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Casa da Agricultura 1 ׀ 

Aos Leitores

João Brunelli Júnior
Coordenador da CATI

O       ano de 2017 marca os 50 
anos de uma história que 
se confunde com a da 

agropecuária paulista e de muitos 
organismos e instituições ligados 
ao segmento. Em 20 de junho 
de 1967, o governador Roberto 
Abreu Sodré assinou o decre-
to n.o 43.188, que reorganizou a 
Secretaria de Estado dos Negócios 
da Agricultura, agrupando diver-
sas instituições que atuavam com 
assistência técnica. Nasceu então 
a Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral, a CATI.

 Nesses 50 anos de trabalho, mais importante que núme-
ros a serem comemorados – e eles são muitos e expressivos –, 
a nossa equipe de colaboradores, técnicos e administrativos, 
se orgulha de fazer parte do desenvolvimento rural sustentá-
vel de São Paulo e da transformação de vida de milhares de 
famílias rurais, apoiando a organização, levando conhecimen-
to e tecnologia, bem como implementando políticas públicas 
que têm gerado segurança alimentar, inclusão social, compe-
titividade do agronegócio familiar, renda, emprego, qualida-
de de vida e fixação do homem no campo, com reflexos para 
toda a sociedade urbana. 

 Ao longo desses anos, contabilizamos muitas lições apren-
didas, conhecimentos adquiridos, gerados e transformados; 
entendemos que o produtor rural tem o saber empírico, mas 
tem sede de conhecimento científico e, mais ainda, a neces-
sidade de utilizá-lo na sua atividade produtiva. Nesse senti-
do, entendemos que uma de nossas ações, como instituição 
pública de assistência técnica e extensão rural, é justamente 
contribuir com a difusão e adaptação desse conhecimento 
para todas as realidades do campo. Por isso, hoje podemos 
dizer que o serviço de extensão rural e assistência técnica de 
São Paulo venceu o conservadorismo e as adaptações tecno-
lógicas foram inseridas no contexto da vida dos produtores 
rurais, principalmente os familiares.

 Em 2017, nosso trabalho como instituição está sendo de-
senvolvido com o objetivo de proporcionar maior visibilidade 
e renda para os agricultores familiares e realizar ações que 
contribuam para que cada pessoa possa ficar no seu lugar na-
tural, evitando, assim, o êxodo rural, proporcionando melhor 
qualidade de vida, dignidade e cidadania.

 Hoje, podemos dizer que estamos contribuindo para a 
promoção de um desenvolvimento local sustentável, o qual 

CATI 50 anos: uma história de compromisso com as 
pessoas e o desenvolvimento rural paulista

é totalmente influenciado pelo 
desenvolvimento global, pois 
incluímos na nossa missão de 
trabalho o respeito à plurali-
dade e às diversidades sociais, 
econômicas, étnicas, culturais 
e ambientais do meio rural 
paulista, mediante o uso de 
metodologias participativas 
com o nosso público que atu-
almente, além dos agricultores 
familiares, engloba os produ-
tores de comunidades tradi-
cionais, como os indígenas e 
quilombolas.

 No entanto, o caminho para chegar até aqui não foi fácil. 
Tivemos e temos ainda que nos reinventar a cada dia, princi-
palmente no contexto atual, em que nosso quadro de cola-
boradores está se reduzindo ano após ano e as demandas se 
diversificando. Investimos em tecnologia, mas entendemos, 
cada dia mais, que temos que investir nas pessoas, pois são 
os extensionistas, das áreas técnica ou administrativa, os res-
ponsáveis pela manutenção da relação de confiança que hoje 
existe entre a instituição, os beneficiários do seu trabalho e a 
sociedade civil organizada; e pela qual é possível realizar tra-
balhos, ações e projetos, aos quais nos propomos.

 Portanto, entre os nossos desafios como instituição, para 
praticar a relevante missão da extensão rural, está o fortale-
cimento da nossa rede relacional, utilizando técnicas e instru-
mentos participativos que permitam o estabelecimento de 
negociações e a ampliação da capacidade de decisão dos gru-
pos sobre sua realidade. Em outras palavras, precisamos con-
tinuar o nosso trabalho educacional de forma emancipadora, 
criando condições objetivas para ajudar no fortalecimento da 
cidadania, com efetiva participação dos agricultores na iden-
tificação dos problemas e na busca por soluções, facilitando o 
seu acesso às políticas públicas, que gerem renda, emprego, 
fixação dos mais jovens no campo e melhoria da qualidade de 
vida das populações rurais.

 Nesta edição especial da Revista Casa da Agricultura e 
também no portal dos 50 anos, o qual está inserido no site da 
CATI, não nos propomos a contar a história da instituição, pois 
com certeza esse é um projeto para muitas mãos, lembranças 
e anos de trabalho. Nosso objetivo aqui é revelar flashes e 
resgatar memórias de um serviço que vai além dos relatórios; 
um serviço que transforma vidas: as nossas e as dos produto-
res rurais paulistas!
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 A Revista Casa da Agricultura foi 
criada em 1979 e circulou por 12 anos.  
Em 2010, a publicação foi relançada. 
O objetivo é apresentar o que está 
sendo desenvolvido pela CATI e pela 
Secretaria de Agricultura e oferecer in-
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CATI - www.cati.sp.gov.br 

Revista Casa da Agricultura

46732001 miolo.indd   2 01/06/2017   17:43:12



Nesta Edição

4 Palavra do Secretário - Orgulho da nossa CATI

5 Palavra do Governador - CATI: 50 anos cultivando inovação

6 A CATI sob o olhar da sociedade

10 CATI 50 anos: uma instituição em movimento para
responder às mudanças do cenário rural

13 CATI 50 anos - Sob a perspectiva de quem participou da história

18 A evolução histórica das estratégias de ação

21 CATI - As três grandes reorganizações

24 Algumas culturas de São Paulo - O papel da CATI no seu desenvolvimento

31 Projetos e ações marcantes entre os anos 1960 e 2000

40 Projeto e ações marcantes entre os anos 2000 e 2010

44 Integração CATI, Defesa Agropecuária e Pesquisa - Uma parceria que rende 
bons frutos

48 Casas da Agricultura

53 Projetos e ações marcantes a partir de 2010

63 CATI, produtor e crédito rural: interação importante construída ao longo do
desenvolvimento da agropecuária

66 CATI 50 anos: unidades centrais integradas ao trabalho de campo

86 Mensagem - Do Globo Rural para a CATI

87 A CATI sob o olhar de quem fez e faz a CATI

90 Fatos e fotos

94 Galeria de coordenadores

46732001 miolo.indd   3 01/06/2017   17:43:12



 Casa da Agricultura ׀ 4

Palavra do SECRETÁRIO
Orgulho da nossa CATI

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

A  CATI chega aos 50 anos de vida cumprindo o papel 
determinante e essencial de auxiliar o produtor 
rural, especialmente aqueles que mais necessitam 

de políticas públicas que ajudem na sua geração de 
renda e agregação de valor a sua produção! Completa 
meio século com conhecimento, fôlego e relevância para 
mais cem anos de trabalho de extensão rural em todo o 
território paulista.

 Suas Casas da Agricultura, espalhadas pelos municípios 
paulistas, são o símbolo dessa atuação longeva. Nelas o 
produtor rural encontra orientação técnica, informações 
sobre financiamento e acesso a programas do governo do 
Estado, mas também gente, seres humanos com vontade 
de auxiliar os responsáveis por fazer do setor o mais 
pujante de nossa economia.

 É na CATI que o produtor se atualiza sobre o que precisa 
ser feito em sua propriedade, recebe orientações sobre 
preservação ambiental e sustentabilidade, informações 
para o aumento de renda e geração de emprego. O nome 
Casa aqui faz todo o sentido e não poderia ser outro. 
Porque é assim que o homem do campo se sente nos 40 
Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDRs) e nas 594 
Casas da Agricultura – ainda chamadas também de Casa 
da Lavoura pelos mais antigos e assíduos visitantes e 
usuários. É mais do que um órgão governamental, é um 
patrimônio da agropecuária paulista.

 As unidades da CATI são pontos de encontro dos 
produtores, que constantemente realizam também 
negócios dentro de nossa estrutura. Uma reunião de 
amigos se torna oportunidade de lucro, de aumento de 
renda e de novos postos de trabalho. Isso é extremamente 
gratificante de se ver.

 É na CATI que nossos agricultores e pecuaristas se 
reúnem para trocar experiências, encontrar soluções em 
comum para problemas que atingem a todos. É onde nós 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento transferimos 
o conhecimento gerado nos nossos institutos de pesquisa, 

aproximando o conhecimento para a sua aplicação prática 
no campo. Hoje se estabelecem novos instrumentos para 
essa interação com a utilização de ferramentas eletrônicas 
integradas a partir da internet; o trabalho individual evolui 
com o fortalecimento do associativismo e cooperativismo. 

 É o ponto de referência de pequenos produtores e 
agricultores familiares em busca de oportunidades efetivas 
de fomento econômico, social e ambiental como o Projeto 
de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias 
II, ou ainda, os importantes recursos de financiamento 
oferecidos pelo Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap).

 É a CATI que oferece sementes e mudas ao agricultor 
familiar e ao pequeno produtor por um preço cinco vezes 
menor que o praticado no mercado comum. 

 Com esta revista, divulga todas essas informações e 
iniciativas para serem levadas pelo produtor rural com 
um simples gesto de colocar um exemplar embaixo do 
braço e utilizá-la como instrumento para seu aumento de 
produtividade, desenvolver novos manejos, utilizar outros 
cultivares e agregar renda ao seu trabalho. 

 Destaco finalmente a garra, paixão e dedicação com 
que a equipe da CATI, em todo o seu espectro, das funções 
técnicas às administrativas, incorporam esses valores e 
conceitos. Sempre buscando se atualizar e se multiplicar 
para superar as dificuldades.

 São 50 anos garantindo que o governo do Estado de 
São Paulo auxilie o homem do campo em seu trabalho 
diário por uma vida com mais renda, qualidade e 
sustentabilidade.
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Palavra do GOVERNADOR
CATI: 50 anos cultivando inovação 

Geraldo Alckmin - Governador do Estado de São Paulo

Uma Casa da Agricultura e o sorriso amigo de um 
engenheiro agrônomo da CATI fazem parte do co-
tidiano de todos os municípios do interior paulista, 

onde a produção agrícola é o motor da economia local. 
São imagens presentes na minha vida desde a infância lá 
em Pindamonhangaba até hoje, quando me pego consul-
tando uma das publicações da CATI para tirar minhas dúvi-
das de pequeno produtor rural.

 Há 50 anos essa notável instituição paulista espalha 
conhecimento pelo campo. É um feito que comemoramos 
com enorme alegria. A presença diária dos técnicos que 
dão apoio especialmente à pequena propriedade familiar, 
as inovações na área de sementes e uma imensa gama de 
publicações têm sido fundamentais para o avanço susten-
tado da economia e o desenvolvimento social do Estado 
de São Paulo. A CATI trabalha para assegurar que a pro-
dução cresça em quantidade, em qualidade e com maior 
geração de renda para homens e mulheres do campo. São 
as pequenas propriedades as responsáveis, basicamente, 
por toda a produção de frutas, verduras, leite, flores e ou-
tros itens que fazem parte da pujante cesta de produtos 
do agronegócio paulista.

 A CATI moldou a atual forma de organização da agri-
cultura no Estado de São Paulo, que conta com associa-
ções, cooperativas e sindicatos. Leva aos produtores o 
conhecimento gerado nas universidades e nos institu-
tos de pesquisa mantidos pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, por meio da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta). Esse é um dos princi-
pais desafios da extensão rural: fazer chegar ao homem do 
campo a excelência dos resultados da pesquisa, gerando 
uma agropecuária de mais qualidade.

 A partir da década de 1990, a extensão rural em São 
Paulo se diferenciou do modelo implantado nos demais 
estados brasileiros. Um programa inovador, fruto da par-
ceria do governo do Estado com o Banco Mundial, permi-
tiu à CATI executar o Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas. Na sua primeira fase, esse programa inova-
dor promoveu transformações econômicas, sociais e am-
bientais na vida dos produtores. Além disso, incentivou os 
agricultores a adotarem práticas conservacionistas e pro-
dução ecologicamente sustentável, além de levar capaci-
tação e difusão de alternativas para geração de renda e 
emprego no meio rural. O sucesso do Microbacias I per-
mitiu a realização do Microbacias II – Acesso ao Mercado. 
Seu objetivo é fortalecer as associações e cooperativas e a 
busca por maior rendimento, redução de custos e maior 
condição de competitividade aos produtores.

 Ao longo de 50 anos, enormes transformações 
aconteceram no campo paulista. A CATI esteve na linha 
de frente de cada uma delas. Um dos fatores que tornam 
a instituição essencial é a sua capilaridade, que permite 
que as informações cheguem a todos, até mesmo aos 
produtores que se encontram mais afastados dos grandes 
centros de pesquisa e que, de outra forma, não poderiam 
ser atendidos.

 Impossível falar dos 50 anos da CATI sem homenagear 
cada um de seus profissionais, sua dedicação e sua 
proximidade com as famílias do campo. A CATI desenvolve 
ações emancipadoras, que realmente fortalecem quem 
produz e tornam o agronegócio mais eficiente. Bom 
trabalho!
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A CATI SOB O OLHAR DA SOCIEDADE

“Uma instituição com 50 anos tem toda uma trajetória de luta e uma linda história construída com muito 
sacrifício. O governo de São Paulo tem muito orgulho da CATI e de tudo que ela conseguiu produzir para 
o Estado. A extensão rural é de suma importância e a CATI é sinônimo de qualidade e confiança. Quero 
cumprimentar todos os funcionários e as pessoas que ajudaram a construir essa história bonita.” Márcio 
França, vice-governador do Estado de São Paulo.

“Quero parabenizar a CATI pelos 50 anos porque eu, como produtor rural, só tenho a agradecer a essa 
instituição, principalmente na questão de acompanhamento de qualidade aos agricultores paulistas.” Antonio 
Júlio Junqueira, ex-secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo.

“A CATI tem um trabalho importantíssimo e reconhecido. Um exemplo é o “Programa Frutas em SP”, que só 
teve resultado porque a CATI comprou a ideia, lançou e se engajou. A CATI se concentra em assistência 
técnica, em parceria, cumplicidade com produtores na busca de resolver questões importantes para o 
homem do campo.” João Sampaio, ex-secretário de Agricultura e Abastecimento.

“A Asbraer, entidade representativa das 27 instituições estaduais de assistência técnica e extensão 
rural brasileiras, vê com muito entusiasmo o papel desenvolvido pela CATI, por meio de seus dois mil 
colaboradores, para a melhoria das condições de vida das famílias rurais de São Paulo. Em meio século 
de existência, a CATI mostra-se uma entidade atuante, inovadora e reconhecida pela sociedade.” Argileu 
Martins, Presidente da Asbraer.

“Como engenheiro agrônomo e agricultor, falar da CATI é falar de progresso, de desenvolvimento, de 
tecnologia, falar daquilo que é essencial: transformar o conhecimento em prática rural agrícola que 
permite ao produtor avançar de maneira competitiva. A CATI é um modelo extraordinário pelo qual tenho 
uma profunda admiração. A CATI é um florão do governo paulista.” Roberto Rodrigues, ex-ministro da 
Agricultura.

“Conheço bem o serviço de assistência técnica e extensão da maior parte dos estados no Brasil e não tenho nenhuma 
dúvida em afirmar sobre a solidez da história institucional da CATI e particularmente dos seus resultados. Nesse 
sentido, me sinto muito alegre em cumprimentar a CATI, os seus técnicos e seus demais servidores por essa história 

que é de êxito e de sucesso. Todos os brasileiros devem se orgulhar da CATI.” Zander Navarro, pesquisador da 
Embrapa.

“Levar o conhecimento para quem não o tem é uma tarefa muito nobre. Antes de mais nada, eu sempre 
percebi a função da CATI como de alto significado para a sociedade, que é a de transmitir conhecimento. 
São 50 anos bem vividos. Tenho muita saudade da época em que fui secretário. Um pedacinho do meu 
coração mora na CATI.”  Xico Graziano, ex-secretário da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo.

“Para mim é muito gratificante falar da CATI porque conheço o trabalho dela desde os meus nove anos de idade. Era 
criança quando um agrônomo ia no sítio e a gente participava do trabalho da CATI.  Parabéns por esses 50 anos de 
atuação! Desejo vida longa à CATI.” Isaac Leite, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar de São Paulo (Fetaesp).

“A questão da agricultura é um fator muito importante em todo o País, mas no Estado de São Paulo ela foi muito 
preponderante e a CATI, aqui na Região Metropolitana de Campinas, é um órgão integrador, pois reúne as cidades 
e representa muito bem as ações do governo do Estado. O cooperativismo, promovido pelo Projeto Microbacias II – 
Acesso ao Mercado, é excelente, não só para o produtor como também para os municípios. Vida longa à CATI.” Ester 
Viana, diretora-executiva da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp)

Parceiros do governo e entidades do agronegócio
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“Ao longo desses 50 anos, a CATI formou profissionais, fez extensão rural, assistência técnica e permitiu que 
o Estado de São Paulo se transformasse na maior plataforma agrícola entre todos os estados brasileiros. 
Parabéns à CATI, essa ‘jovem senhora’, muito madura, bonita e extremamente exitosa no seu cinquentenário.” 
Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto e ex-secretário de Agricultura e Abastecimento.

“Cumprimento e parabenizo todos os funcionários que, nesse tempo, estiveram trabalhando, atuan-
do e fazendo tudo aquilo que a CATI é hoje, essa grande instituição de assistência técnica e de exten-
são rural. Acredito que todos os paulistas têm muito a agradecer à CATI. Tive a felicidade de trabalhar 
na coordenação de um dos maiores projetos da CATI nesses 50 anos, que é o Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas.” Jose Luiz Fontes, dirigente da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, ex-coordenador da CATI.

“Particularmente, tenho um orgulho muito grande por ter feito parte dessa linda história que a CATI tem. Cada vez mais 
fica muito clara a admiração que os outros estados têm pelo fato de São Paulo ainda manter um serviço de extensão 
rural com a excelência que a CATI possui. Aos meus queridos amigos da CATI quero deixar um abraço muito especial, 
um parabéns pelos 50 anos vividos e a certeza de que os próximos 50 serão ainda muito mais reveladores e prazero-
sos para a agricultura paulista.” Mônica Bergamaschi, ex-secretária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo.

“Uma organização chegar aos 50 anos, com a qualidade e com o histórico de atividades que a CATI tem, é um orgulho para 
todos. Eu, que trabalho também na área de ensino e extensão, vejo como motivo de orgulho ter um corpo de pessoas 
que dedicou a vida para fazer a melhoria para os outros. Parabéns pelos 50 anos!” Marcos Fava Neves, professor titular 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

“A CATI é referência no que se refere à extensão rural. Com atuação em todo o território paulista, a cinquentenária 
CATI dedica o conhecimento e a experiência de seu corpo técnico para o desenvolvimento tecnológico e sustentável 
de nossa agropecuária. Seus programas influenciam na melhora de vida das famílias dos agricultores. A extensão 
rural, especialmente da CATI, transforma e atualiza nosso meio rural, contribui decisivamente para a organização 
dos produtores, para o sucesso de suas atividades e para a manutenção do homem no campo.” Edivaldo Del 
Grande, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo  (Sescoop).

“ Acho que é um momento muito oportuno para valorizar a atividade de extensão rural. A CATI vem cumprindo essa 
função há 50 anos e, portanto, merece uma homenagem e um tributo dos paulistas pelo desenvolvimento que esse 
órgão promoveu no Estado de São Paulo. Algumas gerações de agrônomos se dedicaram a essa atividade, que 
transfere conhecimento e o transforma em riqueza. É uma missão muito importante, a qual é compartilhada com 
outras instituições. Nessa oportunidade, gostaria de manifestar, em nome da Esalq, nossa satisfação em homenagear 
a CATI pela atuação dedicada ao desenvolvimento rural sustentável do Estado de São Paulo.” Luiz Gustavo Nussio, 
diretor da Escola Superior de Agronomia “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP).

“  Com grande satisfação escrevo estas linhas para cumprimentar a nossa CATI. Podemos afirmar categoricamente que 
o passado da CATI nos destinou muitas e virtuosas glórias, projetando a instituição nacional e internacionalmente. O 
respeito e a admiração alcançados fortalecem cada vez mais o nome e a liderança da CATI no setor. Atingir o jubileu 
de ouro é um grande mérito dessa instituição e atingir esse marco com a pujança e a modernidade que o momento 
exige é razão de grande júbilo para todos nós. A Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo 
(Agroesp) nasceu na CATI e da CATI; e hoje é a legítima representante dos assistentes agropecuários da instituição 
em todos os seus pleitos, bem como na luta pela constante valorização e preservação dos objetivos da instituição 
que a originou. A notícia do novo concurso é um presente antecipado e de grande valor. Compartilhamos a felicidade 
e o momento de festa, que deve ser grandiosa, e desejamos poder estar juntos para futuros momentos de glória. 
Parabéns CATI! Parabéns catianos!” Vítor Branco de Araújo, presidente da Agroesp.

“Não dá para colocar em palavras a importância da CATI, que é responsável no Estado de São Paulo pela ação de ex-
tensão rural junto aos agricultores. Seu trabalho trata de uma ação educativa e que visa à produção e ao bem-estar do 
produtor rural. Sou testemunha disso porque meu pai foi da assistência técnica. Toda minha vida em torno da extensão 
rural se deve ao fato de eu ter acompanhado meu pai na agricultura familiar e tentando dialogar com os agricultores 
sobre uma nova forma de produzir, buscando levar novas possibilidades. Na minha tese de livredocência avaliei a ação 
da assistência técnica no Estado. Então o papel da CATI está presente no meu trabalho. O fato dela ter se capilarizado, 
de sempre ter uma Casa da Agricultura por perto do agricultor, facilita a interação com o homem do campo.” Sônia 
Bergamasco, professora da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri/Unicamp).
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“Nessa história dos 50 anos da CATI, são muitas ações de parceria. Não poderia deixar de enaltecer o Programa 
Estadual de Microbacias Hidrográficas, que, dentre outros diversos segmentos e ações, teve um braço que atuou no 
melhoramento das estradas rurais, somando esforços junto conosco em prol da melhoria da qualidade de vida no 
campo. Também trabalhamos juntos na elaboração do Manual de Adequação de Estradas Rurais, publicado pela CATI 
e em treinamentos de capacitação em Adequação e Manutenção de Estradas Rurais para técnicos da instituição e das 
prefeituras envolvidas. A Codasp se orgulha de encontrar oportunidades de se unir com a CATI para a execução de 
obras de conservação de solo e estradas com o melhor corpo técnico conservacionista e expansionista da agricultura 
nacional.” Alexandre Penteado Pires, diretor de operações da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo 
(Codasp).

“Ao longo dos seus 50 anos de existência, a CATI tem desempenhado papel fundamental dos pontos de vista técnico e 
de extensão rural, contribuindo para os avanços e protagonismo da agropecuária no Estado de São Paulo. A Codeagro, 
festeja o jubileu de ouro da CATI reconhecendo os frutos do passado, integrando ações no presente e olhando 
conjuntamente para o futuro, na perspectiva do fortalecimento e da implementação de políticas públicas efetivas 
para o contínuo desenvolvimento do agronegócio.” José Valverde Machado Filho, coordenador substituto da 
Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) e secretário-executivo do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea/SP).

“O IEA se sente honrado por fazer parte dessa história, em ser parceiro de uma instituição desse porte, em especial 
nos levantamentos conjuntos de previsão e estimativa das safras agrícolas, os quais são conjunturais e oferecem 
informações das quantidades produzidas, de diversos itens e atividades do agronegócio paulista, como também 
na obtenção de informações de preços agrícolas, de mercado de terra e de mão de obra. Outra atividade muito 
importante dessa parceria é a realização do Projeto LUPA, o Censo Agropecuário do Estado de São Paulo. Esperamos 
que nos próximos anos possamos, juntos, celebrar mais e mais conquistas e agradecemos a oportunidade de fazer 
parte dessa história tão bonita. Parabenizo os funcionários e todos aqueles que já fizeram e fazem parte da CATI.” 
Celso Vegro, diretor do Instituto de Economia Agrícola (IEA).

“Levar o que de melhor foi gerado nos campos experimentais e laboratórios dos institutos de pesquisa ao produtor rural 
é o trabalho realizado pela CATI há 50 anos. A CATI é fundamental para a transferência de tecnologias e de cultivares 
desenvolvidas pelos institutos de pesquisa ligados à Apta ao setor produtivo. As demandas e dificuldades enfrentadas 
por eles são também reportadas pela CATI aos nossos pesquisadores, que conseguem, a partir dessa interação, propor 
novas soluções e desenvolver novas tecnologias. A parceria entre pesquisa e extensão com certeza é fundamental 
para o sucesso do agro paulista.” Orlando Melo de Castro, coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta).

“O papel da CATI no Estado de São Paulo é indiscutível no que diz respeito ao desenvolvimento da agropecuária paulista. 
Sempre tivemos uma proximidade grande com a CATI, sobretudo em relação às atuações, no entanto a integração entre 
a CATI e a Defesa tomou um novo aspecto mais recentemente. Com as mudanças ao longo do tempo, o Estado ficou 
cada vez mais regulador das atividades e começamos a enxergar uma necessidade de fundir os esforços e não alterar a 
independência das instituições. Atualmente, as ações são pensadas de forma conjunta.” Fernando Gomes Buchala, 
coordenador da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA).

“Historicamente, os agricultores familiares mantêm grande vínculo com a CATI, não só por meio da assistência técnica, 
mas também com o Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes. Com a mudança das tecnologias de comunicação 
e o uso de material educativo em vídeos disponibilizados na web, as informações chegam ainda mais rapidamente e 
podem ser revistas, ajudando as novas gerações a incrementar o conhecimento e multiplicá-lo. Sem o apoio da CATI, 
seria impossível fazer previsões de safra e obter os dados de produção e comercialização. Acredito que a CATI está 
fazendo 50 anos de idade renovada e caminhando para novos tempos, valorizando seu pessoal altamente qualificado. 
Parabéns para a equipe CATI. Sucesso!” Alberto Amorim, responsável pelas Câmaras Setoriais da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento.

“Tenho grande orgulho de poder contribuir com essa instituição que completa 50 anos, cuja atuação contribuiu para 
o desenvolvimento da agricultura paulista e que, desde a minha época de estudante de Agronomia, é considerada 
referência nacional de assistência técnica e extensão rural. Quando vim trabalhar na Secretaria de Agricultura, em 
2011, para dar efetividade ao Feap, tive a consciência de que o Fundo alcançaria os objetivos propostos, somente se 
fizesse um efetivo alinhamento com as diretrizes e ações da CATI. Então, é o que tem sido feito nesses quase seis anos, 
um afinamento e integração de políticas públicas que certamente resultaram em benefício recíproco, já que a razão de 
ser tanto da CATI como do Feap é o atendimento e apoio ao produtor rural do Estado de São Paulo.” Fernando Aluizio 
P. O. Penteado, secretário-executivo do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap).

Parceiros da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo
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Depoimentos de produtores e ex-coordenadores

“A CATI foi muito importante nos assessorando na nossa atividade, dando todo o apoio, principalmente na parte 
técnica. Essa interação produtor-técnico é essencial e sempre costumo falar que, nesses 50 anos, a CATI fez com que 
a gente andasse mais de 100 anos. Costumo falar que é uma parceria que se completa. Parabéns à CATI!” Leonildo 
Moreira, ex-dirigente da Federação das Associações das Microbacias Hidrográficas do Estado de São Paulo.

“Logo que me formei fui trabalhar na CATI e o local foi uma escola para mim. Tive a satisfação de ocupar o cargo de diretor 
de Divisão Regional Agrícola (Dira) e também de coordenador. É uma lição de vida. A CATI tem muita coisa para mostrar, 
muita história para contar. Para os próximos anos, desejo que a CATI continue tendo essa influência junto à agricultura 
de um modo geral, trabalhando para o desenvolvimento da agropecuária, que é o que sustenta nosso País.” Genésio A. 
de Paula e Silva, ex-coordenador da CATI.

“É uma satisfação falar sobre a CATI. Saí da escola em Piracicaba e a CATI foi meu único trabalho. O que é 
interessante é que na década de 1970 a Casa da Agricultura era a fonte exclusiva de informação para o 
agricultor. Hoje, a informação chega muito rapidamente, mas o importante é que a instituição também 
evoluiu. Aquela instituição que fazia visitas individuais passou a fazer eventos grupais e hoje trabalha com 
pequenos e médios produtores, bem como também com a agregação de valor e acesso ao mercado. A CATI 
tem nome, história e futuro.” Francisco Simões, ex-coordenador da CATI.

“Recebemos respaldo técnico e capacitações que foram fundamentais para a melhoria da produção. A 
motivação por mais qualidade e melhores preços fez com que, em 2009, com o apoio da CATI, fundássemos 
uma associação.” João Roberto Zafalon, viticultor.

“ Contar com a infraestrutura da associação dos produtores e o apoio técnico da CATI foi fundamental para 
que eu continuasse investindo no leite.” Ronaldo Alves dos Santos, produtor de leite em Vargem Grande.

“A assistência oferecida pela CATI, por meio da Casa da Agricultura, é extremamente importante. Recebo informações 
relevantes, orientações para conduzir o pasto, para cuidar dos animais; participo de cursos e tenho cada vez mais a 
certeza de que, daqui a alguns anos, poderei ter uma renda melhor com a atividade, que se mostra um ramo bastante 
viável ao pequeno produtor.” Sérgio Tobias, produtor de ovinos em Tuiuti.
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CATI 50 anos: uma instituição em movimento para 
responder às mudanças do cenário rural

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

O mundo está em constante movimento e transforma-
ção. Novas tecnologias; novas demandas da sociedade 
pós-moderna. Sustentabilidade, aquecimento global, 

globalização, comércio justo; palavras que saíram dos pensa-
mentos de poucos e ganharam as páginas e telas mundiais. 
Agir localmente, pensando globalmente passou a ser o nor-
te de ações em todas as esferas, seja no meio urbano ou no 
meio rural, entre os grandes produtores ou agricultores fami-
liares que não têm mais seu trabalho pautado apenas pelas 
demandas de seu entorno.

 Nesse contexto, a CATI, acompanhando as transforma-
ções, também está em constante evolução para se reinventar 
e atender às demandas que lhe estão propostas nas áreas de 
geração de renda e emprego. “Muitas mudanças acontece-
ram nas últimas cinco décadas: de comportamento, atitude, 
tecnológicas, relacionais, de produção e comercialização. 
Quando a CATI foi criada, o conceito de agricultura era outro; 
os projetos inicialmente eram desenvolvidos com foco no fo-
mento rural e na produção, o que não podemos descartar que 
foi um dos alicerces para o avanço da agropecuária no Estado, 
que hoje se destaca em diversos segmentos com recordes de 
produção e comercialização, tanto no mercado interno como 
no externo. No exercício do nosso trabalho, também não foi 
diferente. Temos acompanhado as mudanças ocorridas no 
campo e as novas demandas de mercado, para ajustar as nos-
sas ações que hoje não podem dissociar produção de meio 
ambiente”, avalia João Brunelli Júnior, coordenador da CATI.

 Para José Carlos Rossetti, que foi coordenador da institui-
ção por mais de 10 anos, o trabalho da CATI tem se mantido 
relevante nos últimos anos. “O trabalho da CATI é desenvol-
vido com o objetivo de realizar ações que contribuam para o 
bem-estar, melhor qualidade de vida e alternativas de renda 
para os produtores rurais. E isso só continuará sendo possível 
se a instituição se mantiver aberta para ouvir e realizar ações 
em sintonia com as demandas e os anseios que ecoam da 
sociedade globalizada em que vivemos”, aponta o agrônomo 
que trabalha na instituição há mais de 35 anos.

 João Brunelli reforça essa visão. “Não podemos ficar 
voltados para nós mesmos. A CATI precisa continuar com seu 
papel atuante de promotora do desenvolvimento sustentável, 
sem medir esforços com outras instituições, sejam elas 
públicas ou privadas; mas somando ações em prol dos 

produtores. Precisamos estar abertos e conscientes da nossa 
missão que apregoa a promoção do desenvolvimento de 
forma participativa”.

 Sobre esse tema, Antônio Carlos de Souza, que foi coorde-
nador da CATI no início dos anos de 1990 e nos de 2000 e, por 
muitos anos, diretor do Centro de Informações Agropecuárias 
(Ciagro), opina: “Ao longo da história é possível ver que a 
maioria das parcerias realizadas pela CATI partiu de empatias 
e amizades pessoais entre técnicos e pesquisadores. Mas hoje 
elas devem fazer parte de uma política permanente e efeti-
va, que promova a aproximação com todos os segmentos que 
atuam junto ao agronegócio, pois tais parcerias asseguram 
identidade ao setor agrícola; sendo que os mais diversos seg-
mentos deveriam reconhecer nos órgãos públicos sua própria 
casa de trabalho e fonte de novas tecnologias. Como também, 
nós, como órgão público (falo nós, porque a CATI faz parte da 
minha história, e uma parte importante), deveríamos rever 
conceitos e fazer um movimento maior de aproximação em 
algumas áreas, como os setores de cana-de-açúcar, produção 
de celulose e mesmo com os trabalhadores rurais”.

 O agrônomo avalia ainda que, a colaboração mútua e a 
divisão de trabalho entre técnicos extensionistas, pesquisado-
res e serviços de defesa têm que ser estreita. “Essa integração 
deve existir para que o trabalho seja feito de forma harmôni-
ca. Por último, um aspecto que não pode ser negligenciado 
é a aproximação com as universidades, pois essa parceria dá 
frutos imediatos, tanto na incorporação de novas tecnologias 
e como na melhoria e qualificação de pesquisadores, exten-
sionistas e agentes dos serviços de defesa agropecuária”, diz 
Antônio Carlos, analisando que a extensão rural continua 
sendo considerada um serviço essencial na economia agríco-
la das nações, seja qual for seu grau de desenvolvimento. “A 
necessidade de produzir com respeito ao meio ambiente e à 
saúde do consumidor conferiu aos profissionais extensionis-
tas um papel e uma responsabilidade nas cadeias produtivas 
os quais não são possíveis de se ignorar ou negligenciar. Nesse 
sentido, o papel do Estado na agricultura é irretorquível. E o 
da CATI em São Paulo continua sendo fundamental”. 

 Essa integração, a que se refere Antônio Carlos, tem se 
consolidado no que diz respeito aos órgãos públicos estadu-
ais, pois essa tem sido a diretriz da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. 

 “Entre outros fatores, por termos nos aberto a um traba-
lho mais participativo nos últimos anos, dialogando com os 
produtores, com os poderes públicos municipal e federal, 
bem como com a sociedade civil organizada; podemos elen-
car muitas ações que têm obtido êxito no nosso trabalho de 
promover o desenvolvimento rural sustentável. Sendo assim, 
é possível dizer que a CATI hoje é uma instituição adaptada 
aos conceitos do mundo moderno, mas que está se reinven-
tando de acordo com sua realidade organizacional, trabalhan-
do com uma visão de sistema participativo de toda a socieda-
de”, analisa João Brunelli, coordenador da CATI.

 Casa da Agricultura ׀ 10
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Um pouco sobre a estrutura e o trabalho da instituição

 Em São Paulo, a CATI é responsável por coordenar e exe-
cutar os serviços de assistência técnica e extensão rural ao 
pequeno e médio produtor rural. Sediada em Campinas, a 
instituição tem sua coordenadoria e seus departamentos ins-
talados em uma área de mais de 130 mil metros quadrados, 
em um conjunto de prédios inserido em um parque, que, com 
um belo planejamento paisagístico, trouxe para área urbana 
uma rica flora, com espécimes de árvores raras e um corredor 
ecológico para uma fauna de pássaros e pequenos roedores.

 Mas sua atuação estende-se por todo o Estado de São 
Paulo, com ações práticas de desenvolvimento do agronegó-
cio com ênfase na organização rural, nas produções animal e 
vegetal, na conservação do solo e da água, produção de se-
mentes e mudas, no incentivo à comercialização e difusão de 
tecnologias, de acordo com a realidade de cada região, no tra-
balho diário dos 40 Escritórios Regionais de Desenvolvimento 
Rural (EDRs), as conhecidas Regionais CATI, nas 594 Casas 
da Agricultura e nos 20 Núcleos de Produção de Sementes, 
Mudas e Matrizes.

 Na sede, as ações são desenvolvidas pelo Departamento 
de Comunicação e Treinamento (DCT), que engloba o Centro 
de Comunicação Rural (Cecor) e o Centro de Treinamento 
(Cetate); pelo Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 

(DSMM); pela Divisão de Extensão Rural (Dextru); pelo Centro 
Administrativo; e pelo Centro de Informações Agropecuárias 
(Ciagro).

 Essa estrutura descentralizada possibilita ações práticas de 
desenvolvimento do agronegócio, de acordo com a realidade 
de cada região. “Os programas e as políticas públicas que a 
CATI desenvolve e executa têm como objetivo fortalecer o se-
tor agrícola, com ações conjuntas dos órgãos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento e de parceiros do setor privado, 
focando esforços na geração de renda e emprego, na recupe-
ração de áreas degradadas e nas principais cadeias produtivas 
do Estado de São Paulo”, destaca Brunelli.

 Ao longo dos anos, as ações desenvolvidas pela CATI 
em todo o território paulista têm contribuindo para a gera-
ção de emprego e renda, segurança alimentar, inclusão so-
cial, competitividade do agronegócio, melhora no Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e para a preservação am-
biental. “Hoje, temos uma rede de profissionais (nas Casas 
da Agricultura, nas Regionais e nos departamentos) prontos 
para prestar apoio técnico aos agricultores sobre diversos 
temas, como a obtenção de Políticas Públicas, transferência 
de tecnologia, planejamento da propriedade, elaboração de 
projetos de recuperação do solo, recomposição ambiental, 
adequação de estradas rurais, entre outros”, informa Brunelli. 

 Como exemplo de assistência técnica direta aos produto-
res, a equipe da CATI mantém múltiplas atividades e treina-
mentos, entre os quais Dias de Campo, organização de cursos 
sobre administração rural e processamento artesanal de ali-
mentos, bem como capacitações sobre as demandas técnicas 
de cada região, tanto na área da produção quanto em sani-
dade vegetal e animal; realiza ações de medicina veterinária 
preventiva; presta orientação agronômica sobre pragas e do-
enças, entre outras tantas ações.

Casa da Agricultura 11 ׀ 
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Panorama das ações
 Nessas cinco décadas, trabalhos importantes foram e 
estão sendo realizados, os quais contribuíram e contribuem 
para o desenvolvimento rural sustentável com base no tripé 
social, econômico e ambiental, levando qualidade de vida 
e renda para milhares de famílias, alçando o Estado de São 
Paulo ao posto de maior produtor e exportador de diversas 
culturas e produções agropecuárias, com reflexos para a toda 
a sociedade. 

 Os programas que a CATI desenvolve têm como objetivo 
fortalecer o setor agrícola. “Nossos programas e projetos esti-
mulam ações programadas e integradas. Eles visam incentivar 
a adoção de práticas conservacionistas, por meio do Projeto 
Integra SP; estimular a produção agropecuária com sustenta-
bilidade eonômica, social e ambiental, envolvendo todos os 
elos das cadeias produtivas que envolvem pequenas e médias 
propriedades e, por meio do Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado, uma parceria entre o governo do Estado e o 
Banco Mundial, ampliar as oportunidades de negócios, prin-
cipalmente dos produtores familiares, com a realização de ca-
pacitações na área de comercialização e liberação de recursos 
para a implementação de empreendimentos como agroindús-
trias, packing houses ou outros com vistas a atender o mer-
cado consumidor, revertendo em melhoria de renda para as 
famílias rurais”, explica Brunelli.

 Nos diversos projetos da CATI, as Casas da Agricultura re-
alizam um trabalho de extensão rural e orientação técnica, 
investindo também esforços em ações diretas ou articuladas 
com outras entidades para garantir o acesso dos produtores 
rurais a políticas públicas em diversas áreas como crédito 
rural, seguro subsidiado, geração de renda e adequação am-
biental. 

