico das plan-
tas aromáticas e medicinais, podendo ser realizado em cantei-
ros ou até mesmo em vasos.

 A propagação pode ser feita por sementes, estacas, rizomas 
ou divisão de touceira, dependendo da espécie. Quando 
por sementes, pode ser realizada em local definitivo ou em 
sementeira para produção de mudas que posteriormente 
serão transplantadas no campo. As estacas devem passar por 
viveiro e as mudas formadas em recipientes, geralmente 
tubetes, bandejas ou sacos de polietileno perfurados. Após o 
tempo ideal de enviveiramento, estarão mais aptas para se 
desenvolverem no local definitivo. 

 A sementeira pode ser feita em canteiros adequados, po-
rém o sistema de produção de mudas em recipientes é mais 
recomendado, pois apesar desse sistema elevar o custo de 
produção, proporciona vantagens que justificam o investi-

mento como, por exemplo, a obtenção de mudas mais unifor-
mes e com integridade do sistema radicular, maior facilidade 
no controle fitossanitário, melhor controle ambiental (man-
tidas sob ambiente protegido) e, portanto, menores perdas 
e maior qualidade de mudas. As mudas também podem ser 
adquiridas no comércio, em viveiros especializados, entrepos-
tos, estabelecimentos agropecuários e outros. 

 O substrato utilizado pode ser adquirido no comércio ou 
elaborado pelo próprio produtor com misturas de materiais 
vegetais, minerais e orgânicos mais disponíveis na proprie-
dade ou região como casca de pinus, bagacilho de cana-de-
-açúcar, casca de arroz carbonizada, vermiculita, húmus de 
minhoca etc. É importante que esse substrato sofra desinfec-
ção, tornando-se isento de fitopatógenos e possua algumas 
propriedades físicas como baixa densidade, alta porosidade e 
elevada capacidade de retenção de água. Esse substrato tam-
bém pode ser utilizado na produção de mudas por estacas.

 O transplante para o local definitivo é realizado quando as 
mudas produzidas a partir de sementes apresentarem quatro 
ou cinco folhas definitivas. No caso de estacas, quando as par-
tes aérea e radicular estiverem igualmente desenvolvidas.

Formas de propagação, épocas de plantio e de colheita e espaçamentos recomendados para
algumas ervas aromáticas mais produzidas no Brasil. 

CULTURA PROPAGAÇÃO ÉPOCA DE 
PLANTIO

ESPAÇAMENTO*
(metros) ÉPOCA  DE COLHEITA

Alecrim Sementes (S)
Estacas (S)

setembro a
novembro 1 x 0,6-0,9 Após bem formado, no outono e 

na primavera

Cebolinha Sementes (S)
Gasto/ha = 1,0 a 2,5kg todo o ano 0,2-0,5 x 0,1-0,25 80 a 90 dias após o plantio

Coentro Sementes (LD)
Gasto/ha = 15 a 20kg

setembro a
fevereiro 0,2-0,3 x 0,05 -0,1 50 a 80 dias após o plantio

Hortelã Sementes (S)
Rizomas (S ou LD)

setembro a
novembro 0,6-1 x 0,3 90 a 120 dias após o plantio

Manjericão Sementes (S ou LD) setembro a
novembro 0,6 x 0,25 dezembro/janeiro e abril/maio

Manjerona
Sementes (S)

Estacas (S)
Divisão de touceira (LD)

setembro a
novembro 0,6 x 0,3 no início da floração

Salsa Sementes (LD)
Gasto/ha = 10 a 20kg todo o ano 0,2-0,3 x 0,1-0,15 45 a 60 dias após o plantio

Sálvia
Sementes (S)

Estacas (S ou LD
Divisão de touceira (LD)

setembro a
outubro 0,6-0,8 x 0,4 dezembro/janeiro e abril/maio

Tomilho Sementes (S)
Estacas (S)

setembro a
outubro 0,3-0,5 x 0,2-0,3 Após bem formado, no outono

Fonte: Blanco, 2002 (Boletim Técnico 247, CATI).
S = Sementeira ou viveiro; LD = Local definitivo
* O espaçamento é variável; solos melhores pedem espaçamentos maiores.
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 Em relação à nutrição dessas plantas, é preciso que o solo 
seja fértil e pouco ácido, por isso recomenda-se a correção da 
acidez do solo com aplicação de calcário, elevando sua satu-
ração por bases a 70%, quando a análise de solo indicar satu-
ração inferior a 60%.

 Quanto à adubação de plantio, deve ser orgânica e realiza-
da com antecedência de 20 a 30 dias do plantio, variável con-
forme o grau de amadurecimento do adubo orgânico utiliza-
do, na proporção de 30 a 50t/ha ou 3 a 5kg/m2 de canteiro ou 
de terra preparada, dependendo da porcentagem de matéria 
orgânica (MO) existente no solo. Os adubos orgânicos mais 
utilizados são o composto, o húmus de minhoca, os estercos 
de gado e de galinha, as tortas vegetais e as misturas organo-
minerais.

 Como esses temperos permitem vários cortes durante seu 
ciclo, a adubação de cobertura é uma prática cultural impor-
tante para a manutenção da cultura e de sua produtividade.   

É possível a utilização dos mesmos adubos orgânicos do plan-
tio e/ou os biofertilizantes que podem ser adquiridos no co-
mércio ou preparados na propriedade.

 Em relação à irrigação, com exceção do alecrim e do tomi-
lho que preferem regas mais espaçadas por não tolerarem so-
los muito úmidos, as demais culturas necessitam de irrigação 
constante para manterem seu vigor.

 A renovação das culturas é realizada quando há diminui-
ção no rendimento e/ou na qualidade do produto colhido. As 
ervas podem ser utilizadas frescas, mas podem sofrer seca-
gem para sua conservação e utilização por mais tempo. Como 
os óleos essenciais são muito voláteis, a temperatura de seca-
gem não deve ser superior a 40oC. Portanto, devem ser desi-
dratadas à sombra, em temperatura ambiente ou em secado-
res com temperatura controlada. Posteriormente, guardar em 
recipiente bem fechado e mantido protegido de umidade e da 
luz solar.

PATÊ DE RICOTA COM HORTELÃ

Ingredientes
250 gramas de ricota

1 pote de iogurte natural
2 colheres (sopa), bem cheias, de hortelã picada

cebola ralada, salsa fresca picada e sal a gosto

Preparo
• Amassar a ricota com o garfo.
• Adicionar os demais ingredientes, misturando bem.
• Servir o patê com pão, biscoitos, cenoura crua cortada em 

palitos ou talos de salsão.
• Conservar em geladeira.

FRANGO ASSADO INTEIRO 

Ingredientes
1 frango inteiro, de tamanho médio

1 limão
1 colher (sopa) rasa de sal

3 colheres (sopa) de margarina 
1 cebola picada em pedaços grandes 

2 dentes de alho
2 colheres (café) de alecrim ou estragão seco ou

1 colher (sobremesa) cheia de alecrim ou estragão fresco.

Preparo
• Lavar o frango por dentro e por fora com limão; e retirar o 

excesso de gordura.
• Colocar dentro do frango a margarina, a cebola picada, o 

alho amassado e o alecrim ou o estragão.
• Levar para assar em forno quente, com o lado do peito vira-

do para cima, regando sempre que possível, ou, se preferir, 
colocar em papel ou plástico especial para assados, encon-
trado nos supermercados.

• Servir quando estiver corado.

Receitas
PÃO DE ERVAS E TEMPEROS

Ingredientes
1 xícara (chá) de óleo

2 colheres (sopa) rasas de açúcar
1 xícara (chá) de leite morno

3 ovos 
1 colher (sopa) cheia de sal

3 cebolas médias
½ maço de cheiro-verde (salsinha e cebolinha) picado

2 colheres (sopa) de orégano
½ maço de manjericão (ou manjerona) picado

3 dentes de alho
3 tabletes ou 45 gramas de fermento biológico (de pão)

farinha de trigo – cerca de 1 quilo

Preparo
• Bater no liquidificador o óleo, o açúcar, o leite, os ovos, o 

sal, as cebolas, o alho, o orégano, as outras  ervas e o fer-
mento.

• Acrescentar farinha de trigo aos poucos, mexendo sempre 
com uma colher.

• Quando ficar difícil de mexer, continuar acrescentando a 
farinha de trigo, sovando a massa até não grudar mais nas 
mãos, mas com cuidado para não colocar farinha demais, 
pois poderá deixar a massa dura.

• Transferir a massa para uma mesa e continuar sovando no 
sentido das laterais para o centro, até que fique homogê-
nea.

• Fazer uma bola com toda a massa e deixar crescer, coberta 
por um pano de prato limpo, até dobrar de volume. 

• Fazer os pães no formato desejado.
• Deixar os pães crescendo nas assadeiras, cobertos com 

pano de prato limpo, até que, quando pressionados com 
o dedo, a massa permaneça afundada, não retornando ao 
ponto original.

• Assar com o forno em temperatura baixa e aumentar para 
média somente pouco antes de começar a dourar.
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Plantio de pastagem
sem preparo do solo

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Vitrine Tecnológica

Erosão é o maior mal causado pela agricultura ao meio 
ambiente e também à própria produção agrícola. O 
Brasil perde anualmente cerca de 800 milhões de tone-

ladas de solo devido à erosão. No Estado de São Paulo, estu-
dos demonstram que 80% das terras cultivadas sofrem algum 
processo de erosão, sendo perdidas, anualmente, cerca de 
62 milhões de toneladas de solo. “Grande parte desse pro-
blema deve-se à prática de preparo de solo convencional de, 
aproximadamente, 700 mil hectares por ano na reforma de 
pastagens degradadas”, avalia Ricardo Manfredini H. Requejo, 
engenheiro agrônomo da Casa da Agricultura de Tremembé, 
pertencente à CATI Regional Pindamonhangaba, que depois 
de observar o plantio de pastagens em sua região, desenvol-
veu um método simples, mas eficaz, para minimizar o proble-
ma de erosão nessas áreas.

 O que começou despretensiosamente, como afirma o seu 
autor, se tornou uma tecnologia, denominada de forma po-
pular como Plantio de Pastagem sem Preparo do Solo, a qual 
tem mudado a situação da conservação do solo em áreas de 
produção de leite, em várias regiões de São Paulo e até de ou-
tros estados, se consolidando como uma inovação, reconheci-
da por institutos de pesquisa. “Realizei os primeiros testes em 
2006, em uma área demonstrativa de 0,1 hectare, com decli-
vidade de 30% e classe sete de capacidade de uso do solo, no 

Sítio Bela Vista, região serrana do município de Tremembé. 
O desafio era a substituição da pastagem existente de capim 
braquiária (Brachiaria decumbens) pelo capim mombaça 
(Panicum maximum, cultivar mombaça), forrageira mais pro-
dutiva, que seria utilizada em sistema de manejo intensivo, 
sem provocar erosão”, explica Ricardo, que apresentou os re-
sultados da experiência no Congresso Brasileiro de Extensão 
Rural, realizado no mesmo ano. O agrônomo salienta que, no 
período de 2009 a 2011, na Fazenda São Vicente, localizada 
no município de Redenção da Serra, novos testes possibilita-
ram a recomendação desse sistema na reforma de pastagens, 
utilizando outra forrageira: o capim braquiarão (Brachiaria 
brizantha, cultivar marandú) sobressemeado em gramíneas 
indicativas de pastos degradados, tais como grama batatais 
(Paspalum notatum), sapé, rabo de burro, entre outras.

 A tecnologia desenvolvida por Ricardo tem como princípio 
o dessecamento da pastagem e/ou vegetação existente com 
herbicida à base de glifosato. “A utilização da sobressemea-
dura como técnica de plantio direto de pastagens em regiões 
montanhosas foi desenvolvida em função da necessidade de 
viabilizar o aproveitamento de áreas declivosas para a ativida-
de leiteira no médio Vale do Paraíba, sem correr riscos de pro-
vocar erosão e assoreamento de mananciais”, explica o agrô-
nomo, acrescentando que, por conta dos ganhos ambientais 
e econômicos, o método também é recomendado em áreas 
onde a topografia favoreça a operação de máquinas agrícolas 
para plantio convencional.

 O método é simples, devendo ser realizado em etapas e na 
época das águas, já que é o impacto da chuva sobre a semente 
que faz a mesma entrar em contato com a vegetação desseca-
da pela ação de herbicida ou com o solo e, assim, iniciar o pro-
cesso de germinação. “A diferença entre a sobressemeadura 
e o plantio direto tradicional é que a sobressemeadura ocorre 
sobre a palha e sem preparo de solo mecanizado, enquanto 
o plantio direto se dá embaixo da palha e com utilização de 
semeadeiras específicas”, analisa Ricardo, ressaltando que 
operações mecanizadas como aplicação de calcário, adubos, 
herbicida e semeadura a lanço, podem ser utilizadas desde 
que a declividade do terreno permita.

 Segundo o autor, antes de utilizar o método da sobresse-
meadura de pastagens, é preciso verificar se realmente há a 
necessidade de executar essa operação, ou se o caso é recu-
perar a pastagem existente com um bom manejo, observando 
fertilidade do solo, lotação, divisão de pastagens e altura do 
capim no momento da entrada e saída dos animais.  

O engenheiro agrônomo Ricardo Manfredini (de camisa listrada) 
participa de Dias de Campo e ministra palestras sobre o Sistema de 
Sobressemeadura de Pastagens.

Divulgação: Casa da Agricultura de Tremembé
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•  O trabalho tem início pela coleta de solo, pois a análise de 
solo auxilia no planejamento quanto à forma correta de 
utilização de corretivos e fertilizantes na implantação da 
pastagem. 

•  Após essa etapa, se necesssário, realizar a calagem sobre 
a pastagem ou vegetação presente no local. 

•  Aplicar calcário em superfície; no máximo duas tonela-
das/hectare, no mínimo 90 dias antes do plantio. 

•  Para realizar a operação de sobressemeadura, deixe a 
área isolada, livre da presença de animais, até obter um 
volume de massa verde de 5cm de altura. Caso a área es-
teja em descanso, com excesso de massa verde, coloque 
animais para diminuir o volume da pastagem a ser desse-
cada até a altura desejada. Cobertura morta acima dessa 
altura tem apresentado problemas de germinação, por 
causa do excesso de palha.

•  Quinze dias antes do plantio, realizar a dessecação com 
herbicida à base de glifosato, na dosagem de 1 a 1,5%. 
Para grama batatais (Paspalum notatum) são recomendá-
veis 3% de produto.

•  Deve-se trabalhar na sobressemeadura com as doses re-
comendadas pela empresa de sementes para condições 
adversas de plantio, que geralmente é o dobro da utiliza-
da nos plantios convencionais.

•  Adicionar à semente adubo fosfatado, tipo superfosfato 
simples, de acordo com a análise de solo, apenas no mo-
mento da semeadura. Se a análise não recomendar apli-
cação de fósforo, adicionar até 200kg/ha de superfosfato 

simples ou quantidade suficiente para dar volume à mis-
tura e facilitar a distribuição da semente sobre a área.

•  Adquirir sementes de empresas idôneas.
• Após a vegetação dessecada se transformar em cobertura 

morta (15 dias), aplicar, a lanço, a mistura de semente e 
adubo imediatamente sobre a área de plantio. 

•  Aos 30, 60 e 90 dias da semeadura fazer adubação de co-
bertura, preferencialmente com adubo 20-05-20, utilizan-
do aproximadamente 250kg/ha.

•  É importante ressaltar que, após o estabelecimento da 
pastagem, seja capim braquiária ou capim mombaça, se 
o manejo não for realizado criteriosamente, a pastagem, 
com o passar do tempo, retorna à situação original.

•  Tenha sempre um técnico acompanhando as etapas do 
processo.

•  Os capins utilizados para essa recomendação foram bra-
quiária brizanta cultivares Marandú, Xaraés e Piatã e ca-
pim mombaça do gênero Panicum. 

Observação importante: para colocar a metodologia em 
prática, os produtores podem obter crédito pela linha de fi-
nanciamento do Projeto Integra SP, do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista/Banco do Agronegócio Familiar 
(Feap/Banagro), que contempla operações de Agricultura 
de Baixo Carbono (práticas realizadas na agricultura que não 
contribuem para o aquecimento global), que é o caso da so-
bressemeadura de pastagens, já que não há revolvimento 
do solo e, portanto, não queima a matéria orgânica.

Passo a passo da metodologia

Validação da tecnologia

 A partir da demanda da adoção da tecnologia para áreas 
maiores, Ricardo levou seus estudos empíricos para os pes-
quisadores do Polo Regional do Vale do Paraíba – Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), em 2011, 
para que uma pesquisa fosse elaborada, com a finalidade de 
aprimorar a técnica e, ao mesmo tempo, facilitar sua adoção 
pelos pecuaristas. O trabalho contou com o apoio da iniciati-
va privada e de técnicos de diversos órgãos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

 Segundo Ricardo, foi delimitada uma área de seis hecta-
res, divididos em seis parcelas de um hectare, chamada de 
parcelão. Cada hectare recebeu um tipo de tratamento. “O 
interesse principal do trabalho era adequar as doses de se-
mentes às quantidades semelhantes àquelas utilizadas no sis-
tema de plantio convencional, possibilitando a recomendação 
da técnica também para áreas extensivas”. 

 Com o objetivo de consolidar e validar os resultados alcan-
çados, foi instalada uma nova área de teste no ano seguinte 
com 2,4 hectares, subdividida em parcelas, com vários trata-
mentos. “Também optou-se, nessa pesquisa, pela utilização 
de outra espécie de capim braquiária e pela introdução de 
uma leguminosa, para avaliar o comportamento dessas for-
rageiras no sistema. Na área também foram observados pos-
síveis efeitos de resíduo de herbicida sobre a germinação e 

Vista de pastagem plantada no Sistema de Sobressemeadura.

Divulgação: Casa da Agricultura de Tremembé
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o tempo mínimo entre a aplicação do herbicida glifosato e o 
plantio da semente a lanço”, observa Ricardo. 

 Em 2013, foi realizado novo teste na Apta – Polo Regional 
Vale do Paraíba, com sobressemeadura de capins mombaça e 
marandú com herbicida e, também, sem herbicida. “Nos tes-
tes realizados no Polo foi utilizada, na semeadura a lanço, a 
quantidade de 20kg de sementes/hectare com Valor Cultural 
50% para braquiárias e 40% para o capim mombaça  (quanto 
maior o Valor Cultural, mais sementes viáveis por quilo de se-
mente e, portanto, maior quantidade de sementes viáveis por 
metro quadrado, resultando em um melhor stand)”, explica 
Ricardo.

Colheita de bons resultados

 A tecnologia tem sido difundida por técnicos da CATI e 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); sem-
pre apresentando relatos de êxito.

 Em Tremembé, o produtor Rogério Pereira da Cunha avalia 
a introdução da metodologia em sua área, na qual foi reali-
zada a sobressemeadura e, após o êxito, um Dia de Campo, 
em comemoração ao Dia da Conservação do Solo. “Após ter 
sido autuado pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária, em 
razão de ter realizado o preparo de solo morro abaixo, práti-
ca ilegal que eu desconhecia como tal, procurei orientação na 
Casa da Agricultura com o engenheiro agrônomo Ricardo, que 
me apresentou a técnica de sobressemeadura. Com sua orien-
tação técnica e a adoção da metodologia, consegui reformar 
as pastagens sem correr risco de provocar erosão”.

 A zootecnista Ana Paula Roque, da CATI Regional 
Itapetininga, atesta os resultados obtidos na região. 
“Utilizamos a técnica de sobressemeadura em áreas com de-
clive acentuado ou que apresentem outros agravantes, onde a 
mecanização possa prejudicar a estabilidade do solo. Usamos 
também em pequenas propriedades, nas quais o produtor 
tem dificuldade em contratar máquinas por conta do tama-
nho reduzido da área para a implantação da forrageira para 
pastagem. Atestamos que é uma ótima alternativa a qual, 
quando bem orientada, apresenta excelentes resultados”.

•  Alternativa ao preparo de solo “morro abaixo”, prática tra-
dicional de plantio de pastagens em propriedades monta-
nhosas do Vale do Paraíba.

•  Tecnologia é acessível a todos os produtores rurais (ope-
rações manuais = semeadura a lanço).

•  Possibilita a reforma e a renovação de pastagens degrada-
das sem preparo de solo.

•  Permite ao pecuarista o aproveitamento de áreas monta-
nhosas e regiões de solos sensíveis a erosão sem infringir 
a Lei de Uso e Conservação do Solo Agrícola do Estado de 
São Paulo.

•  Viabiliza a exploração pecuária em propriedades onde 
a disponibilidade de tratores e implementos agrícolas é 
precária.

•  No momento da sobressemeadura, o solo fica protegido 
da ação das chuvas com material vegetal morto (palhada), 
por conta da aplicação de herbicida não seletivo sistêmi-
co, reduzindo as perdas de solo por erosão em 96%. 

•  Importante aliado no combate à crise hídrica, pois preser-
va a infiltração e retenção da água no solo.

•  Não contribui para o aquecimento global; é uma Agricul-
tura de Baixo Carbono.

•  Possibilidade de financiamento da técnica, por meio do 
Projeto Integra SP. 

•  Prática de conservação do solo utilizada para manter e 
melhorar a capacidade produtiva do solo.

•  Contribui para evitar danos ambientais, sociais e legais.
•  Melhora a fertilidade da camada superficial do solo, a 

mais fértil. 
•  Tem custo, de 20% a 60% menor na comparação com o 

sistema convencional.
•  Evita riscos de acidentes ao tratorista, quando comparado 

com o preparo de solo “morro abaixo”.
•  Diminui as perdas de insumos pelo escorrimento superfi-

cial da água da chuva.
•  A cobertura morta, formada pela ação do herbicida, cria 

um ambiente favorável para a germinação, protege as se-
mentes e dificulta o carreamento das mesmas pela ação 
da chuva.

Mais informações podem ser obtidas com o engenhei-
ro agrônomo Ricardo Manfredini, na Casa da Agricultura 
de Tremembé, pelo telefone (12) 3672-2050 e pelo e-mail
 ca.tremembe@cati.sp.gov.br.

Vantagens do plantio de pastagens sem preparo de solo  

Sistema obteve excelentes resultados em propriedades do
Vale do Paraíba.

Divulgação: Casa da Agricultura de Tremembé
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AURIFLAMA brilha no 
noroeste de São Paulo

Pecuária de corte e 
indústria têxtil levam 

prosperidade à região
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural

(Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Auriflama, a cidade “ouro em chamas”, nunca teve o rico 
metal em suas terras, mas na região de General Salgado 
é o município que mais tem brilhado. Vem crescendo e 

já superou General Salgado, de onde surgiu como um distri-
to. Logo se destacou, tanto na era do algodão, quando São 
Paulo ainda tinha na cultura uma de suas riquezas, como no 
período do café, que também foi “ouro verde” por ali. A ci-
tricultura levou prosperidade ao agronegócio em Auriflama, 
mas as doenças, como o amarelinho e o greening, acabaram 
com mais esse ciclo agrícola. Mas já faz algum tempo que o 
município é conhecido e se tornou palco das negociações em 
torno do gado de corte e das grandes empresas de produção 
de sementes de capineiras, que disputam a economia com a 
indústria têxtil voltada à produção de lingerie e moda praia. 
“Hoje, são dois os ‘pulmões’ que oxigenam a cidade, a indús-

tria têxtil e a agropecuária”, comenta Bruno Roberto Médici 
Pereira, que comanda a Casa da Agricultura local e é um dos 
três veterinários que ficam à disposição dos produtores ru-
rais. Os outros dois médicos veterinários, Otávio Wedekin e 
Paulo César Antuniassi, são da Prefeitura, a qual também se 
preocupa em atender um de seus principais públicos: o pro-
dutor de gado de corte.

 “Com a obrigatoriedade da mecanização do corte da 
cana, a área destinada a essa cultura foi reduzida, porque  
em muitos terrenos não houve como mecanizar a lavoura”, 
explica Bruno Pereira. Já a fama pela produção de sementes 
forrageiras começou na década de 1990. “Em 1994/1995 
foi o boom, mas até hoje a região fornece sementes para 
todo o País. Bruno também é o monitor responsável pelo 
Projeto CATI Leite na Regional General Salgado e atende os 
21 municípios de sua área de atuação, mas sabe que o leite 
já não é tão forte no município. “Hoje, não existem pequenos 
produtores de leite, os que eram pequenos cresceram e 
têm uma produção entre média e grande para atender o 
laticínio que fica a 40km de Auriflama”. Em contrapartida, 
os pecuaristas de corte vão se multiplicando, pois mesmo 
quem não é da área acaba investindo em gado de corte; são 
bancários aposentados e pessoas que têm outra atuação, 
como empresários e comerciantes. “Isso se deve ao fato 
de termos em Auriflama um grande mercado de compra e 
venda de gado, muitos negociantes de gado e um leilão que 
funciona, ininterruptamente, há 40 anos”, explica Bruno, que 
nasceu no município e conhece bem a região.

 O sistema mais utilizado na pecuária de corte é o se-
miconfinamento. “Atendemos muita demanda na Casa da 
Agricultura, os produtores sempre chegam com algum ques-
tionamento”, fala o veterinário sobre o dia a dia. Mas não 
dá para ficar parado e a Casa da Agricultura, com o apoio da 
Regional General Salgado, passou a pensar em alternativas de 
produção para o município e a região. Foi por esse motivo 
que foi instalada, com o apoio dos engenheiros agrônomos da 
Regional e das Casas da Agricultura vizinhas, uma Unidade de 
Adaptação de Tecnologia (UAT) para produção de laranja para 
mesa, já que as doenças acabaram com a produção de laran-
jas para indústria. “A ideia é investir em laranja para mesa, 
diferenciadas, e para isso adquirimos em Cordeirópolis, no 
Centro de Citricultura Sylvio Moreira (órgão ligado à Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – Apta), 12 varieda-
des de laranja para mesa e estamos usando diferentes por-
ta-enxertos para verificar, entre as 21 plantas diferenciadas, 
aquelas que melhor irão se adaptar”.

 As mudas foram plantadas em agosto de 2015 em um 
hectare da propriedade administrada pela família Manfrim. 
Flávio Manfrim é feirante e tem clientela fixa para todos os 
seus diferentes produtos. “Optei por oferecer qualidade; 
quem compra meus produtos sabe disso, então consigo 
vender toda a produção de manga, banana-maçã, abacaxi, 
pinha”, se orgulha Flávio. 
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 No dia a dia, Flávio Manfrim conta com o auxílio do pai, 
Antonio; da esposa, Rosinei, e do filho do casal. É a terceira 
geração trabalhando no mesmo local. “Eu sou filho único e 
Junior é meu filho único; ele está se interessando e espero 
que dê continuidade, conta Flávio, esperançoso pela aposta 
do filho de 20 anos que por ora divide seu tempo entre traba-
lho na propriedade e os estudos. Por enquanto, avô e pai vão 

passando adiante os ensinamentos adquiridos nessa agricul-
tura de estrutura essencialmente familiar e procurando por 
novos manejos e tecnologias. “Flávio é um produtor atento, 
está sempre indo até a Casa da Agricultura para ver se tem 
alguma novidade; emprega as técnicas direitinho e sugere 
outras; cria, observa, é um excelente parceiro nosso”, conta 
Bruno Pereira, explicando o motivo de tê-lo escolhido como 
parceiro para essa experiência. 

 Os resultados da UAT serão divulgados nos próximos anos, 
por volta do terceiro, quando as 210 plantas começarem a 
produzir. Como o plantio é recente, pouco foi feito, mas já 
dá para observar as futuras laranjeiras crescendo uniformes. 
Todas receberam um “chapéu”, uma barreira mecânica criada 
pela inventividade de Flávio, que adaptou os plásticos usados 
na comercialização de adubo para fazer uma barreira que vai 
sendo erguida pelo caule da planta, conforme a necessida-
de. Com isso, elas ficam livres das formigas quenquém e saú-
vas, que são as grandes pragas na implantação de pomares. 
Parece estar dando certo; com menos de um ano as plantas 
estão viçosas e compartilham espaço com o milho plantado 
nas entrelinhas. “Trata-se de um milho bem antigo”, conta 
Flávio. A seleção é feita pelo seu Antonio, pai de Flávio, que 
escolhe as espigas mais bonitas para tirar do meio das tais as 
sementes que vão para replantio. 

 Em 24,4ha de um terreno estreito e comprido, Flávio apro-
veita todos os espaços. Nas entrelinhas do seringal, plantou 
banana; a heveicultura é um investimento futuro e a banana 
já ajuda na renda. O gado que passeia pelo meio das roças 
fornece o leite e o queijo para o dia a dia da família. “É só para 
o gasto”, e diz o mesmo em relação às galinhas e às mudas de 
frutíferas espalhadas pelo terreno. “Eu gosto de viver aqui, 
rodeado de plantas, animais, da natureza. Depois do almoço 
tiro um cochilo na varanda e volto para a lida”, afirma orgu-
lhoso de ser produtor rural, reconhecido na comunidade pela 
qualidade dos produtos que oferece.
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Flávio Manfrim aproveitou toda a área  com diferentes culturas.

Equipe da CA de Auriflama
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PROJETO MICROBACIAS II
proporciona a realização de uma proposta ousada apresentada pela

Coopersindi – a maior cooperativa de Auriflama

do secretário de Agricultura e do gover-
nador Geraldo Alckmin, pois estamos 
muito satisfeitos e queremos agrade-
cer o apoio do governo do Estado; sem 
o Projeto Microbacias II, dificilmente 
conseguiríamos chegar a essa estrutura 
em tão pouco tempo, entre a aprovação 
da Proposta e hoje, menos de um ano. 
Está sendo a realização de um sonho”, 
afirmou o presidente do Sindicato e da 
Cooperativa, Virgílio Canovas Franco, 
que já está no quinto mandato à fren-
te dos órgãos (Sindicato e Cooperativa) 
que se uniram para melhor comerciali-
zar os seus produtos. Juvenil conta que 
antes era só o Sindicato, mas, com as 
exigências, criaram a Cooperativa, ago-
ra tanto a diretoria como a presidência 
são ocupadas pelas mesmas pessoas. 

 As instalações do Sindicato foram 
sendo ampliadas e adaptadas para a fa-
bricação de ração, mas apesar de todo 
planejamento e da logística, a estrutura 
já não suportava nenhum crescimento. 
“Estávamos no limite, não havia mais 
condições de ficarmos no mesmo local; 
agora o galpão deverá ser alugado para 
garantir um nova fonte de renda”, con-
ta Juvenil, que há 30 anos acompanha o 
fortalecimento, o crescimento e a trans-
formação da Coopersindi. “O Projeto 
Microbacias II veio no momento certo; 
nós aproveitamos essa grande oportuni-
dade oferecida pela CATI e pelo governo 
do Estado de São Paulo”, frisou Juvenil. 

Dentro de pouco tempo, o ende-
reço da Cooperativa de Consumo 
Agropecuário de Auriflama 

(Coopersindi) vai mudar. Já está qua-
se tudo pronto para dar início a uma 
nova fase para os 230 cooperados. Os 
galpões, os novos maquinários, os silos, 
o escritório, as balanças, entre vários 
outros itens, construídos e/ou adquiri-
dos via Proposta de Negócio aprovada 
na quinta Chamada Pública do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, já 
estão prontos para entrar em funciona-
mento nas novas instalações. 