BENEFICIÁRIOS: perfil do público
atendido pela instituição

 A CATI, como órgão oficial de extensão rural de São 
Paulo, tem ações voltadas a todos os produtores agrope-
cuários do Estado. No entanto, em programas e projetos 
específicos, foca seus esforços para atender os pequenos 
e médios produtores. “Esses, via de regra, são caracteri-
zados por alguns fatores. Pela quantidade de terras que 
possuem: no caso dos pequenos, até quatro módulos fis-
cais, e dos médios até 15 módulos. Pela renda anual, que 
deve provir majoritariamente da atividade agropecuária, 
sendo para os pequenos, de até R$ 360 mil, e médios, 
de até R$ 1,6 milhão. No caso desses, a gestão da pro-
priedade deve ser realizada de forma familiar”, salien-
ta Francisco Martins, assessor de políticas públicas da 
CATI.

 Com apenas 3% das terras destinadas à agricultura, 
São Paulo ocupa o primeiro lugar no ranking do valor da 
produção agropecuária (VPA), calculado pelo Instituto de 
Economia Agrícola (IEA), ligado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo.

 Com uma cesta de produtos bastante diversificada, São 
Paulo contribui com quase um quarto da produção agrícola 
nacional, sendo o principal produtor de frutas de mesa, com 
destaque para a laranja (74%); amendoim (90%), cana-de-
-açúcar (53,4%), ovos (39%) e borracha natural (56,5%). Além 
destas explorações, também tem importância no cenário 
nacional com a criação de aves, produção de batata, toma-
te, milho, carne bovina e café. O agronegócio é responsável 
por aproximadamente 17% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Estado (25% do total brasileiro).

 Em 2016, as exportações do Estado somaram mais de 
US$ 46 bilhões. O agronegócio paulista exportou US$ 17,92 
bilhões, que correspondem a 38,8% do total das exportações 

paulistas e 21,1% do total das exportações do agronegócio 
brasileiro. Os principais grupos das exportações do agronegó-
cio paulista são: complexo sucroalcooleiro (11% de exporta-
ções de álcool), carnes (79,4% de carne bovina), sucos (98,1% 
de suco de laranja), produtos florestais e soja. 

 De um total de mais de 320 mil unidades agrícolas, que 
ocupam mais de 20 milhões de hectares, 260 mil (81%) são pe-
quenas propriedades rurais, com até quatro módulos fiscais. O 
Estado de São Paulo é o maior mercado consumidor do País. 

 O agronegócio é um grande gerador de empregos. De 
acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 
de 2015, última divulgada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, no País são 1,5 milhão de empregos formais, prin-
cipalmente nos segmentos da cana-de-açúcar, de cultivo de 
laranja e de carne bovina. Só São Paulo empregou 21,8% des-
se total, com 329 mil vagas formais até 2015, com destaques 
para o setor sucroenergético, que gerou 70.110 empregos, e o 
de laranja, que gera 14,3% dos empregos do setor no Estado.

PERFIL DA AGRICULTURA PAULISTA
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CATI 50 anos
Sob a perspectiva de quem participou da história

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

Cinco décadas de atividades ininterruptas, com muitas lições aprendidas e grandes avanços conquistados. Neste meio século 
de existência, a CATI, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, responsável pela extensão rural em São Paulo, 

desde a sua criação, pelo decreto n.º 48.133, de 20 de junho de 1967, publicado na gestão do governador Roberto Abreu Sodré 
e assinado pelo secretário de Agricultura e Abastecimento, Herbert Levy, após reestruturação e

fusão de diversas instituições governamentais, tem escrito seu nome nas páginas da história do segmento rural.

Os “causos” são muitos. De longas viagens em estradas 
de terra, em lombo de cavalo, em vagões de trens, em 
carros antigos. De ficar no sol escaldante em trajes so-

ciais. Do conhecimento e tecnologia repassados na ponta do 
giz, em quadros negros, ou pelo megafone em carrocerias de 
trator, caminhão e em cima de banquetas.

 O começo do trabalho de assistência técnica em São Paulo 
foi aberto por pioneiros no final do século 19, mais precisamen-
te em 1887, quando D. Pedro II criou a Estação Agronômica 
de Campinas, que, sob o nome de Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), passou para a administração do governo da 
Província de São Paulo em 1892, ano em que também foi orga-
nizada a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras (na capi-
tal paulista). Assim foram lançadas as bases para levar conhe-
cimento e tecnologia para fomentar a produção rural, a qual 
ainda era estruturada na monocultura cafeeira.

 Entre as décadas de 1920 e 1930, com o declínio da 
cafeicultura e a expansão das cidades, que culminou com 
o aumento da demanda por alimentos, a Secretaria da 
Agricultura passou a investir fortemente no fomento de outras 
culturas e em tecnologia para sua expansão. Nesse sentido, 
nas décadas seguintes, 1940 e 1950, avançam a pesquisa e a 
assistência técnica, cujas ações eram realizadas inicialmente 
no âmbito do IAC, e depois por departamentos, centros e 
outros institutos.

 Na década de 1960, a Secretaria passou por uma rees-
truturação administrativa, buscando maior eficiência na 
assistência técnica direta ao agricultor, a qual culminou na 
centralização de vários de seus departamentos e divisões 
em três Coordenadorias e duas empresas de economia mis-
ta (vide cronologia). Então, em 1967, nasce a Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (CATI). “A instituição nasceu 
da fusão de diversas unidades como Departamentos de 
Produção Vegetal (PDV), o Departamento de Mecanização 
da Agricultura (Dema) e a Divisão de Assistência Técnica 
Especializada (Date)“. Nota de relatos históricos.

 Uma testemunha ocular da evolução do trabalho da as-
sistência técnica e extensão rural, que participou do grupo 
que promoveu a reorganização da Secretaria, é o engenhei-
ro agrônomo Paulo Anestar Galetti, 86 anos, que por mais 
de 40 anos atuou na pasta, primeiro no Dema e depois na 
CATI, ocupando diversos cargos. “Nesse período, a Secretaria 
contava com cerca de 70 unidades, sendo as maiores, os 
Departamentos de Produção Vegetal e o de Produção Animal 
e o Dema. Era uma estrutura muito grande e que estava de-
sarticulada. Diante dessa constatação, o governo do Estado 
decidiu por uma reestruturação para estabelecer ações mais 
coordenadas nas diversas frentes de atuação da pasta. Eu in-
tegrei o grupo que “desenhou” a reorganização; éramos 15 
pessoas representando as diversas unidades, sob a coorde-

Carlos CôrtesPaulo GalettiRames Elias
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nação da Secretaria do Planejamento. Para mim foi uma hon-
ra, pois a minha vocação sempre foi de extensionista, tendo 
iniciado minha vida funcional como estagiário da Associação 
de Crédito e não de prestador de serviço, que era a função do 
Dema, onde eu trabalhava. Por isso, poder contribuir para a 
criação de um órgão que tinha como propósito promover a 
extensão rural, com foco educacional, foi gratificante”, relata 
o agrônomo.

 Segundo Paulo Galetti, questionamentos surgiram acerca 
do nome da nova instituição, que para alguns não deixava cla-
ro qual era a sua real função e a sua ligação com o segmento 
agropecuário. Mas, segundo pesquisadores do tema, ele foi 
estabelecido expressando a nova diretriz do trabalho da assis-
tência técnica realizada pela Secretaria aos produtores rurais: 
a integral. “Nesse período, a assistência técnica aos agriculto-
res paulistas passa a ser realizada sob um enfoque sistêmico, 
ou seja, dentro de uma visão integral do trabalho prestado 
ao agricultor, com as funções de assistência técnica educacio-
nal; inspeção e classificação de produtos e insumos agrícolas; 
prestação de serviços de engenharia e mecânica da agricultu-
ra; defesa sanitária animal e vegetal; e fornecimento de bens 
de produção (sementes e mudas)”. Nota de relatos históricos.

 A sede da CATI, estabelecida em Campinas, passou 
a contar então com diversas unidades centrais, entre as 
quais Administração da Coordenadoria; Departamento 
de Orientação Técnica (DOT); Centro de Treinamento em 
Assistência Técnica (Cetate); Serviço de Comunicação Rural 
(SCR); Divisão de Inspeção e Produtos Alimentícios de Origem 
Animal; Serviço de Sementes e Mudas, entre outras. “Nesse 
momento, a CATI teve entre suas principais atividades a pro-
dução e comercialização de sementes e mudas, trabalho para 
o qual contratava agricultores como cooperadores; defesa 
vegetal e animal; inspeção de produtos agrícolas; classifica-
ção; conservação do solo, erradicação do cancro cítrico, entre 
tantas outras atividades. Nessa ocasião, a instituição chegou a 
ter cerca de 10 mil funcionários; inclusive na área de assistên-
cia social, para trabalhar com as mulheres do campo”, explica 
o engenheiro agrônomo aposentado, João Sálvio Netto, que 
começou sua vida funcional na instituição em 1968.

 Sobre o estabelecimento da sede em Campinas, Paulo 
Galetti revela: Campinas era um dos principais eixos do de-
senvolvimento da cafeicultura, por isso foi escolhida para se-
diar o IAC, a partir do qual outras instituições foram sendo 
criadas no âmbito da instituição ou separadamente. Dessas, 
muitas passaram a compor o organograma da CATI, incluindo 
seus bens móveis e imóveis que, em sua maioria, estavam lo-
calizados na cidade, como os prédios que abrigam a sede da 
CATI até hoje. Por isso, a sede foi estabelecida naturalmente 
na cidade”.

 O engenheiro agrônomo Carlos Gomes dos Santos Côrtes, 
que foi coordenador da CATI de 1978 a 1979 e depois, em um 
segundo mandato, entre 1993 e 1995, e se define como um 
extensionista por vocação e formação, analisa esse novo en-
foque de trabalho, pós-criação da CATI. “A partir de sua orga-
nização, a avaliação de resultados das metodologias que pas-
saram a ser empregadas demonstrou uma real transferência 
de tecnologia. Com a CATI, os métodos atingiam os homens e 
não somente a planta, como ocorria anteriormente com a as-
sistência técnica. Daí a grande diferença da assistência técnica 
integral, com foco educacional”.

 A partir da criação da CATI, a Secretaria definiu as diretri-
zes de ações na área de assistência técnica, consolidadas no 
Sistema Paulista de Assistência à Agricultura, cujas atividades 
foram colocadas em prática em âmbito estadual (com apoio 
dos órgãos centrais) pelas unidades da instituição que foram 
criadas ou readaptadas com a integração de atividades, sen-
do elas: as Divisões Regionais Agrícolas (Diras); as Delegacias 
Regionais Agrícolas – sedes subordinadas às Diras –, estabe-
lecidas com a responsabilidade de supervisionar as unida-
des executivas de uma sub-região, as quais eram as Casas da 
Lavoura, que passaram, nesse momento, a se chamar Casas 
da Agricultura.

 Sobre essa estrutura, Rames Elias, engenheiro agrôno-
mo que ingressou na Secretaria da Agricultura em 1958 no 
Instituto Biológico (que contava com uma área de assistên-
cia técnica) e foi coordenador da CATI, entre os anos de 1975 
e 1977, opina: “A criação da CATI possibilitou uma profunda 
modificação do trabalho da Secretaria junto aos agricultores 
e pecuaristas. No início, a instituição demorou um pouco para 
se adequar ao “gigantismo” dessa nova estrutura, que absor-
veu pessoal, prédios, frota e demais bens. Foi preciso algum 
tempo para que as ações fossem equilibradas. Logo de iní-

cio, a diretriz de trabalho foi toda direcionada para as Casas 
da Agricultura, mas os produtores ainda buscavam muito a 
orientação dos técnicos especializados que vieram dos diver-
sos departamentos e centros que foram unidos na CATI. Após 
uma reunião com o Alfredo (Gomes Carneiro, primeiro coor-
denador da CATI), ficou decidido que seriam criados cargos de 
assessores fitossanitários e veterinário, para que juntos com 
os agrônomos especialistas que integravam o quadro apoias-
sem as ações de campo; assim, todos os técnicos que passa-
ram a integrar o quadro da instituição puderam desenvolver 
o trabalho no qual tinham se aperfeiçoado nas unidades que 
passaram a integrar a CATI”. Rames Elias afirma ainda que o 
problema do gigantismo, que trouxe desgaste para a equipe, 
também foi combatido no seu período como coordenador, 
com resolução dos problemas gerados pela fusão e ligados 
à realocação de pessoal, “mediante a realização de concurso 
interno para o remanejamento de vagas entre as regiões”.   

 Quanto à conjuntura geral do período, que na área política 
vivia sob a égide do regime militar, de consolidação dessas 

 Casa da Agricultura ׀ 14

46732001 miolo.indd   14 01/06/2017   17:43:25



Casa da Agricultura 15 ׀ 

Projeto marcante de extensão rural

Segundo Carlos Côrtes, a CATI, como instituição de as-
sistência técnica integral, teve um papel singular no de-
senvolvimento agropecuário paulista, pois além de seu 

trabalho ter um cunho educacional, suas ações integraram 
outras instituições como as de pesquisa. 

  Na área de extensão rural, ao longo dos 50 anos da 
CATI, como um dos marcos do trabalho de extensão rural 
mais relevante da instituição, Paulo Galetti, Carlos Côrtes e 
Rames Elias elegem o Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, cujas bases foram lançadas na década de 1960, 
considerando o trabalho de conservação do solo realizado 
desde a década de 1940, e cujas ações se consolidaram em 
uma grande estratégia de desenvolvimento sustentável no fi-
nal da década de 1990 até 2008. 

 “Na década de 1960, eu participei do grupo que fez o 
primeiro trabalho com microbacias no Estado, junto com os 
engenheiros agrônomos Sérgio Lombardi e Ricardo Belinazzi. 
Conhecemos o trabalho realizado nos Estados Unidos e con-
tamos com o apoio de extensionistas do Paraná e de Santa 
Catarina, que já usavam as técnicas e metodologias. Do iní-
cio voltado exclusivamente para a conservação do solo, o 
Programa se consolidou em uma estratégia de extensão rural 
para o desenvolvimento das pessoas e a conservação do meio 
ambiente. Na trajetória de 50 anos de trabalhos da CATI, acho 
que o Microbacias foi o melhor programa de extensão rural”, 
relata Paulo Galetti. 

 Carlos Côrtes corrobora o pensamento: “O foco desse 
Programa foi contribuir para a reversão do processo de degra-
dação do solo e promover o desenvolvimento socioeconômi-
co do meio rural, ressaltando a importância do trabalho inte-
grado; trabalho esse que viria a exigir planejamento de ações, 
respeito a cronogramas, otimização de recursos, avaliação de 
resultados e, acima de tudo, compromisso com o produtor 
rural no cumprimento do estabelecido no projeto em execu-
ção. Esse Programa foi o que mais usou a extensão rural, até 
os dias de hoje”, avalia Carlos Côrtes.

novas diretrizes de Ater, Carlos Côrtes avalia os 
resultados da criação da CATI. “Vivíamos um pe-
ríodo, cujo foco de desenvolvimento era centrado 
no setor industrial. Apesar desse contexto, os pro-
gramas de extensão rural foram expandidos e for-
talecidos, procurando manter um equilíbrio entre 
pesquisa e extensão e até mesmo com a educação 
rural. A CATI foi uma catalizadora e realizadora de 
ações que visavam aumentar o potencial da agri-
cultura paulista, incentivando a sua modernização 
e o aumento da produtividade, levando em conta 
a transferência de tecnologia, objeto maior da ex-
tensão”. 

 E o agrônomo complementa: “A extensão rural 
praticada pela CATI veio para instaurar, por meio 
dos extensionistas das Casas da Agricultura, mu-
danças de atitudes em agricultores tradicionais e 
suas famílias. Transformações essas, capazes de 
levá-los a patamares mais altos em produção, pro-
dutividade e níveis de vida. Portanto, podemos 
dizer que a extensão rural paulista se constituiu 
nas décadas de 1970, 1980 e 1990, em um típico 
trabalho de educação, similar a qualquer sistema 
educacional existente”.
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Embora ações extensionistas estejam registradas na histó-
ria da Antiguidade, segundo pesquisadores, no início do 

Século XX, a criação do serviço cooperativo de extensão rural 
dos Estados Unidos consolidou naquele país, pela primeira vez 
na História, uma forma institucionalizada de extensão rural. 

 A primeira experiência de ação extensionista, muito limi-
tada que funcionou no Brasil, a partir de 1948, era denomina-
da Trabalhos Cooperativos em Santa Rita do Passa Quatro, em 
São Paulo, mantida com recursos de agricultores, da indústria 
local, da Prefeitura, contribuição da Associação Internacional 
Americana e com a cooperação das Secretarias de Educação e 
Saúde. Segundo Vicente de Jesus Carvalho, engenheiro agrô-
nomo aposentado da CATI, essa organização exerceu influên-
cia na fundação da Associação de Crédito e Assistência Rural 
(Acar), em Minas Gerais. “Pode-se considerar esse o primeiro 
serviço efetivo de extensão rural no Brasil. A Acar objetivava 
estabelecer um programa de assistência técnica e financeira 
que possibilitasse a intensificação agropecuária e a melho-
ria das condições econômicas e sociais da vida rural. Depois 
dela, outras associações foram criadas, formando-se, assim, a 
Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (Abcar)”, 
explica.

 Em São Paulo, a assistência técnica dirigida aos agri-
cultores apresentou características específicas desde suas 
primeiras atividades, que remontam ao final do Século XIX, 
com a criação da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas. A engenheira agrônoma e professora da Faculdade 
de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas 
(Feagri/Unicamp), Sônia Bergamasco, diz que “os primeiros 
serviços de assistência técnica no Estado de São Paulo eram 
regidos pela preocupação com o fomento agrícola e com a 
defesa das culturas ante as pragas que as danificavam. Era 

importante produzir, pois o objetivo primordial do Estado 
residia, justamente, na produção e no aumento da oferta de 
produtos agropecuários”.

 Abelardo Gonçalves Pinto, engenheiro agrônomo da 
Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI), que estudou o tema 
em dissertação de mestrado, complementa: “O sistema pau-
lista tinha características próprias porque não teve suas ba-
ses estabelecidas na filosofia extensionista exportada pelos 
Estados Unidos e amplamente difundida nos outros estados 
brasileiros”.

 Em um estudo realizado em 1992, a professora Sônia 
disse: “Enquanto o sistema da Abcar foi criado sob a égide 
do que se poderia chamar de filosofia extensionista – cujos 
programas propagandeavam diretamente a promoção do ho-
mem rural –, os primeiros serviços de assistência técnica no 
Estado de São Paulo tinham como foco a produção, com o 
objetivo primordial de aumentar a oferta de produtos, princi-
palmente para o exterior”. 

 Mas Abelardo ressalta que, a partir da criação da CATI, 
com o enfoque na assistência técnica educacional, as ativida-
des realizadas em São Paulo se aproximaram das diretrizes de 

Por que a CATI não é EMATER?

extensão rural que se estruturavam como um serviço de as-
sessoramento a agricultores, suas famílias, seus grupos e suas 
organizações, nos campos da tecnologia da produção agro-
pecuária, administração rural, educação alimentar, educação 
sanitária, educação conservacionista, do associativismo e da 
ação comunitária”. 

 No entanto, mesmo com o foco de atuação alterado, 
quando foi criada, na década de 1970, a Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), a qual ge-
renciava as Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ematers), que realizam em outros estados o trabalho e as 
funções que a CATI desempenha em São Paulo, o Estado op-
tou pela manutenção de um sistema próprio e independente.
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CAMINHOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SÃO PAULO
ATÉ A CRIAÇÃO DA CATI: ALGUMAS DATAS

A seguir, uma breve cronologia da criação da CATI na linha do tempo dos
serviços agropecuários do Estado de São Paulo. 

• 1887 – Criação da primeira Estação Agronômica do País. Contratação do cientista e professor alemão Franz 
Wilhelm Dafert, para conduzir a implantação. Nascia o Instituto Agronômico (IAC), em Campinas.

• 1892 – Criação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

• 1900 – Organização do Serviço Agronômico do Estado. Criação de Distritos Agronômicos, com inspetores 
agrícolas que tinham a missão de levantar as necessidades das lavouras, realizar conferências, atender às 
consultas de lavradores, instalar campos de experiências e demonstração. (Pinto, 2000)

Época marcada em termos econômicos, políticos e sociais pela hegemonia dos grandes proprietários fundiá-
rios. Nessas condições, a orientação à lavoura dirigia-se a um público restrito. (Bergamasco, 1992).

• 1911 – Reestruturação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 
Criação da Diretoria da Agricultura, composta pelo Serviço de Inspeção e Defesa Agrícola (Sida) e pelo Serviço 
de Distribuição de Sementes (SDS).

• 1914 – Criação do ensino itinerante com carros-escola dotados de mostruários de máquinas e instrumentos 
agrícolas, publicações e sementes para distribuição.

• 1927 – Diretoria da Agricultura é transformada em Diretoria de Inspeção e Fomento Agrícola (Difa). 

• 1935 – Extinção da Diretoria de Inspeção e Fomento Agrícola. Criação do Departamento de Fomento da 
Produção Vegetal (DFPV).

• 1942 – O Departamento de Fomento da Produção Vegetal é incorporado pelo Instituto Agronômico. Por 
meio dessa fusão, nasce o Departamento da Produção Vegetal (PDV). A função de fomento agrícola passa à 
Divisão de Fomento Agrícola (DFA).
São criadas as Casas da Lavoura, que constituíram a base de todo o trabalho de assistência técnica aos agri-
cultores e difusão de tecnologias. (No período de 1927 até 1942 acontece a consolidação da organização da 
assistência técnica oficial à agricultura paulista, de caráter fomentista, articulada com a pesquisa).

• 1949 – Efetivação do Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura (Dema), criado em 1947, com 
o objetivo de atender às necessidades da agricultura em termos de mecânica, irrigação e drenagem; comba-
te à erosão e difusão de métodos de conservação do solo. 

• 1958 – Criação da Divisão de Assistência Técnica Especializada (Date), com a função de prestar orientação 
técnica especializada aos profissionais ligados à rede assistencial, com setores de informação no que se re-
fere à comunicação rural e ao planejamento dos programas de assistência técnica, que Oliveira, em obra de 
1984, define como “um conjunto de esforços que tem por objetivo aumentar a produção e produtividade do 
setor agrícola de um país, prescindindo, de certa forma, de considerar o elemento humano como objetivo 
do processo”.

• 1958 – Reorganização do Instituto Biológico, com a criação da Seção de Assistência Técnica Vegetal e da 
Seção de Assistência veterinária, com atuação no interior.

• 1960 – Criação do Centro de Treinamento de Campinas (Cetrec), órgão especializado para capacitação dos 
funcionários da Secretaria da Agricultura.

• 1967 – Criação da CATI
Nesse ano, a Secretaria passa por uma reformulação, que promove a centralização de vários de seus departa-
mentos (acima citados) e divisões em duas empresas de economia mista, sendo a Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp) e a Companhia Agrícola Imobiliária e de Colonização 
(Caic); e três coordenadorias: Coordenadoria de Pesquisa Agropecuária (CPA), Coordenadoria da Pesquisa de 
Recursos Naturais (CPRN) e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). 

• 1967 – As Casas da Lavoura passam a se chamar Casas da Agricultura. São criadas as Divisões Regionais 
Agrícolas (Diras) e as Delegacias Agrícolas.

18
87

19
67
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Abelardo Gonçalves Pinto – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural – (Dextru/CATI) – abelardo@cati.sp.gov.br

A   construção de uma estratégia de desenvolvimento rural 
se apoia na definição de uma visão de futuro com rela-
ção à estrutura e ao funcionamento do sistema econô-

mico-social-ambiental-cultural no campo e na determinação 
de uma trajetória para se chegar a esse futuro desejável. O 
pensamento estratégico busca sempre vislumbrar as opções 
de desenvolvimento, num procedimento de eleição e defini-
ção de uma política. As políticas públicas são um conjunto de 
estratégias, por meio das quais se viabilizam as intervenções 
reguladoras do Estado.

 Na agricultura paulista, as ações estratégicas têm início 
com a criação, em 1892, da Secretaria de Estado dos Negócios 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Suas atividades 
eram dirigidas para o fomento agrícola e para a defesa fitos-
sanitária das culturas.

 O fomento agrícola é uma estratégia clássica de promoção 
do desenvolvimento rural, com ações que buscam estimular e 
impulsionar um determinado setor da economia. No passado 
tivemos fortes programas de fomento à diversificação produ-
tiva, com as culturas do algodão, café etc. Hoje, o fomento 
agropecuário ainda é um importante instrumento de desen-
volvimento, dirigido agora para setores como a agroindústria 
familiar, a aquicultura, a agricultura orgânica, entre outros.

 Em 1942 foram criadas as Casas da Lavoura, que atuavam 
principalmente na distribuição de sementes e mudas, no fo-
mento de culturas, no combate à erosão, no seguro contra 
granizo e na economia doméstica.

 Em 1967, ocorre uma grande reformulação dos órgãos 
da Secretaria da Agricultura e é criada a Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI), buscando maior eficiência 
na assistência direta ao agricultor. A CATI implementa, a partir 
de então, uma estratégia de desenvolvimento com o objetivo 
de promover a “modernização da agricultura paulista”, es-
pecialmente por meio da assistência ao crédito rural, naquele 
momento diretamente vinculado ao uso de insumos moder-
nos (adubos sintéticos, agrotóxicos, sementes melhoradas, 
máquinas e equipamentos agrícolas etc.).

 Com a CATI nasceu a Assistência Técnica Integral, uma es-
tratégia de ação que compreendia a assistência técnica edu-
cacional, o fornecimento de bens de produção, a prestação 
de serviços, a inspeção e classificação de produtos e insumos 
agrícolas e a defesa sanitária animal e vegetal. A assistência 
técnica educacional é definida como um processo contínuo 
que possibilita condições para a tomada de consciência do 
agricultor. Essa tomada de consciência é que possibilitará mu-
danças de atitudes do homem rural no sentido de perceber 
a necessidade de incorporação de novas técnicas e de novas 
formas de organização do processo produtivo e criar condi-
ções de adoção das mesmas, ou seja, modernizar a agricul-
tura; bem como se organizar para que possa conseguir me-
lhores condições de participação nos benefícios econômicos 
e sociais resultantes da renda gerada na agricultura.

 O processo educativo orientado em função desses obje-
tivos possibilitaria a modernização da agricultura entendida 
como a incorporação de novas tecnologias aos modos de pro-
dução em função da difusão de conhecimentos fitotécnicos, 
zootécnicos, de veterinária, de conservação do solo e da água 
e socioeconômicos.
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Municipais (PAMs). Em essência, o PAM visava mobilizar as 
comunidades, as entidades públicas e privadas, os agriculto-
res, os trabalhadores rurais e os consumidores, em nível de 
município, para que, num processo de planejamento verda-
deiramente participativo, eles mesmos passem a definir mais 
claramente e mais criticamente os seus problemas, cria tam-
bém as condições mínimas para o aprendizado e o exercício 
de uma democracia participativa. Para dar sequência a esse 
discurso, realiza-se então um amplo programa de capacitação 
e reciclagem de recursos humanos, além da contratação de 
novos quadros profissionais.

 Porém a atuação se pulveriza em diversos programas, que 
passam a se constituir em uma linha de ação que perdura até 
os dias atuais. No período de 1987-1994 são desenvolvidos 
os programas Microbacias (anterior ao Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas, desenvolvido entre os anos 2000 e 
2008), Agrotóxicos, Formação de Mão de Obra Rural, Testes 
Regionais e Pecuária Leiteira, entre outros.

 Em uma avaliação de sua atuação no período de 
1991-1994, a própria área de Extensão Rural relata que 
direcionava a quase totalidade de suas atividades à “difusão 
e adaptação de tecnologia, orientação e assistência técnica 
por produto e não à extensão rural”, o que seria um reflexo da 
demanda existente e das próprias diretrizes da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento. Também existia um consenso 
de que “objetivos, estratégias e estrutura do órgão estavam 
desatualizados”.

 Paralelamente, um importante processo de mudanças 
na extensão rural paulista teve início com a promulgação da 
Constituição de 1988. As diretrizes de descentralização e par-
ticipação contidas no novo texto constitucional concretiza-se 
na agricultura paulista com a municipalização dos serviços 
de agricultura, a partir de 1990. Os escritórios regionais da 
CATI passam a gerenciar o novo sistema, em conjunto com os 
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural. Atualmente, 
o sistema está implantado em 193 municípios (32,5 % da rede 
CATI), com um total de 316 técnicos contratados via convênio.

 Na década de 1990, a CATI ainda atuava predominante-
mente na difusão e adaptação de tecnologia e na orientação 
e assistência técnica por produto. 

 Na década de 2000 ocorre uma grande transformação na 
estratégia de atuação e a ênfase recai sobre a implementação 
do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH), 
que apontava a erosão hídrica como o problema técnico mais 
importante da agricultura paulista, cujas consequências eram 
a degradação dos recursos naturais e a baixa produção e pro-
dutividade das explorações agropecuárias. Para enfrentar 
esses problemas, foram desenvolvidas e implementadas es-
tratégias ligadas à organização rural, recuperação ambien-
tal, nova prática extensionista (Nova Ater) e aos incentivos 
materiais, além da definição da microbacia hidrográfica como 
unidade básica de intervenção, em substituição à priorização 
do trabalho nas unidades de produção agropecuária, como 
ocorria na década de 1990. 

 A figura a seguir sintetiza esse conjunto de estratégias:

 O técnico passa a ser o agente de Assistência Técnica 
Educacional (ATE) e tem o papel de promover a capacitação 
dos agricultores, com vistas à solução de problemas agrícolas, 
empresariais e comunitários.

 De acordo com documentos históricos da CATI, da década 
de 1970, os problemas agrícolas são definidos como “aqueles 
de ordem fitotécnica, zootécnica, de conservação do solo e da 
água e de veterinária”. Os problemas empresariais são “aque-
les que se referem à administração da empresa agrícola, 
abrangendo basicamente a organização da produção e a co-
mercialização, incluindo aspectos tecnológicos, econômicos e 
sociais”. São considerados problemas comunitários “aqueles 
comuns à população rural ou a grupos desta população. São 
geralmente de ordem socioeconômica ou representados por 
necessidade de infraestrutura: estradas, armazéns, escolas, 
cooperativas etc.”.

 A diferença em relação ao modelo anterior de atuação es-
taria principalmente na ênfase ao homem rural e não apenas 
aos produtos agrícolas. Na década de 1980, iniciar-se-ia a fase 
dos programas com forte enfoque tecnológico e de prestação 
de serviços: Pró-feijão, Pró-várzeas, Profir etc. A busca da ele-
vação da produtividade das explorações agropecuárias per-
manecia como eixo central de atuação.

 Com o início do processo de redemocratização do País, em 
meados da década de 1980, assim como a Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) na esfera 
federal, a CATI passa por uma profunda revisão de sua filoso-
fia de ação e de suas prioridades, adequando-se aos princí-
pios de participação e descentralização contidas na proposta 
política do novo governo estadual.

 A ação tradicional da CATI – transferência de tecnologia, 
prestação de serviços, fornecimento de insumos agrícolas e 
controles legais do setor – nessa época é avaliada como “pa-
ternalista, assistencialista, tecnocrática, diretiva e elitista”. O 
planejamento feito de cima para baixo, sem a participação 
das populações, e a priorização dos agricultores com maior 
capacidade de resposta, significava, na prática, beneficiar di-
retamente os grandes produtores rurais. 

 O novo direcionamento do período aponta, ainda, que 
essa forma tradicional contribuía, mesmo que não tivesse 
sido essa sua intenção consciente e explícita, para o processo 
de concentração da renda, da terra e do poder econômico e 
político. Contribuía, da mesma forma, para o êxodo e o agra-
vamento das condições de vida da maioria da população, tan-
to urbana como rural. 

 O enfoque desenvolvimentista do período anterior foi 
substituído por uma nova filosofia de extensão que “consi-
dera as pessoas como sujeitos-agentes do desenvolvimento 
e procura ajudá-las a caminhar dentro de um processo em 
que elas mesmas passem a definir mais claramente e mais 
criticamente os seus problemas, a propor seus objetivos e a 
construir meios concretos para caminhar na direção proposta. 
Nessa perspectiva, ela é uma ação fundamentalmente edu-
cacional que estimula as pessoas e os grupos a se tornarem 
cada vez mais conscientes, críticos, independentes e habilita-
dos para o autodesenvolvimento”.

 A estratégia fundamental para a operacionalização des-
sa nova filosofia de trabalho seriam os Planos Agrícolas 
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Capacitação Estradas rurais

 A nova conjuntura de trabalho proporcionada pelo PEMH, 
reunindo em um único programa estratégias que envolviam 
metas sociais, ambientais e econômicas, viabilizadas por no-
vos produtos e serviços ofertados, em si já representava uma 
inovação na forma de atuar da CATI, pois foi o primeiro pro-
grama da história da organização, em âmbito estadual, que 
buscou uma abordagem sistêmica do processo de desenvol-
vimento, alinhando estratégias, projetos locais, comunidades 
rurais, equipes internas de trabalho e sistemas de acompa-
nhamento físico-financeiro.

 Com a execução do PEMH, a CATI se consolidou como uma 
organização capaz de criar, implementar e avaliar projetos de 
desenvolvimento de nível internacional, isto é, que envolveu 
um grande número de diferentes atores, incluindo organiza-
ções governamentais, organizações da sociedade civil, con-
sultores, licitações nacionais e internacionais, contratos com 
empresas e prestadores de serviços, avaliadores e pesquisa-
dores.

 O êxito do PEMH abriu perspectivas para a apresentação 
da proposta do atual Projeto Microbacias II, desenvolvido ao 
longo da atual década. Numa nova leitura do mundo rural e 
com o reconhecimento da importância fundamental da agri-
cultura familiar, ganhou força a visão de que é preciso me-
lhorar a competitividade e o bem-estar dos agricultores fami-
liares, incluindo neste segmento as comunidades indígenas e 
quilombolas.

 As estratégias de ação envolvem:
• apoiar financeiramente Iniciativas de Negócios de produto-

res familiares e projetos de comunidades tradicionais;
• atuar com base nas cadeias produtivas, visando ao fortale-

cimento das parcerias no processamento, na comercializa-
ção e nas operações de mercado;

• fortalecer a capacidade gerencial das organizações de pro-
dutores rurais e promover a formação de novas associações 
e cooperativas;

• integrar melhores práticas de manejo do solo e da água, 
tornando os sistemas de produção mais competitivos e sus-
tentáveis;

• apoiar a manutenção de estradas rurais;
• elaborar e implementar com as comunidades tradicionais 

planos e projetos de etnodesenvolvimento.

 Num esforço de síntese dos 50 anos de CATI podemos en-
tão vislumbrar três grandes conjuntos de estratégias ao longo 
de sua existência. O primeiro, de caráter continuado, engloba 
o fomento e a assistência técnica aos processos produtivos 
da agropecuária; o segundo, trazido pelo Microbacias I, atuou 
fortemente no fortalecimento da organização rural e na con-
servação ambiental. O terceiro, com o Microbacias II, prioriza 
a competitividade e a melhoria do acesso ao mercado pelos 
agricultores familiares, além de uma inédita atuação junto a 
comunidades indígenas e quilombolas.

 O grande desafio, hoje, é viabilizar uma atuação que englobe 
continuada e rotineiramente esses três grandes conjuntos de 
estratégias, simultaneamente resgatando e implementando de 
fato uma Assistência Técnica Integral.

Dia de Campo realizado na década de 1990
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CATI - As três grandes reorganizações
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Ao longo de cinco décadas, a CATI passou por reorganizações que
culminaram em sua estrutura atual. 

As transformações delimitadas por essas reestruturações moldaram a 
instituição em sua estrutura, proposta e metodologia de trabalho. Nenhuma 
delas obteve unanimidade, mas cada uma a seu modo contribuiu para que a 

instituição se reinventasse nesses 50 anos.

Coordenadores

Décadas de 1960, 1980 e 1990

Casa da Agricultura 21 ׀ 
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1981 –  Mudança na
estrutura organizacional

 Nessa reorganização, a CATI passa por uma reestrutura-
ção, com o objetivo de colocar em prática uma ação mais 
descentralizada, envolvendo as comunidades e priorizando 
os pequenos e médios produtores.

 Por meio dela foram criados três grandes departamen-
tos, os quais congregavam áreas-chave do trabalho da 
instituição. “O objetivo foi modernizar a estrutura inicial, 
sistematizando as ações, de acordo com as demandas da 
agropecuária, que estava em um processo de transforma-
ção, em um reflexo das mudanças que estavam acontecen-
do no País, no período de redemocratização”, avalia João 
Brunelli Júnior, coordenador da CATI.

 Nessa reforma, criaram-se o Departamento de Extensão 
Rural (Dextru), o Departamento de Sementes, Mudas e 
Matrizes (DSMM) e o Departamento de Defesa Agropecuária 
e Fiscalização, de acordo com novos objetivos institucionais, 
delineados no decreto:
• desvincular os trabalhos de defesa agropecuária dos de 

extensão rural, dadas as diferenças filosóficas e peculiari-
dades das ações concernentes a cada uma dessas áreas;

• fortalecer as unidades regionais e descentralizar a admi-
nistração, com a finalidade de aproximar a comunidade 
(agricultor e trabalhador rural) do órgão responsável 
pela tomada de decisões; delegando competências ad-
ministrativas como forma de agilizar a instituição e, em 
última instância, de democratizá-la;

• integrar verticalmente a gerência da área de sementes e 
mudas, tendo em vista as suas características de produ-
ção industrial.

 Sobre essa reforma, o coordenador da época, Victor 
André de Argollo Ferrão Neto, disse no momento de divulga-
ção das novas diretrizes: “A reestruturação de nossa organi-
zação molda uma nova estrutura, visando primordialmente 
investir em gente. Isso significa colocar o desenvolvimento 
dos nossos recursos humanos como meta prioritária na ela-
boração e execução de uma programação democrática e de-
finitivamente comprometida com os interesses da comuni-
dade agrícola paulista”, ressaltando ainda que, com a criação 
dos departamentos e o fortalecimento das unidades regio-
nais, “as atividades dos indivíduos e dos órgãos que com-
põem a CATI como um todo, se tornaram bastante claras e 
em conformidade com as três grandes áreas de atuação da 
instituição: extensão rural; defesa agropecuária e fiscaliza-
ção; e sementes, mudas e matrizes”.

1967 – Reorganização da 
Secretaria da Agricultura, Indústria 

e Comércio – criação da CATI
 No ano de 1967, uma reestruturação mudou em gran-
de parte os trabalhos realizados pela então Secretaria de 
Estado dos Negócios da Agricultura (a pasta já havia passa-
do por várias, desde a sua organização em 1/3/1892, pelo 
decreto n.º 28, sob o nome de Secretaria da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas), criando, oficialmente, en-
tre outras ações, a Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), “ao congregar diversos órgãos e unidades 
de promoção de assistência técnica que atuavam de for-
ma desagregada, trazendo nova concepção e diretriz para 
o trabalho extensionista”. (nota referente a relatos do livro 
Agricultura Paulista – uma história maior que 100 anos). 

 “A Secretaria da Agricultura, de início, tinha como 
proposta o trabalho individualizado com cada produto, a 
exemplo o algodão, o café, a defesa sanitária da agricul-
tura, entre tantos outros, todos sob responsabilidade do 
mesmo órgão. Em seguida, com uma de suas reformula-
ções, seu trabalho dividiu-se entre naturezas distintas de 
produtos ou serviços, como por exemplo ‘produção vege-
tal”, ‘indústria e comércio’, de maneira que cada segmento 
cuidasse das áreas envolvidas em seu trabalho, fosse em 
termos de pesquisas, fomento, entre outros”, explica o en-
genheiro agrônomo João Sálvio Netto, que começou a tra-
balhar na CATI em 1968.

 Em consequência dessa reforma, definiu-se um modelo 
de atuação da CATI, na linha da assistência técnica educa-
cional, prestação de serviços, defesa sanitária e produção 
de sementes e mudas. 

 Após a criação da CATI o governo do Estado, “conside-
rando a conveniência de dar uma organização funcional 
aos trabalhos de assistência técnica integral de acordo com 
a estrutura da Secretaria da Agricultura, fixada pelo decre-
to n.o 48.133; a conveniência da descentralização a neces-
sidade de unificar a prestação de assistência à agricultura, 
como maneira de correção da multiplicidade de agentes 
que mantém contato com os agricultores; a conveniência 
da unidade de comando regional sobre todas as modali-
dades de assistência à agricultura, por parte do Estado”; 
criou a Rede Assistencial Agrícola do Sistema Paulista de 
Assistência à Agricultura, dentro da área funcional da CATI, 
pelo decreto n.o 49.166, 29/12/1967.

 A rede assistencial da CATI passou então a contar com 
nove Divisões Regionais Agrícolas (Diras) – Araçatuba, Bauru, 
Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do 
Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba (que em 
reorganizações posteriores aumentou em número e abran-
gência); as Casas da Lavoura passaram, então, a se chamar 
Casas da Agricultura (CAs), contando com 573 unidades exe-
cutivas de assistência integral à agricultura dos municípios 
paulistas; foram criadas as Delegacias Regionais Agrícolas, 
contando com sedes subordinadas às Diras, com a respon-
sabilidade de supervisionar as unidades executivas (CAs) de 
uma sub-região.

DECRETOS
Veja a íntegra dos decretos no site www.cati.sp.gov.br:

Decretos n.º 48.133 – 21/6/1967 e
n.º 49.166 – 29/12/1967.

Decreto n.º 17.913 – 30/10/1981.

Decreto n.º  41.608, 24/2/1997.
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1997 –  Mudança na 
proposta de trabalho da CATI

 Em 24 de fevereiro de 1997, por meio do decreto n.o 41.608, a CATI passou por outra reorganização na qual, além de 
mudanças estruturais, foi  proposta uma sistematização de suas ações. “Nessa reforma, pela primeira vez foi estruturada a 
finalidade do trabalho da instituição em forma de uma missão, que coaduna com as transformações que o mundo e o meio 
rural estavam passando, onde sustentabilidade, globalização, decisões e soluções participativas davam o tom das ações a 
serem desenvolvidas”, analisa João Brunelli Júnior, coordenador da CATI. 

 Nessa reorganização são criados 40 Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDRs), as conhecidas Regionais da CATI, em lu-
gar das Diras e Delegacias Agrícolas. “Anteriormente, cada Dira tinha sob sua responsabilidade uma área que abrangia apro-
ximadamente 100 municípios. Com essa reestruturação, houve uma grande mudança na tomada de decisões dos gestores, 
pois a responsabilidade passou para 40 diretores, que tinham sob a sua supervisão cerca de 20 municípios, o que possibilitou 
estreitar os laços com os tais”, avalia Brunelli. 

 O coordenador ressalta ainda que “o estabelecimento da missão, a redução de níveis hierárquicos propostos e a apro-
ximação com os municípios e os produtores foram essenciais para que a CATI revisse seu papel e o seu trabalho diante dos 
desafios propostos”. 

 Nessa reestruturação também foram criados o Departamento de Comunicação e Treinamento (DCT), englobando o Centro de 
Comunicação Rural (Cecor) e o Centro de Treinamento (Cetate); e o Centro de Informações Agropecuárias (Ciagro).

Casa da Agricultura 23 ׀ 
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ALGUMAS CULTURAS DE SÃO PAULO
O papel da CATI no seu desenvolvimento

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

Os trabalhos de pesquisa, fomento e assistência realiza-
dos desde os primórdios da Secretaria da Agricultura 
nortearam a diversificação de atividades agropecu-

árias com expressão econômica em São Paulo. A partir de 
1967, com a criação da CATI, ações extensionistas importan-
tes foram realizadas, incluindo a publicação de diversos títu-
los técnicos sobre as mais diversas culturas, as quais contribu-
íram para o avanço de culturas que alçaram o Estado ao posto 
de maior produtor e exportador de diversas espécies. 

 A partir da década de 1990, quando foi desenvolvido o 
conceito de cadeias produtivas, o qual vai muito além da pro-
dução, englobando processamento, armazenamento, distri-
buição e comercialização, etapas que movimentam todo um 
setor de serviços e insumos, a CATI direcionou e ampliou suas 
ações, que passaram a dialogar com todos os elos, fortalecen-
do o conceito do agronegócio.   

 A agricultura familiar responde por 70% da produção de 
gêneros alimentícios consumidos diariamente pelas famílias 
brasileiras, além de gerar divisas de exportação de produ-
tos in natura – no caso do leite e da produção de carne – e 
fomentar a indústria de transformação, como a produção e 
comércio exterior de suco de laranja. “É nesse contexto que 
surge a necessidade das cadeias produtivas se consolidarem 
no Estado de São Paulo, por meio de projetos de assistência 
técnica e extensão rural, com participação interinstitucio-
nal. Algumas cadeias produtivas são bastante difundidas no 
Estado de São Paulo, seja por serem curtas, garantindo rápido 
retorno econômico às famílias rurais, seja por se adequarem 
a características geográficas peculiares”, analisa João Brunelli 
Júnior, coordenador da CATI.

 Sendo assim, o coordenador explica que a instituição am-
pliou o enfoque de sua atuação há alguns anos, trabalhando 
as culturas nessa perspectiva. E no ano passado, para aprimo-
rar e ampliar o alcance das ações para além das cadeias mais 
tradicionais, como bovinocultura e cafeicultura, foi estabele-
cida a nova diretriz de trabalhar com projetos regionais, os 
quais foram identificados pelas 40 Regionais nas mais diversas 
cadeias produtivas. 

 De acordo com Antonio Lopes Junior e Marcus Vinicius 
Salomon, assessores da Divisão de Extensão Rural (Dextru), 

e Carlos Augusto Scacchetti de Almeida e Martha Regina 
Lucizano Garcia, assessores do gabinete do coordenador, 
os quais são responsáveis pelo acompanhamento dos pro-
jetos regionais, nesse primeiro semestre do ano de 2017 as 
Regionais da CATI priorizaram as cadeias produtivas que se-
rão apoiadas mediante a realização de projetos de assistência 
técnica e extensão rural. “Tendo como base os diversos dados 
que caracterizam as regiões do Estado – como o Levantamento 
Censitário de Unidades de Produção Agropecuária (LUPA 
2016/2017), os Levantamentos de Previsão e Estimativas de 
Safra Agrícola do Instituto de Economia Agrícola (IEA), os 
Planos Integrais das Propriedades Rurais (PIPs) levantados no 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado –, foram apresen-
tadas pelos diretores das Regionais as especialidades agrope-
cuárias que mais requerem o apoio institucional, com desta-
ques para olericultura, bovinocultura de leite, fruticultura e 
aquicultura. As demais, embora restritas a algumas regiões de 
São Paulo, também são de grande importância para a econo-
mia”, informam.

 Para amparar essa nova forma de atuação, foi publicada 
a Portaria CATI-5, em janeiro deste ano, assegurando a rea-
lização de projetos de desenvolvimento rural ancorados nas 
principais cadeias produtivas agropecuárias de São Paulo, 
com gestão centralizada nas Regionais da CATI, priorizando 
ações destinadas a produtores rurais organizados em associa-
ções e cooperativas. “Nesse sentido, deverá haver compro-
misso com resultados concretos, como obtenção de ganho na 
produtividade leiteira, adequação de pastagens de inverno, 
obtenção de colheita de hortaliças com menos agrotóxicos, 
certificação orgânica de produtos, conquista de novos merca-
dos, melhoria nas Boas Práticas de produção e da segurança 
biológica dos produtos processados ou transformados etc.”, 
explicam os assessores.

 A seguir um breve relato histórico de grandes projetos, 
programas e ações realizados em culturas que têm grande 
relevância econômica, com geração de renda e emprego, as 
quais contribuem para a melhoria da qualidade de vida de mi-
lhares de famílias rurais paulistas.
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Bovinoculturas de corte e leite

As bases técnicas da bovinocultura de corte paulista fo-
ram lançadas pelo governo estadual em 1905, com a 
contratação de pesquisadores europeus para atuarem 

no recém-criado Posto Zootécnico Central, no bairro paulis-
tano da Mooca (transferido em 1929 para o Parque da Água 
Branca). Em 1909, já eram realizadas as primeiras seleções de 
gado caracu, na Fazenda de Seleção do Gado Nacional, em 
Nova Odessa. Após a criação do órgão central, foram instala-
dos Postos de Monta em diversas regiões do Estado, para os 
quais foram trazidos reprodutores importados destinados ao 
melhoramento genético das raças “crioulas”, de baixa produti-
vidade, estabelecidas em São Paulo. A partir daí, as pesquisas 
se intensificaram e geraram suporte científico aos sistemas de 
produção animal mais eficientes nas condições tropicais.

 A trajetória que trouxe a bovinocultura de leite aos pata-
mares atuais, com fazendas de milhares de animais e produ-
ção de bilhões de litros de leite, faz parte de uma longa his-
tória. Atuar com os produtores de leite sempre foi uma pre-
missa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em prol 
do desenvolvimento da agropecuária paulista, com um grande 
investimento na área de pesquisa, assistência técnica e exten-
são rural. 

 Nos dois segmentos a CATI complementou a atuação da 
Secretaria de Agricultura no campo da pesquisa, desenvol-
vendo igualmente um intenso trabalho de extensão rural e 
fomento nas décadas de 1970 e 1980, priorizando ações de 
sanidade animal, melhoramento genético e de manejo de 
pastagens: a execução do Programa de Desenvolvimento da 
Pecuária Leiteira (PDPL) – idealizado em âmbito nacional e 
executado em São Paulo pela CATI, o qual envolvia assistência 
técnica e crédito –; o projeto de melhoramento genético, por 
meio da cessão de tourinhos da raça holandesa para reprodu-
ção; realização de exposições e os torneios leiteiros em todo 
o Estado; divulgação do conhecimento gerado pela pesquisa; 
capacitações de produtores e a implementação do Projeto 
CATI Leite.

 Entre as ações que a instituição realizou a partir da década 
de 1970, que influenciaram a expansão das pecuárias de corte 
e leite em São Paulo, estão a realização de projetos, exposi-
ções e geração de tecnologia. Sobre as exposições e os leilões 
de animais realizados em diversas regiões, Ypujucan Caramuru 
Pinto, coordenador substituto e diretor do Departamento de 
Comunicação e Treinamento, relembra: “Participavam das 
exposições regionais, realizadas nos recintos de exposições 
da CATI, e da edição estadual, realizada no Parque da Água 
Branca, criadores de bovinos (raças de corte e leite). O título 
obtido valorizava o animal, incentivando o produtor a fazer 
uma seleção cada vez mais criteriosa de seu plantel”, explica 
Ypujucan, que participou por anos da organização dessas ex-
posições, afirmando ainda que, “além de favorecer o acesso 
ao melhoramento genético dos animais, outro fator importan-
te para o sucesso dos leilões foi a abundante oferta de crédito 
rural destinada à aquisição de reprodutores e matrizes”.

 Na área de pastagens, a implantação do Método CATI de 
Formação de Pastagens, tecnologia desenvolvida por técnicos 
da instituição na década de 1970, revolucionou a área. “Até o 
final da década de 1960, era predominante o uso de mudas 
para a formação de pastagens, processo caro e demorado. O 
Método CATI se caracterizava pela proposta pioneira de utili-
zação de sementes, sendo a espécie forrageira inicialmente 
recomendada o capim colonião, e depois, entre outras, as bra-
quiárias, que se tornaram a principal base de formação das 
pastagens brasileiras”, explica o engenheiro agrônomo Carlos 
Alves Pereira, que fez parte do grupo de implementação do 
método, acrescentando que esse método permitiu a forma-
ção de pastagens de gramíneas, solteiras ou consorciadas com 
leguminosas, em 60 a 90 dias após o plantio de colonião; no 
processo com mudas, a formação demorava entre dois e três 
anos. “Ele também preconizava introdução de novas técnicas 
de manejo”. Os novos conceitos reunidos pela CATI revolucio-
naram a formação de pastagens no Brasil, tornando-se a base 
do que é feito na atualidade.

Exposição em 1973
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Cafeicultura

Pode-se afirmar que a cafeicultura foi um dos pilares do 
desenvolvimento econômico de São Paulo, tanto que as 
laterais do brasão do Estado são adornadas por ramos 

de café frutificados, simbolizando a importância dessa ativi-
dade agrícola. Por ser uma cultura que migrou por muitas re-
giões, impulsionou o desenvolvimento das cidades e a malha 
ferroviária que desbravou rincões. 

 As pesquisas agronômicas realizadas no âmbito do IAC 
no início de sua fundação, em 1887, foram voltadas para o 
café. Ações de pesquisa e assistência técnica da Secretaria da 
Agricultura, fundada em 1892, também. Portanto o desen-
volvimento da cafeicultura teve grande amparo pelas ações e 
geração de tecnologias governamentais. 

 Na década de 1960, a situação da cafeicultura paulista era 
um reflexo da nacional: cafezais velhos e antieconômicos, por 
sua baixa produtividade. Nessa ocasião, a área cultivada com 
café em São Paulo era de 1,5 milhão de hectares, com uma 
população cafeeira em produção de 1,24 bilhão de pés. De 
acordo com relatos de documento produzido pelo Instituto 
Brasileiro do Café e pela Secretaria da Agricultura, para mudar 
esse cenário foi implementado o Programa de Racionalização 
da Cafeicultura, por meio do qual foram erradicados 244,4 
milhões de pés de café, entre 1962 e 1966, incentivando a 
diversificação de atividades nessa área aberta.

 Por volta de 1965, teve início no município de Garça um 
processo de renovação das lavouras, intitulado “Renovar para 
Salvar” o qual se estendeu a outras regiões do Estado até 
1969. “É preciso dizer que essa renovação foi desenvolvida 
sem a utilização de crédito, baseada apenas numa estrutu-
rada campanha educacional, desenvolvida pelos técnicos das 
Casas da Lavoura, os quais conseguiram implementar uma sé-
rie de inovações como técnicas na condução do viveiro; plan-
tio em nível, facilitando a mecanização; plantio de três mudas 
individuais na cova e a pleno sol; bem como o plantio em ter-

ras velhas, quebrando-se definitivamente o tabu de somente se 
formar cafezal em solos de recém-derrubada de mata”, explica 
Roberto Thomaziello, engenheiro agronômoque trabalhou na 
seção de café do Dextru da CATI e depois no IAC.

 Carlos Gomes dos Santos Côrtes, ex-coordenador da CATI, 
que atuou em Casas da Agricultura, corrobora essa informa-
ção. “Nesse trabalho prevaleceram as metodologias educa-
cionais, que realmente geraram transformações duradouras”. 
Com a criação da CATI, em 1967, as ações foram sistematiza-
das, incluindo o combate ao nematoide, praga que passou a 
causar dano à cultura, após o plantio em terras já cultivadas. 

 Em 1969, o governo de São Paulo passa a amparar a reno-
vação com crédito rural, estabelecendo um programa de in-
centivo à reorganização da cafeicultura no Estado. Com base 
no plano paulista, o governo federal lançou o Programa de 
Renovação e Revigoramento de Cafezais, o qual, posterior-
mente, englobou o Plano Estadual.

 E foi no âmbito desse Programa que, em 1975, ano da 
grande geada que dizimou uma grande parte do cafezal pau-
lista, foi instalado o Plano de Emergência para Recuperação 
de Cafezais Geados, o qual foi executado pelos técnicos 
da CATI. Luis Carlos Pagotto, ex-diretor da CATI Regional 
Fernandópolis, participou ativamente dessa ação. “Me lem-
bro bem de quando atuava na Casa da Agricultura, em 1976. 
No ano anterior havia acontecido a chamada grande geada, 
na madrugada de 17 de julho de 1975, atingindo grande par-
te do Estado de São Paulo e também a nossa região, tendo 
se tornado esse o nosso primeiro desafio a ser enfrentado: a 
recuperação da lavoura cafeeira, pois era dessa cultura que 
vinha a maior parte da renda dos produtores rurais. A aprova-
ção das linhas de crédito passavam pela Casa da Agricultura, 
onde emitíamos documentos para recepa, decote e aquisição 
de adubo. Foram anos de trabalho intenso, que culminaram 
com a recuperação da cafeicultura paulista”.

Década de 1980

Década de 1970
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Heveicultura

Os pesquisadores do tema são unânimes: o trabalho da 
Secretaria de Agricultura consolidou economicamente 
a heveicultura (seringueira) no Estado, tornando-o o 

maior produtor nacional de borracha. E a CATI teve uma gran-
de contribuição. 

 Do alto de seus 98 anos, o engenheiro agronômo João 
Jacob Hoelz é enfático: “a seringueira é a única cultura eco-
nômica que foi implementada em São Paulo, pela Secretaria 
da Agricultura, por meio de pesquisadores científicos do 
Instituto Agronômico e engenheiros agrônomos das Casas da 
Lavoura e, posteriormente, pelos das Casas da Agricultura, 
após a criação da CATI”. 

 “O primeiro relato de plantio de seringueira em São Paulo 
data de 1913, quando o engenheiro agrônomo Bernardo 
Lorena plantou algumas árvores no Horto Agrário Tropical de 
Ubatuba do IAC. Porém o plantio que gerou as sementes e 
mudas para a difusão da cultura no Estado foi feito pelo Cel. 
José Procópio de Araújo Ferraz, na Fazenda Santa Sofia, no 
município de Gavião Peixoto, com sementes de Rondônia en-
viadas pelo Marechal Rondon”, relata o agrônomo, que traba-
lhou com a cultura na região Norte do País na década de 1940 
e depois, na década de 1950, passou a integrar os quadros da 
Secretaria da Agricultura, onde atuou exclusivamente com a 
cultura até 1975, exercendo depois outras atividades na CATI.

 Nas décadas de 1940 e 1950, após um intenso trabalho 
de pesquisa por parte do IAC e do Serviço de Expansão da 
Seringueira (criado em 1956, pelo governo do Estado), foram 
gerados conhecimento e tecnologia, a partir da implementa-
ção de seringais experimentais em terras do Planalto. “Desses 
seringais pioneiros é que se obtiveram os resultados práticos 

que tornaram São Paulo o maior produtor de borracha do 
País”, afirma o pesquisador Paulo Gonçalves, do IAC. 

 Neste contexto, o trabalho da extensão rural se mostrou 
fundamental. Em 1957, foram instalados 40 campos de co-
operação para a produção de mudas no litoral e um grande 
viveiro em Tabapuã, no planalto. “Os agrônomos das Casas da 
Lavoura participaram de todas as fases, desde a coleta de se-
mentes para a produção dos porta-enxertos até a multiplica-
ção dos clones e enxertia nos campos”, relembra João Jacob, 
informando também que, entre 1958 e 1975,  foram produ-
zidas, por meio do Serviço de Sementes da Secretaria (atu-
al Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes da CATI), 
aproximadamente dois milhões de mudas enxertadas com os 
melhores clones orientais, como o RRIM 600 – o mais planta-
do até hoje no Estado. 

 O agrônomo relembra também que, na década de 1960, 
houve um recesso do Programa de Expansão da Borracha 
(Probor) em São Paulo, o qual só foi retomado com a criação 
da CATI e a instalação, nos municípios de Bálsamo e Colina, 
de centros-pilotos de sangria e preparo de látex. “Em 1976, a 
CATI incentiva a formação de campos de cooperação de mu-
das de seringueira e, em 1978, a instituição assina convênio 
com a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Embrater) para dinamizar a assistência técnica do pro-
grama de seringueira”. A partir de então, a CATI continuou e 
continua investindo no fortalecimento da cultura, atuando na 
capacitação de sangradores, apoiando tecnicamente os pro-
dutores na implementação de seringais e o setor produtivo 
na organização de eventos e edição de publicações técnicas 
sobre o tema.

Década de 1970
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Fruticultura

Ao longo de seus 50 anos, a CATI tem difundido e de-
senvolvido tecnologias, bem como prestado assistência 
técnica aos fruticultores paulistas, contribuindo para o 

crescimento da fruticultura. Nesse contexto, a instituição foi a 
responsável pela orientação técnica disponibilizada por espe-
cialistas sobre o tema, os quais integravam o Departamento 
de Extensão Rural (atual Divisão, Dextru) e a Serviço de Mudas 
(que atualmente está dividido em Núcleos de Produção de 
Mudas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes - 
DSMM), bem como de campanhas fitossanitárias, projetos e 
difusão e geração de conhecimento.

 Na área da citricultura, segmento em que São Paulo é o 
maior produtor e exportador do País, para que chegasse ao 
patamar que se encontra hoje, a Secretaria de Agricultura 
teve um papel fundamental. Durante quase três décadas, foi 
realizado um trabalho de orientação técnica e comercializa-
ção de mudas sadias, de materiais produzidos pelo Instituto 
Agronômico (IAC), de Campinas. “A implantação da citricul-
tura começou de maneira modesta na região de Limeira. Na 
década de 1940, as plantas foram atacadas por uma doença 
chamada de tristeza-dos-citros. Então, a Secretaria começou 
um trabalho para a resolução do problema, impulsionando 
área de produção de mudas isentas das principais viroses, 
no Núcleo de Tietê (atual Núcleo de Produção de Mudas de 
Tietê, do DSMM). “Depois, a Secretaria fez um trabalho de 
fomento, comercializando as mudas com um preço simbóli-
co”, relata Celso Panzani, engenheiro agrônomo do Centro de 
Mudas do DSMM.

 Com a criação da CATI, esse trabalho foi ampliado: as uni-
dades de produção de mudas foram modernizadas, adapta-
das e reequipadas, inclusive com recursos humanos. “A CATI 
possuía um banco de germoplasmas (materiais básicos), pro-
porcionou cursos para a formação de viveiristas e prestou 
orientação técnica para o manejo da cultura. Assim, o Estado 
criou condições para que a iniciativa privada pudesse atuar”, 
esclarece Panzani.

 Outro ponto em que o trabalho da instituição teve gran-
de relevância foi a participação na Comissão Técnica da 
Secretaria, a qual elaborou as normas técnicas que introdu-
ziram a produção de mudas cítricas em viveiros telados, que 
proporcionou a garantia de sanidade das mudas de citros e 
indicação de elaboração de uma linha de financiamento por 
meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap).

 Ações da CATI também impulsionaram a diversificação 
na fruticultura, com a introdução de novas frutas. A cultura 
da acerola foi introduzida em São Paulo na década de 1990; 
o material genético, conhecido como cereja-das-antilhas, já 
existia na Brasil. A CATI passou a gerar tecnologia para pro-
dução de mudas com um plantio no Núcleo de Produção de 
Mudas de Pederneiras, do DSMM.  Após esse trabalho, foram 
selecionadas as duas cultivares mais plantadas no Estado: 
CATI Waldi 30 e Olivier.

 Outro caso foi o da atemoia. Em 1968, quando ingressou 
na CATI, o engenheiro agrônomo Takanoli Tokunaga teve con-
tato com algumas plantas de atemoia em Caçapava, que não 
se desenvolviam por conta de problemas técnicos. Quando 
assumiu a diretoria do Núcleo de Produção de Mudas de São 
Bento do Sapucaí, em 1981, iniciou estudos sobre a cultura 
para que ela se tornasse mais uma opção a ser explorada com 
o objetivo de gerar renda para os fruticultores. “Os resultados 
foram excelentes e a demanda por mudas aumentou muito. 
Com o crescimento da área cultivada e muitos agricultores 
envolvidos, realizamos o primeiro Dia de Campo, em 1997, 
para divulgação da cultura”, salienta Takanoli. A partir daí, 
anualmente foram realizados eventos em diferentes locais 
para promover intercâmbio de experiências, divulgar conheci-
mentos técnicos e estimular a organização dos produtores em 
São Paulo e outros Estados, o que contribuiu para que fosse 
possível dizer que os plantios comerciais existentes no Brasil 
são frutos desse trabalho.

 Outras contribuições também realizadas por meio de 
ações do DSMM foram o desenvolvimento de tecnologia pio-
neira de produção de mudas de ameixeiras livres da bactéria 
Xylella fastidiosa, que causa grandes prejuízos à cultura; de 
tecnologia para produção de mudas de morangueiro micro-
propagadas; e de uma metodologia diferenciada de enxertia 
para a produção de uvas, por meio da qual é possível obter 
plantas de qualidade genética e fitossanitária.

Pomar na década de 1960
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Aquicultura

No Brasil, oficialmente, o marco da piscicultura foi a 
publicação, em 1934, dos trabalhos desenvolvidos 
por Rodolpho Von Ihering e seus colaboradores do 

Instituto Biológico, da Secretaria da Agricultura de São Paulo 
(apesar de estudos realizados com carpa e truta, por volta de 
1904). O cientista desenvolveu um processo artificial de re-
produção de peixes, conhecido como hipofisação, pelo qual 
foi considerado o “pai da piscicultura brasileira”. 

 Após a difusão da técnica desenvolvida por Von Ihering e a 
implantação de uma estação experimental em Pirassununga, 
a Secretaria da Agricultura continuou investindo na expansão 
da atividade, com ações que foram sistematizadas com a cria-
ção do Instituto de Pesca em 1969, primeiro órgão de pesqui-
sa do País voltado ao estudo de ecossistemas aquáticos e à 
biologia de organismos marinhos e continentais, com vistas 
ao povoamento e repovoamento com espécies indicadas. 

 Na área de extensão rural, a Secretaria foi pioneira com 
ações desde a década de 1950. “Nesse período, agrônomos 
e veterinários do Departamento de Produção Animal (PDA) 
realizavam, em conjunto com o Serviço de Fomento à Caça 
e à Pesca (atual Instituto de Pesca), distribuições de alevinos 
de Tilápia rendalli e de Black-bass, oriundos, principalmente, 
do Parque da Água Branca, na capital. O transporte era reali-
zado em latões semelhantes aos de leite, por via rodoviária 
ou ferroviária, desde a origem até as regiões mais distantes 

do Estado”, conta o engenheiro agrônomo Ricardo Maciel 
Mãmar, que há mais de 30 anos atua em projetos de extensão 
na área de piscicultura, na CATI.

 No final dos anos de 1970, o engenheiro agrônomo Silvio 
Fairbanks Barbosa, na época diretor do Grupo Técnico de 
Pequenos Animais, do Centro de Transferência de Tecnologia 
da Produção Animal (CTPA), ligado ao Dextru da CATI, reto-
mou o trabalho de divulgação das tecnologias geradas para 
o segmento (após um período de estagnação na década de 
1960), aglutinando as ações em um programa oficial. A partir 
daí, diversas ações foram colocadas em prática. Uma equipe 
do Dextru elaborou um levantamento do potencial aquícola 
do Estado, que se tornou o marco inicial do primeiro progra-
ma de extensão em piscicultura a ser trabalhado pela CATI: o 
Pró-Peixe.

 No início da década de 1980, o Pró-Peixe contava, além da 
difusão de tecnologias para capacitação dos produtores, com 
uma linha de crédito disponibilizada pelo governo, para a ins-
talação de piscigranjas de produção de alevinos e/ou engor-
da de peixes. Como apoio à divulgação da piscicultura foram 
editados alguns materiais pelo Centro de Comunicação Rural 
(Cecor), da CATI, como a Instrução Prática sobre Tilápia, e rea-
lizado um Telecurso Rural sobre piscicultura, com a Fundação 
Padre Anchieta e a TV Cultura.

Tanque de 1974
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Olericultura

A olericultura ou cultura de hortaliças evoluiu a partir da 
década de 1940. “Nessa época, existiam apenas pe-
quenas explorações diversificadas nos arredores das 

cidades”, conta o engenheiro agrônomo Gilberto Figueiredo, 
que atua na área na CATI, acrescentando que, “depois desse 
período, houve uma migração da produção de hortaliças para 
áreas rurais, maiores e mais especializadas no interior; com 
isso, a olericultura nacional evoluiu de ‘pequena horta’ para 
uma exploração comercial”.

 A partir da década de 1950, instituições oficiais de pes-
quisa passaram a apoiar a olericultura, proporcionando uma 
retaguarda técnico-científica composta por pesquisadores, 
professores e extensionistas, impulsionando a sua expansão 
nas décadas seguintes. 

 A década de 1980 é considerada muito importante para 
a olericultura, especialmente graças à atividade da pesquisa 
oficial, com a recomendação e o lançamento de cultivares de 
hortaliças adaptadas às mais diversas condições climáticas do 
território nacional. Nos anos 2000, acentuou-se a implanta-
ção de sistemas de cultivos protegidos, em estufas, e da hi-
droponia. 

 Nesse contexto, pesquisadores e produtores são unâni-
mes em afirmar que o trabalho árduo de extensionistas dos 
órgãos de assistência técnica e extensão rural da Secretaria 
de Agricultura foi fundamental para o desenvolvimento da 

olericultura no Estado. “O trabalho conjunto da CATI e das 
cooperativas permitiu aos melhoristas terem acesso às re-
ais necessidades de pesquisa do campo. A extensão rural é 
a ponte entre a pesquisa e a produção, bem como fonte de 
informação atualizada das necessidades do mercado consu-
midor. Graças a esse trabalho integrado da pesquisa com a 
assistência técnica, o Estado de São Paulo foi o berço da ole-
ricultura nacional”, avalia Paulo Espíndola Trani, pesquisador 
do Instituto Agronômico (IAC). 

 Segundo Nozomu Makishima, engenheiro agrônomo que 
em 1950 começou a trabalhar no Serviço do Vale do Paraíba, 
ligado à Secretaria da Agricultura, depois passou a integrar os 
quadros da CATI e posteriormente foi trabalhar na Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Segundo ele, 
com o trabalho intenso junto aos produtores, a partir da cria-
ção da CATI, a extensão rural paulista contabilizou grandes 
avanços na produção de hortaliças: fomento da modernização 
do sistema de produção, com a introdução de novas técnicas 
de plantio, que levavam em consideração Boas Práticas, desde 
o preparo de solo até a collheita, como a correção da fertilidade 
do solo, visando adaptar o plantio de hortaliças cujas mudas 
vinham de fora; introdução de equipamentos adaptados às cul-
turas, como foi o caso dos microtratores que, ao lado de outros 
equipamentos, possibilitaram a mecanização da olericultura 
em solo nacional; edição de publicações específicas sobre o 
segmento; elaboração de projetos de acesso ao crédito rural.

Década de 1980Início dos anos 1970
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Projetos e Ações 
Marcantes entre os anos 

1960 e 2000

Campanha do milho e incentivo à construção de silos

Extensão rural

Cursos de processamento e agroindústria

Acesso ao mercado

Reuniões de planejamento do Grupo de Socioeconomia
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CATI: décadas 
de ações que 
contribuíram 

para o avanço da 
agropecuária paulista 

e a melhoria da 
qualidade de vida 

das famílias rurais
Ao longo de seus 50 anos, a CATI passou 

por reformulações que ampliaram sua 
visão e atuação extensionista junto aos 

agricultores paulistas. Nesse período, as 
ações desenvolvidas foram determinantes 

para a expansão agrícola paulista e a geração 
de renda e emprego para os agricultores 

familiares.

A partir da década de 1960, em um 
processo de continuidade ao trabalho de 
outros serviços e unidades da Secretaria 

da Agricultura, muito do desenvolvimento 
agropecuário do Estado de São Paulo 

foi promovido pela CATI, por meio de 
ações educativas, campanhas, programas 

e projetos, dentro de um processo de 
conscientização dos produtores rurais 

paulistas.

Como veremos, trabalhos importantes 
foram realizados nessas cinco décadas.

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

cleusa@cati.sp.gov.br

46732001 miolo.indd   32 01/06/2017   17:43:54



Casa da Agricultura 33 ׀ 

Paulo Galletti entrega certificado a 
produtor participante de concurso de 

conservação do solo.

Na década de 1960, a CATI prestava aos produtores as-
sistência técnica por meio das Casas da Agricultura, 
com supervisão de técnicos de departamentos e cen-

tros, por programas de crédito rural orientado e supervisiona-
do; multiplicação e distribuição de sementes selecionadas de 
hortaliças; estudos de racionalização da produção, transpor-
te, armazenamento, conservação e distribuição de produtos 
perecíveis; bem como pelo fomento  da produção mista nas 
pequenas propriedades etc.; e educativa às famílias, por meio 
da organização dos Clubes de Economia Doméstica, Clubes 
Juvenis Rurais e Comitês de Lavradores.

 No entanto, os destaques foram as ações de conservação 
do solo (que tiveram início antes desse período e foram apri-
moradas até os dias atuais), que são consideradas um capítu-
lo à parte e a base para as ações de desenvolvimento susten-
tável, as quais são as premissas da missão da CATI hoje.

 O engenheiro agrônomo Paulos Anestar Galetti, que, ao 
lado de outros extensionistas e pesquisadores, dedicou sua 
vida funcional à difusão de práticas conservacionistas, resume 
a história, enfatizando que a educação é a base para qualquer 
projeto de desenvolvimento sustentável e de conservação do 
solo. “ Em 1961, fui trabalhar na Microbacia do Ribeirão Santo 
Anastácio (o primeiro programa de microbacias no Estado, 
com foco na conservação do solo, foi implementado na dé-
cada de 1960), onde coloquei em prática as tecnologias de 
conservação utilizadas na época; o foco da extensão rural no 
período era prestação de serviços, com a elaboração de proje-
tos de terraços e outras práticas. Com a criação da CATI foram 
priorizados trabalhos educacionais”.

 A partir daí, segundo Paulo Galetti, houve uma maior pre-
ocupação com a análise do que era melhor para cada pro-
priedade e com a elaboração de projetos educacionais que 
conscientizassem os agricultores sobre a importância do solo. 
“porque dele dependia toda a existência e não apenas porque 
os técnicos diziam que era necessário”. 

 Portanto é possível dizer que foram essas ações conserva-
cionistas que começaram a despertar a conscientização en-
tre os produtores sedimentaram o caminho para que a CATI 
desenvolvesse ações, como o incentivo à adoção do Sistema 

de Plantio Direto na Palha,  e programas como o Estadual de 
Microbacias Hidrográficas, que se tornou um marco de exten-
são rural paulista, enfocando a produção agropecuária em 
harmonia com o meio ambiente, difundindo práticas conser-
vacionistas integradas.

Projetos de
Socioeconomia e Agroindústria 

 Desde a década de 1950, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento tem investido em uma atuação que envolve 
toda a família rural e não apenas o aumento da produção. 
Com o embrião lançado por técnicos pioneiros, como Lygia 
Pereira e Elena Klatylova, os cursos de processamento artesa-
nal se tornaram a base para o despertar do empreendedoris-
mo em várias regiões do Estado e fonte de renda para famílias 
rurais.

 A partir de 1985, a Área de Nutrição do Departamento de 
Extensão Rural (Dextru, atual Divisão da CATI) intensificou as 
capacitações de extensionistas da rede nos temas voltados 
para o processamento artesanal. “Foram realizadas capaci-
tações destinadas ao aproveitamento do excedente da pro-
dução; a maioria deles com o apoio dos pesquisadores do 
Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), o que contribuiu 
para a formação de extensionistas que se tornaram agentes 
multiplicadores dessas tecnologias, simplificadas e adapta-
das à pequena produção”, destaca Beatriz Cantusio Pazinato, 
nutricionista da Dextru e responsável pelas capacitações da 
área, explicando também que, na década de 1990, esses cur-
sos passaram a ser obrigatórios na programação das Casas 
da Agricultura, dentro do Programa de Formação Profissional 
Rural, na época coordenado pelo Dextru. “Em função do ele-
vado número de produtores que participaram dessas capa-
citações e da disponibilidade das matérias-primas nas pro-
priedades, essas atividades acabaram se tornando sementes 
de pequenas agroindústrias familiares que, com apoio dos 
extensionistas, cresceram e são valorizadas até hoje, contri-
buindo para a contenção do êxodo rural e a descapitalização 
de pequenos agricultores”, completa Beatriz.

Décadas de 1960 e 1970

Conservção do Solo
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Nas décadas de 1970, 1980 e 1990 foram mantidos os 
trabalhos educacionais com as famílias iniciados na 
década anterior. No entanto o enfoque da instituição 

mudou da “prestação de serviços” e passou a direcionar-se ao 
trabalho educacional integral, com inclusão dos produtores 
no desenvolvimento das propostas e execuções. 

 Segundo Antônio Carlos de Souza, ex-coordenador da CATI, 
nesse período uma série de atividades e programas foram ini-
ciados e desenvolvidos no âmbito da CATI. “Entretanto, por 
conta da oportunidade e importância estratégica, a Secretaria 
da Agricultura decidiu encampar e ampliar alguns para toda 
a pasta, envolvendo os demais institutos e coordenadorias, 
lançando-os como programas estaduais”.

 Nessas épocas, os trabalhos foram desenvolvidos em gran-
de parte por programas, projetos, campanhas e ações. “Os 
trabalhos executados nas décadas de 1970, 1980 e 1990 con-
tavam com a transmissão das mais recentes tecnologias que 
propiciavam o respaldo técnico necessário à modernização da 
propriedade agrícola, de preferência dos pequenos e médios 
agricultores, por meio de fornecimento de bens e serviços”, 
avalia Carlos Gomes dos Santos Côrtes, que foi coordenador 
da CATI em dois períodos: nas décadas de 1970 e 1990.

Programa de Desenvolvimento 
do Oeste Paulista (Pró-oeste) 

 Relatos históricos apontam que, por conta do enfoque e 
concentração de recursos na industrialização do Estado de 
São Paulo, a partir da década de 1940, em detrimento à agro-
pecuária, houve um empobrecimento relativo das principais 
regiões agrícolas de abertura recente no interior de São Paulo, 
principalmente as do oeste, pois o seu desenvolvimento au-
tossustentado não houvera amadurecido quando se iniciou o 
processo de expansão urbano industrial.  “Havia falta de re-
cursos para aplicação na infraestrutura agrícola das regiões a 
oeste do Estado, pois os recursos existentes eram utilizados 
nos projetos prioritários urbano-industriais, principalmente 
na conservação do solo e da água, o que causou uma impor-
tante perda de fertilidade das terras. Além disso, houve um 
êxodo rural da mão de obra mais qualificada, que procurou as 
melhores oportunidades de emprego nos grandes centros in-
dustriais, aliado à falta de geração de tecnologia direcionada 
à região e não fixação de pessoal da área de assistência técni-
ca, nessa região que abrigava municípios pequenos e distan-
tes”, explica Luis Carlos Pagotto, ex-diretor da CATI Regional 
Fernandópolis, que começou a trabalhar na região em 1976.

 Esse contexto levou a Secretaria da Agricultura a priorizar 
as regiões do oeste paulista, para efeito de medidas governa-
mentais, particularmente no âmbito da CATI, denominando-as 
de Pró-oeste. Sendo assim, foram realizadas ações para lotar 
todas as Casas da Agricultura que estavam vagas; instalaram 
novas unidades e modernizaram as Unidades de Sementes 
e Mudas da região; direcionaram os principais programas 
de crédito, de forma prioritária, para essa zona (Pró-Feijão, 
Programa de Expansão da Borracha – Probor e Pró-Álcool,  

sendo este a maior fonte de recursos para a viabilização do 
Pró-oeste). Além disso, outras medidas importantes foram 
tomadas, como incentivo à realização de Testes Regionais na 
região e apoio aos Recintos de Exposições, entre outras. 

 Essas medidas contribuíram para transformar a região 
que, atualmente, abrange as Regionais CATI de Andradina, 
Araçatuba, Assis, Fernandópolis, Presidente Prudente e 
Presidente Venceslau.

Programa Nacional de
Produção de Álcool (Pró-Álcool) 

  O Pró-Álcool foi inserido no contexto dos objetivos a 
serem alcançados pelo Pró-oeste.

 A participação da CATI representou peça fundamental na 
elaboração e implantação do Pró-Álcool pelo fato de que foi 
a instituição que elaborou o zoneamento, no qual se determi-
naram três regiões para efeito da expansão da cana-de-açúcar 
no Estado de São Paulo: prioritária, marginal e não prioritária; 
a equipe técnica da CATI colaborou ativamente no estabeleci-
mento de procedimentos para a análise e aprovação dos pro-
jetos de destilarias de álcool encaminhados à Secretaria da 
Agricultura.

 Segundo Antônio Carlos de Souza, que foi coordenador no 
período e participou da Comissão do Pró-Álcool instalada na 
Secretaria para elaboração de pareceres desses projetos, esse 
trabalho evitou a instalação indiscriminada de destilarias de 
álcool no Estado, nas regiões produtoras de alimentos e ou-
tros produtos importantes como citros e café, evitando o des-
locamento dessas culturas pela cana-de-açúcar. “Ao mesmo 
tempo, orientou a implantação de projetos de produção de 
álcool em zonas de pastagem (localizadas no oeste paulista), 
causando com isso um considerável efeito multiplicador no 
desenvolvimento de tais regiões”.