 Todas as etapas desse projeto de 
mais de R$ 1 milhão foram discutidas, 
planejadas, alteradas e ampliadas e, fi-
nalmente, construídas; faltam apenas 
pequenos ajustes, mas até o paisagis-
mo já está pronto. A obra, de grandes 
proporções, chama a atenção de quem 
passa na estrada ainda em área ur-
bana - um local de chácaras de traba-
lho ou veraneio. O terreno de 2,42ha 
foi adquirido pela Cooperativa, que 
usou recursos próprios para tal. “O lo-
cal é estratégico, de fácil acesso para 
os caminhões que virão buscar ração, 
entregar os grãos, pesar o gado; have-
rá ainda um curral e a antiga casa da 
chácara de lazer servirá para as ativida-
des sociais”, explica, orgulhoso, Juvenil 
Lima, membro da diretoria e contador 
da Coopersindi. “Agora só falta mesmo 
inaugurar, se possível com a presença 

 Outro auxílio proporcionado pelo 
Projeto Microbacias II foi a possibilida-
de de obtenção de financiamento junto 
ao Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap) para a contrapartida de 
30% devida pelos cooperados. Dos R$ 
1.143.512,95 utilizados, a contrapartida 
de R$ 300.967,50 terá carência para pa-
gar e prazo, sem comprometer o giro da 
Coopersindi. “Eles são muito organiza-
dos, têm amadurecimento e souberam 
aplicar a verba com sabedoria; fizeram 
economia em alguns itens e consegui-
ram fazer adequações ao projeto inicial 
e, com isso, garantir uma infraestru-
tura moderna, com capacidade ocio-
sa de 30% e já preparada para futuras 
ampliações”, explica o técnico da Casa 
da Agricultura, que acompanhou e auxi-
liou os produtores em todo o processo. 
“Esse é o nosso trabalho, apoiar os pro-
dutores naquilo que eles precisam e de-
sejam. A Coopersindi já estava fortaleci-
da e amadurecida e aproveitou da me-
lhor forma possível todo o recurso pro-
porcionado pelo Projeto Microbacias 
II; eles enxergaram a oportunidade de 
dar um salto e conseguiram realizar, em 
pouco tempo, o que levaria anos para 
ser concluído”, afirmou Bruno Médici 
Pereira.

  Agora, é aguardar a finalização e a 
agenda do governador para que pos-
sam demonstrar todo o orgulho dessa 
classe produtora.

 Casa da Agricultura ׀ 26
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As novas instalações contam com pé direito alto e espaço para crescer; a atual será destivada.
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CATI LEITE e
INTEGRA SP
Solo conservado 

é garantia de
boa pastagem

O  produtor rural Rodrigo Salomoni Cavallo, acostumado 
a “levantar poeira” pela estrada em seu trabalho como 
caminhoneiro, mal podia imaginar que o sítio de seu 

pai, localizado em Dracena, seria capaz de promover uma 
mudança tão significativa em sua vida. Quando procurou 
pela ajuda dos técnicos da CATI Regional Dracena, além das 
dificuldades financeiras em começar qualquer tipo de atividade, 
a propriedade, de aproximadamente 15 hectares, apresentava 
uma voçoroca - um grande buraco de erosão causado pela água 
da chuva e que acaba empobrecendo o solo e o transforma em 
uma área sem vida. 

 Justamente pela falta de experiência no campo, e também 
de uma disciplina financeira, o produtor teve que transformar 
totalmente sua rotina e a da família, composta pela esposa e 
mais três filhos pequenos. A primeira visita à CATI foi realizada 
em outubro de 2014, quando se iniciou a elaboração do projeto 
para a sua propriedade com base no Integra SP, porém, ao 
mesmo tempo foi colocada em questão a possibilidade de buscar 
um financiamento via Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), já que Rodrigo não tinha condições de utilizar 
recurso próprio para investir em melhorias no sítio (o que seria 
necessário na contrapartida exigida do agricultor). “O produtor 
que possui uma voçoroca em sua propriedade normalmente 
não está desenvolvendo uma atividade econômica nesse local 
e também costuma ser avesso à tecnologia. Por isso, nós temos 
que fazê-lo compreender, além do que precisa ser feito, a 
importância de ele passar a investir em seu próprio negócio”, 
explicou Adalberte Stivari, engenheiro agrônomo da CATI 
Regional Dracena e responsável pelo projeto no sítio. 

Juliana Montoya 
 Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) 

cecor@cati.sp.gov.br
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 Não demorou muito para que os trabalhos ganhassem força, 
principalmente com a aprovação da linha de financiamento do 
Feap, no valor de R$ 150 mil. De acordo com Stivari, era preciso 
enxergar a propriedade como um todo e viabilizá-la de maneira 
econômica. Entre as cadeias que poderiam ser desenvolvidas 
em uma pequena propriedade, o extensionista contou que a 
leiteira, bastante tradicional na região, seria a mais favorável 
para Rodrigo. “Se o projeto não oferecer uma continuidade 
aos trabalhos executados, tudo será em vão! Ao analisarmos a 
situação do produtor, vimos que ele tinha um grande potencial 
para explorar a atividade leiteira. Como nós temos o Integra 
SP e o Projeto CATI Leite, resolvemos associar os dois nesse 
caso, pois por meio deles teriamos o efeito desejado: realizar 
a conservação do solo para que se possa ter o volume de pasto 
necessário na produção de leite”, afirmou Stivari. 
   
 Os trabalhos em parceria com a CATI começaram em julho 
de 2015 e já apresentaram grandes conquistas. O produtor 
possui atualmente 18 cabeças de gado bovino, uma área de 12 
mil metros quadrados de pastagem irrigada e 0,7 hectares de 
plantação de cana; construiu um barracão onde fica a sala de 
ordenha e obtém hoje uma produção média de 175 litros de 
leite por dia. De acordo com o médico veterinário e responsável 
pela Casa da Agricultura de Dracena, Galdino Flávio de Almeida 
Filho, que também acompanha o projeto, o mais importante é 
a confiança no técnico e o empenho durante todo o processo. 
“É muito gratificante quando orientamos um produtor e 
percebemos que ele realmente se envolveu na atividade, pois 
depende exclusivamente dele o sucesso do nosso trabalho. 
Nós apenas adaptamos o projeto à realidade desse produtor, 
mas 99% dos resultados são provenientes unicamente de seus 
esforços”. 

 Para o produtor, que abandonou de vez os serviços com o 
caminhão, as expectativas de trabalho mudaram totalmente 
de rumo, porém despertaram a possibilidade de grandes rea-
lizações e o reconhecimento é certo. “Eu me sentia totalmen-
te perdido, sem saber o que fazer com a propriedade, minha 
vida desmoronando cada vez mais e meu pai me deu a chance 
de tentar alguma coisa. Por meio da CATI, felizmente, eu con-
segui achar um caminho, voltei a ter a esperança e o prazer 
de trabalhar e de uma coisa eu tenho certeza: de tudo o que 
fiz e conquistei até aqui, 99% vieram das orientações que os 
técnicos me passaram. Sem eles, nada disso seria possível”, 
ressaltou Rodrigo.  

 A família do produtor, que morava na área urbana da cida-
de, aderiu às mudanças e agora, segundo a esposa do produ-
tor, Janaína Aparecida Tessari Cavallo, já fazem planos quanto 
aos trabalhos no campo. “Nós vamos construir a nossa casa 
aqui mesmo na propriedade e estamos nos adaptando, por-
que não esperávamos tudo isso e agora esse é o trabalho dele, 
e é o que nos dá a esperança de melhorar o nosso futuro”.

 Para o engenheiro agrônomo Mário Ivo Drugowich, diretor 
do Centro de Informações Agropecuárias da CATI, especialista 
em conservação do solo, a maior recompensa para o trabalho 
de extensão rural não seria apenas promover a susten-
tabilidade, mas, principalmente, a satisfação do produtor 
em permanecer no campo, vivendo de suas atividades 
agropecuárias. “Muitas vezes a erosão está na cabeça do 
produtor e, por meio desse trabalho, é que conseguimos a 
ferramenta necessária para mudar o pensamento dele e 
mostrar como é possível obter qualidade de vida. Quando Ro
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isso ocorre, eu me sinto realizado ao ver a alegria do produtor 
diante das melhorias conquistadas por meio do Projeto”, 
destacou.

 Segundo os levantamentos feitos pela CATI Regional Dracena 
e apresentados pelo diretor técnico Luiz Alberto Pelozo, cerca 
de 85% da região é composta por pequenas propriedades, que 
apresentam um histórico de sérios problemas de degradação 
do solo. “Quando passamos pelo Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas, grande parte da região foi corrigida, 
tivemos muitos avanços. A partir do momento em que você 
tem um programa ou projeto que restaura essas áreas, controla 
o problema, você potencializa a propriedade e viabiliza aquela 
cadeia, o que permite à extensão rural cumprir com o seu papel 
e o trabalho do produtor ganhar o devido destaque”.

 Satisfação, mas ainda não o sentimento de missão cumpri-
da, reforçou o técnico Stivari. “O que nos deixou satisfeitos foi a 
mudança no olhar do produtor, pois ele entendeu que poderia 
viver dessa atividade. Ele definitivamente assumiu a proprieda-
de, mas os trabalhos só começaram! Agora, nós estamos for-
talecendo a disciplina nos pagamentos e as futuras ações na 
propriedade”, disse Stivari, que acessentou os próximos passos 
a serem dados. “Nós pretendemos ampliar a área irrigada de 
pastagem e, para conseguir mais recursos, o Rodrigo poderá 
trabalhar com a venda de matrizes como uma renda extra”. 

 De acordo com as metas estabelecidas no Programa 
Estadual de Mudanças Climáticas do governo do Estado, o 
Projeto Integra SP assumiu o compromisso de recuperar, pelo 
menos, 20% das áreas com pastagens degradadas até 2020. 
Com isso, a expectativa é que 800 voçorocas sejam controla-
das e que 312 mil hectares de pastagens sejam recuperados 
em cinco anos. Pensando nessa proposta, algumas Regionais 
pertencentes à CATI vêm apresentando ótimos exemplos de 
atuação, com resultados que têm transformado a realidade 
dos produtores rurais que aderiram ao Projeto. 

 Os projetos técnicos apoiados pelo Integra SP são sub-
vencionados e/ou financiados pelo Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap), que pode financiar o processo de 
produção, desde a correção, adubação e cobertura de solo até 
a implantação de sistemas integrados complexos de produção, 
inclusive infraestrutura. O limite é de R$ 200 mil com juros de 
3% ao ano (em caso de pontualidade, 2,25%) e prazo de oito 
anos para pagar, podendo ser estendido em até 12 anos, quan-
do o projeto incluir o cultivo de floresta no sistema. 

 Já o Projeto CATI Leite está implantado hoje por meio das 
36 Regionais da CATI e 264 Casas da Agricultura em 1.552 
propriedades do Estado de São Paulo. As regiões com maior 
número de produtores cadastrados, além de Dracena são as 
regiões de São José do Rio Preto, Guaratinguetá e Bragança 
Paulista. Os técnicos do CATI Leite desenvolveram, ao longo 
de seus trabalhos na instituição, um calendário zoossanitário 
e uma agenda para auxiliar os produtores, com relação aos 
prazos, às quantidades e épocas corretas das vacinações e 
de outros procedimentos envolvidos na atividade leiteira. O 
atendimento oferece, ao mesmo tempo, a implantação das 
Boas Práticas Sanitárias para se obter a melhora na produção 
do leite e na qualidade do alimento a ser despinibilizado para 
o consumidor.
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CAR e PRA
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 Feito o cadastramento, o próximo passo é a adesão ao 
Programa de Regularização Ambiental (PRA). “Somente com 
o CAR será possível aderir ao PRA, que permitirá obter o uso 
consolidado de Áreas de Preservação Permanente (APPs), as 
quais já estavam sendo utilizadas em 22 de julho de 2008, 
conforme os critérios da lei. Além disso, somente com a ade-
são ao PRA os produtores terão acesso aos benefícios para 
a recuperação das áreas”, informa Rubens Rizeck, secretário-
-adjunto de Agricultura e Abastecimento.

 O PRA, que deve ser implantado pelos estados brasileiros 
por determinação do artigo 59, do Código Florestal, é um con-
junto de ações e iniciativas de cada estado e dos proprietários 
e possuidores rurais, com o objetivo de adequar e regularizar 
as propriedades rurais. “No Estado de São Paulo, o PRA pos-
sibilitará a recomposição de áreas degradadas ou alteradas, 
ampliando a área de vegetação nativa existente nas proprie-
dades e imóveis rurais paulistas, de acordo com as regras es-
tabelecidas pelo novo Código”, explica o secretário-adjunto 
Rubens Rizeck.

 São Paulo foi pioneiro no País, promulgando a Lei 
n.o 15.684, de 14 de janeiro de 2015, para a realização de um 
PRA estadual, de acordo com a realidade das propriedades 
locais. “O PRA trará benefícios para toda a população do Estado 
e não apenas aos produtores rurais, pois dará efetividade 

Cleusa Pinheiro – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) 

cleusa@cati.sp.gov.br

Os produtores, cada vez mais conscientes, entendem 
que produção em harmonia com sustentabilidade 
ambiental, com foco na conservação do solo e da água, 

é indispensável, mas quando se fala em legislação ambiental, 
o sentimento de muitos produtores pode ser traduzido pela 
apreensão. Multas pesadas, redução da área disponível para 
produzir e, até, inviabilização da produção agrícola fazem 
parte do cenário que ronda, principalmente, os agricultores 
familiares. 

 No entanto, até a implantação do Código Florestal de 
2012, o qual está em vigência, os produtores tinham poucas 
condições de regularizar as suas áreas, atendendo às exigên-
cias que, na prática, se mostravam inviáveis de serem cumpri-
das. “Durante muito tempo, o produtor rural teve incertezas 
e esteve sujeito às multas de uma legislação complexa e com 
excessivas exigências; até as pessoas que desejavam cumprir 
rigorosamente, não conseguiam. Hoje, vivemos um momen-
to no qual queremos fazer uma agricultura harmônica com o 
meio ambiente e São Paulo escolheu o caminho de equilibrar 
produção com preservação. Após um longo período de dis-
cussões, obtivemos um novo Código Florestal, que apresenta 
uma oportunidade formidável para que áreas rurais de todo o 
País sejam regularizadas do ponto de vista ambiental”, avalia 
o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, 
acrescentando que produzir sem preservar se tornou algo im-
pensável em território paulista. “Seguimos a tendência mun-
dial de cuidar do planeta em que vivemos e nos preocupar 
com o impacto que geramos na Terra”.

 Instituído em âmbito nacional, o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), que tem prazo de preenchimento até setembro 
de 2017, foi o primeiro passo para iniciar a regularização das 
propriedades. “O CAR foi um cadastro criado pelo Código 
Florestal para acabar com a burocracia no processo de regula-
rização ambiental dos imóveis rurais. Tendo como premissa a 
confiança no ato declaratório do proprietário e possuidor do 
imóvel rural e com a utilização de imagens de satélite de alta 
resolução, o CAR acabou por reduzir a quantidade de informa-
ções e documentações comprobatórias exigidas suprimindo, 
por exemplo, a exigência de apresentação de laudos técnicos, 
o georreferenciamento e a anotação de responsabilidade téc-
nica”, explica José Luiz Fontes, chefe da assessoria Técnica da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
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Para o secretário de Agricultura e Abasteci-
mento, Arnaldo Jardim, a regularização 
ambiental trará segurança para os 

produtores. “Todos os produtores devem fazer 
o cadastro ambiental, pois quem deixar de fazê-
lo não usufruirá dos benefícios oferecidos pela 
lei, destacando que o principal benefício é a 
possibilidade de regularização ambiental do seu 
imóvel, e, ainda, terá sanções, como o não acesso 
ao crédito rural. Depois do cadastramento, se 
o produtor aderir ao PRA e fizer o Projeto de 
Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas 
(Prada), as multas anteriores deixarão de existir, 
ficarão superadas. Para as propriedades com 
menos de quatro módulos, os procedimentos são 
simples e as exigências menores, por isso vamos 
continuar mobilizados, apoiando os produtores 
na adesão ao PRA, como tem sido feito no 
preenchimento do CAR”. 
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um sistema digital para inclusão dos produtores. “A partir do 
CAR, será definido o quanto cada proprietário rural deve recu-
perar de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, 
de acordo com o Código Florestal. Com a adesão ao PRA, os 
produtores terão até 20 anos para concluir o projeto de recu-
peração”, salienta Rubens Rizeck.

 Assim que o sistema estiver concluído, será publicada 
uma Resolução relativa ao PRA. “A partir da publicação da 
Resolução, quem tiver interesse em aderir ao Programa terá 
o prazo de um ano”, explica Rizeck. Por sua proximidade com 
os produtores, por meio das Casas da Agricultura, a Secretaria 
de Agricultura é a responsável pelo apoio na adesão ao PRA, 
das propriedades até quatro módulos fiscais, como está ocor-
rendo no preenchimento do CAR.

ao Código Florestal, garantindo uma recomposição de 1,62 
milhão de hectares, resultando, portanto, num aumento de 
6,54% da área de vegetação, o que, certamente, representará 
um grande ganho ambiental. De outro lado, trará segurança 
jurídica, imprescindível para que os empreendedores do 
agronegócio possam planejar ações e tomar decisões a 
curto, médio e longo prazos, garantindo a geração de renda, 
emprego e arrecadação para os municípios paulistas, que, 
na maioria, têm no agronegócio seu principal vetor de 
desenvolvimento”, afirmam José Luiz Fontes e Marcos Renato 
Böttcher, da assessoria técnica da Secretaria.

 Para que o PRA seja acessível a todo produtor e possuidor 
rural, as Secretarias de Agricultura e Abastecimento e do Meio 
Ambiente estão trabalhando em conjunto na construção de 

 São Paulo é o Estado com o maior percentual de CAR 
realizado no País. Até o dia 24 de abril, foram inscritos 249.748 
imóveis.  Do total de 273.201 imóveis com até quatro módulos 
fiscais existentes no Estado, 216.198 já estão cadastrados 
no sistema, o que representa uma área identificada de 
4.122.626,52 hectares.

 Para alcançar esses números, a Secretaria de Agricultura 
teve papel decisivo, direcionando sua equipe de extensão ru-
ral da CATI, por meio das Casas da Agricultura e dos Escritórios 
Regionais, para apoiar os proprietários e possuidores de áreas 
de até quatro módulos fiscais (módulo fiscal é a área mínima 
necessária a uma propriedade rural para que sua exploração 
seja economicamente viável), no preenchimento do cadastro. 
“Nossa equipe da CATI ajudou a formatar as linhas de atuação 
da Secretaria. Por isso, a prioridade foi intensificar o cadastro 
dos proprietários rurais para que possam, em breve, aderir 
ao PRA, cuja homologação estará sob nossa responsabilidade. 
Por isso, é importante atingirmos o máximo de propriedades 
rurais. A responsabilidade de executar o Programa é do pro-
prietário ou do possuidor de imóvel rural, mas a Secretaria, 
por meio de sua equipe, deverá orientar e verificar se o pro-
cesso foi realizado corretamente”, salienta o secretário.

O papel da Secretaria de Agricultura e Abastecimento no avanço da
regularização ambiental no meio rural paulista

 Segundo o coordenador da CATI, José Carlos Rossetti, o 
planejamento para implantar o trabalho de força-tarefa, que 
resultou nesses números, variou de acordo com as necessi-
dades de cada região e teve a parceria como um dos fatores 
de sucesso. “Nós identificamos as necessidades de cada mu-
nicípio, buscando parcerias com prefeituras e entidades de 
classe, bem como capacitando os nossos técnicos para orien-
tarem e sanarem as dúvidas dos proprietários”, explica.

 Com o prazo do cadastramento prorrogado até o dia 5 
de maio de 2017, os produtores paulistas que ainda não o 
fizeram, devem fazê-lo no site www.ambiente.sp.gov.br/si-
car ou fazerem uma ligação gratuita para o Disque Ambiente 
0800-113-560. “O cadastramento é um registro eletrônico 
obrigatório em todo o País e tem como objetivo promover a 
identificação, a regularização ambiental e o monitoramento 
das propriedades e posses rurais. Os técnicos da CATI, as as-
sociações, as cooperativas e os sindicatos rurais continuarão a 
auxiliar, no entanto a obrigatoriedade e as sanções cabem ao 
produtor que não cumprir o novo prazo”, afirma o coordena-
dor da CATI.

Área regenerada.Área em início de regeneração.
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PRA - INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Programa de Regularização Ambiental (PRA), que deve 
ser implantado pelos estados brasileiros por determi-
nação do Código Florestal, é o conjunto de iniciativas 

de cada estado e dos proprietários e possuidores rurais, com 
o objetivo de adequar e regularizar as propriedades rurais, 
abertas antes de 22 de julho de 2008. “Na prática, com o 
PRA, cada propriedade ficará com a situação regularizada em 
relação ao Código Florestal, no que diz a respeito à Área de 
Preservação Permanente (APP), à Área de Uso Restrito (in-
clinação entre 25 e 45 graus), à Reserva Legal, ao reconhe-
cimento dos ativos - Servidão Ambiental e Cota de Reserva 
Ambiental - , de áreas consolidadas em APP, Uso Restrito e 
Reserva Legal”, informa Marcos Renato Böttcher, da assesso-
ria institucional da Secretaria.

 O fluxograma do Programa atende à seguinte hierarquia:
1.o adesão ao PRA;
2.o homologação do Projeto de Recuperação de Áreas 

Degradadas (Prada), na elaboração do qual poderá 
contar com o apoio do corpo técnico da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento;

3.o celebração do Termo de Compromisso do PRA (que tem 
prazo de vigência de até 20 anos);

4.o acompanhamento do cumprimento das obrigações assu-
midas no Termo de Compromisso;

5.o homologação final do PRA.

 Uma das mais significativas mudanças trazidas pelo Código 
Florestal para os produtores rurais, por meio da adesão ao 
PRA, é a possibilidade de reconhecimento do uso consolidado  
em APPs, respeitando uma faixa de recomposição obrigatória 
que depende da área do imóvel. (Ver quadro)

Área do imóvel
Ao longo de cursos d’água naturais
(Faixas marginais, independente da

largura dos cursos d’água)

Nascentes
(Raio)

No entorno de lagos naturais
(Faixas marginais)

Até 1 módulo fiscal 5 metros 15 metros 5 metros

Maior que 1 módulo 
até 2 módulos 8 metros 15 metros 8 metros

Maior que 2 módulos 
até 4 módulos 15 metros 15 metros 15 metros

Maior que 4 módulos 
até 10 módulos

20 metros para cursos d’água até 10 metros de 
largura.
Metade da largura do curso d’água,
respeitando-se o mínimo de 20 metros para 
cursos d’água maiores que 10 metros.

15 metros 30 metros

Maior que 10 módulos

30 metros para cursos d’água até 10 metros de 
largura.
Metade da largura do curso d’água,
respeitando-se o mínimo de 30 metros para 
cursos d’água maiores que 10 metros.

15 metros 30 metros

 Nessas áreas, segundo José Luiz Fontes, da assessoria 
técnica da Secretaria, a recomposição poderá ser feita com 
vários métodos: regeneração natural de espécies nativas; 
plantio de nativas conjugado com a condução da regeneração 
natural; plantio intercalado de espécies lenhosas perenes ou 
de ciclo longo, com nativas de ocorrência regional e/ou com 
exóticas, exceto pinus e eucalipto, em até 50% da área total a 
ser recomposta.

 Quanto à Reserva Legal (RL), essa será constituída com a 
área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de ju-
lho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo 
do solo. “Nos imóveis com até quatro módulos fiscais, a vege-
tação nativa composta por espécimes espalhados pela paisa-
gem e que dificulte a utilização de técnicas agrícolas de uso do 
solo, sem a supressão parcial dos mesmos, o interessado po-
derá solicitar autorização para supressão desses exemplares, 
devendo a compensação ser realizada na proporção 1:10, de 
forma agrupada, preferencialmente em área adjacente à área 
de RL já constituída ou, na inexistência dessa, em área adja-
cente às APPs”, explica Fontes, informando que nos imóveis 
sem remanescente de vegetação, na data de 22 de julho de 
2008, fica o proprietário desobrigado a fazer a recomposição 
da Reserva Legal.

Casa da Agricultura 33 ׀ 
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Nos primeiros meses do ano, mais especificamente em 
março e abril, é época de pensar na alimentação do 
gado para o período de estiagem, que se estende pelo 

outono e inverno. É nesse momento que a CATI também co-
lhe o que plantou no seu trabalho diário de extensão rural. 
Estamos falando das sementes produzidas pelo Departamento 
de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) da CATI, responsável 
por colocar à disposição dos produtores rurais, principalmente 
daqueles que não têm capital suficiente para lidar com os 
milhos híbridos, exigentes em tecnologia, sementes de milho 
variedade que passam a cada ano por melhoramento, tornan-
do-as mais aptas às condições mais rústicas, como terrenos 
com baixa fertilidade, estresse hídrico, entre outras.

 O engenheiro agrônomo Glênio Wilson de Campos, ex-
diretor do Núcleo de Produção de Sementes (NPS) de Taubaté, 
unidade do DSMM, começou sua carreira há mais de 40 anos 
(se aposentou no início de 2016) e conta que no começo esteve 
lotado em Casas da Agricultura da região do Vale do Paraíba e 
lembra bem das campanhas realizadas pela CATI, como a do 
feijão, que resultou em vários testes de diferentes cultivares, 
ou do arroz, que deu suporte à maior região produtora de 
arroz do Estado de São Paulo, o Vale do Paraíba, que tem 
os últimos sistemas de polder (irrigação por inundação) 
no Estado, ou do trigo paulista, da cevada cervejeira, entre 
outros. “A extensão rural trabalhava junto com a pesquisa na 
avaliação de cultivares, ajudando os produtores a escolherem 
as que ofereciam maior adaptabilidade às suas condições. 
Mas, foi no final da década de 1990 que a CATI deu uma virada 
na sua atuação e, na contramão das sementes híbridas que 
comercializava, resolveu se lançar na busca por sementes 
que atendessem melhor o pequeno produtor, aquele que não 
tem um capital maior para ser investido, não pode gastar com 
defensivos e adubações e não pode perder a sua produção. 
Foi aí que surgiram as sementes variedade CATI melhoradas, 
produzidas na Fazenda Ataliba Leonel sob a orientação do 
engenheiro agrônomo Sylmar Denucci. Foi com esse trabalho 
inicial que surgiram as sementes com a sigla ‘AL’; a mais famosa 
entre elas foi a AL-Bandeirante que, hoje, está espalhada em 
todo o País, comercializada por outras firmas”.

 Mas não é só de sementes que Glênio está falando, na 
verdade ele gosta mesmo é de falar sobre como, por meio da 
venda de sementes, pode ser feito um excelente trabalho de 
extensão rural, ensinando o produtor, incentivando-o a usar 
todas as Boas Práticas Agropecuárias. Os técnicos do DSMM se 
unem aos técnicos das Casas da Agricultura e Regionais CATI 
para levar até ao produtor os conceitos básicos de conserva-
ção do solo e da água, como as técnicas de terraceamento, 
plantio em nível, fileiras de contenção em terrenos com maior 

Sementes variedade
auxiliam ações de extensão rural

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br
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declividade, plantio direto. Se são pecuaristas, aproveitam para 
inseri-los no Projeto CATI Leite, abordam o uso de piquetes, a 
formação de pastagens, o melhoramento genético do rebanho, 
o conforto animal e tantas outras práticas que podem levá-los a 
ter maior lucratividade em suas propriedades.

 Esse foi o caso de Ozias Soares de Faria, atendido pela 
Casa da Agricultura de Paraibuna, onde a engenheira agrô-
noma Bárbara Alves Faria, junto com os técnicos do DSMM e 
da CATI Regional Pindamonhangaba, vem fazendo já há mais 
de três anos um bom trabalho. Incentivado a plantar para 
ensilagem o milho variedade AL-Avaré, o produtor, sensibi-
lizado pelos extensionistas, destinou uma parte de suas ter-
ras, menos de dois hectares, para que pudessem demonstrar 
técnicas de conservação do solo. A princípio, foram deixadas 
algumas linhas de cana-de-açúcar entre as linhas de milho, 
essa prática tem contido a erosão morro abaixo (22% de de-
clividade). Neste terceiro ano consecutivo, foram colhidas 38 
toneladas/hectare e foi preciso dobrar o silo de cobertura 
utilizado; o gado terá garantida uma boa alimentação para a 
estiagem. A possibilidade de maior lucratividade fez com que 
Thiago, filho de Ozias e de Leonires, passasse a pensar em 
dar continuidade aos negócios da família e investir no gado 
leiteiro, animado com o resultado de 30% a mais de leite a 
partir da implantação dos piquetes complementados com a 
ensilagem de milho. Antes, a complementação era feita com 
ração, soja e polpa cítrica, o que tornava a atividade mais 
cara e menos rendosa. Hoje, com 13 vacas em ordenha, ti-
ram até 200 litros/leite/dia.

 O diretor da CATI Regional Pindamonhangaba, engenhei-
ro agrônomo Paulo Queiroz, conhece a família e fez parcerias 
com eles para que recebessem técnicos e produtores para as 
atividades do Dia Nacional da Conservação do Solo por dois 
anos seguidos (2014 e 2015). Animados, outros se interessa-
ram pela aquisição do milho variedade e, hoje, de 300 qui-
los de sementes vendidas na safrinha, são mais de três mil 
quilos de sementes comercializadas pela Casa da Agricultura 
de Paraibuna. “A semente foi uma ferramenta da extensão 
rural que incentivou outros também a utilizarem práticas 
de conservação do solo e técnicas do Projeto CATI Leite e a 
Prefeitura a lançar um projeto próprio intitulado “Paraibuna 
+ Leite”. “São ações de extensão rural que permitem que o 
produtor rural possa se manter na atividade e viver daquilo 
que produz”, reafirma o diretor.

 O melhoramento do milho variedade é constante, a 
cada ano são testadas e lançadas novas sementes. “Este 
será o ano do milho variedade Paraguaçu Paulista, lançado 
na Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em 
Ação) para a próxima safra 2016/2017”, garante o técnico 
agrícola Joaquim Santana, que tem dado continuidade ao 
trabalho desenvolvido por Sylmar Denucci. Santana adian-
tou a novidade durante o Dia de Campo Serramar, realizado 
todos os anos em Guaratinguetá para a demonstração dos 
resultados das sementes de milho e soja de várias empre-
sas. O ano de 2015 foi o primeiro em que o milho varidade 
AL-Piratininga, produzido pelo DSMM/CATI, esteve presente 
entre os híbridos. Segundo o engenheiro agrônomo Vinícius 
Sampaio, da CATI Regional Guaratinguetá, o AL-Piratininga 
ficou entre os seis melhores. “Com as técnicas corretas, che-
ga a produzir mais de 50 toneladas/hectare. Esse é um milho 
principalmente destinado àqueles que não têm capital para 
investir em tecnologia; a rusticidade é seu principal atributo, 
pois responde bem em condições adversas, mas se as condi-
ções forem melhores, o retorno é ainda maior”.