Destilaria de álcool do Programa Pró-Álcool

Décadas de 1970, 1980 e 1990
 Nos tempos dos programas, projetos e das campanhas
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Programa para o plantio de 
feijão com irrigação no

Estado de São Paulo (Pró-Feijão)

Lançamento do Pró-Feijão

 O Pró-Feijão foi criado no ano de 1980, tendo sido execu-
tado até 1982. Nesse período, o Brasil passava por uma crise 
no setor agrícola. Alguns produtos básicos na alimentação, 
como o feijão, estavam desaparecendo das prateleiras.

 Com o Pró-Feijão foram disponibilizadas linhas de crédito 
para os agricultores comprarem equipamentos de irrigação, 
incentivando a produção de grãos e de sementes, aumen-
tando a renda dos trabalhadores, a produtividade da cultu-
ra e abastecendo o mercado consumidor. Na implantação do 
Programa, o então Secretário de Agricultura e Abastecimento, 
Guilherme Afif Domingos, percorreu grande parte do Estado 
com os técnicos da CATI, visando à implantação de irrigação 
no plantio de feijão em áreas passíveis de serem utilizadas, 
especialmente com declives mais suaves e na época de menor 
precipitação, ou seja, no inverno. 

 Segundo Norma Rahal Pinzan, engenheira agrônoma da 
Dextru que trabalhou com a cultura no Estado, o Pró-Feijão 
surgiu da necessidade premente de se aumentar a produti-
vidade da cultura do feijão, pois a demanda era significativa-
mente maior que a oferta do produto no mercado paulista. 

 O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria,  
iniciou um trabalho sistemático, visando atingir as seguintes 
metas: orientação aos produtores rurais sobre a obtenção de 
linhas de crédito junto aos órgãos de financiamento, para que 
adquirissem equipamentos de irrigação; orientação técnica 
aos produtores sobre o preparo do solo, plantio, a condução 
da lavoura em condições irrigadas, colheita e pós-colheita; 
atingir produção anual que atendesse à demanda do Estado e 
até exportação para outros estados; incrementar regiões pro-
dutoras de sementes básicas, que apresentassem condições 
de clima e solo adequadas ao bom estado fitossanitário das 
sementes, de forma a atender à demanda por sementes de 
feijão no Estado. Todas essas medidas adotadas para o plantio 
de feijão de inverno irrigado, então promissor, especialmente 
na região centro-oeste paulista, buscavam diminuir a sazona-
lidade na produção de feijão. 

 Assim, as regiões que abrangiam, de forma geral, o centro-
-oeste paulista, especialmente as regiões de Fernandópolis, 
Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga, estendendo-se até as 
imediações de Avaré, ao sul, e Guaíra, indo até Ituverava, 
mais ao norte, passaram a produzir o feijão de inverno irri-
gado. Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga, 
bem como Avaré, se transformaram em polos de produção 
de sementes de feijão. O Estado alcançou autossuficiência na 
produção de grãos e de sementes, passando a abastecer toda 
a população com esse relevante alimento básico.

Programa Nacional de Irrigação (Proni) 
e Programa de Financiamento de 

Equipamentos de Irrigação (Profir)

 Segundo José Carlos Rossetti, ex-coordenador da CATI, 
que na década de 1980 foi presidente da Comissão Técnica de 
Irrigação da Secretaria da Agricultura, em 1970 havia menos 
de 800 mil hectares de terras irrigadas e que, apesar de a irri-
gação no Brasil ter sido impulsionada pela iniciativa privada, o 
salto para os quase quatro milhões de hectares atuais aconte-
ceu por conta do desenvolvimento de políticas de investimen-
to público em infraestrutura para o sistema, transmissão e 
distribuição de energia, bem como financiamento de equipa-
mentos, por meio de ações como as desenvolvidas pelo Proni 
e pelo Profir, de 1982; ambos do Ministério da Agricultura, 
que em São Paulo foram executados pela Secretaria da 
Agricultura, por meio da CATI.

 Rossetti enfatiza que no Estado de São Paulo a implemen-
tação e execução, pela CATI, do Pró-Feijão foi uma das prin-
cipais ações incentivadoras da ampliação da área irrigada no 
Estado, ao lado de ações regionais como a criação do Plano de 
Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada no noroeste paulis-
ta e do Projeto de Irrigação em Uva, desenvolvido na mesma 
região. “Comecei o meu trabalho na Secretaria atuando com 
assistência técnica e extensão rural no Pró-Feijão. Depois, par-
ticipei do grupo autor do Plano da Fruticultura e do Projeto 
da Uva. Além de incentivo à adoção de sistemas irrigados, a 
CATI se empenhou no apoio técnico para que os produtores 
utilizassem o sistema de forma correta e com equipamentos 
adequados a cada propriedade e cultura, com otimização no 
uso de água”.

Irrigação: Proni e Profir
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Seguro Rural e o Programa 
de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro)

 A primeira experiência com o seguro rural no Estado de 
São Paulo ocorreu em 1938, com a cultura do algodão. A par-
tir dessa experiência bem-sucedida, o seguro foi expandido 
para os viticultores e, posteriormente, na década de 1940, 
para horticultores, floricultores e fruticultores.

 De acordo com relatos históricos, é possível dizer que o 
seguro rural em São Paulo foi impulsionado pelo trabalho dos 
técnicos das Casas da Lavoura, a partir da década de 1940. 
“O seguro era compulsório no caso do algodão e não existia 
emissão de apólice, sendo o prêmio atrelado ao preço pago 
pela semente. Dessa maneira, o produtor se dirigia à Casa da 
Lavoura para a aquisição do insumo e, no ato da transação, 
pagava 1,1% sobre o valor do saco da semente. Para o caso 
do seguro de granizo para os viticultores e o seguro de geada 
para fruticultores, horticultores e floricultores, a apólice era 
de caráter facultativo. Novamente o produtor se dirigia à Casa 
da Lavoura. Em caso de sinistro, o portador do contrato, den-
tro do prazo estipulado, se dirigia à Casa da Lavoura solicitan-
do vistoria imediata da ocorrência. O engenheiro agrônomo 
regional verificava in loco o sinistro e, posteriormente, realiza-
va o cálculo da indenização, em laudo próprio, de acordo com 
o percentual de perdas no estágio de desenvolvimento da 
cultura, que já tinha os seus valores pré-estabelecidos. Após 
a verificação e aprovação pela autoridade responsável, o pro-
dutor era indenizado”. Nota de artigo publicado pelo Instituto 
de Economia Agrícola (IEA), em 2005. 

 A instituição do Proagro, na década de 1970, ampliou as 
carteiras de seguro e intensificou ainda mais o trabalho dos 
técnicos das agora denominadas Casas da Agricultura, unida-
des da CATI.

Projetos
Na década de 1970, entre os projetos estabelecidos para 
execução pelas Casas da Agricultura, destacou-se o 
Projeto de Erradicação do Cancro Cítrico. “As unidades 
foram responsáveis pelo levantamento, erradicação 
e reinspeção dessa fruta. Foi uma oportunidade dos 
extensionistas e técnicos da área de Defesa Sanitária 
Vegetal da CATI promoverem diversos métodos 
educacionais”, explica João Brunelli Júnior, coordenador 
da CATI, que participou dessa ação quando trabalhou 
em uma Casa da Agricultura.

Erradicação do cancro cítrico em 1973.
Técnicos da CATI inspecionam pomar.

Testes Regionais
 Segundo o engenheiro agrônomo Sérgio Rocha da Lima 
Diehl, diretor da CATI Regional Piracicaba e que trabalhou no 
Departamento de Extensão Rural (atual divisão), na década 
de 1980, um dos grandes trabalhos realizados pela institui-
ção foram os Testes Regionais, que tinham como foco a adap-
tação de tecnologia. “Os especialistas do Dextru instalavam 
campos de observação para que os técnicos observassem e 
conhecessem a tecnologia; demonstração, implementados 
em áreas de produtores, para que eles vissem os resultados;  
e experimentação, para obter resultados de pesquisa, visando 
à adequação daquela tecnologia na região”.

 Sérgio relata que essas ações tiveram início em 1983, sob 
o nome de Programa Cooperativo de Testes Regionais, e de-
pois como Programa de Geração e Adaptação de Tecnologia 
Regional. “Esse Programa foi desenvolvido por quase 15 anos. 
Cada teste tinha um pesquisador responsável pelos ensaios e 
por fornecer matéria-prima. A CATI colocava sua estrutura à 
disposição dos órgãos de pesquisa, visando aumentar a capa-
cidade e velocidade de produção de pesquisas e aumentar o 
número de ensaios, no contexto das condições do produtor”.

 Entre os inúmeros resultados desse programa de testes 
regionais, Sérgio destaca a criação do sistema de recomenda-
ção de cultivares de soja para o Estado de São Paulo. “Sob a 
coordenação de um técnico do Dextru e outro do IAC, todos 
os programas de melhoramento de soja existentes no Brasil, 
para recomendar uma cultivar de soja para São Paulo, preci-
savam se submeter à rede de ensaios desse sistema. Foram 
instalados por ano 100 ensaios de soja, de quatro ciclos de 
maturação. Isso permitiu a introdução de cultivares de diver-
sos programas de melhoramento do Brasil, adaptadas às con-
dições diversas do Estado. Além disso, permitiu o desenvolvi-
mento de cultivares de ciclo de crescimento indeterminado 
(IAC Foscarin 31), o que viabilizou o plantio de soja em área 
de rotação com o plantio de cana”, relembra o agrômomo, 

46732001 miolo.indd   36 01/06/2017   17:43:59



Casa da Agricultura 37 ׀ 

informando também que, por conta desse trabalho, foram 
desenvolvidos testes sobre controle de pragas da soja e de-
senvolvidos materiais de soja com período juvenil longo, os 
quais viabilizaram a criação do primeiro material: IAC 15, que 
viabilizou a expansão da cultura em diversas áreas do Brasil, 
inclusive no Estado do Mato Grosso. “Sem os testes regionais 
colocados em prática pela CATI, provavelmente a soja não te-
ria se expandido tão rapidamente”.

 Outros testes foram realizados com sucesso: na cafeicul-
tura, testes permitiram a introdução de novas variedades; 
na olericultura, testes conduzidos pela CATI e pelo Instituto 
Biológico permitiram a criação de vacinação contra viroses 
em cucurbitáceas; na área de milho foram feitos ensaios de 
recomendação regional de cultivares de milho, os quais são 
realizados até hoje. “Também foram realizados testes e con-
duzidos ensaios nas culturas de algodão, laranja e mamona”, 
relata o agrônomo.

Programa de Manejo
Integrado de Pragas (MIP)

 Esse Programa, segundo Sérgio Diehl, permitiu a consoli-
dação da tecnologia do Manejo Integrado de Pragas em São 
Paulo em culturas como algodão – junto com Santin Gravena, 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(Unesp) de Jaboticabal (em áreas com e sem bicudo) –, milho, 
citros e soja. “Esse trabalho gerou recomendações para o con-
trole de pragas com redução do número de pulverizações. Os 
produtores começaram a conhecer os inimigos naturais das 
pragas, os danos econômicos dessas pragas e o uso de pro-
dutos seletivos aos inimigos naturais, o que resultou, conse-
quentemente, na redução do uso de inseticidas nas culturas”.

Campanhas
 Entre os meios de difusão das bases da extensão rural re-
alizada pela CATI, até o início da década de 1990, destacam-
se as campanhas de incentivo à adoção de tecnologia e ao 
aumento de produtividade, como campanhas de redução de 
perdas na colheita de soja, de controle de bicudo no algodão. 
Para ilustrar a reportagem, destacamos a campanha para o 
aumento da produtividade do milho, na década de 1980.

 A CATI reconheceu a necessidade de realizar um grande 
esforço na produção de milho no Estado de São Paulo, tendo 
em vista a importância estratégica desse produto para o de-
senvolvimento da avicultura, suinocultura e alimentação hu-
mana (misturada com a farinha de trigo, com a finalidade de 

diminuir as importações). Segundo extensionistas envolvidos 
na campanha, na época, foi realizado um balanço do resul-
tado de outras campanhas similares e concluiu-se que cam-
panhas de simples aumento de produção e de produtividade 
não apresentaram bons resultados; e também que o uso de 
canais rotineiros de comunicação eram insuficientes. 

 Desse modo, a CATI organizou uma campanha orientada 
para alertar os suinocultores e avicultores para a necessidade 
de produzirem milho em suas propriedades ou incentivarem a 
produção nas suas respectivas regiões, partindo-se da consta-
tação de que o maior componente no custo de comercializa-
ção do produto era o transporte; incentivar o armazenamen-
to na propriedade; aumentar o interesse da organização por 
testes regionais de milho. Na primeira etapa da campanha, a 
televisão foi o principal veículo de comunicação, diretriz que, 
segundo extensionistas envolvidos não foi tão eficaz quanto o 
trabalho desenvolvido in loco pelas Casas da Agricultura.

 Segundo documentos do período, após a campanha, a 
produção e a produtividade de milho aumentaram no Estado, 
de acordo com estatísticas do Instituto de Economia Agrícola 
(IEA). Como uma das ações para esse resultado positivo, a CATI 
investiu na difusão de tecnologia de armazenamento em nível 
de propriedade, instalando dezenas de campos de demonstração 
de silos subterrâneos rústicos e enterrados (técnica desenvolvida 
pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos – Ital); e realizou, em 
parceria com o setor de Genética da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), ensaios experimentais de competição de 
variedades e linhagens de milho.

Valorização e incentivo
à organização rural 

 Articuladora do processo de organização dos agricultores 
familiares em São Paulo. Esse é o papel que a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento vem desenvolvendo há décadas  
revelado por meio de ações, projetos e programas. Uma 
das particularidades que se revela no trabalho de fomento 
à organização rural feito em São Paulo foi a integração 
institucional. “Os projetos eram desenvolvidos em conjunto 
com outras instituições, como a Secretaria de Educação, a 
de Promoção Social e a iniciativa privada, o que resultava 
em benefícios gerais para a população, que era incentivada 
a participar do processo”, informa Vicente de Jesus Carvalho, 
engenheiro agrônomo aposentado da CATI, que atuou em 
diversos projetos e ações de organização de produtores.

Programa de Formação Rural
 A CATI foi pioneira no Estado de São Paulo ao incluir entre 
suas atividades, ações de formação rural. Entre outros destacaram-se 
cursos de processamento artesanal de alimentos e cursos de tratorista 
realizados na época do incentivo à mecanização agrícola.

Curso de Tratorista - formação profissional rural
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 No início da década de 1980, e com as eleições diretas de 
governadores em 1982, muitos estados estimularam a orga-
nização da sociedade civil de diversas formas: associações, 
sindicatos, cooperativas, entidades profissionais e diversos 
movimentos populares. No bojo dessa revitalização política, 
os segmentos rurais também começaram a buscar novas for-
mas de participação. 

 Em 1986, tendo entre suas ações prioritárias o estimulo à 
organização dos produtores, a CATI realizou o 1.o Encontro so-
bre Organização Rural. “Nesse período foram implementados 
diversos programas de incentivo à organização, objetivando a 
melhoria da renda dos produtores, assim como a recuperação 
do solo e da água”, informa Carlos Eduardo Knipell Galetta, ex-
tensionista aposentado da Divisão de Extensão Rural da CATI, 
que atuou nessa área desde a década de 1970. Entre esses 
programas, a edição de julho/agosto de 1988 da Revista Casa 
da Agricultura (primeira versão desta publicação) apresenta o 
de armazéns comunitários, no qual a instituição tinha o papel 
de divulgar, orientar tecnicamente e fornecer tecnologia de 
armazenamento aos produtores, o que resultou em uma ca-
pacidade adicional de estocagem da safra paulista, refletindo 
em melhoria da infraestrutura de comercialização dos peque-
nos e médios produtores.

Projetos de incentivo à
produção florestal

 A partir da década de 1960, intensificaram-se os trabalhos 
de pesquisa e extensão rural na área de florestas plantadas. 
Os técnicos das Casas da Agricultura prestavam assessoria 
técnica para o plantio e manejo, difundindo os conhecimentos 
gerados pela pesquisa. “O trabalho da pesquisa e da extensão 
sempre caminharam juntos. Por conta da demanda dos pro-
dutores pela cultura do eucalipto, o trabalho da instituição 
acabou sendo mais direcionado para essa cultura. Por muitos 
anos, os extensionistas da CATI orientaram produtores que 
desejavam começar na atividade sobre as espécies mais ade-
quadas às condições edafoclimáticas de sua região; as mais 
indicadas de acordo com a exploração que eles quisessem 
implementar. A CATI também foi pioneira em São Paulo, no 
incentivo ao tratamento com hidrossolúveis de mourões de 
eucalipto nas propriedades, tendo iniciado um programa de 
capacitação de seus técnicos e dos produtores, que resultou 
em uma redução de custos na propriedade”, conta Marcelo 
Crestana, que por mais de 30 anos trabalhou na CATI nessa 
área. 

 Outra contribuição importante da CATI, relembrada por 
Crestana, foi o trabalho feito na área de recuperação flores-
tal com vistas à conservação, de matas ciliares, no âmbito do 
Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. 

Planos Agrícolas Municipais (PAM)
 Em 1981, a CATI foi reorganizada para colocar em prática 
uma ação mais descentralizada, envolvendo as comunidades, 
priorizando o atendimento aos pequenos e médios produto-
res. As ações foram realizadas principalmente por programas, 
entre os quais destacam-se os ligados à formação e qualifica-
ção dos pequenos produtores, visando levar conhecimentos e 
novas tecnologias de forma massal, principalmente por meio 
de programas de rádio e televisão.

Plano Quadrienal de
Arborização Urbana

 Outro trabalho importante, realizado entre as déca-
das de 1970 e 1980, destacado pelo engenheiro agrô-
nomo Anthero da Costa Santiago, ex-coordenador da 
CATI, foi o Plano Quadrienal de Arborização Urbana. 
“Ele foi realizado por meio de uma parceria da CATI, 
que fazia o projeto, o plantio e a poda, e o Instituto 
Florestal, que fornecia as mudas. O resultado foi o 
plantio de seis milhões de árvores em praças, ruas e ou-
tras localidades urbanas em todo o Estado e o incentivo 
às prefeituras para instalarem seus próprios viveiros”.

Arborização urbana na década  de 1970
Avenida de Campinas (SP).

Encontro PAM, Dira de Pindamonhangaba
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 No que competia à agricultura, em São Paulo foram esta-
belecidos como instrumentos de orientação dos trabalhos, os 
Planos Agrícolas Municipais, que propunham a participação 
de poderes públicos municipais, organizações formais e infor-
mais da sociedade civil que eram beneficiadas, além de con-
selhos regionais e locais. “Na Secretaria da Agricultura, lide-
rada pelo engenheiro agrônomo José Gomes da Silva, foram 
criados os PAMs, que visavam estimular a comunidade rural a 
manifestar suas necessidades e, de forma participativa, influir 

na priorização das ações das Casas da Agricultura”, explica 
Abelardo Gonçalves Pinto, engenheiro agrônomo da Dextru.

 Aos técnicos da CATI competia fazer levantamentos das 
demandas dos bairros rurais em todos os municípios de São 
Paulo e montagem de estratégias de ação para atender às ne-
cessidades levantadas nas áreas de produção agropecuária, 
estradas, saúde, educação e comercialização. 

Décadas de 1990 e 2000 a 2010

Nesse período, a extensão rural passou a ser realizada 
essencialmente por meio de programas e projetos. Um 
dos marcos dessa nova concepção de trabalho aconte-

ceu no final dos anos de 1990, com a execução do Programa 
Estadual de Microbacias Hidrográficas (vide página 40) e com 
o avanço de linhas de crédito que promoviam o desenvolvi-
mento integral do produtor e não apenas da produção, como o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap). 
“Esses instrumentos representaram a possibilidade de uma 
ação extensionista democrática e emancipadora. Os técnicos 
que neles se envolveram desenvolveram o conceito de agen-
tes de mudanças e educadores no meio rural, internalizando 
o compromisso com a qualidade de vida das famílias rurais e 
não somente com a produção”, avalia João Brunelli Júnior, co-
ordenador da CATI, destacando também como ação importan-
te do período, a intensificação do incentivo à adoção de Boas 
Práticas Agropecuárias, com elaboração de um Protocolo pela 
CATI.

 A partir do ano 2001, buscando trazer novidades para 
os produtores, a CATI inovou, realizando a Feira da Pequena 
Agroindústria, que teve quatro edições consecutivas, até 

2004, contando com o apoio financeiro do Pronaf. “Essas 
feiras foram um marco na extensão rural paulista e serviram 
para valorizar e alavancar as agroindústrias de pequeno por-
te, pois os participantes obtinham conhecimento sobre novos 
equipamentos, tecnologias, legislação, serviços e produtos 
para agregar valor à sua produção”, avalia Beatriz Cantúsio 
Pazinato, nutricionista da Dextru e integrante da comissão or-
ganizadora das feiras, da qual fazia parte o engenheiro agro-
nômo José Roberto Sturion.

A partir da segunda década dos anos 2000 
 Implementação do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado; Projeto 
Integra SP e Projeto CATI Leite trabalho com povos tradicio-
nais – indígenas e quilombolas; intensificação da execução 
de políticas públicas de compras institucionais (Programa 
Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS; Programa 
de Aquisição de Alimentos – PAA; Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE) e de crédito rural, por meio do 
Feap e do Pronaf.

Folder da primeira Feira da Pequena Agroindústria realizada 
pela CATI em Serra Negra (SP). Microbacias II - entrega de barracão para a aldeia Ekeruá
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Projeto e Ações Marcantes entre os anos
2000 e 2010

DEPOIMENTOS COLHIDOS NO FINAL DA
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Transformação social
“Antes éramos caipiras medrosos e envergonhados. Agora, somos 
cidadãos. Hoje, digo a quem quiser ouvir: esse Programa foi de 
verdade; fez acontecer.” Antonio Ambrósio Ferreira, produtor 
rural beneficiado no município de Ribeirão Grande, Micro-
bacia do Córrego Mato Dentro. 

Extensão Rural
“Com as ferramentas e os incentivos do Microbacias, bem como 
muita dedicação e transformação pessoal e profissional de todos 
nós que estávamos na linha de frente da execução, pudemos fazer 
parte de ações que beneficiaram, principalmente, os agricultores 
familiares, atendendo aos seus anseios e desejos por uma vida 
digna e com qualidade. O Programa foi uma ação extensionis-
ta que proporcionou inúmeras realizações, com capacitações 
em atividades produtivas, agregação de valor e gerenciamento 
da propriedade; bem como mobilização de recursos e parcerias 
que resolveram problemas de falta d’água e contribuíram enor-
memente para a recuperação de áreas degradadas e o combate 
ao assoreamento de mananciais; também promoveram o sa-
neamento rural e a readequação de estradas rurais,  por meio 
de incentivos coletivos e individuais; mas tornou-se além disso: 
foi um instrumento de mudança cultural e empoderamento dos 
agricultores familiares.” Mirele Vinhas Voltolini, extensionista 
responsável pela Casa da Agricultura de Sud Mennucci, liga-
da à CATI Regional General Salgado, traduzindo um pouco 
do sentimento dos técnicos executores dos municípios en-
volvidos no Programa.
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Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas
Uma história que mudou muitas histórias

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

F   inal dos anos de 1990, prenúncio da efervesência do
novo milênio. Agir localmente, pensando globalmente,    
passou a ser o norte das ações em todas as esferas. Nesse 

contexto, a CATI assumiu o desafio de executar, no âmbito 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Programa 
Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH).

 Em conformidade com a nova filosofia de trabalho da 
instituição, expressa em sua missão de promover o desen-
volvimento sustentável, o Programa de Microbacias, cujo final 
aconteceu em 2008, tornou-se ao longo de sua execução um 
divisor de águas, transformando a metodologia de trabalho 
dos extensionistas da CATI e moldando um novo perfil de 
produtor rural: organizado, consciente e ativo no processo de 
mudança da história da agropecuária paulista.
 
 “Um dos principais legados do Programa foi a relação de 
confiança estabelecida entre o Estado e os produtores. Os 
produtores e as comunidades envolvidas atestaram que o 
combinado foi cumprido, principalmente quanto ao reembol-
so dos valores investidos por eles, na forma de subvenções. 
Essa confiança foi uma herança que está contribuindo muito 
para o desenvolvimento com sucesso das ações do Projeto 
Microbacias II. Outro fator relevante do PEMH foi a transfor-
mação ocorrida com a nossa instituição que, a partir das pre-
missas do Programa, a CATI pôde colocar sua missão em práti-
ca, com planejamento participativo e critérios de priorização 
de ações, bem como incentivar uma organização rural eman-
cipadora; ou seja, pudemos exercitar a verdadeira extensão 
rural”, avalia o coordenador da CATI, João Brunelli Júnior, que 
assessorava a gerência de planejamento do Programa, na 
época da execução.

 O PEMH foi executado com recursos do governo do Estado 
e do Banco Mundial, com objetivo principal de promover o 
desenvolvimento rural sustentável em São Paulo, por meio da 
ampliação das oportunidades de ocupação, melhoria dos ní-
veis de renda, maior produtividade geral das unidades de pro-

dução, redução dos custos e reorientação técnico-agronômi-
ca, visando ao aumento do bem-estar das populações rurais –
seja pela implantação de sistemas de produção agropecuária 
que garantam a sustentabilidade, seja pela recuperação das 
áreas degradadas e de preservação permanente –, bem como 
à melhoria na qualidade e quantidade das águas, com plena 
participação e envolvimento dos beneficiários (produtores 
pertencentes às microbacias selecionadas) e da sociedade.

 José Carlos Rossetti, ex-coordenador da CATI, que esteve 
à frente da instituição em muitos dos anos de execução do 
Programa, comenta a transformação ocorrida. “No início das 
ações houve um processo de aprendizagem, com dificulda-
des para o cumprimento das metas, afinal não era apenas um 
programa novo, mas uma nova metodologia de trabalho a ser 
absorvida. Nessa nova cultura organizacional, a CATI incorpo-
rou um novo modelo de gestão por resultados, modificando 
seu perfil gerencial. Esse Programa permitiu à instituição de-
monstrar todo o seu potencial e compromisso com o desen-
volvimento rural e a vida do homem do campo”.

 Para José Luiz Fontes, que foi o gerente de planejamento 
do Programa, tendo atuado desde o princípio na elaboração 
das bases operacionais, a experiência adquirida ao longo da 
execução das ações foi única e transformadora. “Quando con-
cluímos as ações propostas, constatamos que foram muitas as 
lições aprendidas e grandes os avanços que a CATI vivenciou 
durante o período de execução. Aprendemos a trabalhar de 
forma planejada; a realizar diagnósticos participativos, plane-
jamento, avaliação e monitoramento das ações; nos tornamos 
mais atentos, não apenas às questões produtivas, mas tam-
bém às causas sociais e ambientais; bem como a organizar 
os pequenos produtores em grupos informais ou associações. 
Grande parcela dos extensionistas da CATI hoje tem uma vi-
são de trabalho holística e uma experiência multidisciplinar”, 
avalia Fontes, que atualmente é o coordenador da Assessoria 
Técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Conscientização também passava pelas criançasFortalecimento das organizações de produtores
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 Quanto aos beneficiários do Programa, Fontes analisa que 
muitas comunidades experimentaram avanços muito além 
das expectativas. “E o melhor, é que isso aconteceu em re-
giões nas quais deveriam efetivamente acontecer, onde as 
famílias tinham muitas carências e problemas nas áreas eco-
nômica, social e ambiental, com reflexos que alcançavam, in-
clusive, o meio urbano”.

 Para Cláudio Antônio Baptistela, que foi o gerente técni-
co do Programa, a partir do diagnóstico socioeconômico e 
ambiental da microbacia, a comunidade, juntamente com o 
técnico executor, identificou as áreas críticas em relação à 
degradação dos recursos naturais, para que as ações fossem 
implementadas; porém o “raio x” dos problemas foi além do 
objetivo principal, inicialmente traçado. “Além de atingir o 
objetivo geral, o trabalho do Programa de Microbacias foi de-
cisivo na solução de problemas de outras áreas, identificados 
pela comunidade da microbacia, valendo destacar os ligados 
a transporte, segurança, saúde, energia elétrica e comunica-
ção, o que contribuiu muito com a elevação da autoestima 
dos beneficiários”, salienta o extensionista, que hoje é diretor 
da CATI Regional Araçatuba.

 Segundo Luiz Carlos Pagotto, ex-diretor da CATI Regional 
Fernandópolis, há 40 anos na instituição, tendo atuado em 
diversos programas, projetos e ações, o Microbacias foi um 
divisor de águas. “O grande passo do trabalho de extensão 

Resultados diretos do Programa de Microbacias
 O total investido em ações, visando ao desenvolvimento 
rural sustentável, foi de R$ 159,5 milhões, dos quais R$ 135,5 
milhões foram apoiados pelo Programa e R$ 24 milhões in-
vestidos pelos agricultores. Práticas integradas de manejo e 
conservação dos recursos naturais foram promovidas e plane-
jadas de forma participativa em 970 microbacias, envolvendo 
69.997 produtores em 514 municípios, abrangendo uma ex-
tensão aproximada de 3.310.312 hectares.
 
 No entanto, os resultados do Programa também podem 
ser medidos pela transformação ocorrida no âmbito rural, nas 
áreas produtiva, ambiental, social e econômica. Fatores im-
portantes foram o fortalecimento dos Conselhos Municipais e 
Regionais de Desenvolvimento Rural e o avanço nas relações 
entre os poderes públicos estadual e municipal, para a imple-
mentação e execução de políticas públicas.
 
 Na área ambiental, o Projeto Aprendendo com a Natureza, 
realizado em parceria com a Secretaria da Educação, envolveu 
milhares de alunos da educação fundamental, a formação 
de grupos de educação ambiental e de agentes ambientais, 
formados por membros das comunidades. Também foi 
instituído um projeto de mapeamento agroambiental; 
fomentado o Sistema de Plantio Direto na Palha, que de 35 
mil hectares em 1999 passaram para um milhão no final 
do Programa; feita recomposição de matas ciliares e áreas 
de preservação permanente, com a doação de cerca de 4,2 
milhões de mudas.
 
 Outro grande destaque entre as ações do PEMH foi a 
readequação de estradas rurais, por meio da qual foram 

executados serviços nos trechos críticos em 1.633 quilômetros, 
beneficiando diretamente mais de 25 mil produtores. O grande 
diferencial do trabalho realizado no âmbito do Programa 
foi a sua realização dentro de um conceito de integração de 
práticas conservacionistas, não olhando para a estrada rural 
como um problema isolado para conservação do solo.
 
 No âmbito da organização rural centenas de associações 
e/ou cooperativas foram fortalecidas ou criadas. Também 
foi criada a Federação das Associações das Microbacias 
Hidrográficas do Estado de São Paulo (Famhesp).
 
 Outro impacto importante do PEMH foi o fortalecimen-
to da rede de assistência técnica e extensão rural, formada 
pela CATI e pelos municípios que passaram atuar com Ater 
em centenas de Casas da Agricultura municipalizadas por con-
vênio assinado entre o governo do Estado e as prefeituras, 
efetivado pelo Sistema Estadual Integrado de Agricultura e 
Abastecimento (SEIAA).
 
 Ao concluir um ciclo de ações do Programa de Microbacias, 
constatou-se que todos ganharam e aprenderam. A CATI, pela 
incorporação de uma nova metodologia de trabalho relacio-
nada não mais apenas às questões produtivas, mas também 
às causas sociais e ambientais. A comunidade, que teve uma 
participação que deixou de ser diretriz impressa em livros, 
para se tornar realidade durante os diagnósticos participati-
vos. O produtor, que deixou de ser espectador para se tor-
nar protagonista da sua história, se vendo como integrante e 
responsável pela identificação e busca de soluções para seus 
problemas.

rural da CATI aconteceu com o PEMH. Com ele, a infraestrutu-
ra da instituição melhorou muito com os recursos investidos, 
mas o primordial foi que passamos a ter um caminho definido 
para nossas ações. No âmbito desse programa aprendemos 
verdadeiramente a trabalhar com grupos de produtores, ao 
passo que os produtores se conscientizaram que a união em 
grupos ou organizações rurais traz benefícios, os quais indivi-
dualmente não conseguiriam”.

Integrantes da Gerência do Microbacias I, com a representante do 
Banco Mundial.
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 A experiência acumulada em projetos de manejo de recur-
sos naturais, implementados a partir dos anos de 1980, nos 
Estados de São Paulo (tendo como base os trabalhos realiza-
dos na área de conservação do solo, desde a década de 1940 
e as ações em microbacias da década de 1960), do Paraná e 
de Santa Catarina, que definiram a microbacia hidrográfica 
como unidade de planejamento, intervenção e avaliação, es-
tabeleceu um novo marco na abordagem das questões socio-
ambientais para o meio rural.

 Com objetivo de promover a conservação dos recursos 
naturais – especialmente solo e água – e a organização ru-
ral, foi instituído pelo decreto n.° 27.329, de 3 de setembro 
de 1987, o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 
(PEMH). No Estado de São Paulo, esse é o início, com recursos 
próprios, de um programa de governo, visando ao manejo de 
recursos naturais, tendo como unidade de planejamento e in-
tervenção a microbacia hidrográfica.

  Para dar suporte a esse Programa foram implantadas mu-
danças estruturais na Secretaria Estadual de Agricultura e a 
promulgação da lei n.° 6.171, de 4 de julho de 1988, a cha-
mada Lei de Uso do Solo, que em seu artigo 1.° diz: “O solo 
agrícola é patrimônio da humanidade e, por consequência, 
cabe aos responsáveis pelo seu uso a obrigatoriedade de con-
servá-lo”.

  A busca de recursos externos para financiar o Programa 
foi amparada na lei n.° 8.331, de 1.° de julho de 1993, que 
autorizou o Estado a contrair financiamento junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), e 
determinou que o produto da operação de crédito fosse obri-
gatoriamente aplicado na execução do Projeto de Manejo e 
Conservação do Solo, que se insere no Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas.

  A partir dessa autorização, foram tomadas pelo governo 
do Estado e principalmente pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, diversas medidas que visaram atender às 
condições de negociação elencadas pelo Banco Mundial. 
Entre as providências, a que produziu mais efeitos foi a pro-
mulgação da lei n.° 8.421, que alterou a redação de dispositi-
vos da lei n.° 6.171, de 4 de julho de 1988 (Lei do Uso do Solo), 

autorizando o Poder Executivo a conceder subvenções econô-
micas aos produtores rurais, bem como efetuar a doação de 
sementes para adubação verde, a fim de incentivar as práticas 
agrícolas conservacionistas em microbacias hidrográficas.

  Em 1997, o governo do Estado negociou com o Banco 
Mundial um acordo de empréstimo com o objetivo de finan-
ciar o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. Para 
tanto, foi necessária uma reorganização do Programa, come-
çando pela redefinição do seu objetivo, que passou a ser o de 
promover o desenvolvimento rural sustentável no Estado de 
São Paulo; entendendo-se por desenvolvimento rural a amplia-
ção das oportunidades de ocupação, a melhoria dos níveis de 
renda, maior produtividade geral das unidades de produção, 
redução dos custos e reorientação técnico-agronômica. Tudo 
para propiciar o aumento do bem-estar das populações rurais, 
por meio da implantação de sistemas de produção agropecuá-
ria que viessem a garantir a sustentabilidade socioeconômica e 
ambiental, com plena participação e envolvimento dos benefi-
ciários e da sociedade civil organizada.

  As ações do Programa, que se iniciaram já em 1997, ainda 
com recursos do orçamento do Estado, se intensificaram em 
1998, principalmente com a divulgação dos objetivos e da po-
tencialidade do PEMH na solução dos problemas relacionados 
à pobreza e à degradação ambiental no meio rural, buscando 
a adesão dos municípios.

  A partir da assinatura do Acordo de Empréstimo 4.238-
BR, que ocorreu em 7 de dezembro de 1999, foram executa-
das diversas ações que permitiram aprofundar, no âmbito da 
CATI, a discussão sobre a necessidade de uma nova forma de 
atuação da extensão rural no Estado de São Paulo e, ainda, 
ampliar essa discussão com os diversos setores envolvidos no 
Programa. Essas ações foram centradas na revitalização dos 
conselhos municipais e regionais de desenvolvimento rural.

  A partir da organização em associações, grupos ambien-
tais ou conselhos municipais e regionais de desenvolvimento 
rural, as famílias rurais foram inseridas no processo de discus-
são das suas realidades e passaram a participar decisivamen-
te da construção do desenvolvimento rural sustentável.

Um pouco de história antes dessa história

Seminários de Microbacias: década de 1980 e anos 2000

46732001 miolo.indd   43 01/06/2017   17:44:05



 Casa da Agricultura ׀ 44

Integração CATI, Defesa Agropecuária e Pesquisa
uma parceria que rende bons frutos

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

Como já vimos no início de nossos relatos, a história da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) 
se entrelaça com a de outras instituições e órgãos da 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado 
de São Paulo. Por isso, enumerar ou descrever as ações con-
cretas de desenvolvimento da agropecuária paulista, as quais 
nasceram das parcerias e dos trabalhos integrados realizados 
pela CATI, pela Pesquisa e pela Defesa Agropecuária, nos últi-
mos 50 anos, é impossível em um espaço tão pequeno; seria 
preciso um sem número de páginas demarcadas.

 “A história da CATI se confunde com a da agropecuária 
paulista e de muitos organismos e instituições ligados ao 
segmento. Com a Pesquisa, por meio da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) e seus institutos, e a 

Defesa Agropecuária, por meio de sua Coordenadoria, a liga-
ção é ainda mais estreita. Com a primeira, porque é geradora 
de conhecimento obtido por pesquisas, as quais são coloca-
das em prática pela nossa rede de extensionistas da CATI. Com 
a área de defesa agropecuária, a ligação é umbilical, pois uma 
grande parte das ações de defesa  realizadas nas áreas de sa-
nidade animal e vegetal, bem como de fiscalização de pro-
dutos agropecuários, foram realizadas pelo Departamento de 
Defesa Agropecuária, (DDA) órgão da CATI, até sua elevação 
ao status de Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA)”, 
avalia João Brunelli Júnior, coordenador da CATI.

 A seguir, resgatamos um pouco dessa história, cujos “fru-
tos” são colhidos até hoje e continuam se multiplicando para 
alcançar as gerações futuras.
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 Para que o Estado de São Paulo ocupe uma posição privile-
giada no que diz respeito à agricultura e pecuária, as institui-
ções do Estado necessitam caminhar juntas e com o mesmo 
propósito: levar ao homem do campo as condições necessá-
rias para que ele empreenda com responsabilidade. Atuando 
na área de defesa agropecuária há mais de 25 anos, o atual 
coordenador da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do 
Estado de São Paulo, Fernando Gomes Buchala, destacou a 
parceria entre o órgão e a CATI na busca de projetos e pro-
gramas integrados e que têm levado qualidade de vida aos 
agricultores.

 Em 1998, por meio do decreto n.o 43.512, o DDA obte-
ve o status de Coordenadoria. Com as constantes mudanças 
ao longo do tempo, o Estado ficou cada vez mais regulador 
das atividades e, desde então, os coordenadores dos órgãos 
vinculados à Secretaria de Agricultura visualizaram a necessi-
dade de fundir esforços. “Atualmente, além de tudo que nós 
idealizamos, todas as ações são pensadas de forma conjun-
ta entre a Defesa, a CATI e a Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta), sem alterar a independência das 
instituições, de acordo com as diretrizes da Secretaria de 
Agricultura”, revelou Buchala, exemplificando: “Não fazemos 
nenhum movimento sem levar em consideração as informa-
ções da pesquisa (Apta) e da extensão rural (CATI)” garantiu 
o coordenador da CDA, destacando os casos mais recentes 
quando houve uma integração entre os órgãos, como a mu-
dança na legislação para o cancro cítrico, que foi de supressão 
para o sistema de mitigação de risco. “Esse sistema de miti-
gação de risco envolve uma ação coordenada entre extensão, 
pesquisa e defesa”.

 O coordenador da CDA lembrou ainda de outras ações nos 
quais a CATI teve papel importante, como no caso do besou-
ro das colmeias, chamado Aethina tumida, uma praga exóti-
ca. “Fizemos eventos em vários locais no Estado, em regiões 
de produção de mel, e em todas elas teve a participação da 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) e CATI
Parceria de sucesso

CATI”, afirmou Buchala, lembrando ainda, mais recentemen-
te, os eventos para levar aos agricultores informações sobre a 
simplificação para regularização da aquicultura no Estado de 
São Paulo.