 Por esta razão, o atual diretor do DSMM, Ricardo 
Lorenzini Bastos, seguindo orientações da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, ao assumir no início de 2015, 
verificou formas de melhor auxiliar os agricultores familiares 
e, em breve, sairá publicada uma Portaria beneficiando esse 
importante segmento com a redução de 30% no preço dos 
novos lançamentos das sementes variedade para a agricul-
tura comprovadamente familiar. 

 Essa também é uma ação de extensão rural. Na verdade 
é um ciclo que se fecha, que começa no atendimento nas 
Casas da Agricultura, na oferta de capacitações como os Dias 
de Campo, na divulgação das políticas públicas, na disponi-
bilização de sementes e mudas de qualidade que ofereçam 
o diferencial da rusticidade para que o produtor rural não 
corra riscos desnecessários e possa se manter na atividade e 
na terra onde é o proprietário do seu espaço, do seu tempo 
e da sua renda; um lugar propricio para criar os seus filhos e 
netos, perpetuando a sua condição de produtor rural a quem 
todos devem o alimento de cada dia. A semente é só uma 
ferramenta em toda essa ação.
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Dias de Campo divulgam as sementes produzidas pelo DSMM A família Faria e os técnicos da CATI: animados
com os resultados da AL Avaré
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Uma fruta com formato de disco voador. É assim que 
o cambuci costuma ser apresentado às pessoas. 
Mas, tirando o aspecto, que realmente remete aos 

desenhos de naves espaciais, são o sabor inigualável, o 
aroma e a refrescância que chamam a atenção de quem 
experimenta pela primeira vez o fruto do cambucizeiro em 
uma das inúmeras receitas nas quais pode ser utilizado. Em 
tupi, kamu’si significa vaso, pote ou urna e,  apesar do sabor 
diferenciado e das inúmeras qualidades nutricionais, é parente 
de outras frutas mais conhecidas como a pitanga, a goiaba e 
a jabuticaba. Diferentemente das tais frutas, não é comum 
consumi-lo in natura, devido a sua acidez marcante, mas a 
sua polpa cremosa pode ser utilizada em preparos de receitas 
doces e salgadas. Ultimamente, vem sendo descoberto pelos 
chefes, que apresentam em festivais gastronômicos todo o 
potencial da fruta em tortas, mousses, sorvetes, geleias, sucos 
e molhos para acompanhamento de pratos à base de peixe. 
Já são famosos também o licor, a caipirinha de cambuci e a 
cachaça com cambuci. E seu uso vem sendo experimentado 
na indústria de cosméticos e em produtos de higiene.

 Nos últimos tempos, o cambuci ganhou status maior e 
passou a ser considerado, nas suas cores amarelo e verde, 
fruta símbolo da Mata Atlântica. Ganhou também rota 
especial, demarcando os lugares onde pode ser encontrado 
de forma nativa na região Sudeste, nos resquícios de Mata 
Atlântica, principalmente no entorno da Serra do Mar paulista. 
Até uma organização, o Instituto Auá de Empreendedorismo 

Socioambiental, foi convidado, em 2008, para assumir a 
gestão institucional do empreendimento, inserindo o cambuci 
no Plano de Metas da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 
de São Paulo.

 De acordo com a nutricionista da Divisão de Extensão 
Rural (Dextru) da CATI, Beatriz Cantusio Pazinato, trata-se de 
uma fruta versátil, nutritiva e refrescante. Além disso, tem 
propriedades como vitamina C, com teor semelhante ao do 
limão Taiti (cerca de 25mg/100g de polpa, em média). Essa 
vitamina é importante porque aumenta a resistência do orga-
nismo contra infecções; atua no crescimento e na manuten-
ção das células da pele, das gengivas, dos vasos sanguíneos e 
das articulações. Também age facilitando a absorção de ferro 
e possui ação antioxidante, impedindo a formação de nitrosa-
minas e radicais livres, substâncias que são prejudiciais à saú-
de. Como a vitamina C não é armazenada no organismo e a 
sua necessidade é diária, para suprir basta o consumo de três 
ou quatro unidades dessa fruta por dia.  Segundo o Instituto 
Auá, por todas essas qualidades, o cambuci pode ser utilizado 
na prevenção de gripes e escorbuto; e a casca tem ação 
anti-inflamatória, cicatrizante e adstringente, podendo ser 
usado na produção de medicamentos antitérmicos e no trata-
mento de cistites, uritrites e diarreias. 

 Recentemente, Beatriz testou diversas receitas para uma 
publicação que a CATI pretende lançar em breve, abordando 
tanto o processamento da fruta como o manejo, já que o cam-

CAMBUCI
inúmeras propriedades da
fruta símbolo da Mata Atlântica

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br
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manejo do cambucizeiro. Silvana explica que 
a propagação atualmente é feita por semen-
tes e isso faz com que não haja um padrão de 
produção de frutos. “Temos uma coleção em 
São Bento formada por sementes de variadas 
regiões, todas apresentam características di-
ferentes, como maior ou menor acidez e ta-
manhos diferenciados dos frutos, variando de 
2cm até 10cm, ou seja, não há um padrão. Por 
isso, estamos em busca das boas característi-
cas genéticas que só são conseguidas com a 
propagação assexuada, ou seja, por estaquia, 
enxertia e/ou micropropagação, mas ain-
da estamos em testes sobre quais seriam os 
melhores porta-enxertos para se obter uma 
muda de qualidade”, explica a especialista em 
fruticultura. 

bucizeiro pode ser utilizado em reflorestamento, colaboran-
do com a biodiversidade da flora e em arranjos produtivos 
sustentáveis, como as ações incentivadas em municípios que 
fazem a Rota do Cambuci, entre eles São Paulo (bairros do 
Cambuci e de Santo Amaro), Mogi das Cruzes, Parelheiros, 
Salesópolis, Rio Grande da Serra, Caraguatatuba e Paraibuna, 
o que têm permitido um aumento da renda para produtores 
familiares que plantam a árvore em consórcio com outras cul-
turas. 

 Quem conta um pouco da história do cambuci é a enge-
nheira agrônoma Maria Aparecida de Souza, responsável pela 
Casa da Agricultura de Paraibuna, que apoia os produtores 
locais e os auxilia a verificar as principais pragas e doenças 
que ocorrem; encaminha frutos e folhas para análise de pes-
quisadores; faz testes em conjunto com eles, para observar 
as possibilidades de enxertia. “Temos vários produtores inte-
ressados e juntos buscamos mais conhecimentos, trocamos 
informações, enfim, fazemos um trabalho paralelo com o 
intuito de auxiliar a pesquisa. Ainda no primeiro semestre, 
convidamos a engenheira de alimentos Iara Rosa Goulart, da 
Casa da Agricultura de São Bento do Sapucaí, para falar sobre 
“Legislação para produção artesanal e Boas Práticas na colhei-
ta e manipulação do cambuci”. 

 No segundo semestre, ocorrerá um minicurso sobre 
“Propagação vegetativa para produtores de cambuci” no qual 
serão abordados aspectos de colheita e pós-colheita, já es-
tamos preparando as mudas e passamos dos tubetes para 
saquinhos”, conta Aparecida. Tanto Paraibuna quanto São 
Bento do Sapucaí são da área de atuação da CATI Regional 
Pindamonhangaba que tem, ainda, outros municípios onde o 
cambuci é encontrado nos meses de colheita, que vai de mar-
ço até novembro. 

 É também em São Bento do Sapucaí que fica o Núcleo 
de Produção de Mudas, pertencente ao Departamento de 
Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM/CATI). Lá, a engenheira 
agrônoma Silvana Catarina Bueno comandou, em dezembro 
de 2015, o 1.o Dia do Cambuci, dentro da programação do 
10.o Seminário de Fruticultura. “A introdução das palestras 
sobre cambuci no evento foi uma demanda dos próprios 
produtores rurais, que querem saber mais sobre o cultivo e 

 Os estudos estão no início e, para acelerar, foram firmadas 
parcerias com a Universidade Federal de Lavras (Ufla) e com a 
Universidade de São Paulo (USP), que oferecem laboratórios 
e estagiários para estudar o comportamento do cambucizei-
ro. Os primeiros resultados foram apresentados durante o Dia 
do Cambuci, mas Silvana afirma que ainda é cedo para ter 
dados concretos sobre o manejo, afinal trata-se de um culti-
vo comercial relativamente novo. “A procura por informações 
na região é grande, especialmente pelos produtores que se 
encontram na Rota do Cambuci, mas há, também, outros in-
teressados”, afirma Silvana Bueno.

 Outra CATI Regional que vem trabalhando com o incen-
tivo à propagação do cambuci é a CATI Regional São Paulo, 
comandada pela zootecnista Dayla Isabel Ribeiro Ciancio, que 
dá apoio a todos os órgãos divulgadores da fruta. A capital 
paulista tem até um bairro, o Cambuci, homenageando a 
fruta antes abundante na região. “Os bairros do Cambuci e 
de Santo Amaro também realizam, todos os anos, o Festival 
Gastronômico do Cambuci com oferta de pratos diferencia-
dos, embora já sejam bem conhecidos e procurados o sorve-
te, a cachaça, o licor”, conta Dayla. Parelheiros e Embu-Guaçu 
também têm produtores rurais que estão empenhados em 
aumentar a renda com a produção de cambuci. Nas reuniões 
da Cooperativa dos Produtores de Cambuci, que reúne pro-
dutores do município de Ribeirão Grande e região, são abor-
dados aspectos como colheita, limpeza, preparo para conge-
lamento. “Aumentando a qualidade, eles podem garantir um 
melhor preço e, embora a colheita vá de março a novembro, 
em condições corretas de congelamento é possível ter cam-
buci disponível o ano todo”, diz a técnica.

 A solicitação para a CATI editar uma publicação partiu do 
coordenador da instituição, engenheiro agrônomo José Carlos 
Rossetti, que percebeu o potencial econômico da fruta, prin-
cipalmente para os agricultores familiares, principal público 
atendido pela CATI. “Em tempos de regularização ambiental, 
o cambucizeiro surge como opção de reflorestamento nos 
municípios antes abrangidos por densa Mata Atlântica. Como 
já existe, desde 2008, um intenso trabalho de marketing do 
cambuci, os nossos produtores podem aproveitar a oportu-
nidade para cultivar o cambuci, diversificar a sua produção e 
aumentar a sua renda”, avalia o coordenador da CATI.
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MULHERES 
RURAIS

Personagens estratégicas do
desenvolvimento sustentável

Cada vez mais atuantes mostram que o campo é, sim, lugar de mulher.
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Fortes, mas não duras. Meigas, sem perderem o poder 
de decisão. Defensoras de seus ideais. Assim podem ser 
definidas mulheres que todos os dias se levantam com 

o nascer do sol e, sozinhas, junto com familiares ou na con-
dição de trabalhadoras assalariadas ou assentadas, vão para 
a lida diária no campo. Mulheres que têm feito diferença no 
cenário agropecuário, aliando o trabalho doméstico da pro-
priedade e cuidado com os filhos, com a condução da ativi-
dade agrícola.

 Nesse contexto de avanço da mão de obra feminina 
e também em outros papéis, muitas mulheres têm 
despontado como líderes no meio rural à frente de entidades 
organizacionais, empresas, órgãos públicos, centros de 
pesquisa e extensão rural, entre outros; em ambientes os 
quais muitos ainda entendem como redutos masculinos. “A 
mulher tem papel fundamental no desenvolvimento rural, 
uma vez que sua importância não se limita à sua participação 
nas atividades agrícolas e não agrícolas, estando também 
intimamente ligada aos costumes, às tradições e aos valores 
familiares, tendo, portanto, grande influência na formação dos 
futuros agricultores. Como na área urbana, no meio rural a 

mulher tem múltiplas jornadas de trabalho, compatibilizando 
seus papéis de mãe, esposa, dona de casa e, na maioria dos 
casos, de colaboradora nas atividades da propriedade, ou até 
como protagonista dessas atividades, em alguns casos”, avalia 
a extensionista Maria Cândido Sacco Marcelino, engenheira 
agrônoma da CATI Regional Jaboticabal.

 No entanto, a extensionista destaca que, se forem 
consideradas as atividades agrícolas, especialmente o processo 
produtivo em si, verifica-se que esse papel é de dominância 
masculina, ou seja, na maior parte dos casos ainda é do homem 
o poder de decisão sobre o que produzir e como produzir. 
“Entretanto, nesse contexto, a mulher também desempenha 
seu papel, não menos importante, que é o assessoramento à 
atividade produtiva, seja trabalhando no campo, como em muitos 
casos da agricultura familiar, seja auxiliando na administração 
da atividade ou da propriedade. Desse modo, grande parte das 
mulheres do meio rural está, direta ou indiretamente, integrada 
às atividades agrícolas”, afirma, complementando que, “no 
auxílio à administração da propriedade rural, no geral, observa-
se talvez a maior colaboração da mulher, que é a organização 
da propriedade, função essa que ela exerce com sua visão 

Hiromi Niiyama Vera KitanoMaria do Carmo Santos

Glória Fátima Santos
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sistêmica, estendida à preocupação com a gestão sustentável 
dos recursos naturais e com os recursos humanos e nesse 
caso, principalmente com a segurança no campo, seja de sua 
família ou de seus colaboradores”.

 A socióloga Márcia Cristina de Moraes e o engenheiro agrô-
nomo Abelardo Gonçalves Pinto, ambos da Divisão de Extensão 
Rural da CATI, lançam um olhar complementar à avaliação da 
extensionista Maria Cândida. “As mulheres sempre tiveram um 
papel fundamental nos processos de desenvolvimento rural 
mas, historicamente, suas responsabilidades e sua importân-
cia nas atividades produtivas permaneceram por muito tempo 
quase invisíveis. Informalmente, as mulheres desenvolveram 
diversas formas de produção como, por exemplo: criações 
domésticas, processamento artesanal de alimentos e o culti-
vo de pequenas hortas e plantações para consumo próprio. 
Fundamental para a reprodução da agricultura familiar, esse 
tipo de trabalho representa o maior contingente de trabalho 
não remunerado no campo”.

 Apesar dessa constatação, nos últimos anos a situação 
vem mudando (nem sempre no tempo que seria adequado), 
sendo possível observar uma evolução da participação de 
muitas mulheres em organizações rurais, seja em associações 
ou cooperativas de produtores rurais, como também em 
movimentos de acesso à terra. “Para verificarmos a participação 
das mulheres em associações e cooperativas de produtores 
rurais no Estado de São Paulo, apresentamos o resultado 
de um levantamento do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, executado pela CATI. Foram 
levantados, no ano de 2013, os dados de 750 organizações 
rurais do Estado de São Paulo, entre associações e cooperativas, 
e constatou-se que, em média, aproximadamente 18% dos 
membros dessas organizações são mulheres. Como analisar 
esse número? Como será esse número daqui a alguns anos? Só 
o tempo dirá”, indaga Maria Cândida.

 “Atualmente, o advento das políticas públicas de compras 
governamentais representa mais uma possibilidade para mu-
lheres organizadas em associações ou cooperativas desenvol-
verem suas atividades, contribuírem para o orçamento do-
méstico, garantirem o sustento, melhorarem a gestão de sua 
propriedade, com maior geração de renda, transformando a 
propriedade numa unidade produtiva rentável e não somente 
em uma propriedade de agricultura de subsistência”, ressal-
tam os extensionistas Abelardo e Márcia.

Mulheres e o desenvolvimento rural

 Segundo Márcia, muito antes de qualquer classificação 
a respeito de Economia Solidária na Agricultura Familiar, as 
mulheres já desenvolviam atividades que envolviam sistemas 
simples, como ações coletivas que muitas vezes não necessi-
tavam de dinheiro, como a realização de mutirões, a troca de 
dias trabalhados entre as mulheres (na ocasião das colheitas), 
entre outros.

 Ainda na esfera da economia, dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as mulheres do 

campo contribuem mais com a renda familiar (42,4%) do que 
as que vivem nas cidades (40,7%). Em 2000, ainda de acordo 
com o IBGE, as mulheres chefiavam 24,9% dos 44,8 milhões 
de domicílios particulares. Em 2010, essa proporção cresceu 
para 38,7% dos 57,3 milhões de domicílios.

 Também é crescente o papel da mulher nas questões am-
bientais, na transição agroecológica, na reforma agrária, na 
saúde e na educação no campo. “Os grandes desafios são au-
mentar o protagonismo nas políticas públicas e promover o 
empoderamento de seus diferentes segmentos (agricultoras 
e trabalhadoras rurais). Porém, protagonismo e empodera-
mento não se decretam, são efeitos e impactos de políticas 
públicas inclusivas, construídas com participação e controle 
sociais”, avaliam Abelardo e Márcia. 

 Nas áreas de crédito rural, há algum tempo foram im-
plementadas algumas políticas, como é o caso do Programa 
Nacional de Agricultura Familiar – Pronaf Mulher, que aten-
de um número cada vez maior de proprietárias e assentadas, 
com uma linha exclusiva de investimento para atividades 
agropecuárias, turismo rural, artesanato e outras atividades 
de interesse da mulher agricultora, integrantes de unidades 
familiares. 

SÃO PAULO
extensão rural com projetos voltados para

mulheres vem de longa data

 Há décadas, a extensão rural em São Paulo, executada 
pela CATI, entendeu que é preciso ter um olhar diferenciado 
para as mulheres no campo. Desde a década de 1960, com 
seus cursos de economia doméstica e de processamento ar-
tesanal de alimentos oferecidos nas Casas da Agricultura, os 
técnicos da CATI iniciaram um movimento para incluir as mu-
lheres da área rural nos projetos executados pelo órgão. “No 
entanto, mesmo com os avanços obtidos – pois considero que 
no que foi exposto há avanços – ainda há um longo caminho 
a percorrer sobre a participação da mulher, não somente no 
meio rural, mas em toda a sociedade”, analisa Maria Cândida.

 É o que se pode averiguar no âmbito de algumas ações 
executadas pela CATI, como é o caso do Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas (PEMH) e do Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado: políticas públicas inclusivas para 
mulheres no desenvolvimento sustentável, na geração de 
renda e no emprego. “Muitos são os relatos de mulheres que 
estão aumentando a renda de suas famílias, participando de 
associações e/ou cooperativas beneficiadas pelo Microbacias 
II. Grande parte das Iniciativas de Negócio vitoriosas apoiadas 
pelo Projeto tem como principal razão a participação 
feminina. As mulheres têm se destacado na gestão dos 
empreendimentos, seja na figura de presidente, gerente ou 
membro ativo da organização, com participação proativa e 
decisiva para os novos rumos do negócio e da entidade que 
representam. Não temos um componente específico para 
inclusão e discussão das questões de gênero, mas temos 
diretrizes abrangentes que têm promovido uma ampla 
integração das mulheres, na liderança dessas entidades e 
como associadas e proprietárias rurais. No caso do PEMH, 
acredito que a grande contribuição foi o despertar de muitas 
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mulheres para o seu papel de agentes do desenvolvimento 
rural sustentável”, avalia João Brunelli Júnior, gerente técnico 
do Microbacias II e integrante do grupo gestor do Programa 
Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH).

 No âmbito do PEMH, as mulheres foram convocadas a 
executar as ações em conjunto. Um exemplo é o da produ-
tora Helena, de Pindamonhangaba. “Até completar 30 anos 
de casada, minha vida foi exatamente como meu pai disse 
que deveria ser: crescer, casar, ter filhos e trabalhar na roça. 
Mulher não precisava estudar, ele dizia. Por isso, só tenho o 
segundo ano primário. Tudo começou a mudar após a visita 
do técnico da Casa da Agricultura, para falar sobre o Programa 
de Microbacias, e me convidou a participar junto com o meu 
marido. Entendi que eu podia fazer muito mais. A partir daí, 
passei a ter mais confiança em mim e fui conquistando es-
paço diante da comunidade”, conta Helena Maria Assis Vilka, 
produtora, doceira, feirante, membro do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural, da Pastoral da Criança e de outros 
órgãos ligados ao segmento rural, em Pindamonhangaba, no 
Vale do Paraíba.

 O relato emocionado dessas mulheres que venceram bar-
reiras, preconceitos, baixa escolaridade e até opressão, com-
prova que é possível mudar a realidade em volta. “Esses de-
poimentos mostram mulheres que foram despertadas para a 
liderança rural, mas também para o seu potencial agregador 
e de trabalho em prol do meio rural paulista, para manter a 
atividade como fonte de renda e emprego para as gerações 
futuras”, ressalta Brunelli.

 Outro fato marcante do trabalho da extensão rural da CATI, 
a favor do fortalecimento do papel da mulher no meio rural, 
foi a realização do Encontro Estadual de Mulheres Agricultoras 
Familiares, um marco da atuação da CATI para a organização 
das mulheres. Após a realização de eventos regionais, este en-
contro, realizado em 2005, em Avaré, reuniu agricultoras fa-
miliares, assentadas e de comunidades tradicionais. Além dos 
debates acerca das questões referentes ao seu papel no campo, 
as mulheres presentes, mais de 100, puderam desfrutar de mo-
mentos de descontração e voltar com sua confiança renovada 
para continuar a lida diária nas propriedades e na vida.

VALE DO PARAÍBA
trabalho da CATI fortaleceu e incentivou o
protagonismo de mulheres na área rural

 No início dos anos 2000, a CATI Regional Pindamonhangaba, 
responsável pelos municípios no Vale do Paraíba ao lado da CATI 
Regional Guaratinguetá, deu início a um trabalho mais intenso 
de envolvimento e valorização das mulheres no meio rural. 
“Começamos um amplo trabalho com um grupo de mulheres 
do Ribeirão Grande, bairro rural de Pindamonhangaba. 
Elas começaram a fazer cursos de processamento artesanal 
promovidos pela Regional. Depois participavam dos encontros 
que realizávamos para debater a questão da mulher rural 
em toda a região do Vale do Paraíba. A partir daí, muitas se 
desenvolveram tornando-se líderes em suas comunidades e/

ou donas de empresas rurais, levando a geração de renda 
na propriedade para além da produção agropecuária, com a 
agregação de valor”, explica Cristiane Hungria, jornalista da 
Regional e uma das integrantes do grupo de extensionistas 
que atuavam com as produtoras do Vale, informando que 
hoje o grupo não existe formalmente, mas integrantes se 
desenvolveram. “Algumas até se tornaram empresárias do 
turismo rural ou com o processamento artesanal de alimentos”. 

 É o caso de Nilcéia Nogueira. Ela participou dos encon-
tros promovidos, de cursos de capacitação, se tornou uma 
liderança ligada aos Conselhos Municipais e Regionais de 
Desenvolvimento Rural. Ultimamente, bem ligada à CATI 
Regional Pindamonhangaba e à Casa da Agricultura, continua 
na propriedade que fica em uma Área de Proteção Ambiental 
e faz parte do Conselho Federal da APA Mantiqueira. “Além 
disso, investiu no turismo rural com um restaurante (Pesque 
Truta), que cuida junto com os filhos e o marido”, relata 
Cristiane.

 Em Paraibuna, município que tem à frente da Casa da 
Agricultura a engenheira agrônoma Maria Aparecida de 
Souza, formada em 1983, em um período que, segundo ela, as 
mulheres da agronomia eram mais direcionadas para a área 
de pesquisa e não para a extensão no campo, ela fez a se-
gunda opção e não se arrepende. “Fiz faculdade em Taubaté, 
mas minha origem é a roça. Eu gosto muito do contato com 
os produtores. Para mim, a mulher pode estar em todas as 
áreas no meio rural, pois são capazes e têm uma intuição que 
dá uma lapidação extra ao trabalho”, fala bem-humorada, di-
zendo que sempre foi respeitada pelos colegas extensionistas 
e produtores.
  
 Aparecida faz questão de ressaltar a importância das 
mulheres para o desenvolvimento rural e a estabilidade 
e manutenção das famílias nas propriedades. “Aqui em 
Paraibuna, a maioria das produtoras acorda bem cedinho, 
junto com os maridos, para executarem o trabalho na roça e só 
descansam quando está escurecendo. Além do trabalho, elas 
passam o exemplo de amor à terra e à produção agrícola para 
os filhos e netos, para que a atividade se perpetue em nossa 
região essencialmente agrícola”.

 Entre as que acordam “com as galinhas”, como é costume 
dizer na pequena cidade, estão as produtoras Glória Fátima e 
Maria do Carmo Santos, que trabalham com leite, Vera Kitano, 
que cultiva hortaliças diversas, e Hiromi Niiyama, que cultiva 
frutas e legumes. “As irmãs Glórias e Maria do Carmo são 
responsáveis por todas as atividades no sítio e ainda agregam 
valor à produção de leite, fazendo doces e queijos. As hortaliças 
da Vera são entregues para merenda escolar e restaurantes e, 
todo final de semana, ela as comercializa na feira do produtor 
do município. Hiromi tem banca no Mercado Municipal de 
Taubaté e também entrega para merenda escolar. Essas 
mulheres são guerreiras e estão há mais de 20 anos lutando 
contra as intempéries e os contratempos que só quem produz 
alimentos conhece. Mas sempre com um sorriso no rosto e a 
disposição de quem ama o que faz”.
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Em março, o Projeto de Desenvolvimento Rural Susten-
tável (PDRS) - Microbacias II - Acesso ao Mercado passou 
por uma nova avaliação do Banco Mundial. Esta foi a pri-

meira desta última fase do Projeto, que está em momento de 
aprovação das Propostas de Negócio apresentadas na sexta 
Chamada Pública, realizada no final de 2015, e que tem tér-
mino previsto para setembro de 2017.

 Essa primeira Missão do ano também teve o objetivo 
de apresentar o novo gerente do Projeto Microbacias II no 
Brasil, o italiano Maurizio Guadagni, que substituiu a francesa 
Marianne Grosclaude, a qual esteve acompanhando o Projeto 
Microbacias II desde o início, em 2011, até o momento. Além 
das reuniões na sede da CATI, em Campinas, com a presença 
do coordenador da instituição, José Carlos Rossetti, os técni-
cos e consultores do Banco Mundial foram a campo conhecer 
de perto alguns dos projetos voltados ao acesso ao merca-
do aprovados nas regiões de Campinas e Bragança Paulista. 
Também estiveram na sede da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, por ocasião do encerramento da Missão, 
trocando impressões com o secretário Arnaldo Jardim e 
com a titular da Secretaria do Meio Ambiente, Patrícia Fraga 
Iglecias Lemos, para falarem a respeito das expectativas so-
bre o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) 
– Microbacias II nesta última etapa.

 As visitas a campo nos municípios de Valinhos e Jundiaí e, 
posteriormente, em Socorro foram às Propostas de Negócios 
que tiveram como característica a participação em mais de 
uma Chamada Pública e que estão com a infraestrutura, ad-
quirida via Projeto Microbacias II, montada para darem início 
às atividades. “Esta fase em que estão é uma oportunidade 
para que o novo gerente designado pelo Banco Mundial possa 
verificar como as ações se encaminharam, o ganho de quali-

dade que os produtores tiveram e os novos nichos de merca-
do a serem alcançados”, explicou João Brunelli Junior, gerente 
técnico do Projeto Microbacias II.
 
 Para Brunelli, o grande diferencial da CATI em relação aos 
outros Projetos Microbacias em desenvolvimento em oito es-
tados brasileiros é o foco no mercado e a contrapartida exigi-
da das organizações de produtores. Os produtores paulistas 
não apenas contribuem com, no mínimo, 30% do orçamento 
total da Proposta, mas também são responsáveis por provi-
denciar todos os documentos necessários, alvarás, licenças, 
fazer os ajustes determinados pela legislação, ter um plane-
jamento, levantar preços, solicitar as adequações técnicas à 
Proposta inicialmente aprovada, enfim, eles têm que tomar 
as rédeas do seu negócio e, com isso, ganham maturidade, se 
apropriam do projeto e se empoderam perante a comunidade 
e os órgãos públicos. “Hoje, eles se sentem verdadeiros donos 
dos projetos, colocam todo seu esforço, sua determinação e 
tomam atitudes que mudam suas vidas. Tem sido um amadu-
recimento com lições para toda a comunidade de produtores 
e para isso não há volta, agora é seguir em frente”, reafirmou 
Brunelli.
 
 Valinhos - a visita foi à Cooperativa Agrícola de Valinhos e 
Região, que construiu e equipou um packing house com em-
baladoras, câmaras frias, além de um depósito para captação 
de água da chuva com capacidade para armazenar 20 mil li-
tros. Tudo isso na região central do município, em terreno de 
mil metros quadrados cedido pela Prefeitura. “Nossa ideia é 
construir um outro galpão ao lado deste para guardar insu-
mos; ainda temos livre a metade do terreno. Pensamos em 
instalações modernas e sustentáveis”, explicou o presidente 
da Cooperativa, Pedro Sidnei Pellegrini. 

Banco Mundial promove primeira 
Missão do ano para avaliação do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br
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Organizações de Amparo e Socorro receberam a visita do consultor do Banco Mundial
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 O figo e a goiaba são as principais frutas comercializadas 
pela Cooperativa, que conta com 185 cooperados. Além 
dessas, produzem outras frutas como caqui e seriguela, essa 
última por árvores que têm mais de 50 anos em produção. 
As podas e a condução dos pomares estão entre os principais 
requisitos para uma boa produção dessas frutas. O Projeto 
Microbacias II possibilitou à Cooperativa se inserir em um 
patamar superior em qualidade de produtos e com condições 
de acessar novos mercados, como o de exportação.

 Jundiaí - A Cooperativa Nossa Senhora das Vitórias, em 
Jundiaí, é conduzida por 15 famílias de origem italiana. Os 
cooperados são responsáveis pela comercialização de caqui, 
uva de mesa, pêssego, nectarina, nêspera e atemoia, frutas 
que são vendidas em todo Estado de São Paulo e enviadas aos 
estados do Nordeste e Sudeste brasileiro, além de Goiás, no 
Centro-Oeste. Duas Propostas de Iniciativa de Negócio equi-
param a Nossa Senhora das Vitórias com máquina eletrônica 
de classificação, embaladeiras a vácuo e um elevador que leva 
as frutas ao segundo andar, onde há outro galpão. À frente 
da Cooperativa desde a sua criação, em 2002, o presidente 
Orlando Steck Filho garante que já houve, só com as primei-
ras aquisições proporcionadas pelo Projeto Microbacias II, um 
aumento de 30% no faturamento, o que permitiu que parti-
cipassem também da quinta Chamada Pública para aquisição 
de novos equipamentos, como classificadoras e embaladoras.

acompanhados pela equipe local de técnicos da CATI e pelo 
gerente do Projeto Microbacias II, João Brunelli Junior. O obje-
tivo foi conhecerem projetos diferenciados, um apresentado 
por olericultores e outro por apicultores, e dar a oportunidade 
de os produtores e dirigentes contarem a trajetória percorri-
da desde a primeira Chamada Pública do Projeto Microbacias 
II. Houve profissionalização, um caminho sem volta já que 
conquistaram toda a infraestrutura necessária para alavancar 
os seus negócios.
 