 Defesa antes da Coordenadoria
 Até o ano de 1997, a Defesa Agropecuária foi o depar-
tamento da CATI responsável por preservar e assegurar a 
qualidade sanitária dos rebanhos e das culturas vegetais, de 
interesse econômico; controlar e monitorar a qualidade e 
utilização dos insumos agropecuários; controlar e fiscalizar a 
produção tecnológica e a qualidade dos produtos e subpro-
dutos de origens animal e vegetal, entre outros serviços. “O 
volume de atividades e de programas executados e regidos 
por legislação específica levou a CATI a criar o DDA, com cor-
po técnico próprio, além de pessoal auxiliar e administrativo 
específico, tanto na área central quanto no campo”, diz Celso 
Alberto Gonçalves, médico veterinário da CDA. 

 Quem passou pelo antigo Departamento de Defesa 
Agropecuária (DDA) lembra das ações executadas que resul-
taram na melhora da qualidade dos produtos comercializados 
pelo homem do campo.

 O engenheiro agrônomo José Angelo Calafiori tem seu his-
tórico de atuação em defesa agropecuária iniciado em 1985, 
quando foi transferido da Divisão Regional Agrícola (antiga 
Dira) do litoral paulista para a sede, em Campinas. “Assumi a 
diretoria do Serviço de Análises e Diagnósticosao qual cabia 
a realização de análises físico-químicas em apoio ao serviço 
de classificação dos produtos de origem vegetal, realizado 
pelo Centro de Classificação de Produtos de Origem Vegetal 
(Ceclapa).

 Com relação à década de 1980, Calafiori lembrou de diver-
sas ações e aproveitou para destacar algumas. “Nessa época 
recebemos lupas microscópicas e outros equipamentos de 
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precisão do governo do Estado pelo convênio com a antiga 
República Democrática da Alemanha. Isso fez com que São 
Paulo saísse na frente no que diz respeito à qualidade das 
informações coletadas”, disse.

 Calafiori ressaltou ainda outras conquistas obtidas, 
como o convênio de cooperação técnica com a Organização 
Alemã de Cooperação Técnica (GTZ, sigla em inglês) na área 
de agrotóxicos, onde foram obtidas cessões de equipamen-
tos de análise e realização de seminários de treinamento 
para todo o corpo técnico; a elaboração de proposta da lei 
estadual de agrotóxicos e seus decretos regulamentadores; 
elaboração de proposta da Lei de Uso e Conservação do 
Solo e seu decreto regulamentador.

 O engenheiro agrônomo lembrou ainda do impor-
tante trabalho do Centro de Fiscalização de Insumos e 
Conservação do Solo (CFICS). “A esse Centro coube o regis-
tro de formulações, de empresas que comercializavam agro-
tóxicos, de empresas prestadoras de serviço e a aplicação 
das sanções e penalidades àqueles que infringissem a legis-
lação”, explicou. 

 No que diz respeito à CATI, Calafiori afirma que “a im-
portância da instituição é indiscutível no desenvolvimento 
da agropecuária paulista, ressaltando o trabalho dos com-
petentes engenheiros agrônomos e médicos veterinários 
nas ações de combate à febre aftosa, à peste suína afri-
cana, ao cancro cítrico, à ferrugem do café e ao bicudo do 
algodoeiro.

 No que diz respeito ao combate à febre aftosa, Celso 
Gonçalves, relata com detalhes as ações efetivadas que 
elevaram São Paulo ao status de Estado livre da doença com 
vacinação, pelo Ministério da Agricultura e pela Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE, em inglês), posição que 
ocupa desde o ano 2000. “Inicialmente, o combate à 
febre aftosa, em meados de 1967, na região de Presidente 
Prudente, esteve a cargo do Ministério da Agricultura e 
do Instituto Biológico. Até então, no meio rural, reinava 
o empirismo na prevenção da doença.  Posteriormente, a 
experiência adquirida em Presidente Prudente foi estendida 
para as demais regiões do Estado e, com a criação da CATI, 
esta passou a ser a responsável pelos trabalhos em todo 
o território paulista. Em  1969 foi instituída a Campanha 
de Combate à Febre Aftosa em São Paulo. A partir daí, 
atendimento a focos, educação sanitária e vacinação 
tornaram-se as principais ferramentas”. 

 Celso, que participou ativamente do processo, elege 
como marco importante no controle da febre aftosa, a mo-
dernização e o controle de produção das vacinas. “Atreladas 
às campanhas de vacinação, tomaram corpo outras medi-
das, como fiscalização do trânsito de animais e de produtos 
de origem animal, dos eventos de concentração animal e do 
comércio de produtos de uso veterinário”. 

 Além do controle da doença, Celso ressalta como lega-
do do trabalho, a utilização da  estrutura construída  para 
a implantação de outros programas sanitários, como o 
Controle da Anemia Infecciosa Equina), Combate à Raiva dos 
Herbívoros, Controle da Brucelose e Tuberculose, Sanidade 
Avícola e Sanidade dos Suínos, sendo que nessa última cate-
goria, pelo trabalho feito DDA, São Paulo é hoje reconhecido 
como livre da peste suína clássica. 

Agência Paulista de 
Tecnologia dos

Agronegócios (Apta) e CATI
Pesquisa e prática

de mãos dadas

 Ao longo de seus 50 anos de história, a Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (CATI) participou ativamen-
te do desenvolvimento de diversos projetos junto com os 
seis institutos de pesquisa e os 14 Polos Regionais ligados 
à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), 
órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) 
do Estado de São Paulo. 

 Orlando Melo de Castro, coordenador da Apta, lembra 
da relevância e importância dessa parceria na comemora-
ção do jubileu de ouro da CATI. “A integração entre pesquisa 
e extensão rural é essencial, pois a extensão rural é a ligação 
mais próxima da pesquisa com o setor produtivo, no sentido 
de orientar e transferir tecnologias e conhecimentos”, dis-
se o coordenador da Apta, enfatizando que a ligação entre 
pesquisa e extensão encurta o tempo de chegada de tec-
nologias aos produtores. No entanto, muitas vezes são os 
técnicos da CATI os responsáveis por identificar demandas 
dos produtores e as repassarem aos pesquisadores. Esses, 
por sua vez, desenvolvem projetos para buscar soluções ao 
homem do campo.

 Segundo Orlando, o Instituto Agronômico (IAC) e a CATI 
promoveram trabalhos em conjunto que foram importan-
tes para a agricultura paulista. “O IAC e a CATI revoluciona-
ram a conservação do solo no Estado. As ações realizadas 
pelos órgãos promoveram a conservação ambiental e dos 
solos, principalmente na região do Médio Paranapanema, 
onde predominava o sistema de preparo convencional do 
solo para o binômio soja-trigo e, a partir dos anos de 1980, 
realizamos um trabalho intensivo para adoção do sistema 
de plantio direto e descompactação do solo”, lembrou. 
Atualmente, a região é referência nessa prática. CATI e 
IAC elaboraram em conjunto o Manual de Conservação do 
Solo, que serviu como guia para o Programa de Microbacias 
Hidrográficas.
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 Outro exemplo destacado pelo coordenador da Apta é o 
trabalho desenvolvido pelo Instituto de Economia Agrícola 
(IEA) e pela CATI para levantamento de previsão de safra, com 
as principais culturas agrícolas do Estado, e no levantamen-
to de preço de terras. “Essas informações são importantes 
para o desenvolvimento de políticas públicas pelo governo do 
Estado de São Paulo no setor agropecuário”, afirmou.

 CATI e IEA também trabalharam juntos no Levantamento 
Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA) do 
Estado de São Paulo, que está em sua terceira edição.” A CATI, 
por estar espalhada em todo o território paulista e ter forte 
proximidade com os produtores, levanta as informações que 
são analisadas pelo IEA. Esse trabalho é fundamental para a 
agropecuária paulista. São Paulo é o único Estado brasileiro a 
ter um levantamento desse nível”, ressaltou Orlando.

 O Instituto Biológico (IB) também tem uma ligação com a 
CATI para o desenvolvimento do Programa de Sanidade em 
Agricultura Familiar (Prosaf). Coordenado pelo IB, o Prosaf 
leva conhecimentos para pequenos produtores de diversas 
regiões do Estado de São Paulo. Desde 2009, dois mil produ-
tores já passaram pelo treinamento.

 Trabalhando sempre em parceria com outros órgãos liga-
dos à SAA, a CATI, junto com o IAC, Apta Regional e o Instituto 
de Zootecnia (IZ), auxilia na qualificação dos produtores 
em sistemas de integração, como o Sistema de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). “Além disso, a CATI, por 
meio de seu Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
(DSMM), teve e tem um papel importante para multiplicar se-
mentes, principalmente de grãos, e mudas de frutas de varie-
dades desenvolvidas pelo IAC”, enfatizou.

 Ao falar sobre o cinquentenário da CATI, Orlando não pou-
pou elogios à instituição. “São Paulo tem uma das agricultu-
ras mais desenvolvidas do mundo graças também ao trabalho 
da CATI. A assistência técnica aos produtores sempre foi fei-
ta pela CATI, que é uma das poucas organizações com essa 
função no Brasil”, destacou. “Exemplo desse trabalho são os 
projetos Microbacias I e II, com vários casos de sucesso e que 
têm feito a diferença na vida dos produtores rurais em todo o 
Estado de São Paulo”.

IAC 576-70: trabalho integrado gerou o 
desenvolvimento da cultura da mandioca

 Um grande exemplo de como pesquisa e extensão 
trabalhando juntas, podem mudar a realidade em termos 
econômicos e sociais aconteceu com a cultura da mandioca. 

 Para o engenheiro agrônomo Rames Elias, que foi coorde-
nador da CATI entre os anos de 1975 e 1977, uma das ações 
mais marcantes, de trabalho integrado com a pesquisa foi 
a introdução na década de 1980 da variedade de mandioca 
de mesa, IAC 576-70, a popular amarelinha, que se tornou 
a mais cultivada e consumida no mundo, por ter desempe-
nho agrícola superior, ter maior nível de resistência genética 
a doenças; além de bom sabor, textura e cozimento e da cor 
amarela, que indica maior teor de vitamina A. “Eu participei, 
ao lado de outros extensionistas, da difusão dessa variedade. 
Recebíamos o material criado pelo Instituto Agronômico, o 

qual era multiplicado pela área de sementes da CATI e difun-
dido pelas Casas da Agricultura. Foi um trabalho belíssimo”.

 Segundo a pesquisadora científica Tereza Losada do Valle, 
coordenadora do grupo de trabalho que desenvolveu a varie-
dade no IAC, o trabalho para difusão da variedade IAC 576-70 
deu-se em duas frentes: a primeira, para abranger pequenos 
produtores comerciais, foram feitos experimentos para com-
parar as variedades tradicionais. Esses experimentos foram 
feitos por pesquisadores do IAC no início e, posteriormente, 
por meio de ensaios regionais com a participação de técni-
cos da CATI. Na segunda, foram distribuídas novas variedades 
para atingir os produtores e consumidores da periferia urba-
na, onde a mandioca tem uma importante papel na segurança 
alimentar. “Em trabalho feito na década de 1980, o IAC fez 
uma coleta de germoplasma, na periferia de cidades médias e 
pequenas no Estado de São Paulo. Avaliou-se que essas varie-
dades eram pouco produtivas, em média, produziam apenas 
metade da IAC 576-70 e tinham péssimas condições sanitá-
rias. A partir dessas informações, o DSMM da CATI, em cola-
boração com o IAC, desenvolveu um programa de distribuição 
de manivas para essas populações. O trabalho consistia em 
produzir ramas em colaboração com alguns municípios, que 
as distribuiriam aos moradores e forneceriam a mesma quan-
tidade recebida para outro município, e assim por diante”. 

 De acordo com a pesquisadora, inicialmente os agrôno-
mos das Casas da Agricultura tiveram dificuldades em lidar 
com esse novo público. “O problema foi melhor encaminhado 
quando se percebeu que, a maneira mais fácil e eficiente, era 
distribuir as manivas com auxílio das comunidades ligadas às 
igrejas e aos Postos de Saúde. Essa estratégia foi desenvolvida 
e aplicada pelo engenheiro agrônomo da CATI, Rames Elias, 
e foi altamente inovadora e eficiente. Graças a isso dobrou-
se a disponibilidade de mandioca e a IAC 576-70 encontra-se 
em todos os municípios paulistas na periferia das cidades, o 
que  constituiu um grande avanço por atingir populações da 
periferia urbana que antes não se beneficiavam da tecnologia 
e melhorar substancialmente sua segurança alimentar”.

Atualmente, a IAC 576-70 é a variedade 
mais cultivada e consumida no País.
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Casas da Agricultura
A história começou em 1942, com as Casas da Lavoura, se consolidou em 1967,

com a criação da CATI, e segue avançando em 2017.
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Inauguração da Casa da Lavoura de Charqueada

Casa da Agricultura de Jacareí: primeiro prédio construído pelo Estado em 1943

Produtor visita a Casa da Lavoura em 1961
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Construção da Casa da Lavoura de Socorro (SP) em 1960.

Muitos costumam dizer que elas são as portas de en-
trada do trabalho de extensão rural da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento. Mas ao analisar-

mos a história das Casas da Agricultura, é possível atestar 
que elas também são portas de saída: do conhecimento ge-
rado pela pesquisa; de novas tecnologias de manejo, me-
canização, comunicação; de boas novas que geram renda, 
emprego e qualidade de vida, materializados por meio de 
políticas públicas, crédito rural, programas e projetos, os 
quais nos últimos anos têm sido construídos ouvindo os 
anseios e identificando as necessidades dos agricultores 
familiares, público prioritário do trabalho realizado nessas 
unidades. Ou seja, elas são um “portal”, por onde a reali-
dade do mundo rural entra e tecnologias, ações, projetos e 
políticas públicas saem para consolidar o desenvolvimento 
rural sustentável em São Paulo.
 
 Mas para falar desse trabalho, que hoje é realizado em 
todo o Estado, é preciso resgatar um pouco da história que 
começou em 1942. Naquele ano, a Secretaria da Agricultura 
passou por uma reforma para construir uma ordem hierár-
quica, primordialmente sobre os campos de atuação que 
pudessem repercutir significativamente sobre os principais 
fatores econômicos do Estado, como produção vegetal, pro-
dução animal, produção industrial e defesa sanitária. “Até 
aquele momento, a assistência técnica aos agricultores era 
feita pelos órgãos de pesquisa. Nesse ano foram criados os 
Departamentos da Produção Vegetal (PDV) e da Produção 
Animal (PDA) para promover a aproximação entre os agentes 
de pesquisa e os agentes de assistência técnica e extensão ru-
ral que estavam sendo designados, com o objetivo de agilizar 
a transferência, para os agricultores, dos resultados obtidos 

de estudos e investigação, numa estratégia que visava esta-
belecer o entrosamento do trabalho do homem do campo 
à ação oficial”, explica o engenheiro agrônomo João Sálvio 
Netto, que trabalhou por quase 40 anos na CATI. 

 No livro Agricultura Paulista: uma história maior que 100 
anos, de Zoraide Martins, está relatado que, para tal entro-
samento, seria fundamental a presença, em cada município, 
de um agente da agricultura, em estreita colaboração com 
as Comissões da Agricultura, que eram órgãos informativos 
dos fatos de ordem econômica e social de cada município 
do Estado. Surge então, nesse momento, a figura do agrô-
nomo regional que teve como precursor, nos primórdios da 
Secretaria, a pessoa do inspetor dos distritos agrícolas. Esse 
novo personagem estava destinado à relevante missão: a as-
sistência técnica.

 Nesse contexto, então, o ano de 1942 marca o início da 
descentralização da assistência técnica entre os órgãos liga-
dos à Secretaria da Agricultura, que é consolidada com a cria-
ção das Casas da Lavoura, espaços de orientação e assistência 
técnica. O objetivo, de acordo com relatos históricos, foi en-
curtar as distâncias que levassem ao conhecimento sobre a 
produção agropecuária e fomentar a introdução de novas cul-
turas em solo paulista, pois, segundo informações do referido 
livro, no período de 1927 até 1942 – ano de criação das Casas 
da Lavoura, é que aconteceu a consolidação da organização 
da assistência técnica oficial à agricultura paulista, de caráter 
fomentista e articulada com a pesquisa. “As Casas da Lavoura 
passaram a constituir a base de todo o trabalho de assistência 
técnica aos agricultores e de difusão de tecnologias”. Citação 
do livro acima.

Portas abertas para o desenvolvimento no campo
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 Em seu início, as Casas da Lavoura não possuíam 
programação ou metodologia bem definidas, por isso as 
características pessoais de cultura, iniciativa e liderança dos 
técnicos encarregados eram determinantes para o sucesso 
das ações. “Nesse período inicial, as maiores realizações no 
campo da assistência técnica à agricultura paulista deveram-
-se, em grande parte, a um grupo restrito, mas altamente 
qualificado, de agrônomos regionais e técnicos da Secretaria 
da Agricultura, líderes natos, sumamente respeitados por 
agricultores e colegas de profissão e que trouxeram para a 
Secretaria o prestígio de que essa necessitava. Mas o trabalho 
de assistência técnica era, basicamente, de cunho individual, 
dirigido a um número pequeno de agricultores interessados”, 
avalia Abelardo Gonçalves Pinto, engenheiro agrônomo 
da Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI), estudioso das 
estratégias de ação da CATI.

 Carlos Gomes dos Santos Côrtes, que foi coordenador da 
CATI em dois períodos, tendo iniciado sua vida de extensio-
nista na Casa da Agricultura de Aguaí, na década de 1960, 
comenta essa informação: “Nessa época, a Casa da Lavoura 
tinha que ser provida de lideranças frequentes, que eram os 
formadores de opinião, os verdadeiros extensionistas”.

 Mas, apesar de as Casas da Lavoura não terem 
uma programação pré-estabelecida, tinham entre suas 
competências prover a assistência técnica aos pequenos 
agricultores e criadores, para fomento e racionalização de 
produção; realizar cursos rápidos; implantar campos de 
demonstração nos bairros; prestar assistência às famílias do 
interior de São Paulo, por meio de clubes agrícolas e clubes 
femininos de economia doméstica rural, transformação de 
produtos e aproveitamento de subprodutos de origem animal 
e vegetal; organizar concursos, exposições e festas para 
divulgação de práticas e conhecimentos úteis; incrementar 
a produção mista, principalmente horticultura e fruticultura 
com a produção avícola, suína e leiteira; multiplicar e distribuir 
sementes selecionadas de hortaliças; propor medidas de 
racionalização da produção, transporte, armazenamento, 
conservação e distribuição de produtos perecíveis; promover 
a padronização, classificação e embalagem de produtos 
hortícolas, frutícolas, avícolas; difundir o associativismo 
e o cooperativismo; superintender o financiamento para 
aquisição de lote rural.

Criação da CATI: ampliação da atuação das unidades

 Com a criação da CATI, em 1967, órgão no qual se cen-
tralizam as ações de assistência técnica e extensão rural, as 
Casas da Lavoura passam a se chamar Casas da Agricultura, 
com ampliação de suas funções, expressas no novo nome, 
haja vista que o termo agricultura está relacionado a tudo o 
que envolve o meio rural. “Para desenvolver as múltiplas ati-
vidades da CATI, as Casas da Agricultura se tornaram a linha 
de frente do trabalho, pois foi por elas que a instituição aten-
deu diretamente os produtores rurais, prestando o serviço 
de extensão rural em diversos níveis; com alcance individu-
al, realizando visitas de orientação técnica e consultas; e em 
grupo, fazendo demonstrações e adaptações de tecnologias, 
com métodos, práticas e resultados; organizando e ministran-
do palestras, reuniões, Dias de Campo e excursões; e em nível 
massal, transmitindo mensagens técnicas aos agricultores; 
bem como comercializando sementes e mudas, oriundas dos 
Postos de Sementes, e publicações”. 

 Antes da criação da CATI, as Casas da Lavoura contavam 
com o apoio do Centro de Orientação Técnica (COT) e depois 
com o do Departamento de Extensão Rural (Dextru) – criado 
em 1981 –, que se tornou a área responsável pelo suporte às 
Casas da Agricultura, para a execução de projetos e progra-
mas, seguindo prioridades e diretrizes dos governos estadual 
e federal. 

 Nas décadas subsequentes (1970, 1980 e 1990) houve 
trabalhos marcantes executados pelas Casas da Agricultura. 
Carlos Côrtes lembra de alguns: “No final da década de 1970 
foi celebrado um convênio entre a CATI, a Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) e a 
Associação Paulista dos Criadores de Suínos, por meio do qual 
se implantou o Registro de Origem Inspecionada e Registro de 
Produção, tendo sido a Casa da Agricultura a responsável por 
esses programas. Ainda nesse período, entre seus programas 
de trabalho estabelecidos, destacou-se o projeto de erradica-
ção do cancro cítrico, por meio do qual as Casas da Agricultura 

foram responsáveis pelo levanta-
mento, pela erradicação e reinspe-
ção dos pomares de citros. Foi uma 
oportunidade de os extensionistas e 
técnicos da área da Defesa Sanitária 
Vegetal da CATI promoverem muitos 
métodos educacionais”.

 Na década de 1980, ainda se-
gundo Côrtes, a CATI, para dinami-
zar a transferência de tecnologia, 
investiu fortemente no treinamen-
to dos extensionistas das Casas da 
Agricultura, realizando cursos de 
metodologia e de conhecimentos 
técnicos gerais em diversas linhas 
de atuação. 

 Na década de 1990, no contexto da reorganização da 
proposta de trabalho da instituição, foi estabelecido pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, via CATI, um 
convênio com prefeituras municipais, por meio do qual foi 
feita uma descentralização da tomada de decisões e uma 
concentração de esforços, recursos estaduais, municipais e da 
comunidade. “Para que essa parceria de municipalização fosse 
concretizada, foram estabelecidas como diretrizes a criação de 
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, elaboração 
de Plano Plurianual (aprovado por esses Conselhos) e a criação 
de um órgão municipal ligado à agropecuária, podendo ser 
Secretaria de Agricultura, Departamento ou similares. Mas a 
grande mudança foi a disponibilização de recursos do Estado 
para que as prefeituras que aderissem ao Sistema Estadual 
Integração de Agricultura e Abastecimento (SEIAA), conhecido 
como ‘Municipalização’, contratassem funcionários técnicos 
para as Casas da Agricultura, com o objetivo de otimizar o 
trabalho realizado nessas unidades”, comenta o coordenador 
da CATI, João Brunelli.
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 Quando foram criadas, a maioria das Casas da Lavoura, as 
quais não foram estabelecidas em todos os municípios em um 
primeiro momento, não tinha edificações próprias. Muitos técni-
cos ficavam em locais alugados ou cedidos pelas prefeituras.

 O primeiro edifício construído para abrigar uma Casa da 
Lavoura no interior do Estado foi o de Jacareí (atual Casa da 
Agricultura de Jacareí, ligada à CATI Regional Pindamonhangaba), 
inaugurado em 7 de setembro de 1943, em um terreno doado 
pela prefeitura municipal. “Somente uma minoria, como é o caso 
das Casas da Lavoura de Jacareí, e de Casa Branca, inaugurada 
na década de 1950 (que atualmente integram, como Casas da 
Agricultura, as CATI Regionais Pindamonhangaba e São João da 
Boa Vista, respectivamente), funcionava em prédios próprios”, 
explica Ypujucan Caramuru Pinto, coordenador substituto da CATI 
e diretor do Departamento de Comunicação e Treinamento, que 
frequentava a Casa da Agricultura de Casa Branca na adolescên-
cia, para comprar sementes para o avô.

 A maioria das edificações das Casas da Agricultura, que hoje 
integram a rede CATI, está datada da década de 1960, mais pre-
cisamente entre os anos de 1960 e 1962, quando o governador 
Carvalho Pinto destinou recursos do Instituto de Previdência do 
Estado de São Paulo (Ipesp) para a construção.

Edificações das Casas da Agricultura

Panorama atual
 Hoje, a instituição tem em seu organograma 594 Casas da Agricultura, agregadas em 40 Escritórios de Desenvolvimento 
Rural (EDRs), as Regionais da CATI, como são conhecidas. “Por meio do trabalho realizado nas Casas da Agricultura, que con-
sideramos o braço que chega efetivamente ao produtor rural, temos levado às famílias rurais políticas públicas, executado 
projetos e realizado ações que têm gerado emprego, renda e qualidade de vida às pessoas do meio rural, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável no campo, a contenção do êxodo rural e a disponibilização de alimentos que garantam a seguran-
ça alimentar da população e o acesso a bens essenciais para a vida como o solo, a água e a energia”, avalia João Brunelli Júnior, 
coordenador da CATI.

 Os números de atendimento diretos, prestados pela CATI, evidenciam que o trabalho da instituição é muito importante para 
o seu público beneficiário. São realizados, em média, 24 mil atendimentos mensais em toda a rede CATI.

DEPOIMENTO
Antônio Segundo Quito, extensionista atuando há 45 anos em Casa da Agricultura

 “Quando ingressei no serviço público, em 1972, não era só 
em municípios pequenos que os chefes de repartições públi-
cas eram respeitados; jornais e rádios nos procuravam cons-
tantemente. Novato no serviço, assumi a Casa da Agricultura 
de Tupi Paulista, com 26 funcionários. Tínhamos equipe de 
combate ao cancro cítrico, escriturário, servente, pessoal da 
aftosa (agora Coordenadoria de Defesa Agropecuária), clas-
sificador e provador de café, médico veterinário. E tínhamos 
muito serviço, das 8h às 18h. O veículo de trabalho era uma 
Kombi, para os técnicos, e um Jeep para os auxiliares. Mas 
não era a Kombi tipo ‘Cinzano’, como eram chamadas as anti-
gas (preta, vermelha e branca).

1972 e 2017

Telegrama do governador Carvalho Pinto sobre 
construção de Casa da Agricultura - 1960
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 O nosso dia a dia era acompanhar vacinações; fazer proje-
tos de conservação de solos; fazer levantamentos do Schattan 
(levantamentos subjetivos de safras do Instituto de Economia 
Agrícola - IEA, os quais agrônomos dos anos de 1960 e 1970, 
chamavam de Schattan, porque esse era o sobrenome do 
pesquisador do IEA, que os idealizou e cobrava dos técnicos 
o preenchimento trimestral; fazer laudos para financiamen-
tos; realizar palestras, Dias de Campo, principalmente para 
mostrar as muitas inovações em máquinas para o controle 
de ferrugem do cafeeiro – era aquela loucura (pulverizadores 
costal manual e motorizado, por tração animal, tratorizado e 
até com mangueiras para lavouras fechadas); o pulverizador 
por tração animal durou pouco, porque os animais dispara-
vam quando se acionava o motor do pulverizador...

 Veja uma coisa, quando ingressei em 1972, a CATI lançou o 
plantio de capim por sementes (o pessoal plantava de mudas; 
tivemos muitas fases na pecuária – do jaraguá, do colonião, 
do pangola, da braquiaria, todos de mudas) e começamos 
a colocar em prática o Método CATI, que possibilitava obter 
pasto em 60 dias, por meio do plantio com sementes. Fizemos 
demonstrações, testes, acompanhamentos. Lembro que em 
propriedades pequenas, onde os produtores não tinham tra-
tor, fazíamos a distribuição das sementes de capim com pol-
vilhadeiras costais (naquele tempo ainda usada espalhar o pó 
de broca, conhecido como BHC) e fazíamos a compactação no 
pernoite, com o gado da vizinhança.

 Em 1975, depois da grande geada, eliminamos os cafezais 
‘em quadro’, passamos para o plantio em renque, em nível, 
com novos espaçamentos, novas linhagens, visando à meca-
nização; isso sempre junto com o Instituto Agronômico (e o 
apoio do dr. Alcides de Carvalho). Aqui em Lupércio houve 
a renovação de 90% do parque cafeeiro. Você não acha que 
essa é a importância da CATI? Transferir tecnologias no mo-
mento certo? A do extensionista é enxergar os problemas e 
resolver, muitas vezes esperando o momento adequado.

 Ao longo dos meus 45 anos de trabalho na Casa da 
Agricultura, foram muitas as passagens marcantes, mas uma 
que me emocionou, em particular, foi a história de um jovem 
que participou de um curso de tratorista no final dos anos de 
1970 e que se mudou para o Estado do Paraná. Com dificul-

dades para arrumar serviço, pois não possuía uma “carta de 
apresentação”, lembrou que em sua mala tinha o certificado 
da CATI desse curso e mostrou ao fazendeiro, que o contratou 
dizendo que valia mais que a tal carta de apresentação. Ele 
me escreveu agradecendo bastante.

 Outro fato que me marcou aconteceu em 1983, quando 
Franco Montoro assumiu o governo do Estado, José Gomes 
da Silva, secretário da Agricultura na época, me convidou 
para ser o diretor da Delegacia Regional Agrícola (Dira) de 
Marília; tive que ir a São Paulo agradecer e indicar outro 
nome, uma vez que minha vocação era ser extensionista na 
linha de frente da CATI. Mas durou pouco; meses depois me 
pediu um favor de assumir o cargo de delegado agrícola em 
Marília, para resolver um problema político local; disse a ele 
que ficaria apenas por apenas seis meses; quando estava 
para vencer o prazo, me pediu para ficar mais seis. Então 
fui delegado agrícola por um ano, mas o coração batia pelo 
trabalho na Casa da Agricultura... Assim sendo, voltei e não 
saí mais, até hoje.

 Por esse relato, já é possível notar a diferença entre ‘Casa 
da Lavoura’ e a estrutura de hoje... Mas cada uma com sua 
importância, no seu lugar e tempo. Só que hoje o nosso qua-
dro de funcionários está muito reduzido. Aqui na Casa da 
Agricultura de Lupércio tínhamos oito funcionários até algum 
tempo atrás; hoje só a minha ‘Euquipe’, e o trabalho continua 
extenso. Atualmente dependemos muito dos técnicos muni-
cipalizados nas Casas da Agricultura.

 Posso dizer que o trabalho da CATI foi e é muito relevan-
te para todos os agricultores (grandes, médios e pequenos); 
mas hoje os beneficiários do nosso trabalho se inverteram; 
quando comecei atendíamos mais os grandes, hoje nosso 
público prioritário são os agricultores familiares”, Antônio 
Segundo Quito,  engenheiro agrônomo, ingresso na CATI em 
28/12/1972, na Casa da Agricultura de Tupi Paulista e trans-
ferido para a Casa da Agricultura de Lupércio, em 1974, onde 
está até hoje (completando, em 2017, 45 anos de trabalho na 
Casa da Agricutura), atuando, como ele gosta de dizer, na sua 
“missão”.

 “Sou filho de agricultores, mas o pontapé inicial, o que re-
almente me despertou para continuar o trabalho produtivo no 
sítio, foram as atividades da Casa da Agricultura, pois  foram 
nas palestras, nas excursões e nos Dias de Campo que apren-
demos mais. O trabalho dos técnicos das Casas da Agricultura 
é muito importante, pois nos incentiva como produtores a nos 
unir e trabalhar em conjunto. Eu e minha família dependemos 
do trabalho da Casa da Agricultura há 30 anos. Um exemplo 
de ação que mudou a minha vida como produtor rural acon-
teceu quando o técnico da Casa da Agricultura me incentivou 
a integrar o Projeto CATI Leite e adotar as metodologias; re-
sultado: passei de 70 litros de leite/diários, para uma produ-
ção de 320 litros/dia, em  dois hectares. Hoje, meu rebanho é 
outro. A dedicação do técnico da Casa da Agricultura influen-
ciou até a formação dos meus filhos: um cursa agronomia e o 
outro medicina veterinária. Sonho que eles desenvolvam um 
trabalho bom como o do Casa da Agricultura”.

DEPOIMENTO
Com a palavra um beneficiário do trabalho das Casas da Agricultura

Devanir Aparecido Colombo – agricultor, presidente do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural de Lupércio e

da Associação dos Agricultores Familiares de Lupércio.
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Projetos e Ações Marcantes a partir de
2010

Bovinocultura Leiteira Paulista

Integra SP

Microbacias II
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A pecuária leiteira é uma das mais representativas ati-
vidades da agricultura familiar em qualquer lugar do 
mundo. Não poderia deixar de ser no Estado de São 

Paulo, onde movimenta toda uma cadeia produtiva, gerando 
emprego e renda, desde a ponta no campo até os grandes lati-
cínios e as mais variadas indústrias alimentícias. Atenta a este 
universo e às necessidades dos pecuaristas que trabalham em 
pequenas áreas, a CATI, em setembro de 1998, firmou uma 
parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa-Sudeste), sediada em São Carlos (SP), e passou a 
capacitar técnicos e produtores para um projeto de trans-
ferência de tecnologia que passou a se chamar: Viabilidade 
Leiteira em Propriedades Familiares.

 Assim, foram instaladas as primeiras unidades-piloto as 
quais serviram de exemplo e divulgação de várias práticas, 
que vão desde a reforma das pastagens à instalação de pique-
tes, à nutrição, ao conforto animal, ao manejo reprodutivo, 
técnicas que juntas garantem um retorno em maior produti-
vidade e melhor qualidade de leite, melhoramento genético 
do rebanho e sanidade dos animais.  O Projeto da Embrapa-
Sudeste, conhecido como “Balde Cheio”, foi estendido não só 
para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil em parcerias 
firmadas com os governos estaduais. 

 Em um segundo momento, os técnicos da CATI, treinados 
pela Embrapa, passaram a averiguar as necessidades mais es-
pecíficas do Estado de São Paulo, verificadas durante a mo-
nitoria do Projeto que passou a ser chamado Viabilidade da 
Pecuária Leiteira para o Estado de São Paulo. Outros tantos 
pecuaristas foram aderindo e, em um amadurecimento de 
ambas as partes, técnicos e produtores, surgiu, em 2007, por 
meio de uma Portaria do coordenador, o CATI Leite - projeto 
que tem a intenção não só de divulgar as práticas, disseminan-
do os resultados em Dias de Campo para que as informações 
possam chegar a mais e mais pecuaristas, mas de oferecer um 
planejamento operacional e estratégico para a propriedade 
leiteira, tornando o produtor de leite competitivo e atento às 
exigências do mercado consumidor. 

 Os monitores treinados para o CATI Leite têm a missão 
de fazer chegar ao agricultor familiar e também ao pequeno 
e médio proprietário rural que queira se dedicar à atividade 

leiteira, as técnicas para implantação do projeto em sua pro-
priedade. Não se tratam mais de propriedades-piloto, mas de 
propriedades assistidas e orientadas pelos técnicos da CATI 
em suas mais diversas especialidades: medicina veterinária, 
zootecnia, agronomia. 

 A estratégia principal é o acompanhamento de proprieda-
des assistidas, que sirvam de modelo junto aos produtores de 
leite da região. Nessas propriedades desenvolvem-se ativida-
des como: planejamento operacional e estratégico da proprie-
dade; alimentação do rebanho (formação, manejo, adubação 
e divisão das pastagens; orientação sobre formação e manejo 
do canavial e da capineira) e realização de silagens; formação 
e manejo de pastagem de inverno; formulação de rações para 
vacas, bezerras e novilhas; manejo sanitário do rebanho; ela-
boração de programa sanitário; controle de vacinações e ver-
mífugos; vacinação de bezerras contra brucelose; tratamento 
e controle das principais enfermidades; manejo reprodutivo do 
rebanho; manejo de ordenha e qualidade do leite; segurança 
alimentar; Boas Práticas sanitárias; entre outras atividades. 
São, atualmente, 820 produtores distribuídos em 320 municí-
pios e oito mil hectares, envolvendo 20 mil animais e uma pro-
dução de cinco milhões de litros de leite por mês.

Bovinocultura Leiteira Paulista
A história do Projeto 
CATI Leite e as novas 

estratégias e os desafios 
para incrementar a cadeia 

produtiva
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)

gdauria@cati.sp.gov.br
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 Estudos realizados sobre a bovinocultura leiteira no Estado 
de São Paulo demonstram que, nos últimos anos, o número 
de produtores de leite no Estado vem sofrendo redução, cau-
sada pela competição com atividades agropecuárias mais lu-
crativas, que passaram a ocupar a área e a mão de obra dispo-
nível. Reduziram-se a área de pastagens e o número de vacas 
ordenhadas e, consequentemente, houve diminuição da pro-
dução, comercialização, renda e dos empregos relacionados 
com a atividade leiteira no território paulista. 

 Diante desta realidade, a CATI está propondo uma mudan-
ça na condução dos trabalhos realizados pela instituição até o 
momento, utilizando as experiências adquiridas pelos exten-
sionistas para implantar tais mudanças. 

 Cada Regional definirá sua equipe para projetos es-
pecíficos, elaborando projetos regionais. Será feito um 
diagnóstico da situação atual, firmando possíveis parcerias 
com laticínios, cooperativas e outras empresas do setor. Em 
seguida, a equipe da Regional deverá aplicar um questionário 
de Boas Práticas de Produção para definir um “marco zero” 
do projeto, que deverá ser conduzido de maneira coletiva, 
abrangendo um grande número de produtores com produções 
ou processos produtivos semelhantes, sempre estabelecendo 
objetivos e metas bem definidas.

 Para atingir os novos objetivos, buscar-se-á a implemen-
tação de estratégias técnicas voltadas às propriedades aten-
didas. O objetivo é aumentar a produtividade por área e por 
vaca ordenhada, além de promover a produção de leite com 
os padrões estabelecidos pela Instrução Normativa 62 (IN 
62) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). Será considerada, para o planejamento e a execução 
das atividades a serem implementadas nestas unidades de 
produção, uma escala de prioridades na adoção das estraté-
gias técnicas, seguindo o diagnóstico feito pelos técnicos das 
Regionais na elaboração dos projetos.

NOVAS ESTRATÉGIAS 

• Gestão da propriedade.
– planejamento operacional e estratégico da propriedade.

• Nutrição do rebanho.
– pastagem (formação, reforma, manejo, adubação, irriga-

ção e recuperação de pastagens degradadas).
– suplementação alimentar.
– produção de alimentos volumosos para seca.

• Boas Práticas Sanitárias e de Reprodução.
– manejo sanitário de bezerras, novilhas, vacas e reprodu-

tores.
– manejo reprodutivo, inseminação artificial e outras téc-

nicas.
– manejo de ordenha, prevenção, controle e tratamento de 

mastite.
– controle de zoonoses.

• Conforto e bem-estar animal.
• Melhoramento genético do rebanho.
• Destinação adequada dos resíduos.
• Agregação de valor, qualidade do leite e produção de ali-

mento seguro.

Novos Tempos
Plano de Desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira Paulista

Proposta elaborada pela Comissão 
Técnica de Bovinocultura da Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento

MISSÃO

“Promover o desenvolvimento sustentável da atividade leiteira, por meio de assistência técnica e extensão 
rural, com programas e ações participativas e o envolvimento da comunidade, das entidades parceiras e

de todos os segmentos da cadeia produtiva do leite no Estado de São Paulo”.
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 O gado de leite há muitos anos vem mantendo a agricultu-
ra familiar; gerações permaneceram na zona rural em função 
da atividade, a qual pode ser encontrada nos mais diferentes 
locais do País. O Estado de São Paulo também tem as suas ba-
cias leiteiras mais importantes, como na região de São João da 
Boa Vista e no Vale do Paraíba, mas fomos buscar dois exem-
plos fora dessas bacias, as regiões de Presidente Venceslau e 
Itapetininga nas quais dois produtores familiares, que vivem 
exclusivamente da atividade, acreditaram no Projeto CATI 
Leite e mudaram a sua realidade social e econômica, via pro-
dução leiteira.

 Mecias Lúcio Machuga e a sua mulher, Margarete Glovaski 
Machuga, são de Itapetininga, região que tem como pontos 
fortes o clima favorável, a abundância de recursos hídricos 
e a proximidade com grandes mercados consumidores, mas 
que detém índices baixos de produtividade da pecuária lei-
teira. Em setembro de 2012, eles conheceram e começaram 
a implantar o CATI Leite no Sítio São José, uma área de 68ha 
onde praticamente a metade era utilizada para a atividade 
(34,2ha). “Apesar dos piquetes e da rotação do pastejo, a pas-
tagem era mal adubada e manejada e a produtividade baixa, 
1.622 litros/ha/ano e o fluxo de caixa mensal não chegava a 
R$ 800,00”, relembra a zootecnista Ana Paula Roque, da CATI 
Regional Itapetininga. Cada vaca produzia em média 12 litros 
de leite por dia!

 A estratégia foi arrendar uma área de 24,2ha, gerando 
uma receita de R$ 13.500,00/ano e vender 50 animais (ma-
chos, vacas e bezerras de descarte), obtendo uma receita de 
R$ 29 mil para investimento. A partir daí e da confiança nos 
resultados, Mecias adquiriu, em 2013, um resfriador, garan-
tindo a qualidade na armazenagem do leite. Com o acom-
panhamento técnico, em 2014 investiu em irrigação, melho-
rando a qualidade e a produção da forragem, e substituiu a 
ração comprada por um volumoso produzido na propriedade, 
reduzindo o custo. Outra redução foi na área utilizada para 
a atividade, para apenas 6ha. “No entanto a produtividade 
saltou para 12.500 litros/ha/ano e o fluxo de caixa mensal 
para R$ 2.325,75”, conta Ana Paula. No ano passado, Mecias 
e Margarete construíram o fosso na sala de ordenha e com-
praram um gerador para não haver mais perda de leite causa-

da por falta de energia. “Certamente há ainda muito trabalho 
a ser feito”, afirma a técnica, “mas o mais importante foi a 
construção da confiança entre o extensionista e o produtor”. 
Hoje, cinco anos depois da implantação do Projeto CATI Leite, 
o Sítio São José é um exemplo de bons resultados e de que 
é possível ter lucratividade, basta unir a assistência técnica 
comprometida com o produtor interessado em progredir na 
atividade. 

Índices 2012 2016

Área destinada
à atividade leiteira 34,2ha 6ha

Vacas no rebanho 17 18

Vacas em lactação 13 14

Produção
média de leite

152
(leite/dia)

206
(leite/dia)

Produção
média por vaca

1.622
(leite/ha/ano)

12.500
(leite/ha/ano)

Renda bruta
(leite+animais)

R$ 50.553,97
(ano)

R$ 104.002,00
(ano)

Despesas de custeio R$ 32.616,00
(ano)

R$ 55.205,00
(ano)

Despesas
com investimento

R$ 8.390,00
(ano)

R$ 20.888,00
(ano) 

Margem bruta mensal R$ 524,50
(R$/ano)

R$ 8.132,83
(R$/ano)

 Os números falam por si, mas Mecias faz questão de frisar 
que o resultado não aparece do dia para a noite e conta que 
não existe milagre, é preciso persistência e ter consciência 
das idas e vindas da atividade. Ele diz que as pessoas acham 
que vão ficar milionárias, toda via não persistem, uma hora 
investem em uma atividade, outra hora em outra, mas a sua 
mensagem para quem quer ter retorno é que leva um tempo 
para os resultados aparecerem. 

 “Em 1990, eu decidi que ia tirar meu sustento da proprie-
dade e foi preciso empenho, tive que passar por um choque 
de gerações, mudar antigos costumes. Meu pai tirava de três 
a quatro litros de leite por vaca no sistema antigo. Já eu estou 
investindo em alimentação do gado e em qualidade. Não que-
ro aumentar o rebanho ou a área, mas quero ter produtivida-
de. Hoje, depois de quatro anos no CATI Leite, tiro em torno de 
20/litros/vaca/dia. Ainda quero conhecer a praia, mas não dá 
tempo. Fiz uma opção que é fazer o que sei, afinal o que eu iria 
fazer na cidade?”

 Mecias conta, bem humorado, que ele e Ana Paula (a téc-
nica da CATI que o atende) divergem. “Ela é brava”, denuncia 
bem-humorado, “levou um tempo para confiarmos um no ou-
tro, mas agora chegamos a um equilíbrio”. A meta é chegar a 
300 litros por dia, contudo Mecias se preocupa em avisar aos 
interessados: “Não é milagre, leva tempo e dedicação, mas o 
resultado aparece”. E se não dá para ficar rico, com certeza 
dá para aumentar a renda e investir em qualidade de vida no 
campo.

Itapetininga 
Produtor garante: “com trabalho, dedicação e persistência o resultado aparece”
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 O antes e depois que aconteceu no sítio São João e na 
vida dos proprietários João Vagula e Hilda Fuchi é definido 
pelo diretor da CATI Regional Presidente Venceslau, Felipe 
Melhado, como “o túnel do tempo do Projeto CATI Leite”. 
Essa história começou em 2007, quando as duas filhas do 
casal ainda eram menores e todos moravam na propriedade 
de menos de 18 hectares e todos ajudavam na lida diária 
com o gado de leite. Apesar de ter 35 animais no rebanho, a 
produção média era de apenas 50/litros/leite/dia, uma mé-
dia de sete a 10 litros por vaca. João Vagula queria triplicar a 
produção para 150 litros.

 Foi aí que entrou o acompanhamento técnico da enge-
nheira agrônoma Maria Regina Vieira da Rocha. Juntos, pro-
dutor e técnica, definiram uma nova estratégia: implantaram 
0,6ha de tifton com preparo total do terreno e dividiram a 
área em 18 piquetes. “A irrigação foi feita à mão, com man-
gueira”, conta o casal, e foi assim que funcionou durante um 
ano e meio, quando finalmente houve a possibilidade de in-
vestirem na implantação de um sistema fixo de irrigação. Na 
época, foi proposta também a instalação de um canavial em 
0,7ha para auxiliar na alimentação do gado no cocho.
 
 Foram necessários mais três anos para que fosse possível 
ampliar a área de tifton em mais 0,4ha, totalizando 1ha. Nesta 
área, ao invés do preparo total do terreno, foi feito o plantio 
direto sobre a palhada que ficou após a dessecação do gra-
mão pré-existente. “Foi um sucesso, com bom pegamento do 
capim e ótimo resíduo de matéria orgânica do capim ante-
rior”, afirma Maria Regina, dizendo que essa ‘foi uma ideia do 
seu João e eu apenas apoiei tecnicamente”.

 “No começo, as dificuldades eram enormes, devido à falta 
de recursos do produtor, mas mudanças simples, como no-

vas técnicas de manejo da pastagem e do rebanho, contribu-
íram para melhorar a produção e os primeiros resultados o 
motivaram a investir na propriedade”, lembra Maria Regina, 
que acompanhou o passo a passo dessas mudanças. O maior 
sonho do casal era poder ver as filhas estudando, essa era a 
meta pela qual lutavam. “O empenho e a força de vontade 
dos produtores tornaram a propriedade um modelo na CATI 
Regional Presidente Venceslau”, frisa Felipe Melhado.

 Seu João Vagula e Dona Hilda passaram a receber muitas 
visitas de outros produtores rurais que também queriam im-
plantar o CATI Leite. João Vagula chegou a tirar 250 litros/dia, 
100 litros a mais do que a sua meta inicial. Com o sucesso 
na produção leiteira, a família conseguiu reformar a casa, que 
era de madeira e hoje é de alvenaria, e as filhas foram mo-
rar e estudar na cidade, para orgulho do casal. Atualmente, 
a média de produção diária é de 165 litros/leite/dia e estão 
felizes com a produção, pois já alcançaram o que pretendiam: 
reformar a casa e colocar as filhas para estudar. Nos dias atu-
ais, tiram sustento financeiro suficiente para tocar a vida que 
queriam.

 Essa é a história de dois casais, mas elas são muito pareci-
das com a de milhares de pequenos proprietários rurais que 
têm na produção leiteira sua principal atividade a garantir o 
sustento da família. São agricultores familiares, a maioria her-
dou a propriedade, têm orgulho do que fazem, gostam do seu 
dia a dia no campo, não querem outra vida, mas almejam ter 
em suas pequenas propriedades uma forma de sustentar suas 
famílias e seus sonhos. O Projeto CATI Leite realmente pode 
não tornar ninguém um milionário do leite, mas com certeza 
em produtores-exemplos, que estão felizes da vida, garantin-
do o seu sustento e a continuidade das próximas gerações.

Presidente Venceslau
A história de uma família
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Em seus 50 anos de existência, a CATI sempre se preo-
cupou com o fundamental da atividade agrícola: a con-
servação do solo e da água, recursos naturais que estão 

intimamente ligados. Um solo mal conservado certamente irá 
comprometer não só a qualidade como a quantidade de água, 
recurso que é cada vez mais valorizado quando se pensa em 
sustentabilidade, termo que a partir da Eco-92 passou a fazer 
parte do dia a dia não só dos agricultores, mas das gerações,-
subsequentes.

 Mas vamos ao básico da conservação. Um solo sem co-
bertura vegetal recebe o impacto direto das gotas de chuva, 
que destroem os torrões de terra e a carregam para córregos, 
riachos e rios, assoreando os cursos d’água e comprometendo 
o equilíbrio das bacias. Daí a importância das matas ciliares, 
mas não exclusivamente ou isoladamente elas, é preciso co-
bertura vegetal em toda a área, bem como implantar sistemas 
de terraceamento, fazer barragens, lombadas e “bigodes” nas 
estradas, é essecial conter a água a tempo de ela poder pene-
trar no solo e chegar ao lençol freático, alimentando “os rios 
subterrâneos” que não são vistos, mas têm enorme importân-
cia na saúde do Planeta. Ou seja, a necessidade de se planejar 
o uso e as intervenções no solo em nível de áreas de contribui-
ção, de modo a contemplar todas as fases cronológicas para 
manter ou recuperar suas propriedades e potencialidades.

 Essa tem sido, por décadas, uma das preocupações da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que por intermé-
dio de várias ações ao longo dos tempos vem divulgando, via 
extensão rural, as preocupações, considerações e novas técni-
cas para o campo, para que o homem possa, além de produzir 
alimentos, garantir a integridade da natureza, ter lucrativida-
de em sua atividade, gerar renda e oferecer novos empregos.

 Dessa preocupação renovada a cada ano nasceu o Projeto 
Integra SP, que tem o objetivo de oferecer ações integradas de 
conservação dos recursos naturais e linhas de financiamen-
to específicas para a recuperação de áreas degradadas por 

grandes erosões (linha Radge) de modo que passassem a ser 
executadas. O Integra SP prega a integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) ou, como vem acontecendo de maneira mais 
evidenciada, principalmente na região oeste do Estado de São 
Paulo, que, por sua fragilidade e pelos ciclos de plantios exten-
sivos, na época da expansão cafeeira, e posterior degradação 
das pastagens, a integração lavoura-pecuária ou pecuária-flo-
resta. Passou também a ser a última ferramenta do extensio-
nista, que se via restrito ao orientar a implantação de práti-
cas conservacionistas e esbarrava na limitação da capacidade 
financeira do produtor. Hoje, pode-se indicar o conjunto de 
práticas com a garantia da subvenção ou financiamento para 
a sua efetiva implantação.

 Segundo o especialista em conservação do solo pela CATI, 
engenheiro agrônomo Mário Ivo Drugowich, foi fundamental 
nessa empreitada a parceria com a Universidade do Oeste 
Paulista (Unoeste), de Presidente Prudente, e levou para o 
campo as pesquisas e experiências que foram exaustivamen-
te testadas e comprovadas para aplicação em solos predo-
minantemente arenosos. Segundo Edmar Moro, professor 
da Unoeste, “o sistema ILPF, aliado ao plantio direto sobre a 
palha (PDP), é a única saída para recuperar os solos de forma 
gradativa, para que eles voltem a oferecer resultados positi-
vos em relação à produtividade no campo. Essa iniciativa pos-
sibilitou inclusive o grande incremento da cultura da soja na 
região nos dois últimos anos agrícolas”.

 O Projeto Integra SP ainda não havia sido assim nomeado 
quando o engenheiro agrônomo Ednaldo Aure Mathias co-
meçou a implantar em sua propriedade a integração lavou-
ra-pecuária, fazendo rotação das pastagens para o gado de 
corte com o plantio de soja. Os resultados foram tão positi-
vos para ambas as atividades, que a propriedade se tornou o 
maior exemplo para a região, o Estado e também para o País, 
já que recebe visitantes de vários estados da Federação. “O 
sistema integração lavoura-pecuária trouxe benefícios acima 
das expectativas. Além da recuperação da fertilidade do solo, 
diminuiu a perda de matéria orgânica e os efeitos da seca e 
dos veranicos, que são comuns na região. Fizemos vários tes-
tes de manejo e chegamos ao plantio de dois anos de soja no 
verão e milho safrinha, com dois anos de pecuária”, relatou 
Ednaldo, que trabalhou como extensionista da CATI por 30 
anos, responsável pela Casa da Agricultura de João Ramalho, 
na região de Presidente Prudente, e tem orgulho de ver que 
sua propriedade, a Fazenda Ybyete Porá, em Rancharia conti-
nua como campo de demonstração para muitos outros.

 A propriedade já era modelo quando o Projeto Integra SP 
foi lançado, em Dracena, pelo governador Geraldo Alckmin, 
com a expectativa de recuperar, até 2020, 20% de áreas com 
pastagens degradadas e controlar 800 voçorocas em todo o 
Estado.

Como o Projeto Integra SP reuniu várias 
ações em um só projeto com

vertentes variadas e
linhas de financiamento diferenciadas.

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)
gdauria@cati.sp.gov.br
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O Projeto Integra SP − Recuperação de Áreas Degradadas 
por Grandes Erosões (Radge) também subsidia, com 
recurso a fundo perdido, os produtores rurais que 

têm grandes erosões em suas terras. Para receberem o bene-
fício, os proprietários devem procurar a Casa da Agricultura 
do município ao qual a propriedade está vinculada, para que 
seja providenciado um projeto técnico pela Unidade Técnica 
de Engenharia da Regional responsável pelo município. O 
projeto fica a cargo e sob a supervisão dos técnicos da UTE, 
após passar pela aprovação e liberação do engenheiro agrô-
nomo Mário Ivo Drugowich, que é presidente da Comissão de 
Conservação do Solo e da Água e Agricultura de Baixa Emissão 
de Carbono. 

 Os beneficiários contribuem com uma porcentagem das 
despesas efetuadas, de acordo com a sua classificação, pelo 
critério de área. O pequeno produtor (área de até quatro mó-
dulos fiscais) terá 90% de reembolso das despesas até o limite 
que passou de R$ 10 mil em 2013 para R$ 15 mil em 2015 e 
assim permanece até o momento. Já para o produtor médio 
(área de até 10 módulos fiscais), o reembolso é de 85%, sen-
do 15% contrapartida do proprietário e para o grande (área 
acima de 10 módulos fiscais) o reembolso é de 75%, com 25% 
de contrapartida do proprietário. Ou seja, todos têm direito 
ao recurso disponível, que para 2017 é de R$ 5 milhões. “O 
nosso gargalo tem sido a equipe técnica reduzida”, diz Mário 
Ivo, que conta com 30 UTEs em todo o Estado e, em cada uma 
delas, geralmente apenas um técnico atuando tanto na fase 
de projeto como no acompanhamento da obra.

Radge - Recuperação de Áreas Degradadas por Grandes Erosões

 “O recurso de R$ 15 mil geralmente cobre as despesas e os 
projetos são executados tendo em mente esse valor, mas os 
proprietários se animam e acabam fazendo uma área maior 
ou mais intervenções porque compreendem que essa é uma 
grande oportunidade oferecida pelo governo estadual para 
valorizarem suas terras; então não é raro pedirem para incluir 
um ítem ou outro ou uma área pouco maior do que a inicial-
mente projetada e aí arcam com as despesas. De qualquer 
forma, o reembolso só é efetuado ao término do projeto, 
então muitas vezes eles desembolsam e depois recebem. “É 
uma questão que envolve o comprometimento do produtor, 
ele precisa saber que é um recurso disponível, um dinheiro 
barato, mas tem que dar a contrapartida”, avalia Mário Ivo. 
E aí todos ganham, principalmente a população do Estado de 
São Paulo já que os reflexos do campo, sejam eles econômicos 
ou ambientais, podem ser sentidos também na área urbana.

Recuperação de áreas
O Estado de São Paulo possui, em área agricultável, 

21,5 milhões de hectares, sendo que 7,8 milhões corres-
pondem a pastagem. No entanto, estima-se que 6,1 milhões 
de hectares estejam com algum grau de degradação. São 
áreas que necessitam de manejo diferenciado, a fim de que 
o agricultor possa obter ainda mais produtividade e renda.

Criado para recuperar as áreas degradadas, o Projeto 
Integra SP, com suas variáveis acertadas, viabiliza o plan-
tio outras culturas e/ou de florestas numa mesma área por 
sistemas integrados de rotação, consorciação ou sucessão. 
Dessa forma, uma propriedade rural produzirá o ano todo 
com marior diversidade e intensidade.

O Projeto Integra SP vai ao encontro das metas esta-
belecidas no Programa Estadual de Mudanças Climáticas 
do governo do Estado, que assumiu o compromisso de re-
cuperar, ao menos, 20% das áreas com pastagens degra-
dadas até 2020. A expectativa da equipe da Secretaria de 
Agricultura é que 800 voçorocas sejam controladas em até 
cinco anos e que 312 mil hectares de pastagens sejam recu-
perados em sete anos.

Depoimento de quem já se beneficiou do Integra SP
• “Eu já havia tentado controlar a erosão, fiz cinco caixas de contenção, mas ela só crescia e foi só com a intervenção proposta 

pela CATI que o problema finalmente foi resolvido. A última boa notícia foi saber que R$ 13.455,00, dos R$ 17.300,00 gastos 
no total, já estão na conta.” Paulo Menegucci, proprietário da Estância Menegucci – Ocauçu  (SP).

• “Era uma terra perdida, não dava passagem e nem era possível plantar nada ali...um buraco de 30m de comprimento, 20m 
de largura e 8m de profundidade em terreno íngreme.” Agenor Alves da Silva – Loteamento Fazenda São Jerônimo – Marília 
(SP).

• “Vamos construir uma nova sede, a represa já tem lambaris (a bacia de captação ficou um pouquinho maior...); e nas nossas 
bodas de diamante (60 anos de casados) vamos oferecer um grande churrasco para comemorar.” Olga e Enésio Cunha – 
General Salgado (SP).
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PROJETO MICROBACIAS II
ACESSO AO MERCADO 

De grupos organizados a gerentes do próprio negócio

No período de 2012 a 2017, um recurso de mais de R$ 128 milhões foi destinado às 
Propostas de Negócio apresentadas por grupos formais encabeçados pela agricultura 

familiar paulista e por comunidades tradicionais.
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Cadeias produtivas que se destacaram no
Projeto Microbacias II delinearam o perfil da 

agricultura familiar paulistaEm 2011, após o término do Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas, um novo projeto começou 
a ser delineado. O Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (PDRS) – Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
uma ação do governo do Estado de São Paulo, com financia-
mento e apoio do Banco Mundial, executado pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por 
m eio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) 
e pela Secretaria de Meio Ambiente, via Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), foi criado tendo 
como objetivo o aumento da competitividade dos agricul-
tores familiares paulistas, por meio de suas associações e 
cooperativas. O Projeto tem como propostas uma mudança 
social e econômica na vida dos agricultores na busca do de-
senvolvimento sustentável, ampliando as oportunidades de 
emprego e renda; uma maior inserção no mercado, preser-
vação dos recursos naturais; e o bem-estar das comunidades 
rurais, com inclusão das comunidades tradicionais. 

 Durante os seis anos de execução do Projeto, em seis 
Chamadas Públicas, 362 Propostas de Iniciativa de Negócio 
foram apresentadas e aprovadas, beneficiando 236 orga-
nizações de produtores rurais, e movimentaram R$ 194 
milhões. Desse total, 70%, ou seja, R$ 128 milhões, foram 
apoiados pelo Projeto Microbacias II, com recursos do 
governo do Estado e também via acordo de empréstimo 
com o Banco Mundial. As organizações contribuíram com 
a contrapartida de 30% do total, com a possibilidade de 
obtenção desse valor via financiamento junto ao Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista (Feap).

 Somaram-se a essas Propostas de Iniciativa de Negócio, 
os projetos comunitários apresentados por comunidades 
tradicionais, sendo 10 por comunidades indígenas e 32 por 
comunidades quilombolas. No caso dessas comunidades, o 
valor representa 99% do custo total de cada investimento, 
com uma contrapartida simbólica de apenas 1% por parte 
das comunidades atendidas. O total investido foi de R$ 6,4 
milhões e permitiu a essas comunidades tradicionais mui-
to mais que segurança alimentar; os projetos classificados 
como Salvaguardas Sociais têm permitido reverter parte da 
produção em renda para a comunidade, para que possam 
viver e trabalhar sem que a comunidade e as gerações futu-
ras deixem as suas áreas, tradições e seus costumes, mas, ao 
contrário disso, criem mecanismos de preservação.

 As cadeias produtivas que mais se destacaram no Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado foram: a olericultura, 
com a propostas de construção de packing houses equipa-
dos com maquinários para limpeza, classificação, processa-
mento, embalagem e entrega de produtos, via uma logística 
também prevista pela compra de caixas de transporte, cami-
nhões com baús refrigerados ou camionetes, conforme a ne-
cessidade, enfim com estrutura para atender à nova deman-
da criada pelas associações e/ou cooperativas de produtores 
rurais; cafeicultura, com aquisição de máquinas colheitadei-
ras contribuindo na melhoria da qualidade do café, compra 
de equipamentos para implantação de sala de provas de ca-
fés especiais, certificação Fair Trade e o mercado exportador 
aberto aos pequenos cafeicultores; bovinocultura leiteira, 
que também se destacou na produção de iogurtes e queijos 
em escala e se preparou para uma logística de entrega com 
caminhões refrigerados; apicultura, com novas Casas do Mel 
e entrepostos instalados em diferentes regiões do Estado. 
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Propostas por
cadeia produtiva

olericultura – 120
leite – 47

fruticultura – 43
café – 30

grãos – 27
mel - 11

piscicultura – 6
turismo rural – 6

artesanato – 6
cana-de-açúcar – 4

pupunha – 4
avicultura – 2

fungicultura – 1
reflorestamento – 1

urucum – 1

Afirmações como “sem o Projeto não teríamos conseguido”, ou “o apoio do governo estadual foi fundamental”, “nossa renda teve aumento 
de 30%”, ou ainda, “políticas públicas integrada foram condições essenciais para alavancar nossos negócios”, foram depoimentos constantes 
entre os participantes do Projeto Microbacias II.

Inovação também foi a marca do Microbacias II

 Outras Propostas de Negócio inovaram, como a do en-
vase móvel de vinho, Proposta da Cooperativa Agrícola dos 
Produtores de Vinho de Jundiaí (AVA), uma novidade que le-
vou o Estado de São Paulo a ser pioneiro e chamar a atenção 
de outros produtores do Estado e do País para algo inédito no 
Brasil, mas já conhecido na Europa e no Chile. O envase móvel 
garante a maior qualidade do vinho e a redução do custo para 
adegas tocadas por famílias que vivem e investem na vitivini-
cultura.

 Mais um exemplo é o da colheita do urucum, em São João 
do Pau d’Alho, na região de Dracena, onde uma atividade que 
exigia muitas mãos, desgaste físico intenso e menor renda, 
tornou-se mais produtiva e lucrativa. A novidade levou muitos 
a retornarem ao campo e à colheita das sementes que dão 
origem ao pó vermelho, amplamente utilizado nas indústrias 
alimentícia e de cosméticos. Graças ao Projeto Microbacias 
II houve a possibilidade de uma empresa de maquinários 
desenvolver uma adaptação para que uma colheitadeira de 
feijão viesse a fazer a trabalhosa colheita do urucum. Essa 
ideia inovadora foi seguida por outros municípios, mudando 
a realidade local, com reflexos no aumento do mercado de 
exportação.

362 Propostas aprovadas – 299 em execução
236 organizações de produtores rurais beneficiadas –
Algumas organizações tiveram mais Propostas aprovadas.
Valor total das Propostas – R$ 194 milhões
Valor apoiado pelo Projeto – R$ 128 milhões

42 comunidades tradicionais beneficiadas – 10 comunidades 
indígenas e 32 comunidades quilombolas
Valor apoiado pelo Projeto – R$ 6,4 milhões (contrapartida 1%)

Estradas rurais – o caminho da comercialização

 Por atuação do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, as prefeituras também foram beneficiadas com re-
cursos da ordem de R$ 350 mil para readequação de estradas 
rurais onde haviam comunidades com projetos aprovados. 
Esse valor, no último ano de atuação (o término previsto é 
setembro de 2017), dobrou para R$ 700 mil para cada mu-
nicípio onde há uma associação, cooperativa ou comunidade 
tradicional atendida, visando melhorar o escoamento da pro-
dução, ampliada e melhorada graças ao Projeto. Até a data de 
finalização, terão sido readequados 396,31km de trechos crí-
ticos de estradas rurais. O nível dos projetos elaborados pelas 
prefeituras, com apoio das Unidades Técnicas de Engenharia 
da CATI, foram considerados excelentes, oferecendo soluções 
adequadas a cada situação, com uso de bloquetes, cimento, 
canalização, abertura de bacias de contenção de água e terra-
ceamentos em propriedades lindeiras.
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Para a CATI e suas unidades de atendimento,
a melhoria da infraestutura 

 Casas da Agricultura e Escritórios Regionais moderniza-
dos e adequados para atender todos os públicos, providos 
com estrutura para acessibilidade, instalação de aparelhos de 
ar-condicionado, compra de equipamentos de informática, 
mobiliários, revisão de instalações elétricas e hidráulicas, re-
adequação e criação de espaços; foram ganhos institucionais 
que melhoraram a vida de funcionários e frequentadores de 
várias dessas unidades. 

 Novos veículos também foram adquiridos durante a exe-
cução do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, com a 
finalidade de melhorar não só a infraestrutura, mas a logística 
de atendimento em todo o Estado de São Paulo. 

 Ao todo, foram investidos R$ 27.025.103,93 em melhoria 
da infraestrutra. Mas para além de ganhos permanentes e do 
montante em verba, houve um aumento da autoestima pela 
simples demonstração de que há por parte do governo do 
Estado e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento pre-
ocupação em oferecer melhores condições de trabalho e de 
atendimento ao nosso principal público: o produtor rural.

 Esses são ganhos que perdurarão para além dos seis anos, 
servindo de instrumentos para os demais projetos e ações de 
assistência técnica e extensão rural desenvolvidos pela CATI.

Resultados em números  

Reformas em imóveis – 42 – R$ 6.156.648,22
Veículos – 485 – R$ 14.266.311,00
Móveis para escritório – 740 – R$ 225.284,40
Equipamentos diversos de informática – 570 – 
R$ 6.376.860,31

Fóruns: momentos de reavaliação
e redirecionamento para

melhor atingir os objetivos

Feap – novas possibilidades de financiamentos com carência e juros baixos 

 Outras mudanças no decorrer desses anos vieram em auxílio às associações e cooperativas. 
Por esforço conjunto da CATI e Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap) passou a financiar a contrapartida de 30%, oferecendo mais 
facilidade de concretização da Proposta de Negócio. Muitos resolveram apostar para além 
do valor total de R$ 800 mil e várias Iniciativas de Negócio chegaram a mais de R$ 1 milhão, 
transformando associações e cooperativas em grandes empresas do agronegócio.

 Nos últimos três anos, a CATI promoveu os Fóruns 
Consultivos do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– Microbacias II – Acesso ao Mercado que reuniram, a cada 
edição, cerca de 400 participantes. Foram oportunidades de 
associados e cooperados, quilombolas e indígenas se conhe-
cerem, trocarem experiências, verificarem os impactos das 
ações, reivindicarem novos caminhos e debaterem sobre os 
desafios para o aprimoramento do Projeto. Nestas discussões, 
percebeu-se o amadurecimento dos envolvidos em resolver 
questões burocráticas, de legislação, exigências sanitárias e 
outras, que foram aparecendo no dia a dia de cada órgão ou 
comunidade envolvida.

 O resultado de cada um dos três fóruns, realizados em se-
tembro de 2014, 2015 e 2016, foi verificar que houve várias 
mudanças significativas e positivas em direção a agronegócios 
sustentáveis, tanto do ponto de vista produtivo como econô-
mico e social. O perfil das entidades mudou. Todos, sem exce-
ção, tiveram que se tornar mais capacitados e ativos na busca 
e inserção em novos mercados e, principalmente, muitos vol-
taram a exercer as suas atividades, evitando, em muitos ca-
sos, o aceleramento do êxodo rural e/ou criando perspectivas 
para um retorno das famílias ao campo em busca de maior 
atividade produtiva, agregação de valor e melhor oferta em 
qualidade de alimentos ao consumidor.

Fóruns: momentos especiais para relatar o que já foi feito e ajustar 
as novas ações; eles permitiram o encontro de produtores de 
cadeias diferenciadas e o resultado foi um alinhamento durante o 
decorrer dos seis anos de execução do Projeto Microbacias II.
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CATI, produtor 
e crédito rural:
interação importante 

construída ao longo do 
desenvolvimento da 

agropecuária
Cleusa Pinheiro – Jornalista

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

utilizada pelo produtor rural”, afirmam os assessores de polí-
ticas públicas da coordenadoria, Wilson Canelas e Alexandre 
Mendes. 

 As atuais políticas públicas de destaque que oferecem li-
nhas de crédito rural e que contam com a participação da CATI 
são o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e o Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista/Banco do Agronegócio Familiar (Feap/Banagro), sen-
do este último disponibilizado pelo governo do Estado de São 
Paulo aos produtores rurais paulistas.

 Segundo Wilson Canelas, o crédito rural é considerado 
uma importante ferramenta de desenvolvimento. “Isso por-
que, ele possibilita ao pequeno e médio produtor, aplicar as 
Boas Práticas Agropecuárias, obtendo um empréstimo do 
agente financeiro sob condições atrativas e facilitadas, cujos 
recursos são aplicados em sua propriedade ou em suas ati-
vidades rurais. Para o desenvolvimento de suas atividades 
os produtores contam ainda, com os serviços de assistência 
técnica e extensão rural prestados pela CATI que os orienta a 
adaptar os seus sistemas de produção para uma agricultura 
sustentável, socialmente justa e ecologicamente correta, per-
mitindo a obtenção de produtos de melhor qualidade, aten-
dendo a um mercado consumidor que cada dia se torna mais 
exigente”.

 É nesse contexto que a CATI se torna importante no au-
xílio ao produtor que deseja acessar crédito rural. “O papel 
da instituição na tomada de crédito pelo produtor é muito 
relevante, pois os extensionistas da rede, auxiliam os produ-
tores a planejar sua produção e a verificar em quais ativida-
des da propriedade é importante investir recursos, utilizando 
o crédito rural. Além disso, a maioria dos técnicos da CATI 
está apta a emitir as declarações de aptidão que o identifique 
como beneficiário do Pronaf ou do Feap, bem como ajudar na 
elaboração de propostas de financiamento e na juntada de 
documentos”, explica Canelas.

 Para Alexandre Mendes, o crédito rural tem sido um tema 
recorrentemente abordado pela CATI em seu planejamento 
anual, dado o crescimento dessa modalidade de política pú-
blica desde a década de 1990. “Para se ter uma ideia, a CATI 
emite anualmente cerca de sete mil Declarações de Aptidão 
ao Pronaf, documento que identifica o beneficiário apto a 
acessar as linhas de crédito do governo federal”.

 Os assessores destacam ainda que o Feap, por sua vez, fi-
nanciou desde o ano de 1998 até 2016 mais de 11 mil contra-
tos de crédito, o que equivale a cerca de R$ 470 milhões inves-
tidos nas propriedades dos produtores rurais paulistas. “Isso 
sem contabilizar os Programas Pró-Trator e Pró-Implemento, 
que juntos pagaram os juros relativos a cerca de 13 mil con-
tratos formalizados junto ao agente financeiro desde o ano 
de 2009 para a aquisição de tratores e implementos agrícolas, 
possibilitando assim que os produtores beneficiados não pre-
cisassem pagar juros no financiamento, ou seja, 0% de juros”, 
avaliam.

 Diante desses números e fatos, que se concretizam a cada 
dia em mais renda, emprego e qualidade de vida no meio ru-
ral paulista, pode-se afirmar que a relação firmada nos últi-
mos 50 anos, entre a CATI e os produtores, tendo o crédito 
como instrumento de desenvolvimento sustentável, tende a 
crescer ainda mais.

A   relação crédito, produtor, assistência técnica e exten-
são rural é fruto de uma história longa que vem de mui-
tas décadas. Segundo relatos históricos, a fundação da 

Associação de Crédito e Assistência Rural (Acar), em Minas 
Gerais, é, inclusive, considerada a primeira iniciativa de ser-
viço efetivo de extensão rural no Brasil. “A Acar objetivava 
estabelecer um programa de assistência técnica e financeira 
que possibilitasse a intensificação agropecuária e a melho-
ria das condições econômicas e sociais da vida rural. Depois 
dela, outras associações foram criadas, formando-se, assim, a 
Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (Abcar)”, 
explica Vicente de Jesus Carvalho, engenheiro agrônomo apo-
sentado da CATI, que também foi professor da Universidade 
de Taubaté, estudioso do assunto.

 Com a criação da CATI, as ações ligadas ao crédito rural 
em São Paulo, que já eram demandas dos produtores jun-
to à Secretaria da Agricultura, principalmente nas Casas da 
Lavoura (atuais Casas da Agricultura), foram intensificadas, 
mesclando projetos para obtenção de financiamentos e segu-
ro rural. “Atualmente, o financiamento de atividades agrope-
cuárias constitui uma ferramenta que tem sido cada vez mais 
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 Em cinco décadas incentivando o acesso ao crédito, pelas 
mais diversas linhas disponibilizadas pelo poder público, são 
milhares os depoimentos de agricultores em todas as regiões 
do Estado, os quais demonstram o poder de transformação 
dessa política pública, de recursos com juros baixos e longo 
prazo para quitação. 

 Para ilustrar esta edição especial da Revista, apresenta-
mos agricultores beneficiados pelo Feap e o Pronaf no mu-
nicípio de Mariápolis, pertencente à área de atuação da CATI 
Regional Dracena, e o trabalho de extensão rural realizado 
pela Casa da Agricultura.

Crédito rural: segredo de desenvolvimento 
social, econômico e ambiental em Mariápolis

 Há 30 anos, Esmeraldo Pereira de Souza acalentava o so-
nho de voltar às raízes rurais em Mariápolis, município de 
pouco mais de quatro mil habitantes, localizado no oeste 
paulista, na região do rio Aguapeí-Peixe. O casal Aparecida e 
Devanir Sinciarelli atuou como arrendatário por 25 anos, mas 
sempre com o desejo de comprar um pedaço de terra que 
pudesse chamar de seu e cultivar com toda a diversidade, 
característica da agricultura familiar. O que os três têm em 
comum? Conseguiram realizar seus sonhos, com muito traba-
lho, dedicação e crédito rural. 

 Há alguns anos, o governo do Estado instituiu entre as li-
nhas de financiamento do Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista, o Feap, uma específica para a região do Aguapeí- 
-Peixe, área que abrange municípios da região oeste, ao longo 
desse curso d’água. Por meio dela, os produtores, principal-
mente os familiares, podem obter crédito para investir em 
qualquer área da propriedade. Com essa disponibilidade de 
crédito, os técnicos da Casa da Agricultura (CA) visualizaram a 
oportunidade de aliar desenvolvimento rural com mais qua-

lidade de vida para os produtores locais, responsáveis pela 
base da economia municipal. “Entendemos o crédito como 
um instrumento de extensão rural, um agente de desenvolvi-
mento econômico e social e uma política agrícola que fornece 
recursos necessários ao suprimento de capital do produtor, 
para que ele exerça o seu ofício em condições adequadas, que 
permitam a sua permanência na área rural”, explica Wagner 
Dantas da Silva, engenheiro agrônomo responsável pela Casa 
da Agricultura local. 

 Em Mariápolis, 110 produtores acessaram essa linha nos 
últimos três anos, movimentando mais de R$ 2,7 milhões, que 
trouxeram benefícios diretos para as famílias e indiretos para 
a economia local. “Para que o crédito fosse liberado de acordo 
com o potencial e a necessidade de cada família, fizemos um 
trabalho conjunto de análise da sua realidade, por meio da re-
alização de Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) e diagnós-
ticos participativos, metodologias implementadas durante a 
execução do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. 
Com isso, verificamos o que deveria ser mudado ou não na 
propriedade”, observa Wagner, informando que o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
também foi muito acessado. “Por meio dele, os produtores 
adquiriram veículos utilitários e equipamentos que favorece-
ram a adoção de novas tecnologias e Boas Práticas de produ-
ção, além de impulsionar a comercialização”. 

 Segundo o agrônomo, ver que as famílias rurais têm cada 
dia mais qualidade de vida e renda para se manter na ativi-
dade, fomenta o trabalho de extensão. “O objetivo do nosso 
trabalho é, e sempre será, o produtor rural; temos como lema 
que ele não pode sair da CA sem resposta. Como extensionis-
tas, o nosso papel é de facilitadores do desenvolvimento. Na 
área de crédito temos colocado isso em prática: facilitamos o 
acesso às linhas de forma responsável, para que eles cresçam 
e tenham autonomia, não ficando dependentes do crédito 
para sempre”, avalia Wagner. 

Crédito rural: relatos históricos
 Segundo relatos históricos, desde o princípio da colonização foi reconhecida a importância da agropecuária 
para a economia nacional, destacando-se na história do Brasil os ciclos da cana-de-açúcar, do algodão e do café, 
entre outros, como o da soja, atualmente. Por essa relevância, os governos, ao longo do tempo, prepararam estra-
tégias para a produção agropecuária, sendo o crédito rural uma delas.

 As primeiras experiências de crédito rural no Brasil datam dos anos de 1930. No entanto, o marco aconteceu 
em 1965, com sua institucionalização com a sanção da lei n.o 4.829, assinada pelo presidente Humberto Castello 
Branco, no dia 5 de novembro, e o estabelecimento de diversos objetivos, entre os quais: estimular o incremento 
ordenado dos investimentos rurais; favorecer o custeio oportuno e adequado de produção e comercialização dos 
produtos agropecuários; possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores; incentivar a introdução de méto-
dos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações 
rurais e à adequada defesa do solo.

Vidas transformadas pelo apoio da CATI no acesso ao crédito
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Sítio Santa Rosa

Logo na entrada do sítio Santa Rosa, do produtor 
Esmeraldo, o esmero da paisagem chama atenção. 
A área foi toda cercada, o derredor da casa tem um 

cuidado especial com diversas árvores, mas o centro das 
atenções é mesmo a pastagem que, mesmo em uma atípica 
época de seca, cresce verde. 

 Depois de anos trabalhando em Campinas, para onde se 
mudou na década de 1980 em um êxodo rural que levou 
muitas famílias da região a deixar o campo, o produtor 
conseguiu fazer economias e adquiriu, dos irmãos, as terras 
deixadas pelo pai e comprar mais uma pequena área, o que 
hoje garante 23 hectares para a agropecuária. “Trabalhei 
muito na cidade e graças a Deus pude fazer uma poupança, 
mas sempre tive o sonho de voltar. Quando saí, eram 
tempos difíceis. Não tínhamos apoio, nem crédito e técnicos 
para nos transmitir conhecimento. O que me trouxe de volta 
foi o incentivo das pessoas, principalmente dos técnicos da 
CATI”, relata o produtor, contando que em seu retorno (em 
2013) acessou o Feap Aguapeí-Peixe e o Pronaf, por meio 
dos quais, respectivamente, investiu na pecuária de corte 
– aquisição de matrizes e novilhas; construção de currais 
e cerca; e aquisição de um veículo utilitário. “Trabalho 
com engorda e tudo o que entra de recurso reinvisto na 
propriedade. Desde que voltei, há cerca de dois anos, até a 
saúde melhorou. Hoje, temos perspectivas no campo, com 
o fácil acesso ao crédito e ao conhecimento. Os técnicos 
da CATI são uma mão estendida para a gente, sempre nos 
animando e incentivando, e também direcionando para o 
melhor caminho. O trabalho é árduo, mas vale a pena e 
agora dá para sobreviver bem na área rural.”

Sítio Santa Margarida

Ao entrar na propriedade da família Sinciarelli, somos 
recebidos por um rapaz sorridente, Eduardo, e sua 
mãe, Aparecida, que nos envolve em forte abraço, 

demonstrando a hospitalidade característica dos moradores 
do meio rural. A casa aconchegante e o suco gelado de 
goiaba (colhida diretamente do pomar) é um convite para 
deixar o calor de quase 40oC do lado de fora. Ao redor da 
mesa, dona Cida, como é conhecida, nos relata a história de 
superação da família. 