 As visitas foram à Cooperativa dos Produtores Rurais do 
Circuito das Águas (Coopciag), produtores de olerícolas, em 
Amparo, e à Associação dos Produtores Rurais da Microbacia 
do Ribeirão dos Cubas, em Socorro. Ambas estão em fase fi-
nal de implantação das Propostas de Negócio apresentadas 
em duas Chamadas Públicas. “Isso mostra o quanto o Projeto 
Microbacias II foi importante, principalmente para aqueles 
que estavam mais organizados. De certa forma, houve uma 
seleção natural por Propostas mais consistentes, benefician-
do produtores rurais que já tinham em mente o que preci-
savam para crescer. É claro que isso não impediu ajustes no 
meio do caminho e adequações, mas até a superação dessas 
fases foi importante para os grupos. Hoje, eles estão fortaleci-
dos e amadurecidos, conquistaram um outro patamar e, com 
certeza, passarão, em pouco tempo, a ter resultados financei-
ros consistentes em função dessas melhorias”, afirmou João 
Brunelli.

 Para Isabela Furtado, economista do Banco Mundial se-
diada em São Paulo e que vem há dois anos acompanhan-
do o desenvolvimento do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, é um momento importante, de dar início a essa 
nova jornada e verificar todas as possibilidades de retorno 
econômico, ter consciência das mudanças operadas por meio 
do Microbacias II. “São mudanças muitas vezes subjetivas, 
elevaram a autoestima, deram novas perspectivas ao grupo; 
hoje, eles podem ter um melhor planejamento e, é claro, isso 
influi em tudo, na procura por novos nichos de mercado, na 
demanda por capacitações, no respeito às questões ambien-
tais, enfim, são resultados que não podem ser medidos em 
números, mas que são visíveis”, observou a consultora.

 Em Socorro, a Associação dos Produtores Rurais do 
Ribeirão dos Cubas aproveitou o potencial turístico do mu-
nicípio para instalar e equipar a Casa do Mel, em prédio de 
antiga escola que foi toda reformada para produzir o Gotinha 
Dourada. A marca é própria e já comercializada em vários 
pontos de venda; a intenção é ampliar para a produção de 
própolis e pólen. “Os apicultores saíram da informalidade e 
reduziram o custo de produção”, contou a presidente Salete 
de Fátima Torres Ishicawa.  

 A conquista pioneira dos vitivinicultores da região permi-
tirá, dentro de pouco tempo, o envase, o enrolhamento, a 
encapsulagem e a rotulagem do vinho nas propriedades. 
Estão nos últimos ajustes indicados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), exigidos 
para a produção de bebidas alcoólicas. “A iniciativa vai 
servir de exemplo e ajudar muito os pequenos produtores 
a envasarem seu vinho com toda a higiene exigida pela 
legislação”, afirma José Antonio Boschini, à época presidente 
da Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho de Jundiaí, 
que teve a ideia deste projeto ao visitar as vinícolas chilenas. 
Será o primeiro caminhão de envase móvel adquirido no 
Brasil e, neste caso, os produtores paulistas estão dando 
exemplo de pioneirismo e inovação.

 Amparo e Socorro - Na região bragantina, os técnicos do 
Banco Mundial, Maurizio Guadagni e Isabela Furtado, foram 
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 O coordenador da CATI, José Carlos Rossetti, afirma que o 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado é complexo e ino-
vador: “envolve o social, a produção, a entrega de produtos, 
o planejamento do produtor, o investimento neles próprios e, 
por essa complexidade, capacita os produtores rurais para as 
tomadas de decisão e amplia as possibilidades para acessa-
rem novos mercados”. 

 Maurizio Guadagni vem de experiências em outras par-
tes do mundo, como Turquia e Cazaquistão, e vê no Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, desenvolvido em São 
Paulo, um modelo e um exemplo a ser repassado a outros. 
E o recado dirigido àqueles que apresentaram Propostas de 
Negócio na sexta e última Chamada Pública é que não per-
cam a oportunidade. “Mesmo o País atravessando um mo-
mento de crise, é muito importante que possam contar com 
esse aporte para crescerem, pois uma outra oportunidade só 
passará a ser discutida daqui a dois anos”, afirmou o gerente.

“O Projeto Microbacias II apresentou alguns traba-
lhos interessantes, principalmente na questão am-
biental e de fomento de produção. Agora temos 

que trabalhar para finalizar a implantação dos projetos”, 
destacou Maurizio Guadagni.

 O coordenador da CATI frisou que as novas Propostas 
de Negócio da sexta Chamada Pública estão sendo 
analisadas, enquanto outras se encontram em fase de 
término das instalações e compra de equipamentos 
para que as associações e cooperativas beneficiadas 
passem a operar com estruturas melhoradas. “Estamos 
na reta final. Essa Missão foi esclarecedora porque vai 
nos apoiar nas dificuldades; os consultores do Banco 
Mundial nos ajudarão a traçar as estratégias e a elaborar 
um planejamento para a execução da última etapa do 
Microbacias II”, enfatizou. 

 Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, 
Arnaldo Jardim, as experiências do Projeto Microbacias II 
“certamente repercutirão para propiciar uma produção 
harmônica com o meio ambiente”. Opinião compartilha-
da pela secretária do Meio Ambiente, Patrícia Iglecias, 
que confirma que o desenvolvimento sustentável só é 
possível se houver integração entre agricultura e meio 
ambiente. “O Projeto Microbacias II é a prática dessa te-
oria; são duas secretarias engajadas nesse processo, isso 
sem falar nos aspectos sociais, com melhorias na quali-
dade de vida dos produtores”. Animados, os secretários 
das duas pastas e os técnicos envolvidos já querem pas-
sar a pensar em um provável sucessor do Microbacias II 
para o Estado de São Paulo.

SALVAGUARDAS SOCIAIS
inseridas comunidades quilombolas

do Vale do Ribeira 

A consultora Marilyn Renfelth, responsável pelas 
Salvaguardas Sociais do Projeto Microbacias II 
– Acesso ao Mercado, em visita às comunidades 

quilombolas do Vale do Ribeira durante o mês de março, 
pôde conversar com os técnicos da CATI e da Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) para 
avaliar o andamento do projeto comunitário em execu-
ção pelos Quilombos São Pedro e Ivaporunduva, ambos 
no Vale do Ribeira.

 No Quilombo São Pedro, as aquisições feitas com 
recursos do Microbacias II têm facilitado o escoamento 
da produção, além de permitirem equipar o centro 
cultural do quilombo, facilitando, entre outros, a orga-
nização da festa de São Pedro que, no mês de junho 
de todos os anos, atrai visitantes da região. O Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado tem gerado 
renda, incentivado o convívio social, fortalecido a 
comunidade e beneficiado a vida das 56 famílias que 
vivem no Quilombo São Pedro. Durante o processo para 
a inserção no Projeto Microbacias II, a comunidade 
ressaltou a importância do aprendizado.

 As aquisições feitas pela comunidade de Ivaporun-
duva tiveram por objetivo o apoio não só à produção e 
comercialização, mas também ao turismo. A comunidade 
possui certificação de produção orgânica e pretende 
ampliar a participação em programas de compras 
institucionais de alimentos. Outra fonte de renda é o 
turismo etnocultural, que recebe elevado número de 
estudantes e turistas que se hospedam em sua pousada. 
Com a aquisição dos equipamentos de telefonia móvel, o 
funcionamento da pousada assegurará maior bem-estar 
e segurança aos turistas. As lideranças da comunidade 
ressaltaram, ainda, que a produção orgânica e o manejo 
adequado do solo têm contribuído para a preservação 
do meio ambiente e propiciado o aumento de fauna na 
região.

RETA FINAL
aprovação e implementação

das Propostas de Negócio
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Projeto Microbacias II

 Nestes últimos cinco anos, o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado vem mudando a realidade de centenas de famílias 
de produtores rurais que atuam nas mais variadas cadeias produtivas. No bojo do Projeto, que visa à sustentabilidade dos ne-
gócios propostos com o aumento de renda por meio do acesso aos novos mercados, vêm vários outros benefícios mensuráveis 
e não mensuráveis. A capacitação, a união e o empoderamento estão entre as conquistas e fazem com que se possa afirmar 
que os ganhos sociais são ainda maiores que os financeiros. Nesta reportagem, serão contadas as histórias da Associação dos 
Produtores Rurais de Santa Cruz da Esperança (Aprosa), instalada em um município de dois mil habitantes na zona canaveira 
de Ribeirão Preto, e do outro lado do Estado de São Paulo, quase na divisa com o Paraná, as grandes mudanças operadas 
pela Cooperativa Palmitalense dos Bananicultores (Copaban) e também os ganhos econômicos e sociais da Associação do 
Desenvolvimento Agropecuário de Taquarivaí, que, mais recentemente, pelo volume de comercialização, se viu impelida a criar 
a Cooperativa de Agronegócios de Taquarivaí (Coopeagro). Ao dividir com os leitores as experiências desses grupos, que acredi-
taram no Projeto Microbacias II e apostaram em uma vida melhor para seus associados e cooperados, reafirmamos o poder da 
união que pode mudar toda uma sociedade e toda uma cidade pelas próximas gerações.

“O grupo se empenhou em estruturar a Proposta de Negócio, 
a qual envolvia um tanque térmico para coleta do leite; dois 
resfriadores com capacidade para dois mil litros cada; um ter-
reno para a construção da futura sede e um local para instala-
ção dos resfriadores. Nos benefícios individuais foram adqui-
ridos ordenhadoras e/ou tanques resfriadores e construídos 
fossos de ordenha com o objetivo de melhorar as condições 
de sanidade com reflexos na qualidade do leite. “O objetivo 
era deixar de vender leite individualmente e ganhar poder de 
negociação por meio do volume de todos os 13 participantes”, 
conta o diretor do Projeto Leite pela Aprosa, João Antonio do 
Nascimento.

No rastro dos ganhos econômicos,
surgem e se estabelecem os ganhos sociais
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

A Aprosa não tinha sede, as reuniões para discutir o pre-
ço do leite, a necessidade de melhorar a qualidade do 
produto, a genética do rebanho e reduzir a dependên-

cia do laticínio aconteciam nas casas, ora de um, ora de outro 
produtor. Mas quando surgiu a oportunidade de participar do 
Projeto Microbacias II, apresentar uma Proposta de Negócio 
e ter a subvenção de 70% do investimento em infraestrutu-
ra para melhor comercialização do produto, o grupo do leite 
(fazem parte da associação produtores de outras cadeias) “já 
estava no ponto”, como conta o presidente da Aprosa, Paulo 
Francisco Cardinali. “Eles sabiam o que precisavam, estavam 
mais organizados”, frisa Paulo, que não é produtor de leite. 
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 Mas não foram só os produtores que se envolveram, a 
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança, que conta com pouco 
mais de dois mil habitantes em uma área rodeada pela cana-
-de-açúcar (93% da área rural), deu todo o apoio e doou o 
caminhão (ao qual foi acoplado o tanque); o terreno foi cedido 
por um dos produtores; e Gustavo Cardinali, de 16 anos, 
filho do presidente da Aprosa, cedeu tempo e criatividade 
para desenhar a logo, que virou marca da Associação, além 
de cuidar do e-mail (aprosantacruz@gmail.com) e do site 
(www.aprosantacruz.com.br). E João Antonio do Nascimento, 
que já foi produtor de leite, mas passou as funções para o 
filho, ofereceu seu tempo, conhecimento e sua experiência 
em planejamento e negociação para que tivessem poder de 
negociação e barganha junto ao laticínio. Ele conta que o leite 
era vendido por R$ 0,85 o litro, pois dependiam do transporte 
feito pelo laticínio e o preço do frete era descontado. Com as 
ordenhadoras e os tanques resfriadores, ganharam qualidade e 
capacidade de armazenamento e com o caminhão passaram a 
entregar direto no laticínio. “Começamos a levantar os valores 
pagos na região, fizemos as contas, as planilhas e calculamos 
que o justo seria um aumento de R$ 0,40 por litro. Antes, 
nós entregávamos o leite; hoje, nós vendemos porque temos 
capacidade para entregar quatro mil litros diários”, conta o 
diretor da Aprosa. Por enquanto são comercializados três 
mil litros, mas a capacidade é maior; queremos atrair novos 
associados da região, pois precisamos crescer mais e pensamos 
cada dia mais à frente, antes não podíamos nem sonhar. Foram 
o governo do Estado e o trabalho da CATI que tornaram essa 
realidade possível”.

 Lá no campo, o produtor de leite também está animado 
e melhorou o rebanho. Vânia voltou às origens e, hoje, pode 
contar com o filho publicitário que retornou da cidade para 
investir na propriedade. “Eu tirava leite no balde, fui criada 
ao pé da vaca, e é assim que quero criar meus netos, com 
amor pela terra”, conta Vânia, que se orgulha de ver passar 
às próximas gerações esse mesmo valor. Carlos Roberto de 
Oliveira, marido de Vânia, não era do meio rural, trabalhava 
em uma grande empresa, mas a casa avarandada no alto da 
colina com vista para a cidade de Santa Cruz da Esperança e 
a possibilidade de criar gado leiteiro chamaram sua atenção 
após a aposentadoria. Primeiro se engajou no Projeto CATI 
Leite, investiu nos piquetes e na melhoria do gado, adquiriu 
resfriador, mas a dificuldade ficou com a mão de obra. Agora, 
passa a contar com o auxílio do filho Diego e com o incremen-
to da Associação, proporcionado pelo Projeto Microbacias II. 
Carlos já vislumbra novos horizontes, tanto em sua vida pes-
soal como profissional.

 Na Casa da Agricultura (CA), o técnico agrícola Vicente 
Fernandes Leão conhece bem a região e os proprietários. 
Com o apoio do médico veterinário Atílio Fioravante Neto, 
que esteve à frente da CA de Santa Cruz da Esperança e acom-
panhou todo o andamento do Projeto CATI Leite e do Projeto 
Microbacias II, a Associação conseguiu sair de uma situação 
de total desestímulo a um patamar que a colocou em posição 
de negociar o seu produto com os laticínios, como fazem os 
grandes produtores de leite. “Agora é seguir em frente, temos 
mais conhecimento, estamos mais fortalecidos, ganhamos 
respeito e a posse real do nosso negócio para que possamos 
nos manter no campo com dignidade e, ainda, estamos forta-
lecidos para auxiliar os demais produtores a também muda-
rem o rumo de suas vidas”, fala entusiasmado Paulo Cardinali, 
que confirma que os reflexos já começam a aparecer no co-
mércio local e no entusiasmo dos cidadãos de Santa Cruz da 
Esperança. 

 Atílio Fioravante, que hoje está à frente da Casa da 
Agricultura de Santa Rosa do Viterbo, outro município que 
também é da área de atuação da CATI Regional Ribeirão 
Preto, continua dando assistência ao Projeto CATI Leite e, no 
caso do grupo do Projeto CATI Leite, tem mais novidades para 
os associados da Aprosa. Trata-se da parceria com a pesquisa, 
por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta – Polo Regional Centro-Leste, de Ribeirão Preto) e com 
a Clínica do Leite de Piracicaba para a melhoria da qualida-
de do leite. “No mês de março (2016) começamos a coleta 
de amostras para análise, faremos essa análise durante um 
ano, prorrogável por mais um e, diante dos resultados, vamos 
promover treinamentos conjuntos entre pesquisa e extensão 
para melhorar a qualidade do leite”, conta Atílio.