 Na área de poucos hectares, os produtores cultivam 
frutas – tendo a goiaba como carro-chefe –, pimenta e têm 
criação de suínos e uma pequena granja. “Depois de anos 
como arrendatários, viemos trabalhar aqui. Olhávamos a 
área e sonhávamos com o dia em que teríamos a nossa. Com 
muito esforço e trabalho fizemos uma pequena poupança e, 
com apoio dos técnicos da CATI, adquirimos um pequeno 
trator pelo Pronaf. Há alguns anos, surgiu a oportunidade 
de compra essa área. Vendemos o trator e investimos tudo. 
Como no local só havia pastagem degradada e nem cerca 
tinha, conversamos com o técnico da Casa da Agricultura, 
que fez um planejamento do local com a gente. Ele nos falou 
do crédito do Feap, fez o projeto e obtivemos os recursos”.
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A CATI tem sua sede instalada em Campinas, localizada 
em um conjunto de prédios com linhas modernas e 
retas, cuja construção teve início na década de 1960, 

período em que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
iniciou uma reforma administrativa, que culminou com a fu-
são de centros e departamentos voltados à assistência técnica 
e ao desenvolvimento da agropecuária paulista.

 Demarcada a atual avenida Theodureto de Almeida 
Camargo (travessa da Avenida Brasil, onde está localizada 
a instituição), parte da Fazenda Santa Eliza, pertencente ao 
Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, foi desmembra-
da, sendo uma das parcelas do terreno liberada para a im-
plantação das unidades do Departamento de Mecanização 
e Engenharia Agrícola (Dema). Com a extinção do Dema e a 
criação da CATI, o terreno passou a pertencer à instituição.

 O primeiro prédio do conjunto foi inaugurado em 1964, 
onde atualmente está instalado o Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes (DSMM), cuja solenidade de inauguração 
contou com a presença do presidente da República da época, 
Humberto de Alencar Castello Branco. 

OS ÓRGÃOS
centrais da CATI 

Integrados na sede em Campinas, são res-
ponsáveis pelo suporte ao trabalho de 
extensão realizado no campo. Mas vão 

além, pois há décadas têm difundido e gera-
do conhecimento que impulsiona ações, as 
quais contribuem para o desenvolvimento 
rural sustentável em São Paulo.

unidades centrais 
integradas ao trabalho
de campo

CATI 50 anos: 

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

46732001 miolo.indd   66 01/06/2017   17:44:53



Casa da Agricultura 67 ׀ Casa da Agricultura 67 ׀ 

Uma profusão de cores, aromas e encan-
tos para a alma, assim pode ser descri-
to o parque da CATI, que em um belo 

planejamento paisagístico inseriu em uma 
área urbana uma rica flora, com espécies de 
árvores raras e um corredor ecológico para 
uma fauna de pássaros e pequenos roedores.

 Antes da formação do parque, visando à 
inauguração do complexo, foi efetuado um 
trabalho paisagístico, em uma parceria entre 
a CATI e a Prefeitura Municipal de Campinas. 

 Segundo Carlos Augusto de Matos 
Bernardo, formado em Licenciatura em Letras 
e responsável pela área de revisão do Centro 
de Comunicação Rural (Cecor/CATI), servidor 
que resgatou a história do parque em obra 
a ser publicada, “a partir da inauguração, o 
engenheiro agrônomo Hermes Moreira de 
Souza, do IAC, conhecido como o ‘construtor 
de florestas’, elaborou um projeto de arboriza-
ção e iniciou o plantio intensivo de diversifica-
das essências florestais e frutíferas, o que foi 
preponderante para estabelecer o rico padrão 
botânico do Parque da CATI. O intenso e con-
tínuo plantio de árvores por parte do agrôno-
mo foi continuado por outros profissionais da 
CATI, comprometidos com a conservação da 
área, que se tornou um pulmão verde entre o 
conjunto de concreto”. 

 Entre tantos homens e mulheres que 
contribuíram para que o parque se transfor-
masse em um reduto ecológico na área ur-
bana de Campinas, segundo Carlos, é preciso 
destacar o trabalho dos engenheiros agrô-
nomos Anthero da Costa Santiago e Marcelo 
Crestana, o qual atuou ao lado do agrônomo 
Hermes, tendo dado sequência ao trabalho, 
na década de 1980.

 De acordo com Escolástica Ramos de 
Freitas, coordenadora do Grupo de Trabalho 
do Parque da CATI, atualmente a instituição 
tem investido no enriquecimento de espécies 
nessa área verde. “O Grupo de Trabalho res-
ponsável pela revitalização e manutenção do 
Parque vem realizando plantios de espécies 
raras cedidas pela Associação dos Amigos do 
Jardim Botânico do Instituto Agronômico”, ex-
plicou, informando que a Associação ainda irá 
fornecer outras mudas de espécies raras, as 
quais serão plantadas nesta estação das chu-
vas, para enriquecer o arboreto e contribuir 
para a revitalização do parque da CATI.

PARQUE
da CATI

2017

Prédios da sede 

A área total do terreno 
ocupado pelo conjunto 

da sede é de 130.285m², 
dos quais 52.400m² são 

ocupados pelo parque, que 
está assentado sobre solo 
de terra roxa, o melhor do 
Estado, segundo técnicos 

da instituição, especialistas 
em conservação do solo.
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A atual Divisão de Extensão Rural (Dextru) foi criada 
como Departamento, em sucessão ao Departamento 
de Orientação Técnica (DOT), pelo decreto n.° 17.913, 

de 30 de outubro de 1981. “Quando ingressei na CATI, em 
meados da década de 1970, fui trabalhar no programa de fi-
totecnia do Centro de Orientação Técnica, onde existiam pro-
gramas nas áreas de fitotecnia, zootecnia, recursos naturais 
renováveis, socioeconomia e defesa sanitária vegetal e ani-
mal. Em atendimento à crescente demanda pela expansão 
agropecuária no Estado, esses programas foram ampliados, 
com a criação do Dextru, que apresentava estrutura diferen-
ciada, abrangendo centros e grupos técnicos de trabalho es-
pecializados”, explica o engenheiro agrônomo Sérgio Rocha 
da Lima Diehl, atual diretor da CATI Regional Piracicaba.

 Em sua criação, o Dextru tinha papel relevante de co-
ordenação dos programas de trabalhos técnicos da CATI 
e foi constituído por cinco centros especializados: Centro 
de Adaptação e Transferência de Tecnologia de Produção 
Vegetal (CTPV), Centro de Adaptação e Transferência de 
Tecnologia de Recursos Naturais (CTRN); Centro de Adaptação 
e Transferência de Tecnologia de Produção Animal (CTPA); 
Centro de Socioeconomia (Cese); e Centro de Comunicação 
Rural (Cecor). “Essa estrutura dispunha de uma equipe com 
cerca de 130 funcionários, entre técnicos especializados, 
como engenheiros agrônomos, zootecnistas, médicos veteri-
nários, jornalistas, além de funcionários de apoio administra-
tivo”, explica Norma Rahal Pinzan, engenheira agrônoma que 
atua na Dextru há muitos anos.

 Sérgio Diehl informa que o Dextru foi criado com objetivos 
bem definidos, entre os quais estavam a prestação de asses-
soramento técnico especializado à rede CATI e Secretaria de 
Estado de Agricultura e Abastecimento, por meio de seus re-
presentantes nas Comissões Técnicas e Câmaras Setoriais;  su-
porte técnico aos extensionistas nas Casas da Agricultura; ma-
nutenção de estreito e contínuo relacionamento com órgãos 
de pesquisa em todas as áreas, visando manter a rede atua-
lizada sobre os resultados da pesquisa disponíveis. “Durante 
muitos anos, o Dextru foi o órgão balizador das atividades téc-
nicas da CATI, sendo responsável pela ponte entre os órgãos 
de pesquisa e as universidades, e a extensão rural. Os técni-
cos buscavam inovações tecnológicas e capacitavam os técni-
cos das Casas da Agricultura, para que eles capacitassem os 
produtores. Além disso, os extensionistas do Departamento 
eram responsáveis pela elaboração de conteúdo para as pu-
blicações técnicas e de divulgação editadas e distribuídas pelo 
Centro de Comunicação Rural (Cecor), que na década de 1980 
integrava a sua estrutura, sendo ainda responsáveis pelas ma-
térias técnicas da Revista Casa da Agricultura e pela elabora-

ção de resenhas informativas para a imprensa”, relembra o 
extensionista, afirmando também que o Dextru coordenava 
os programas de trabalho da CATI. “Os técnicos do Dextru re-
presentavam a CATI junto aos órgãos de extensão rural em 
eventos por todo o País”.

 Sobre os trabalhos relevantes realizados pelos técnicos do 
Dextru, seguindo a linha do estabelecimento de parcerias en-
tre universidade, pesquisa e extensão, destacaram-se: 

• parcerias com órgãos paulistas de pesquisa, como o 
Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, e o Instituto 
Biológico; e de outros estados, tais como Instituto 
Agronômico do Paraná (Iapar) e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), bem como com ór-
gãos da pesquisa privada, para a condução conjunta de 
Testes Regionais, em sua maioria compostos por com-
petição de cultivares, visando-se à recomendação dos 
mais produtivos e adaptados a cada região do Estado de 
São Paulo, assim como balizando a produção de semen-
tes ao produtor rural; 

• o Manejo Integrado de Pragas (MIP), que foi realizado 
prioritariamente nas regiões algodoeiras, estendendo-
-se, posteriormente, às áreas de milho, amendoim e 
tomate, visando minimizar e racionalizar a aplicação de 
agrotóxicos;

• parceria com a Universidade Federal de Viçosa e o 
Centro Nacional de Milho da Embrapa, em Sete Lagoas 
(MG) para a realização de testes regionais sobre o con-
trole do caruncho do milho armazenado em paióis, em 
pequenas propriedades; 

• na área da agroindústria, a realização de inúmeros cur-
sos e capacitações em processamento artesanal de ali-
mentos, incrementando de forma significativa este seg-
mento; 

DEXTRU: 
uma história de adaptação e 
transferência de tecnologia 
em prol do desenvolvimento e 
da expansão da agropecuária 
paulista 
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• introdução da área de educação ambiental com o pro-
jeto inicial: “Na trilha da Árvore”, com papel relevante 
e em consonância aos novos papéis de sustentabilidade 
que o setor agropecuário vinha assumindo, advindos da 
realização do evento mundial sediado no Rio de Janeiro, 
a ECO 92. Nesta linha, em 2001 foi publicada a primeira 
edição do livro “Aprendendo com a Natureza”, pela par-
ceria entre a CATI e a Fundacentro, dwo Ministério do 
Trabalho e Emprego; 

• introdução de novos conceitos sobre a segurança do 
trabalhador rural, especificamente ao aplicador de 
agrotóxicos, se consolidaram, os quais foram apresen-
tados em 1998, por meio de parceria da CATI e uma 
empresa privada, pela publicação “Projeto Escola no 
Campo”, que recomendava o uso dos equipamentos de 
proteção individual (EPIs), chamando a atenção para a 

manutenção e o armazenamento inadequados de equi-
pamentos e descarte incorreto de embalagens, devido 
a problemas de intoxicações, resíduos em alimentos e 
danos ambientais; 

• a realização de capacitações técnicas aos técnicos da 
rede e de fora dela, no Centro de Treinamento (Cetate), 
nas Regionais e em várias entidades municipais, aten-
dendo à demanda das Casas da Agricultura;

• a promoção de Dias de Campo nos municípios, para 
apresentação dos resultados obtidos, por meio de ati-
vidades como campos de observação e campos de de-
monstração, atividades essas de grande valia aos pro-
dutores rurais; 

• a elaboração de informativos técnicos e econômicos; 
instruções práticas, resenhas informativas para a im-
prensa, folders; destinados aos extensionistas, agri-
cultores e diversos segmentos do setor agropecuário, 
inclusive às instituições financeiras de crédito e seguro 
rural do Estado de São Paulo, as quais se balizavam a 
partir dos dados econômicos levantados pelas Casas da 
Agricultura e compilados em cada Regional e no Dextru. 

 “Após a reorganização da CATI, em 1997, foram extin-
tas as Divisões Regionais Agrícolas (Diras) e as Delegacias 
Agrícolas (DAs), aumentando-se o número de Regionais de 14 
para 40, as quais passaram a ser denominadas Escritórios de 
Desenvolvimento Rural (EDRs), as conhecidas Regionais CATI, 
quando as ações técnicas passaram a ser descentralizas. “O 
Dextru passou então a Divisão de Extensão Rural, com forma 
mais enxuta, quando foram extintos os centros e grupos téc-
nicos”, explana Norma.

  Em 2003, foi instituída a nova política nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) – a partir dos prin-
cípios do desenvolvimento sustentável, incluindo a diversi-
dade de categorias e atividades da agricultura familiar, con-
siderando elementos como gênero, geração e etnia e o papel 
das organizações governamentais e não governamentais –,  
a qual incluiu em suas bases a agroecologia. “A Dextru, em 
consonância com essa nova política, vem contribuindo com a 
formulação, o direcionamento e acompanhamento dos proje-
tos técnicos realizados em todas as Regionais CATI, sobretudo 
com orientação aos técnicos da rede sobre obtenção de cré-
dito e seguro rural, adaptação e transferência de tecnologias, 
elaboração de projetos de recuperação de solo, refloresta-
mento, conservação de solo, mecanização agrícola, entre ou-
tros. Desenvolveu inúmeras atividades e capacitações, den-
tro de vários projetos e programas, inclusive o Programa de 
Formação Profissional Rural (FPR), realizando cursos, pales-
tras, Dias de Campo, seminários nas áreas técnicas específi-
cas como bovinocultura, fruticultura, olericultura, orientação 
agronômica e zootécnica, entre outros temas voltados para 
a assistência técnica e extensão rural”, explica a nutricionista 
Beatriz Cantusio Pazinato, diretora da Dextru.  

 Beatriz fala ainda sobre a concepção atual da Dextru. 
“Nossos técnicos colaboram com as assessorias técnicas do 
gabinete do coordenador e compõem algumas comissões 
técnicas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Além 
disso, estão mantidas as áreas de agroindústria e capacitação 
em processamento artesanal de alimentos, as ações voltadas 
à agricultura orgânica, à agroecologia e às plantas medicinais, 
bem como aos projetos educacionais ligados à horticultura e 
apicultura”.  
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Cecor: pioneirismo que mudou a  
comunicação com o homem do campo

 Pioneirismo e tecnologia de comunicação a serviço da ex-
tensão rural do Estado de São Paulo. Assim pode ser definida 
a atuação do Centro de Comunicação Rural (Cecor), cujo tra-
balho remonta ao início do século 20. Buscando a origem do 
atual Cecor – criado em 1981, ligado inicialmente ao Dextru 
–, vamos encontrar suas raízes na Diretoria de Publicidade 
Agrícola, na década de 1930; passando na década de 1960 
pelo Setor de Informação Agrícola (SIA), o qual, posterior-
mente, se tornou o Serviço de Informação Rural (SIR), no 
âmbito do Departamento de Produção Vegetal (PDA). Após 
a criação da CATI foi criado o Serviço de Comunicação Rural 
(SCR); sucedido, em 1974, pelo Centro de Comunicação Rural 
e Treinamento (Cecort), após uma reorganização da estrutura 
funcional da CATI. 

 Desde a sua criação até os dias atuais, o Cecor tem como 
linha norteadora do seu trabalho a utilização dos meios de 
comunicação como instrumentos de extensão rural, apoiando 
ações, campanhas, projetos e programas; levando conheci-
mento e tecnologias que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável em São Paulo, visando à geração de renda e em-
prego, a fixação no campo e qualidade de vida para as famílias 
rurais. 

 Mas para alcançar esses objetivos, o Centro trilhou um 
longo caminho. Como base para a utilização dos veículos de 
comunicação de massa como instrumentos de difusão de 
tecnologia e conhecimento, relatos históricos escritos sob a 
coordenação da jornalista Maria Evanilda Martins, que traba-
lhou na área de comunicação por quase 30 anos, apontam a 
produção do programa semanal de rádio “Informação Rural”, 
transmitido em cadeia pelas rádios Brasil e Cultura, produzido 
e apresentado durante seis meses, ao vivo, pelos engenheiros 
agrônomos Carlos Nogueira e Heli Corrêa, na década de 1960. 
“O programa constava de duas partes: entrevista com pesso-
as de destaque ligadas à agricultura e outra com informações 
técnicas”. Nota do documento.

 Em 1972, ao assumir a coordenação da CATI, Nilo Borges 
Figueiredo trouxe a sua experiência como agrônomo regio-
nal e o objetivo de investir mais na comunicação como ins-
trumento de extensão rural. Sendo assim, foram feitos inves-
timentos na área de rádio e televisão, cujos equipamentos 
foram adquiridos por meio de convênio de colaboração téc-
nica entre o Instituto Brasileiro de Café – Grupo Executivo de 
Racionalização da Cafeicultura (IBC-Gerca) e a CATI. “A partir 

DCT: 
Departamento de Comunicação e Treinamento

daí, a CATI passou a utilizar intensamente meios de comuni-
cação diversos, com uma estrutura arrojada e moderna, para 
a qual foram adquiridos equipamentos e veículos de ponta 
disponíveis na época”, explica Evanilda. 

 A seguir, um breve relato de trabalhos e projetos de co-
municação que auxiliaram na desmisti-
ficação de tecnologias complexas, 
facilitando o entendimento 
pelo público beneficiário 
da CATI.  

Radiodifusão

 Daniel Moreira Vieira, 
que participou da monta-
gem da estrutura de rádio 
e televisão do Cecor, re-
lembra um pouco da his-
tória. “Antes de montar sua 
estrutura para rádio e televisão, 
a CATI utilizava os equipamentos do 
Centro Audiovisual Evangélico (Cave), que tinha equipamen-
tos modernos de audiovisual, no qual eu trabalhava como 
técnico de áudio. Em 1972, a instituição decidiu investir em 
uma estrutura própria, então o jornalista Fábio Vidal Ramos, 
que era o elo entre as duas instituições, me convidou para vir 
trabalhar na CATI e montar a estrutura do estúdio de rádio”.

 No dia 1.° de agosto de 1972, foi levado ao ar a primei-
ra produção radiofônica da CATI, o programa Atualidades 
Agrícolas, pela rádio Tupi de São Paulo e suas coligadas, com 
uma mensagem do então governador Laudo Natel. 

 Segundo Dylia Robles Scolastico, jornalista que foi res-
ponsável pela produção do programa durante muitos anos, 
em 1973, após pesquisa de audiência que confirmou o rádio 
como veículo de maior abrangência na comunicação com o 
meio rural, o programa foi reestruturado. “Ele passou a ter 
um novo enfoque metodológico, visando conscientizar o 
público rural, com informações de caráter socioeducativo, 
propondo-se a auxiliar no desenvolvimento do meio rural e 
a elevar as condições de vida do produtor e sua família”. A 
partir de então, o programa de 10 minutos produzidos pela 
equipe do então SCR passou a ser veiculado de segunda-feira 
a sábado, em emissoras de grande audiência, em todas as re-
giões do Estado. Na década de 1980, o programa recebeu um 
troféu da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO) por sua utilidade pública.

Criado em 1997, com a reorganização da instituição, o Departamento de Comunicação e Treinamento 
(DCT) é responsável pela coordenação das ações do Centro de Comunicação Rural (Cecor) e do 
Centro de Treinamento (Cetate), tendo também sob sua responsabilidade o Núcleo de Som e 

Imagem, bem como a Biblioteca da CATI.  
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Televisão

 Sobre a televisão, Daniel Moreira, que passou a atuar nes-
sa área após a implementação do estúdio de rádio, conta que, 
em 1973, foi construído um estúdio e adquiridos outros equi-
pamentos. “Foram adquiridas câmeras, comprado um ‘cami-
nhão de externa’, equipado como um estúdio móvel para cap-
tação de imagens e reportagens no campo, bem como veícu-
los modelo ‘kombi’, os quais foram equipados para projeção 
de filmes e slides em eventos realizados em todo o Estado”.

 Com essa estrutura, a CATI levou ao ar o primeiro                        
programa da TV brasileira voltado ao meio rural, intitulado 
Novos Horizontes, cuja transmissão inicial aconteceu em 
1973, pela retransmissora da Globo de Bauru e, posterior-
mente, pela TV Tupi. “É importante registrar que a produção 
desse programa serviu para ‘quebrar’ a resistência das emis-
soras de TV, que na época não tinham nenhum interesse na 
programação agrícola”, explica a jornalista Evanilda, enfati-
zando que esse programa foi o precursor do Globo Rural. 

 Na década de 1980, a CATI implementou o Telecurso 
Rural, transmitido pela TV Cultura, em uma parceria com a 
Fundação Padre Anchieta e fez um projeto-piloto de telescola, 
usando o material didático do programa em reuniões com os 
agricultores nos municípios. 

 Paralelo a esses trabalhos, o Cecor investiu na produção 
de filmes e vídeos técnicos sobre diversos temas.

Fotografia

 Na área de fotografia foram investidos recursos na aqui-
sição de máquinas fotográficas modernas, na instalação de 
laboratório de revelação para fotos preto e branco e colori-
das, bem como em equipamentos de multiplicação de slides. 
“O setor de fotografia da CATI, que também foi instalado com 
base no trabalho que era realizado no Cave, onde eu traba-
lhava antes de vir para a instituição, contribuiu em muito para 
a divulgação de tecnologias que mudaram a maneira de pro-
duzir e contribuir para melhor a vida de muitos produtores. 
Produzíamos as imagens com roteiros técnicos, elaborados 
por técnicos do Dextru. Elas eram divididas em coleções uti-
lizadas em palestras e atividades educacionais voltadas aos 
produtores, mas também a capacitação dos técnicos das 
Casas da Agricultura”, explica Odair Carlos Fantini, fotógrafo 
que foi responsável pela área durante muitos anos. 

Materiais e publicações diversas

 Nas décadas de 1970 e 1980, também foram feitos gran-
des investimentos na área de produção gráfica. Foi instalado 
um amplo e moderno parque gráfico e equipadas todas as 
áreas afins. Carlos Gomes dos Santos Côrtes, ex-coordenador 
da CATI, afirma que “o vasto material de divulgação produzi-
do pelo Cecor foi fundamental para introduzir novas práticas 
agrícolas, visando ao aumento da produtividade”. Esse ma-
terial era elaborado e produzido sob diversas modalidades: 
publicações técnicas (que na década de 1980 se tornaram se-
riadas como boletins, manuais, documentos e comunicados 
técnicos, e instruções práticas); Revista Casa da Agricultura; 
Jornal Informativo CATI; cartazes; folhetos; volantes; convites; 
certificados; faixas etc.

Panorama atual - Conectando conhecimentos: a comu-
nicação como ferramenta de extensão

 Segundo Roberta Lage, diretora do Cecor, foram signi-
ficativas as mudanças na agricultura e na comunicação ao 
longo desses 50 anos. “Como servidores de uma instituição 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), entendemos 
como complementares as palavras extensão e comunica-
ção. Não há como transferir conhecimento e tecnologia 
sem comunicar. E essa forma de transmitir informações 
também evoluiu – tanto na forma de o extensionista apre-
sentar suas ideias quanto nos produtos desenvolvidos para 
serem utilizados como material de apoio. Por sua trajetória 
e conquistas, o tema “Comunicação Rural” e os projetos 
desenvolvidos pela CATI nessa área merecem um capítulo à 
parte na história da instituição”.

 Nesse contexto, Roberta ressalta que, assim como a 
agricultura paulista passou por transformações, o mesmo 
aconteceu com a comunicação da CATI, que constantemen-
te precisa estar conectada com a ligeira evolução dos equi-
pamentos, dos canais de comunicação e, principalmente, 
com as novas formas de consumo de informação pelo pú-
blico beneficiário. “Atualmente, não só os jornalistas são 
geradores de conteúdo. Todos os cidadãos podem ser. No 
entanto nos preocupamos, no Cecor, com a qualidade téc-
nica da informação, sem deixarmos de estar atualizados 
e de produzir conteúdo nos vários canais disponibilizados 
pela nossa tão rica e veloz comunicação social”.

 O Centro conta atualmente com profissionaisw de di-
versas formações e experiências, entre eles jornalistas,                
designers, publicitários, relações públicas, gestores públi-
cos, gráficos, revisor, cinegrafistas, entre outros, que se de-
dicam na produção de publicações técnicas, folders infor-
mativos, materiais diversos de divulgação, vídeos, notícias 
para o site, revista impressa e digital e boletim on-line. 

 Sobre novas ações e trabalhos do Cecor, a diretora des-
taca: “Em maio lançamos o Portal 50 anos, onde, de for-
ma colaborativa, funcionários, ex-servidores e parceiros da 
CATI podem enviar conteúdos, entre depoimentos, fotos 
e vídeos e ajudar-nos a resgatar a história da instituição. 
E mesmo diante de tanto trabalho, ainda queremos mais. 
Pretendemos colocar em prática novos produtos de comu-
nicação e, de mãos dadas com a extensão rural, atingir um 
número ainda maior de produtores rurais, sem nos esque-
cermos do público urbano e do público interno”. 
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Cetate: capacitação para expansão  
do conhecimento  

 Segundo documentos históricos, a origem do atual Centro 
de Treinamento (Cetate) remonta ao ano de 1957, quando a 
Secretaria da Agricultura estabeleceu contato com o Centro 
de Ensaio e Treinamento da Fazenda Ipanema (Ceti), subordi-
nada ao Ministério da Agricultura, para a realização de cursos 
avulsos para engenheiros agrônomos regionais da Divisão de 
Fomento Agrícola. “A partir daí, as ideias foram evoluindo e, 
em 1958, instituiu-se uma comissão de estudos para a insta-
lação de um Centro de Treinamento da Secretaria. No final 
de 1959 foi decidido pela organização desse Centro, vincula-
do à Divisão de Assistência Técnica Especializada (Date), em 
Campinas, o qual foi criado em 1960, pelo decreto n.° 36.284, 
como Centro de Treinamento de Campinas (Cetrec)”. Nota do 
Documento Cetrec: histórico, finalidades e organização inter-
na – Date – 1960.

 Com a criação da CATI, essa unidade deu lugar ao Centro 
de Treinamento em Assistência Técnica (Cetate), subordina-
do ao coordenador da instituição e não mais ao secretário 
de Agricultura, por meio do decreto n.° 49.253, de janeiro de 
1968, que o constituiu com diretoria e unidades de treinamen-
to e estudos. Em 1974, por meio do decreto n.° 4.949, essa 
unidade foi agrupada ao Centro de Comunicação Rural, sendo 
então criado, o Centro de Comunicação Rural e Treinamento 
(Cecort), o qual, posteriomente, foi desmembrado, se consoli-
dando novamente como unidade individual, sendo nomeado 
apenas como Centro de Treinamento, a partir da reorganiza-
ção da CATI em 1981. 

 A partir de então, o Centro se estabeleceu como órgão ofi-
cial de capacitação para os funcionários da rede CATI e produ-
tores rurais. “A capacitação sempre foi uma das bases para o 
desenvolvimento das ações extensionistas. Por isso, o foco do 
Centro sempre foi investir nas pessoas para que desenvolves-
sem, de forma assertiva, suas funções, fossem elas técnicas 
ou administrativas”, explica Thaís Echeverria, que foi diretora 
do Cetate, na década de 1980. 

 Ypujucan Caramuru Pinto, diretor do Departamento de 
Comunicação e Treinamento (DCT), e que trabalhou na uni-
dade nesse período, corrobora esse pensamento: “O papel 
dessa unidade foi determinante para que a instituição tivesse 
um trabalho sólido em Ater”.

 Thaís e Ypujucan relembram como eram os treinamentos 
nas décadas de 1970 e 1980. “Para estabelecer as bases de 
uma capacitação, eram feitos levantamentos das necessida-
des de treinamento nas áreas metodológicas técnica e ad-
ministrativa. Na parte técnica destacaram-se capacitações 
na formação de extensionistas como agentes de desenvolvi-
mento. Na área produtiva das principais culturas, em orga-
nização e gestão rural. Na formação de engenheiros agrôno-
mos, médicos veterinários e técnicos agrícolas das Casas da 
Agricultura, em áreas como manejo e tratos culturais, vaci-
nação, Dia de Campo, conservação do solo, cursos de trato-
ristas e regulagem de máquinas (esses últimos inspiraram a 
iniciativa privada de equipamentos agrícolas a montarem cen-
tros de treinamento). Na área administrativa foram realizados 
treinamentos completos, incluindo a elaboração de manuais 
de rotinas e procedimentos das áreas afins, sempre acompa-

nhando a evolução das novas tecnologias: de memorandos a 
cursos de informática”.

 Inúmeras atividades foram realizadas ao longo de décadas 
no Centro de Treinamento; Ypujucan e Thaís destacam a orga-
nização de um concurso para 26 mil inscritos e o Pré-serviço 
de 1984, que marcaram o período pós-redemocratização do 
País, no qual a forma de se promover a extensão rural passou 
por modificações significativas. “Com poucos recursos organi-
zamos o concurso que trouxe centenas de novos técnicos para 
as Delegacias Regionais Agrícolas e as Casas da Agricultura, 
no início da década de 1980. Depois desse, lançamos as ba-
ses para novos tipos de seleção, por meio de entidades como 
a Fuvest, que seguiram as nossas orientações”. Sobre o Pré-
serviço, que é uma modalidade de capacitação para integrar 
novos funcionários ao trabalho, eles destacam: “Os novos ares 
políticos impactaram profundamente as relações em todas as 
camadas da sociedade e no campo não foi diferente; era pre-
ciso, a partir de então, capacitar os extensionistas com essa 
nova visão, que deixou de ser de difusão pura e simples, com 
a produção agropecuária como foco, e passou a ter a família 
rural como centro do desenvolvimento agropecuário. Sendo 
assim, para os egressos do concurso realizado no período, 
investimos em uma capacitação abrangente, com instrutores 
e palestrantes, com experiência e conhecimento na áreas de 
Sociologia e Educação, como o educador Paulo Freire”.  

 Segundo extensionistas que tiveram sua formação ligada 
à unidade, as ações do Cetate foram além dos treinamentos. 
“As instituições vivem e sobrevivem graças ao debate de ideias 
e uma das características da CATI sempre foi a intensidade e 
o calor dos debates que aconteciam no Centro e nas regiões 
do Estado. Nesse contexto, entre as pessoas que precisam ser 
lembradas como articuladoras, no âmbito do Centro,  está o 
engenheiro agrônomo Pedro Moraes (já falecido)”, analisa 
Antônio Carlos de Souza, ex-coordenador da CATI. 

Panorama atual
 De acordo com Miriam Abrahão Gonçalves, diretora do 
Cetate, atualmente a unidade é responsável pela capacita-
ção dos recursos humanos da CATI, de produtores e traba-
lhadores rurais. “Por uma questão de sobrevivência, toda 
empresa necessita investir na capacidade e no potencial 
humano; e, por meio do treinamento, é possível aperfei-
çoar os aspectos técnicos, comportamentais e o desenvol-
vimento das potencialidades dos indivíduos. Na CATI, como 
Centro responsável pela área, temos esse papel fundamen-
tal”, avalia Miriam, informando que os técnicos da rede 
são constantemente capacitados para que possam atuar 
como multiplicadores do conhecimento, tanto para seus 
pares como para os produtores, que recebem informações 
sempre atualizadas, nas diversas atividades realizadas pelo 
Estado, por meio das Regionais e das Casas da Agricultura. 
“Além disso, abrimos as dependências do Cetate para a so-
ciedade em geral e entidades ligadas ou não ao segmento 
agropecuário promoverem reuniões e capacitações”.
 Outra área que Miriam considera relevante entre as 
atribuições do Centro é o acompanhamento do estágio 
curricular obrigatório, o qual propicia o desenvolvimento 
prático em programas de assistência técnica, extensão ru-
ral, agronegócio, políticas públicas e sustentabilidade para 
alunos das áreas afins.
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Biblioteca
 A Biblioteca da CATI começou a ser formada na década 
de 1970. Em 1997, ano em que a instituição completou 30 
anos, a unidade foi reformada com recursos obtidos por meio 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), recebendo o nome do Engenheiro Agrônomo Carlos 
Lorena, que atuou por anos na CATI, em uma homenagem ao 
seu importante trabalho na difusão do conhecimento e no 
trabalho de extensão rural com foco educacional.  

 O objetivo da Biblioteca é servir de apoio ao ensino, à pes-
quisa, à extensão e à defesa agropecuária, fornecendo infor-
mações por meio de coleta, armazenamento, recuperação e 
disseminação de documentos das áreas de agricultura, veteri-
nária, zootecnia e/ou ciências afins. “Promovemos também a 
localização e obtenção de cópia de documentos não existen-
tes em nosso acervo, pois temos intercâmbio de publicações 
com 178 bibliotecas nacionais e 25 internacionais”, explica 
Nadir Umbelina da Silva, bibliotecária responsável, informan-
do que a unidade possui um acervo de 9.250 livros, 552 títu-
los de periódicos, 17.100 publicações seriadas e 210 teses.

 A Biblioteca da CATI atende pesquisadores, extensionistas, 
funcionários, estagiários e público em geral interessado nos 
temas disponibilizados.
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Para falar sobre o trabalho do Departamento de 
Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM), unidade criada 
por meio do decreto n.° 17.913, de 1981, é preciso per-

correr a história e voltar ao final da década de 1920. “Com a 
queda da bolsa de Nova York, em 1929, o preço do café re-
cuou e os grandes produtores paulistas entraram em colapso. 
Por isso, era preciso ter uma nova cultura que gerasse renda 
rápida para substituir a renda perdida pelo café. Naquele con-
texto, o mundo estava se industrializando, as cidades estavam 
se urbanizando e as pessoas precisavam de mais tecidos; 
diante desse quadro, o Estado entendeu que o algodão seria 
a melhor cultura a ser investida. Sendo assim, ela foi esco-
lhida para substituir boa parte das lavouras de café”, relem-
bra Armando Azevedo Portas, engenheiro agrônomo, que foi 
diretor do Departamento por sete anos e atuou na CATI por 
mais de 30 anos.

 Mas como essa história se entrelaça com a do DSMM? 
Armando Portas responde: “Para cultivar algodão precisa-
va-se de uma tecnologia que não se tinha no momento; o 
Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, foi o grande impul-
sionador das pesquisas, visando à fixação de variedades de 
algodão. Entretanto, como o algodão era uma matéria-prima 
destinada a uma indústria mecanizada, era preciso que ele 
tivesse um padrão de qualidade, o que significava ter fibras 
homogêneas e resistentes; para isso, era preciso que os agri-
cultores cultivassem as mesmas variedades. Então, para aten-
der a essa necessidade, o Estado, por meio da Secretaria da 
Agricultura, tomou para si a incumbência de criar e melhorar 
as variedades de algodão, bem como produzir sementes com 
boa qualidade, tratadas e resistentes a doenças que poderiam 
inviabilizar economicamente a cultura”.

 Inicialmente, a área de produção de sementes ficou ligada 
ao IAC; posteriomente, passou a integrar o Departamento da 
Produção Vegetal (PDA). Após a criação da CATI, por meio do 
decreto n.° 49.759, foi criado o Departamento de Assistência 
Supletiva (DAS), com a incumbência de elaborar o Plano 
Estadual de Sementes e orientar a sua execução por meio da 
rede assistencial da CATI, bem como proceder a multiplicação 
de material básico; propor normas e regulamentos, em con-
junto com órgãos especializados da Secretaria, referentes à 
produção, distribuição e ao registro de plantas matrizes, de 
mudas melhoradas, produzidas em campos de cooperação, 
culturas fiscalizadas e campos de produção; e ainda propor 
padrões técnicos relacionados a sementes e mudas; entre ou-
tras atribuições.

 Em 1981, o DAS passou a ser denominado DSMM. “O mo-
nopólio do algodão pelo Estado durou até a década de 1980. 
Durante esses anos, a cultura foi a mola propulsora do de-
senvolvimento da estrutura do Departamento, com a cons-
trução de Postos de sementes e usinas de beneficiamento em 
diversas regiões do Estado. O primeiro Posto de Sementes 

(atuais Núcleos de Produção de Sementes) foi construído em 
Campinas, anexo à Fazenda Santa Eliza do IAC; outras grandes 
estruturas foram construídas na sequência, em São José do 
Rio Preto e Presidente Prudente, bem como uma grande usi-
na de beneficiamento em Aguaí. No auge da produção foram 
produzidas mais de um milhão de toneladas de sementes de 
algodão pelo Departamento”, relembra Armando Portas.

 “Foi a criação da usina de beneficiamento de Aguaí que 
trouxe profundas modificações na produção e comercializa-
ção de sementes básicas de algodão no Estado de São Paulo. 
A finalidade do trabalho realizado ali era evitar qualquer pos-
sibilidade de mistura de variedades entre as sementes RM3 e 
RM4 e a variedade IAC-13. Assim, foi possível atender ao for-
necimento de sementes básicas destinadas a suprir a deman-
da de produção paulista, que era de cerca de 1,5 milhão de sa-
cos de sementes de algodão de Classe A. Com isso, os exten-
sionistas passaram a ter como ‘arma’, o padrão de qualidade 
de sementes de algodão, pois a mistura de variedades deixou 
de existir, graças à usina. Esse foi um trabalho que obedecia 
ao plano de produção de sementes da época, desenvolvido 
pelo Departamento”, afirma Carlos Gomes dos Santos Côrtes, 
ex-coordenador da CATI, que trabalhou na Casa da Agricultura 
de Aguaí e acompanhou esse processo.

 “O DSMM, como órgão público, sempre fez aquilo que a 
iniciativa privada ainda não conseguia fazer sozinha. Essa po-
sição foi fundamental para montar o tipo de agricultura que 
temos até hoje em São Paulo. Sem o trabalho feito com o algo-
dão na área de produção, que se expandiu para outras cultu-
ras, com certeza teria demorado muito mais para o Estado ter 
a agricultura e o parque industrial que tem”, analisa Armando 
Portas.

 Sobre o trabalho do DSMM, Vilma Bissoli, engenheira agrô-
noma que trabalhou na CATI por 35 anos, relembra: “Durante 
minha vida funcional eu acompanhei as várias mudanças na 
estrutura da CATI e participei de várias ações do DSMM, como 
a luta para obtermos a certificação das sementes produzidas. 
Foram os campos de sementes básicas que deram origem às 
sementes certificadas; com isso, a CATI tornou-se a certifica-
dora do Estado de São Paulo. Eu era responsável pelo Centro 
de Planejamento e Operações (CPO), que fazia todo o levan-
tamento da produção de sementes”.

DSMM: 
produção de sementes e mudas 
como instrumento de extensão 
rural

Posto de Sementes 
Década de 1960
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Outras realizações importantes na área de 
sementes

Milho variedade: um capítulo à parte
 
 Concomitantemente com o desenvolvimento da cultura 
do algodão, surgiu nos Estados Unidos a tecnologia de pro-
dução de milhos híbridos (quando se faz uma linhagem com 
características próprias e depois faz o cruzamento com ou-
tras, obtendo uma mais resistente e de qualidade). “O Estado 
de São Paulo foi um dos primeiros locais do mundo a ado-
tar essa tecnologia, inicialmente na Fazenda Ipanema na re-
gião de Sorocaba e, depois, a partir do final dos anos 1950, 
na Fazenda Ataliba Leonel, que passou a se chamar Fazenda 
do Milho Híbrido. Esse trabalho foi feito até o início dos anos 
de 1990, com tecnologia gerada pelo IAC, sendo que nessa 
época, com o surgimento das pesquisas geradas pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e por empre-
sas particulares de sementes de milho híbrido, o DSMM pas-
sou a investir na geração de tecnologia de milhos variedade”, 
rememora Armando Portas, ressaltando que os milhos varie-
dade, produzidos pela CATI, em muitas circunstâncias são os 
mais adequados para os agricultores, em especial para aque-
les que fazem silagem. “Cabe destacar o lançamento, na dé-
cada de 2000, do milho AL Bandeirante, que até hoje é o mais 
produzido e plantado no País”.