 Animados, os produtores da Aprosa já estão proseando 
sobre os novos objetivos do grupo que são pasteurizar e em-
pacotar o leite com a marca da Associação. Esta é uma par-
ceria que está sendo trabalhada entre os produtores envolvi-
dos no Projeto CATI Leite, o diretor da CATI Regional Ribeirão 
Preto, zootecnista Michel Golfetto Calixto, e demais técnicos 
da CATI, como Sergio Veraguas Sanchez, que estão dando o 
suporte necessário para essa empreitada. “Quando há boa 
vontade e empenho do poder público, tudo fica mais fácil”, 
afirma João Antonio do Nascimento.  

EM PALMITAL,
o que cresce e diversifica a

produção regional é a bananicultura

A história da Copaban, Cooperativa que atua com 
produtores de banana de Palmital, também foi de 
muita luta em busca dos objetivos. Hoje, quem 

observa o entra e sai dos caminhões carregados com cachos 
de bananas que lotam as seis câmaras frias da Cooperativa; 
o triplicado número de empregados, todos uniformizados 
para o campo e/ou cidade; e o recém-inaugurado galpão de 
venda de mercadorias diversas, percebe que no cenário onde 
a maioria é de produtores de grãos (milho, soja) e cana, há 
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algo de novo no ar, que sugere que uma iniciativa está dando 
certo e trazendo prosperidade para o município de 22 mil 
habitantes. 

 No galpão frequentado desde dezembro de 2015 pela po-
pulação de Palmital e por quem transita por ali (fica bem pró-
ximo da entrada da cidade) a conversa é animada e gira em 
torno dos preços das mercadorias comercializadas a um custo 
inferior ao dos supermercados. Essa negociação é fruto de 
parcerias com outras cooperativas, como com a Cooperativa 
dos Agropecuaristas Solidários de Itápolis (Coagrosol), produ-
tora de sucos, ou a Cooperativa dos Apicultores de Sorocaba 
(Coapis), de quem vendem o mel. No galpão tem um pouco de 
cada coisa, além de água e café para os cooperados que fazem 
do local um ponto de encontro. “O galpão faz parte de planos 
futuros de ampliação da produção de frutas. Queremos atu-
ar como um entreposto para que compradores da região não 
precisem se deslocar até Bauru ou Presidente Prudente para 
adquirir produtos para os supermercados regionais”, conta 
Reginaldo José de Oliveira, que está à frente da Copaban há 
quatro anos.

 A Copaban apresentou a Proposta de Negócio na segun-
da Chamada Pública do Projeto Microbacias II e, aos pou-
cos, foi adequando o projeto inicial. “No início, a ideia era o 
processamento de bananas, mas já existe no município uma 
processadora”, conta Edson Bergamasco, engenheiro agrôno-
mo responsável pela Casa da Agricultura de Palmital. Depois 
de algumas reuniões, a conclusão foi que a melhor estraté-
gia seria a alteração do Estatuto da Copaban, tornando-a 
apta a exportar não só a banana, mas outras frutas com as 
quais pretendem trabalhar. As reuniões foram orientadas por 
Bergamasco, técnico que vem de larga experiência profissio-
nal com o sistema cooperativista por já ter trabalhado em co-
operativas do Paraná e no Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (Sescoop). Agora, para atingir esse objeti-
vo, a diretoria vem incentivando os cooperados a diversifica-
rem sua produção. 

 “O grupo tem muita harmonia e as discussões acontece-
ram com o objetivo de definir o melhor para os cooperados, 
que optaram pelo projeto de ampliação da infraestrutura (três 
câmaras frias e construção do galpão); reforma (de outras três 
câmaras frias), do piso e do telhado; compra de equipamen-
tos, como uma nova balança; e ampliação da frota, com a 
aquisição de quatro novos caminhões para transporte, sendo 
dois pelo Projeto Microbacias II e outros dois com recursos 

próprios. Com isso, cresceu também o número de funcioná-
rios que triplicou de seis para 18 com carteira assinada, fora 
os temporários”, conta Edson Bergamasco. “A Copaban forta-
leceu o próprio município com a criação de novos empregos 
e melhoria da renda, tivemos uma função que ultrapassou os 
limites da obtenção de renda, teve uma atuação social tam-
bém com a melhoria da vida da comunidade”, afirma o presi-
dente da Copaban. 

 Neivaldo José de Oliveira é irmão de Reginaldo e já perce-
beu o potencial do investimento em frutas e além da banana, 
destinou uma pequena área para produção de maracujá. E 
concorda com outros produtores, afirmando que com a fruti-
cultura é possível ter renda durante todo o ano e não apenas 
duas vezes por ano, como é o caso dos grãos. Assim, muitos 
fazem parte da Copaban, mas também de outra Cooperativa 
já bem estabelecida na região, a Cooperativa Agroindustrial 
de Cândido Mota (Coopermota), que conta com cerca de 
1.900 cooperados e 300 funcionários, sendo a maior do Vale 
do Paranapanema. Eles já sabem que esta é a única forma 
viável de se trabalhar: “em uma cooperativa temos que ter 
pequenos produtores, mas também médios e grandes porque 
é a união de todos e o poder da oferta de produtos que ga-
rantem ganhos para toda a sociedade”, concordam técnicos, 
produtores e dirigentes da Cooperativa.

 “Depois que conseguimos eliminar os atravessadores 
e passar a entregar diretamente nosso produto, todos os 
cooperados estão ampliando suas áreas de produção. Há 
muito mercado para a banana e, em uma área dominada pelas 
monoculturas de grãos, oferecer um mix de produtos é um 
projeto arrojado”, afirma Irinei Amatti, diretor da Cooperativa. 
Amatti destina 20ha de sua área para o plantio de banana; ao 
todo Palmital tem 370ha de bananicultura. A princípio era a 
banana-maçã, mas atualmente a cultivar adotada é a banana-
-nanica ou banana-d’água. Na Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta) – Polo Marília, a pesquisadora Dra. 
Adriana Martins vem testando novas variedades adaptáveis e 
os palmitalenses já estão conseguindo colher antecipadamente 
sua produção, com um mês de antecedência.

 “O Projeto Microbacias II surgiu em um momento impor-
tante, estávamos desanimados porque não conseguíamos 
crescer, mas já nas primeiras reuniões com os técnicos da CATI 
vimos a oportunidade de alavancar nosso negócio e daí para 
a frente é melhorar a qualidade, conquistar mercados (em-
bora a banana tenha bastante espaço) e ampliar a produção. 
Temos novos horizontes hoje em dia, para esta geração e para 
nossos filhos”, garante Reginaldo. 

 Para o presidente da Copaban é muito bom ver esse 
movimento: “é muito gratificante oferecer empregos, e 
isso só foi possível com o investimento, o conhecimento, 
a parceria”. Até a contrapartida foi financiada, em pouco 
tempo o patrimônio da Copaban deu um salto de quase 
R$ 1 milhão; com a carência, só a partir de agosto de 2016 é 
que começarão a pagar as parcelas do financiamento junto 
ao Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap). “Eles 
tinham tudo certo, só faltava o recurso, assim a oportunidade 
do Projeto Microbacias II, somada ao recurso do Feap, 
tornou o projeto possível”, reforça o engenheiro agrônomo 
Cristiano Geler, diretor da CATI Regional Assis, que engloba 
em sua área de atuação o município de Palmital.
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Na região de Itapeva, o destaque foi 
a atuação da Associação do Desen-
volvimento Agropecuário de Taquarivaí 

(Agropet) que com suas conquistas em duas 
Chamadas Públicas do Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado mudou o cenário de 
toda a cidade. O barracão, construído em ter-
reno cedido pela Prefeitura, fica bem no alto 
e pode ser visto de longe por quem passa 
por Taquarivaí, mas as mudanças ocorreram 
mesmo foi no dia a dia do pequeno municí-
pio, que tem a economia toda voltada para 
a atividade agrícola. No ano passado, devido 
aos contratos de comercialização fechados e 
a necessidade de expansão, os associados da 
Agropet viram a necessidade de dar origem 
à Cooperativa de Agronegócios de Taquarivaí 
(Cooperagro).

 Com a expansão da Associação, que hoje ficou com a 
parte social, e no rastro da Cooperativa surgiram novos em-
pregos diretos e indiretos. “Muitos filhos de produtores vol-
taram a trabalhar com os pais na produção e produtores que 
haviam abandonado o campo acabaram voltando para suas 
propriedades”, argumenta a ex-presidente da Agropet e atu-
al presidente da Cooperagro, Maria Aparecida Barros Santos. 
“Os problemas sociais foram reduzidos em 50%, pois com a 
organização dos produtores a economia passou a girar com 
benefícios que se refletem tanto no campo quanto na cida-
de”, afirmam Paulo Sérgio de Moraes, diretor de Agricultura e 
Abastecimento da Prefeitura de Taquarivaí, e o vice-prefeito, 
Maurício Fernandes Dias.

 O primeiro passo foi conseguir a doação do terreno e, logo 
após, com os recursos do Projeto Microbacias II, aprovados 
na segunda Chamada Pública, foram construídos o packing 
house e o escritório, e adquiridos a máquina de classificação 
de frutos redondos, os dois caminhões e as caixas plásticas 
para transporte. O movimento começou a aumentar e os as-
sociados foram atrás de novos mercados para colocar a sua 
produção. Em 2012, os contratos chegaram a um montante 

EM TAQUARIVAÍ,
cooperados multiplicam por
oito o valor comercializado

de R$ 532 mil comercializados e, na quarta Chamada Pública, 
já foi preciso apresentar uma nova Proposta de Negócios ao 
Projeto Microbacias II para a ampliação da sala de reuniões e 
do packing house, com adequação do telhado para aproveita-
mento da água das chuvas, aquisição de uma máquina para 
limpeza e classificação de raízes, outro caminhão e um veículo 
utilitário. Em 2015, com a nova infraestrutura, o resultado fo-
ram contratos da ordem de R$ 4,5 milhões.

 A Cooperativa ganhou um fôlego extra e a possibilidade 
de apresentar uma nova Proposta de Negócio na sexta e últi-
ma Chamada Pública do Projeto Microbacias II. A Cooperagro 
agora está pleiteando a construção de um outro prédio, para 
atender à legislação, e a aquisição de maquinários para pode-
rem trabalhar com produtos minimamente processados. “Eu 
e a minha equipe costumamos dizer que se há um dinheiro 
público muito bem empregado e que gera frutos, esse tem 
sido a verba investida nos produtores rurais da Agropet/
Cooperagro”, afirma Valnério de Castro, diretor da CATI 
Regional Itapeva, responsável por atender às demandas em 
Taquarivaí.
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 É assim que o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado vem mudando a realidade de muitas associações, cooperativas e 
de várias famílias desde 2011, quando foi implantado pela CATI. E, com os novos acessos e a conquista de mercados, cada novo 
projeto não só dá uma alavancada financeira na atividade, mas gera muito mais que emprego e renda, gera benefícios para 
toda a sociedade local e regional. São conquistas para muitas gerações.
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mento de frutas; construir duas câmaras frias e comprar um 
caminhão baú com capacidade para transportar quatro tone-
ladas de produtos.

 Um antigo galpão de 750m, que já existia na sede da 
Associação, foi reformado e recebeu, além dos maquinários, 
novos pisos, vidrarias, pinturas, azulejos, pias, banheiros e 
teve sua estrutura adequada para centralizar todo o processo 
de classificação, embalagem, armazenagem e logística de dis-
tribuição. No local, também foram construídas duas câmaras 
frias que irão armazenar, em uma temperatura de dois graus, 
toda a produção. Serão beneficiados 70 produtores da região.

Governador e secretário de Agricultura visitam 
Fernandópolis e entregam obras e equipamentos 
apoiados pelo Projeto Microbacias II

 No dia 16 de janeiro, o governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, acompanhado pelo secretário de Agricultura e 
Abastecimento, Arnaldo Jardim, e várias autoridades locais 
e estaduais, entre elas os técnicos da CATI, visitaram uma 
central de processamento de frutas e hortaliças construída 
para a Associação de Produtores de Fernandópolis. 

 O packing house foi construído com recursos do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado e contrapartida de 30% dos 
produtores. Além do galpão, foram adquiridos equipamentos 
para processamento de frutas e duas câmaras frias para 
armazenamento, conservação e maturação de frutas. A 
construção ficou pronta em novembro e com a aquisição dos 
equipamentos está apta a atender os novos contratos para 
entrega de alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), principal comprador dos produtos das 200 famílias de 
associados.

Semana de Fitoterapia estimulou o uso de plantas 
medicinais com segurança

 A CATI, em parceria com a Prefeitura de Campinas, reali-
zou a XIV Semana de Fitoterapia “Walter Radamés Accorsi”, 
entre os dias 12 e 15 de abril, com o objetivo de informar, 
conscientizar e mobilizar a opinião pública sobre o cultivo e o 
uso de plantas medicinais.

 Cerca de 400 participantes, entre estudantes, técnicos, 
engenheiros agrônomos e profissionais da saúde participaram 
do evento, que neste ano abordou o tema “Plantas medicinais 
– colhendo saúde e paz”, estimulando o público a cultivar e 
usar de forma correta e segura as plantas medicinais para a 
saúde do corpo e a harmonia das emoções.

 A programação da Semana contou com atividades bem 
diversificadas como: oficinas práticas; palestras; cine-arte; mi-
nicursos; exposição e venda de produtos; apresentações artís-
ticas e corporais como a “Dança Circular” e o “Thai Qi Gong”; 
e as visitas técnicas ao Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e 
Agrícolas (CPQBA) da 
Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) 
e também ao Instituto 
Agronômico (IAC), de 
Campinas.

Aconteceu
Governador Alckmin inaugura packing house em 
Sud Mennucci para processamento de frutas e 
olerícolas 

 No dia 16 de janeiro, o governador Geraldo Alckmin esteve 
em Sud Mennucci, que integra a CATI Regional General Salgado, 
onde inaugurou um packing house para processamento de 
frutas e olerícolas, que irá beneficiar 18 famílias de agricultores 
familiares, e entregou tanques refrigeradores de leite, que 
irão atender 24 famílias de pecuaristas da região integrantes 
da Associação de Produtores Rurais do Município de Sud 
Mennucci. Os dois projetos somaram aproximadamente 
R$ 1 milhão, sendo apoiados pelo Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável - Microbacias II – Acesso ao Mercado 70% 
do valor total - com recursos do governo do Estado e Banco 
Mundial - e os outros 30% foram recursos da Associação. Com 
essas Propostas aprovadas, a Prefeitura de Sud Mennucci 
teve repassados R$ 340.065,00 do Projeto Microbacias II para 
adequação de 9,47km de estradas rurais. 

 Ao passar por Alvarez Florence, também na região, o go-
vernador entregou as chaves de um caminhão com tanque 
resfriador adquirido pela Associação de Produtores Rurais de 
Parisi, município da área de atuação CATI Regional General 
Salgado, o qual também teve aprovada a Proposta de Negócio 
apresentada ao Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado.

Associação de produtores de Pilar do Sul inaugura 
packing house e recebe caminhão com apoio do 
Microbacias II – Acesso ao Mercado

 No dia 28 de fevereiro, a Associação Paulista dos Produtores 
de Caqui (APPC), de Pilar do Sul, na região de Sorocaba, rece-
beu o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, Arnaldo Jardim, integrantes da CATI e outras auto-
ridades, para inaugurar um packing house de frutas e receber 
as chaves de um caminhão baú. As aquisições fazem parte dos 
benefícios recebidos, por meio do Plano de Negócios aprova-
do na quarta Chamada do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - Microbacias II – Acesso ao Mercado.

 Com valor total do Projeto em R$ 1.154.953, apoio do go-
verno de R$ 800 mil e contrapartida de R$ 345.953, financiada 
pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), foi 
possível adequar uma unidade para processamento; adquirir 
equipamentos para classificação, embalagem e armazena-
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