 Sylmar Denucci, engenheiro agrônomo, um dos respon-
sáveis pelo trabalho de desenvolvimento das variedades de 
milho AL (codinome de Ataliba Leonel), faz um breve relato 
dessa história. “O pequeno produtor precisava de uma se-
mente mais barata, rústica e adaptada; e os grandes produ-
tores, para as áreas de refúgio, precisavam de um material 
que produzisse bem, com custo mais baixo. Com o trabalho 
realizado pela CATI, em Ataliba Leonel, ocupamos esse espa-
ço de fornecedores dessas variedades, que foram desenvolvi-
das com apoio de pesquisadores da Esalq e do IAC; por isso o 
DSMM é um órgão vital para a agricultura de São Paulo e do 
Brasil”. Além da produção de milho, os extensionistas relem-
bram outras ações marcantes:

• certificação e fiscalização de produção de sementes 
da iniciativa privada, visando garantir a qualidade no 
Estado;

• produção de sementes básicas (o DSMM recebe a ge-
nética produzida por melhoristas de instituições de 
pesquisa, produz a básica e depois as sementes comer-
ciais);

• produção de sementes de trigo nas décadas de 1970 e 
1980, quando havia um programa nacional de substitui-
ção de trigo importado por nacional. O DSMM produzia 
e comercializava em São Paulo e outros estados;

• o trabalho do DSMM foi muito importante na divulga-
ção de espécies e na criação de novas variedades que 
ajudaram na implantação do Sistema de Plantio Direto 
na Palha, e na Integração Lavoura e Pecuária, na déca-
da de 1990, as quais permitiram cobrir o solo ao serem 
dessecadas. As variedades foram o nabo e o girassol, 
que fazem o arejamento do solo, o que antes era feito 
com o arado; e, mais recentemente, em 2000, varieda-
des de sorgo;

• multiplicação e comercialização de sementes de feijão. 
O DSMM foi o primeiro órgão a multiplicar a semen-

te de feijão carioca, hoje o mais consumido no Brasil. 
Durante muitos anos, só a Secretaria de Agricultura 
tinha sementes de feijão em São Paulo. “O Programa 
Pró-Feijão nasceu com fundamento nas sementes pro-
duzidas pelo DSMM; a semente básica vinha do IAC e 
o DSMM multiplicava em campos de cooperação e na 
Fazenda Ataliba Leonel”, explica Armando Portas;

• DSMM e IAC atuaram juntos na difusão da cultura da 
soja nas décadas de 1950 e 1960.  “O engenheiro agrô-
nomo Carlos Lorena multiplicava pequenas quantida-
des de sementes e distribuía aos produtores”, relembra 
Armando Portas;

• o trabalho do DSMM foi fundamental para o estabele-
cimento e a padronização da cultura do amendoim em 
São Paulo, sendo durante muitos anos o único produtor 
de sementes. “Hoje, São Paulo é um dos poucos locais 
onde são produzidas sementes de amendoim”, conta 
Armando Portas;

• o trabalho do DSMM foi importante na multiplicação de 
sementes de adubos verdes de espécies vegetais destina-
das à adubação verde (guandu, aveias, leguminosas etc.);

• certificação de batata semente, que alavancou a produ-
ção de sementes de batata em São Paulo e no Brasil;

• pioneirismo na produção de sementes de milho orgânico;
• pioneirismo em tratamento natural de semente em es-

cala comercial, com a utilização de terra diatomácea, 
produto inócuo à saúde humana.

Fazenda Ataliba Leonel – unidade vital de produção de 
sementes

 Inaugurada em 21 de setembro de 1958, a Fazenda, ini-
cialmente chamada Fazenda de Milho Híbrido Ataliba Leonel, 
foi criada em 1941 pelo governo estadual, após a desapro-
priação de sua área, com a finalidade de desenvolver pesqui-
sa e produção de sementes de milho híbrido. Na década de 
1990, passou-se a investir na produção de sementes de milho 
variedade. Com o passar do tempo, as necessidades foram se 
ampliando e a Fazenda deixou de produzir, exclusivamente, 
sementes de milho e passou a produzir também sementes 
de outras espécies, como feijão, soja, arroz, trigo, triticale e 
aveia, e seu nome foi alterado para Serviço de Produção de 
Sementes Ataliba Leonel, passando, posteriormente, para 
Núcleo. Atualmente é o Núcleo central de produção de se-
mentes.
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Realizações relevantes na área de produção de 
mudas

 Segundo Victor Branco de Araujo, diretor do Centro de 
Produção de Mudas, a história da área remonta à década de 
1930, quando começaram a ser produzidas mudas nos mu-
nicípios de São Bento do Sapucaí, Tietê e Pederneiras. “Esse 
núcleos foram criados inicialmente para produzir mudas para 
fomentar a cultura do fumo, que demandava bastante mão 
de obra e, por isso, era importante no período. Outra área 
na qual foi investida foi a produção de mudas de amora para 
fomentar a sericicultura (bicho da seda)”.

 A partir de então, o trabalho do DSMM nessa área ficou 
marcado pelo pioneirismo na produção de mudas com garan-
tia de qualidade e sanidade, na introdução de novas espécies 
de frutíferas para produção em escala comercial e pela gera-
ção de tecnologia que tem transformado vidas e contribuído 
para a geração de renda e emprego.

 Entre os inúmeros projetos realizados, podem ser destaca-
dos como exemplos:

• a produção e distribuição de cerca de cinco milhões de 
mudas no âmbito do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas (2000 a 2008), para a recomposição de 
matas ciliares em todo o Estado de São Paulo;

• Contribuição para a expansão da citricultura. A 
Secretaria fez um trabalho de aprimoramento de culti-
vares, e produção de mudas e fomento, comercializan-
do as mudas com um preço simbólico. Com a criação da 
CATI, em 1967, esse trabalho foi ampliado. As unidades 
de produção de mudas foram modernizadas, adaptadas 
e reequipadas, inclusive com recursos humanos. A CATI 
possuía um diversificado e qualificado banco de germo-
plasma (materiais básicos), proporcionou cursos para 
a formação de viveiristas e prestou orientação técnica 
para o manejo da cultura. Assim, o Estado criou con-
dições para que a iniciativa privada pudesse atuar. O 
DSMM também foi peça fundamental para o desenvol-
vimento da técnica de produção de mudas em viveiros 
telados, que revolucionou a sanidade das mudas produ-
zidas no País;

• a introdução da acerola em São Paulo, na década de 
1990, por meio da geração de tecnologia de produção 
de mudas no Núcleo de Pederneiras;

• as frutíferas silvestres - estudo para domesticação de 
frutíferas silvestres (retirada do fruto da natureza e 
transformação em cultivar), como nova perspectiva 
para o cultivo comercial com fruteiras como cambuci 
(destaque para essa coleção), araçá, pitanga, marolo, 
pequi e uvaia;

• o desenvolvimento da atemoia como cultura comercial, 
a partir de ensaios e experimentos realizados a partir 
de 1968, pelo engenheiro agrônomo Takanoli Tokunaga, 
no Núcleo de Produção de Mudas de São Bento do 
Sapucaí. Todos os plantios comerciais existentes no 
Brasil são frutos desse trabalho, que serviu de estímulo 
e orientação para outros realizados pelo DSMM, como 
o desenvolvido com a castanha tipo portuguesa, que 
possibilitou o teste de cultivares e o desenvolvimento 
de tecnologias de plantio e formação de mudas com 
qualidade;

• o Projeto de incentivo ao cultivo de frutas de caroço por 
meio de trabalho do Núcleo de Produção de Mudas de 
Itaberá, por meio do qual foram disponibilizadas a um 
grupo de agricultores familiares mudas de frutas mais 
adequadas ao manejo e à colheita. Com os resultados 
obtidos por esse grupo de Itaberá, ficou provado que a 
fruticultura de caroço, entre as quais ameixa e pêssego, 
é uma boa opção para os pequenos produtores;

• o desenvolvimento da termoterapia. Esse é o nome 
da tecnologia adaptada pelos técnicos do Núcleo de 
Produção de Itaberá para a produção de mudas de 
ameixa livres da bactéria Xylella fastidiosa;

• a produção de matrizes de morangueiro por biotecno-
logia. Todo o trabalho foi desenvolvido no Laboratório 
de Biotecnologia do Núcleo de Produção de Mudas de 
Tietê e o resultado foi a produção de plantas in vitro, 
sistema que tem como resultado inúmeros clones de 
plantas com a mesma carga genética.

• os técnicos do Núcleo de Produção de São Bento do 
Sapucaí desenvolveram uma metodologia diferenciada 
para a produção de mudas para a vitivinicultura, a qual, 
por meio de enxertia permite obtenção de plantas de 
qualidade genética e fitossanitária, no período do ano 
mais indicado para a instalação do vinhedo, pois coinci-
de com a época das chuvas no território paulista;

• que o DSMM realizou e realiza importante trabalho de 
capacitação de viveiristas;

• a produção de mudas de essências florestais nativas.
 

Estrutura atual do DSMM

 Atualmente, o DSMM conta, em seu órgão central, com 
os Centros de Produção de Mudas e Sementes, Laboratório 
Central de Sementes (referência para o Mercosul e o único do 
Brasil filiado à Ista, organismo internacional de regulamenta-
ção de análise de sementes) e o Centro de Testes, Avaliação 
e Divulgação (unidade responsável pelos testes para fornecer 
sementes de qualidade, onde são realizados testes de intro-
dução, adaptabilidade, qualidade e comportamento de espé-
cies, cultivares e variedades). A estrutura regional conta com 
Núcleos de Produção de Sementes e de Mudas.
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DSMM em sintonia com as mudanças no cenário 
agropecuário

  Atualmente, o DSMM tem como atribuição a produção e 
comercialização de sementes e mudas, de forma supletiva, 
aos produtores do Estado de São Paulo. “Nossa missão é pro-
duzir sementes e mudas de altíssima qualidade, garantindo 
ao produtor, em especial o familiar, acesso a matérias de qua-
lidade com custo acessível”, explica Ricardo Lorenzini, diretor 
do DSMM, ressaltando que não basta apenas produzir, sendo 
preciso fazer com que os produtos cheguem ao produtor com 
agilidade. “Por isso, estamos investindo na divulgação dos 
materiais, bem como na logística de distribuição, por meio 
das Casas da Agricultura e de parceiros”.

 Nesse sentido, visando facilitar a aquisição das sementes 
e mudas pelos interessados, o DSMM está investindo cada 
vez mais em tecnologia. “Estamos implantando o sistema de 
venda por cartões de crédito e débito; bem como elaboramos 
uma cartilha explicativa sobre as linhas de crédito disponíveis 
pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) para 
aquisição de sementes e mudas. Também estabelecemos uma 
sistemática de descontos para produtores familiares cadastra-
dos no DSMM, na faixa de 15% em algumas espécies; nossa 
meta é ampliar, paulatinamente, a quantidade de produtos 
com descontos para o produtor familiar”, informa Ricardo, 
avisando que, ao lado dessas ações, o DSMM continuará in-
vestindo em seu programa de melhoramento, “para oferecer 
materiais cada vez melhores para os agricultores”.
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A informatização dos controles e processos administrati-
vos, que hoje está sob responsabilidade do Centro de 
Informações Agropecuárias (Ciagro), teve seu embrião 

na década de 1980 (vide box). 
  Segundo Antonio Carlos de Souza, ex-coordenador da 
CATI, que, por nove anos, foi diretor do Centro, no final da 
década de 1990, por ocasião da reorganização da instituição, 
o Ciagro foi criado como diretoria responsável pela gestão 
de dados e informações da CATI, pois a área de informática 
no Estado de São Paulo, strictu sensu, era uma atribuição da 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo (Prodesp). “A aquisição dos primeiros computadores 
servidores de nova geração foi realizada em 1997, graças a 
um projeto de informatização que fizemos e foi apoiado pela 
Fundação de amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp). Com os recursos obtidos, foi implantada uma rede 
de fibra ótica interligando todos os prédios, bem como ad-
quiridos os equipamentos necessários; o que não pôde ser 
adquirido via Fapesp, foi comprado com nossos recursos or-
çamentários”.
 Antônio Carlos relata que, inicialmente, o primeiro prove-
dor de internet foi a Rede Fapesp, via Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). “No entanto, com o crescimento dos 
serviços via rede, a empresa que já era provedora dos servi-
ços de telefonia da instituição passou a prestar, também, os 
serviços de conexão com a internet. Com isso, as 40 Regionais 
foram interligadas, o que agilizou a comunicação com os ór-
gãos centrais e com a Secretaria de Agricultura”.
 Houve um esforço grande por parte dos órgãos centrais 
da CATI e das Casas da Agricultura e prefeituras para interli-
gar todas as unidades municipais à internet e, hoje, a grande 
maioria delas já conta com essa importante infraestrutura.
 Contando com uma infraestrutura de informática funcio-
nal e moderna, o passo seguinte do Ciagro foi a viabilização 
do Projeto LUPA, que viria a ser um modelo de censo agrope-
cuário para o País. “Nem sempre é bom citar nomes em ques-
tão de resgate de história, pois sempre podemos deixar pes-
soas importantes de fora, mas não posso deixar de lembrar 
dos engenheiros agrônomos Bernardo Lorena Neto, que por 
20 anos lutou pela realização do censo, e Antônio José Torres, 
da antiga Delegacia Regional Agrícola (Dira) de Araçatuba, 
que idealizou e realizou um cadastro naquela região. A es-
ses juntaram-se outros técnicos que modelaram a versão 
do LUPA, com destaque para Eduardo Maciel, de Presidente 
Prudente; Mário Antonio de Moraes, da Dextru; Alberto Pino 
e Vera Lúcia Ferraz dos Santos Francisco, ambos do Instituto 
de Economia Agrícola (IEA)”.
 Um marco relevante, que aprimorou a estrutura do Centro 
no início dos anos 2000, foram os investimentos feitos por 
meio do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, que 

possibilitaram um salto de modernização dos equipamentos 
e favoreceu a criação de um setor de mapeamento agroam-
biental no Centro, para fornecer suporte técnico às Unidades 
Técnicas de Engenharia do Programa. “Por meio desse seg-
mento foi possível orientar adequadamente, fazer recomen-
dações de uso e ocupação do solo, ver inter-relação entre pro-
priedades rurais, entre outras ações”, explica Antonio Carlos, 
que era o diretor nessa época.
 Após o concurso realizado em 2006, a CATI pôde incluir 
engenheiros agrícolas no seu quadro. De acordo com Antônio 
Carlos, “essas contratações possibilitaram reforçar e ampliar o 
quadro de colaboradores do Centro que, assim, pôde investir 
fortemente nas áreas de mapeamento agrícola, aerofotogra-
metria por satélites e banco de dados. “Com isso, foi possível 
montar e disponibilizar uma análise do potencial de produção 
agrícola do Estado, com base nos dados do LUPA”.
 Outro trabalho muito relevante do Centro, desenvolvido 
desde o início dos anos 2000, é o realizado nas áreas de geo-
processamento e mapeamento agroambiental, sobre o qual 
o engenheiro agrônomo Mário Ivo Drugowich, responsável 
pelo setor, na época, discorre: “O Ciagro também se tornou 
referência na área de conservação do solo, com a elaboração 
de Planos Diretores de controle de erosão do solo; auxílio às 
Unidades Técnicas de Engenharia (UTE – CATI); suporte ao 
LUPA; desenvolvimento de projetos como o Fitogeografia (o 
qual presta suporte a projetos de recuperação florestal no 
Estado), o Modelo Digital de Elevação (revela topografia do 
Estado), o Urbanizado Paulista (identifica limites de áreas 
urbanizadas), o de Classe de Capacidade de Uso - CCU/SP (o 
qual identifica as classes de capacidade potencial de uso das 
terras agrícolas), entre outros ligados à integração geomática 
e conservação do solo”.
 Atualmente, o Ciagro tem entre suas atribuições, de acor-
do com o seu diretor, Jairo Tatchenco, “desenvolver e manter 
sistemas disponíveis na internet, levando a CATI ao computa-
dor, tablet e celular do produtor”.

CIAGRO: 
tecnologia de informática para 
CATI e de informações para o 
meio rural

Inauguração do Ciagro 
Década de 1990
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Breve relato histórico sobre a informatização 
da CATI

 O marco da informatização da instituição aconte-
ceu no ano de 1981, a partir de uma cooperação finan-
ceira entre o Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, 
e CATI. “Por meio dessa cooperação foi adquirido um 
computador Sisco 10.000, na época um ‘top’ de linha 
fabricado no Brasil por uma empresa de São Paulo. 
Essa máquina substituiu os computadores de mesa da 
época, do tipo HP 2000, ou Dismac existentes na CATI e 
no IAC. Nesse equipamento foram desenvolvidos siste-
mas administrativos das duas instituições, como con-
trole de pessoal, veículos, finanças etc. O equipamento 
operava basicamente em dois turnos iguais de 12 ho-
ras, com um software alternativo para administração 
e para pesquisas”, relembra Hilton Silveira, professor 
e pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas 
e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), que nesse período 
tinha um relacionamento estreito com as duas institui-
ções em projetos afins, e participou do grupo de im-
plementação dos sistemas informatizados.

 Segundo Hilton, o passo inicial foi dado pelo IAC, 
que adquiriu máquinas completas, com terminais lo-
cais e contratou pessoas capacitadas para operá-las, 
analisar dados e programar. “Em reuniões posterio-
res com a CATI, foi decidido que seria possível nego-
ciar com a companhia de telefonia e alugar algumas 
linhas para contatos diretos com a CATI, sem prejuízo 
das operações. Então, a unidade central ficou no IAC 
e a CATI dispunha de seis terminais, ligados por linhas 
telefônicas diretas. A velocidade era de 100 caracteres 
por segundo”.

 Hilton ressalta que, a partir desse projeto, a 
Secretaria da Agricultura incentivou a aquisição de 
máquinas para todas as unidades. “Apesar de máqui-
nas com relativamente baixo desempenho, os siste-
mas administrativos começaram a ser desenvolvidos 
com bastante rapidez, graças, principalmente, ao fator 
novidade que induzia muitos pesquisadores e funcio-
nários administrativos a fazerem cursos de linguagem 
e de operação. Na época foi criado, na Secretaria da 
Agricultura, o Sistema de Informações de Pesquisas 
(Sipex), que era alimentado por dados fornecidos pelas 
unidades de pesquisas; um sistema avançado, apesar 
da pouca versatilidade dos sistemas operacionais”.

 Silveira destaca também que um diferencial do pro-
cesso de informatização da Secretaria foi o interesse 
geral pelos assuntos ligados aos sistemas computacio-
nais. “Isso fez com que a Secretaria ficasse nivelada 
com outras entidades que tinham tecnologia avançada 
no Brasil, servindo de exemplo na área agrícola. Outro 
fator relevante foi que a formação de pessoal na área 
de informática, pelo IAC e pela CATI, serviu como fonte 
de mão de obra especializada para outras áreas, outras 
secretarias e, até mesmo, para entidades privadas”.
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 Depois desse período, no início da década de 
1990, a CATI já contava com uma área de informáti-
ca, inserida na Assessoria de Planejamento. “Faziam 
parte desse grupo Ana Stellfeld, João Brunelli Júnior, 
Eunira Machado, Marcelo Ramos, Gisela Bertoldi e 
Miroel Mário, técnicos e funcionários administra-
tivos que se interessam pela área e prepararam a 
criação do Ciagro”, informa Antônio Carlos, que foi o 
responsável pela implementação do Ciagro, como já 
foi referido.

 De acordo com relatório do período compreendi-
do entre 1991 e 1994, essa área tinha como atribuição 
principal coordenar o processo de informatização das 
unidades da CATI, em nível central e das unidades re-
gionais. 

 Entre as realizações listadas no documento, esta-
vam a análise, a programação e o suporte aos siste-
mas de acompanhamento e estimativa de safras agrí-
colas; relatório de atividades conservacionistas; con-
trole e cobrança de ligações telefônicas; de pessoal, 
folha de pagamento dos contratados via CLT; controle 
de bens patrimoniais; acompanhamento de cursos 
de mão de obra; cadastro de agrotóxicos; cadastro da 
Agenda CATI; controle de correspondências; cadastro 
de legislação; Relatório Diário de Atividades (RDA); e 
acompanhamento de Assistência Técnica e Extensão 
Rural.

 Antônia Maria Claret Lana Iozzi, funcionária do 
Centro de Comunicação Rural (Cecor), que trabalhava 
na Divisão de Administração da CATI na época, relata a 
experiência do início dos trabalhos informatizados. “A 
implantação do sistema computadorizado causou uma 
revolução. Tínhamos terminais ‘burros’ (teclado e mo-
nitor) ligados ao computador central que ficava no IAC. 
O primeiro sistema a ser ‘informatizado’ foi o de trans-
portes, para agilizar a confecção de relatórios, que na-
quela época tinham que ser enviados mensalmente ao 
Departamento de Transportes  Internos Motorizados 
(Detim). Foi elaborado um impresso para que todas 
as unidades,  responsáveis pelos  veículos oficiais,  fi-
zessem o preenchimento diário sobre consumo 
de combustível, quilometragem  e conserto, 
o que era encaminhado semanalmente, 
por meio de malote, para o Serviço 
de Transportes da CATI que, por sua 
vez, repassava para a responsável do 
sistema de informática, objetivando 
que fossem digitados para envio ao 
Detim”, conta Claret, relembrando 
que no início os relatórios digitaliza-
dos geraram tumulto. “A quantidade 
de papel se multiplicou; até acertar 
todas as informações naquela tela es-
cura, foi um grande trabalho”, relem-
bra com nostalgia e risadas.
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Já diz o conhecido ditado que por trás do sucesso de um 
grande homem há uma grande mulher. Na CATI, pode-se 
trocar esses dizeres e afirmar que, ao lado do sucesso dos 

projetos da área técnica está o trabalho desenvolvido pela 
área administrativa. “Para cada ação realizada no campo, di-
retamente com os produtores, existe uma normativa adminis-
trativa e um profissional da área administrativa que dá supor-
te às atividades técnicas”, afirma Ypujucan Caramuru Pinto, 
coordenador substituto da CATI e diretor do Departamento 
de Comunicação e Treinamento, e que iniciou suas atividades 
na instituição na Divisão Regional Agrícola (Dira).
 Nesses 50 anos de atuação da instituição, o Centro 
Administrativo, localizado em Campinas, evoluiu em procedi-
mentos, agregou novas tecnologias de informação e rotinas 
de trabalho, passando das compras de produtos básicos à rea-
lização de licitações internacionais, bem como descentralizou 
suas atividades, que hoje são compartilhadas em 40 regionais 
administrativas inseridas nos Escritórios de Desenvolvimento 
Rural (EDRs). “As inovações foram muitas, principalmen-
te, nos sistemas informatizados de todas as áreas, Sistema 
de Recursos Humanos, Sistema de Protocolo, Sistema SAM, 
Sistemas de Diárias e Adiantamentos”, explica Silvana Cuchi, 
diretora do Centro Administrativo. 
 Atualmente vários núcleos compõem o organogra-
ma da área, com funções diversas: Pessoal; Infraestrutura; 
Atividades Complementares; Finanças; Suprimentos e 
Patrimônio; e o Centro de Convivência Infantil. “Os núcleos 
administrativos representam trabalhos específicos, cada um 
com suas peculiaridades. Os seus trabalhos são muito rele-
vantes, pois eles são responsáveis, entre outras coisas, pela 
folha de pagamento e os processos que garantem os direitos 
dos quase 1.500  servidores; controle de documentos e pro-
cessos; condução dos alojamentos (feminino e masculino); 
infraestrutura, do parque da CATI; controle, abastecimento e 
manutenção dos veículos oficiais; pagamentos, aquisições e 
compras diversas; realização de pregões e licitações; controle 
do almoxarifado, de contratos do refeitório (o qual hoje está 
terceirizado, mas que até o final da década de 1990 estava 
sob a responsabilidade direta da administração, tendo che-
gado a servir centenas de refeições diárias); da vigilância e da 
telefonia”, explica a diretora, destacando também que, além 
desses núcleos, o Centro Administrativo é responsável pelo 
Centro de Convivência Infantil (CCI), fundado em 1981, para 
atender filhos de funcionárias da CATI.
 Além dessas atribuições cotidianas, Silvana destaca outras 
ações que, segundo ela, foram e têm sido importantes para a 
instituição. “Entre elas cito a adesão à campanha de eficiência 
energética; campanhas conscientização diversas, como o com-
bate à dengue; a implementação do monitoramento por meio 
de câmeras e processos de aquisição de veículos oficiais”.

CENTRO 
ADMINISTRATIVO: 
trabalho fundamental para o  
sucesso do trabalho de assistência  
técnica e extensão no meio rural
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Breve relato histórico

 Por meio do decreto n.° 49.396, de 1968, foi cria-
da a Divisão Administrativa do Sistema Paulista de 
Assistência à Agricultura, subordinada diretamente 
ao coordenador da CATI. Inicialmente, a sua estrutura 
contava com direção, seções de expediente, pessoal, 
material e transporte, financeira e serviços gerais. 

 O decreto determinou ainda que fossem transfe-
ridas para essa nova Divisão as funções administra-
tivas desempenhadas pelas seções administrativas 
do Departamento de Produção Vegetal (PDV); da 
Divisão de Assistência Técnica Especializada (Date); 
do grupo encarregado dessas atividades da Divisão de 
Conservação do Solo do Departamento de Engenharia 
e Mecanização da Agricultura (Dema); e das uni-
dades administrativas do Centro de Treinamento 
em Assistência Técnica (Cetate) e do Serviço de 
Comunicação Rural (SCR). Segundo o decreto, as ações 
ficariam centralizadas na sede em Campinas, até que 
fossem instaladas as Divisões Regionais Agrícolas e 
suas respectivas seções administrativas entrassem em 
funcionamento.

 Ypujucan Caramuru, que trabalhou na Assessoria 
de Planejamento (Asplan), a qual na década de 1970 
era a unidade responsável pela área orçamentária da 
instituição. “Em 1977, quando entrei na CATI, a admi-
nistração era toda centralizada em Campinas. De ca-
netas, material de limpeza e higiene a pneus para os 
veículos, tudo era adquirido em grandes compras e 
distribuído para as Divisões Regionais Agrícolas (Diras) 
e, posteriormente, para as Delegacias Agrícolas, que 
encaminhavam para as Casas da Agricultura. A Asplan 
era responsável pelos orçamentos e pela liberação de 
recursos para as aquisições”. 

 Segundo Antônia Maria Claret Lana Iozzi, funcio-
nária do Centro de Comunicação Rural (Cecor), que 

trabalhava na área administrativa no período, o 
Serviço de Atividades Complementares da 

Divisão de Administração era responsá-
vel por essas compras e licitações.
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Extensionistas e Produtores:  
histórias vividas e contadas  
em uma parceria de 50 anos
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Mensagem
Do Globo Rural para a CATI

 “Dona Maria José da Silva, de Presidente Olegário, Minas Gerais, escreveu para o Globo Rural querendo saber como se faz 
polvilho azedo. A resposta dada no ar pela Rede Globo ontem, domingo, dia 28 de maio de 2017, foi semelhante a inúmeras 
outras: consulte uma publicação da CATI. Nesse caso “Mandioca: processamento artesanal e preparações culinárias: “O serviço 
é completado com o preço da publicação, o endereço da Caixa Postal da CATI em Campinas. Editorialmente, a ideia é, ao res-
ponder à Dona Maria José, atender também o maior número possível de pessoas. Se levarmos em conta que dos 50 anos da 
CATI estamos prestando esse serviço desde o primeiro ano do Globo Rural, há mais de 37 anos, chegaremos a uma quantidade 
quase que inimaginável de agricultores que procuraram as publicações e orientações da CATI. Centenas e centenas de milhares, 
com certeza. Nos primeiros anos os folhetos e as publicações da CATI (como os da Embrapa, das Ematers, das universidades e 
faculdades do setor etc.) eram distribuídos gratuitamente. Os históricos apertos orçamentários dessas instituições levaram à 
cobrança dos materiais disponibilizados. No caso da Dona Maria José, cabe observar que ela é mineira e não paulista. Sendo 
que a CATI está vinculada a uma secretaria do Estado de São Paulo. Sendo que, por sua vez, o Globo Rural é um programa de 
rede emitido para todo o País e até para o mundo. Esse dilema foi discutido e resolvido em tempos remotos entre nós do Globo 
Rural e a CATI.
 
 Foi em 1982 ou 1983 que fomos - o então diretor de jornalismo da Globo em São Paulo Woile Guimarães e eu - até Campinas 
para discutir o problema. O coordenador da CATI era o Victor Argollo Ferrão Neto. A recepção foi da maior simpatia, ajudada 
pelo fato de o Woile Guimarães e do Victor Argollo terem a mesma origem: a cidade de Marília, se não me trai a memória. A 
compreensão foi mútua e total. Não podíamos tecnicamente restringir no Globo Rural a divulgação dos materiais da CATI ao 
Estado de São Paulo. Por isso é que ontem a Dona Maria José, lá de Minas, recebeu o encaminhamento de sua dúvida para um 
órgão de São Paulo. Esse modelo vale até hoje para todas as instituições ligadas à assistência técnica dos agricultores brasilei-
ros, respeitadas as características próprias de cada região. Na mão inversa, um agricultor de São Paulo pode ter, por exemplo, 
uma orientação sobre nutrição animal vinda de um órgão do Mato Grosso do Sul.
 
 Dito isso, cabe observar que a CATI está e sempre esteve entre as campeãs de serviços prestados por meio do Globo Rural. 
É bom para o Globo Rural, é bom para a CATI e, sobretudo, é bom para o agricultor brasileiro.
 
 Particularmente, o bom entrosamento do Globo Rural com a CATI pode ser atribuído, além da qualidade dos conteúdos, 
claro, à experiência avançada que a CATI já tinha em comunicação por ocasião do início do programa da Globo. Havia investi-
mento em encontros, e seminários para se discutir técnicas e desafios de comunicação. A CATI já tinha experiência de programa 
de extensão na TV Cultura. Convidado para falar num desses encontros tive uma atitude dissonante em relação a uma matéria 
chamada “comunicação rural”. Havia cursos de comunicação rural, carreira, teses etc. Do meu ponto de vista, “comunicação” 
para o agricultor não deveria ser adjetivada. Achava, e acho, que os desafios de se comunicar com o agricultor são os mesmos 
de se comunicar em qualquer outro setor. Não concebo uma linguagem “especial” para me dirigir ao agricultor, ainda mais em 
televisão aberta, como é o caso da Globo. Gosto de imaginar a situação do telespectador-agricultor diante da televisão assistin-
do ao Globo Rural. Ora, nesse mesmo aparelho a mulher dele está acompanhando as novelas; nesse mesmo aparelho ele vai 
ver o futebol na parte da tarde; o Jornal Nacional, a programação toda. Ele vê e, supõe-se, entende tudo direitinho. Está inte-
grado ao idioma do veículo (atualmente já está se integrando também ao universo digital). Então, por que criar uma linguagem 
diferente quando se trata do programa “dele”? Nós, os jornalistas, os comunicadores, isso sim, temos que conhecer o mundo 
dele. Temos que saber que leguminosa não é a mesma coisa que gramínea, da mesma forma que o jornalista da área de esporte 
deve saber a diferença entre volante e armador no futebol... Eu sei é que não agradei nesse dia com essas ideias. Tinha muito 
estudante de “comunicação rural” entre os participantes.
 
 Termino falando mais duas coisas. Primeira: a exuberância da agricultura do Estado de São Paulo; sua competência e seu 
destaque histórico no País nos últimos 50 anos devem ser em grande parte creditados à CATI. Trata-se de um Estado difícil por 
ser diversificado. Quantas vezes dissemos que, se fosse o caso, daria para falarmos de praticamente tudo que se planta e se cria 
no Brasil sem sair dos limites paulistas. Pela sua posição geográfica e climática, São Paulo, para resumir, tanto tem as culturas de 
clima temperado quanto tem a seringueira e o búfalo do clima quente e úmido do Norte do Brasil. A segunda coisa é a evocação 
de uma figura que teve um papel importantíssimo em nossa história (da CATI e do Globo Rural): o saudoso engenheiro agrôno-
mo Pedro de Moraes que, depois de aposentado, foi por anos consultor do Globo Rural. Pedro, formado em Viçosa (MG), tinha 
sido dos quadros da CATI, especificamente da área de comunicação. Ele era o apresentador o programa da CATI na TV Cultura. 
Aprendemos muito com ele. Salve, Pedro! Salve todos os profissionais destes 50 anos de CATI!”

Humberto Pereira
Editor-chefe do Globo Rural

São Paulo, 29 de maio de 2017
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A CATI sob o olhar de quem fez e faz a CATI
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“Como produtora, filha de agricultor e extensionista, tenho certeza de que a CATI contribuiu muito para a 
agricultura paulista. A extensão rural é muito importante no dia a dia do agricultor, incentivando-o a perma-
necer no campo.” Celina Harumi, ex-conveniada da Casa da Agricultura de Paraguaçu Paulista.

“A CATI é todo o motivo da minha vida profissional, da minha carreira, do meu orgulho como engenheiro 
agrônomo e fico muito feliz e satisfeito de ter tido a oportunidade de trabalhar em uma instituição tão 
renomada e importante para a agricultura, principalmente a familiar, com tantos projetos realizados, com 
uma ampla história de realizações de sucessos e conquistas. Parabéns pelos 50 anos e que venham mais 
outros 50 recheados de muitas realizações.” Arlei Arnaldo Madeira, ex-servidor do Departamento de 
Sementes, Mudas e Matrizes da CATI.

“Comecei na CATI em 1976 e me aposentei há praticamente três anos. A CATI foi uma tremenda escola para 
mim e me ensinou muita coisa. Viajava muito, fazia palestras e levei tecnologia para o todo o Brasil. Desejo 
para a CATI mais 50 anos.” Dilson Cáceres, ex-servidor do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
da CATI.

“O primeiro destaque a fazer é sobre a importância da CATI para o agronegócio no Estado de São Paulo. A 
cafeicultura mais moderna do Brasil está em São Paulo, por exemplo. Hoje, somos um País que, além de 
grande produtor, tem o domínio da tecnologia de cultura, produção e variedades. Proporcionamos a me-
canização do café e tudo partiu de nós, dos antigos funcionários da CATI. Que isso sirva de exemplo para as 
futuras gerações as quais venham a trabalhar nesse órgão tão nobre.” João Toledo, servidor aposentado da 
Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI).

“É uma satisfação ter trabalhado na CATI durante 35 anos. Quando a CATI foi criada, eu estava na Casa da 
Agricultura e fui para Campinas para trabalhar com café e foi tudo muito gratificante. O trabalho que a CATI 
desenvolveu no Estado de São Paulo nesses 50 anos se tornou bastante significativo. Ela foi considerada, por 
várias entidades e pesquisadores de outros países, como o maior órgão de assistência técnica e extensão ru-
ral do mundo.” Roberto Tomaziello, ex-servidor da CATI e pesquisador do Instituto Agronômico (IAC), de 
Campinas.

“Entrei na CATI em 1976 objetivando ficar dois anos para pagar a Faculdade de Análise de Sistemas. 
Inicialmente fui trabalhar no expediente do Departamento de Extensão Rural. Ali era o coração da CATI, 
todas as ações e campanhas da Secretaria passavam por ali, era um centro de decisões e eu via tudo acon-
tecer. Foi aí que me apaixonei; fiquei no Dextru por 11 anos, depois fui para o Ciagro, recém-criado. Às 
vezes eu ‘olho para trás’, agora que estou aposentada, e penso: eu não fiz nada... mas aí vou relembrando, 
em conversas com colegas da época como o ex-coordenador da CATI e ex-diretor do Ciagro, Antonio Carlos 
de Souza, e percebo o quanto nós fomos inovadores, quantas batalhas vencemos e concluo: eu fiz parte 
disso, eu estava lá durante o lançamento do primeiro CD e implantação do sistema Voip, entre outros. Sinto 
saudades de várias épocas, constato que vivi anos importantes na história da instituição e que ficar foi uma 
decisão acertada; valeram a pena os 38 anos de CATI e, sinceramente, teria ficado mais.” Eunira Machado, 
servidora aposentada do Ciagro.

“Fiz o concurso em 1976 e, apesar de pensar em escolher uma Casa da Agricultura, acabei optando pela sede, em 
Campinas, onde fui trabalhar no Centro de Comunicação e Treinamento (Cecort), no qual fiquei durante um ano traba-
lhando no projeto de elaboração e adequação de mensagens, ou seja, editoração. Mas eu era agrônoma e queria trabalhar 
na minha área, então veio o convite para compor a equipe do Grupo de Sementes Básicas (depois DSMM). Passamos 
por épocas boas e por outras difíceis, mas eu gostava e me empenhava em tudo o que fazíamos, da programação, das 
inspeções, dos levantamentos e processos até a decoração e escolha do cardápio para os Dias de Campo e eventos. Nós 
nos envolvíamos com a instituição, ‘vestíamos a camisa’. Costumo dizer que meu primeiro dia na CATI foi como entrar 
de novo na faculdade. Eu tinha apenas 24 anos e acompanhei a carreira e a vida dos meus colegas por 33 anos e oito 
meses. Eu os vi casarem, terem filhos, comemorarem aniversários e também assumirem chefias ou projetos. Éramos 
uma família, tive a sorte de pertencer a essa família e muitos continuam comigo em uma amizade para toda a vida.” 
Maria Inês Mariano, servidora aposentada do DSMM.
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“Fiz o concurso em 1976 e fui chamada no mesmo ano. Foi um dia inesquecível, todos reunidos no audi-
tório para escolher a vaga. Apesar de pensar em assumir uma Casa da Agricultura, acabei optando pelo 
Departamento de Assistência Supletiva, que veio a se tornar o DSMM. Alguns colegas eu já conhecia da 
Faculdade, e minha irmã, Dirce Bissoli, veterana, já chefiava o Laboratório de Sementes. Foi um privilégio 
em minha vida trabalhar na CATI Foi onde tive a oportunidade de conviver com os melhores profissionais, 
aprender com mestres. Tive a oportunidade de conhecer todo o Estado e trabalhar com pessoas de diferen-
tes regiões, muitos foram extremamente importantes em minhas vidas profissional e pessoal, pelo carinho, 
pelos ensinamentos e por acreditarem na seriedade e capacidade do meu trabalho.” Vilma Bissoli, servido-
ra aposentadada do DSMM.

“Entrei na CATI, em 1976, e durante muitos anos trabalhei na área de suinocultura, no Departamento de 
Extensão Rural. Trabalhar na CATI representou minha realização profissional e pessoal. Também traba-
lhei em Casa da Agricultura, fiquei afastado para a Embrapa e depois dirigi o Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes por sete anos. No DSMM participei do desenvolvimento da Ação Trigo Paulista com 
Qualidade, da criação dos milhos variedade e do aumento da produção de sementes e mudas. Na CATI obti-
ve conhecimentos que vou levar para sempre. Parabenizo a instituição pelos seus 50 anos, porque ela é uma 
agência de desenvolvimento socieconômico e, quanto mais ela funcionar, mais desenvolvimento teremos na 
área rural para os agricultores familiares e o agronegócio.” Armando Portas, ex-diretor do DSMM.

“Eu entrei em 27/12/73. Fiquei nove anos fazendo o café, depois, em 1982, fui trabalhar no Departamento 
de Pessoal, onde estou até hoje, porque eu gosto do que faço. A CATI é muito importante para mim. Se eu 
fosse começar de novo,  faria tudo igual, pois tudo o que eu tenho devo à CATI.” Maria Inês da Conceição 
Ramos, servidora do Departamento de Pessoal.

“Entrei na CATI em 19/4/1973.  Trabalhei no Posto de Sementes de Campinas, depois fui transferido para a 
Divisão Região Agrícola (Dira). Comecei com o título precário, depois passei a funcionário temporário, depois 
fui efetivado pela lei n.º 500, para trabalhar em serviços gerais. Em 1976 fui para o Almoxarifado, onde  traba-
lhei por 17 anos. Quando entrei para trabalhar na CATI foi muito bom, havia muita gente, não tinha nem horário 
às vezes; quando trabalhei no Almoxarifado, às vezes eu saia às 23 horas para ir ao aeroporto receber vacinas. 
Em 1992, fui para o Cecor, onde permaneço até hoje. Sempre houve muito trabalho, mas foi muito gratificante. 
Eu sou grato à CATI, pois foi aqui que eu praticamente construí  minha vida.” Gerson Canesqui, servidor do 
Cecor.

“Eu entrei na CATI em 1982, trabalhando na Casa da Agricultura de Lindoia, fiquei por alguns e depois assu-
mi, como delegado agrícola, a Delegacia Agrícola de Amparo. Depois fui supervisor regional na região do 
Circuito das Águas, por alguns anos, sempre trabalhando com os produtores  rurais; por demanda deles, 
comecei a trabalhar na área da agroindústria, ministrando cursos de processamento de alimentos. Com a 
reestruturação da CATI, em 1997, me tornei diretor da CATI Regional Bragança Paulista, onde fiquei por pou-
co mais de dois anos, ajudando na sua organização. Depois voltei para Casa da Agricultura. Em 2001, por 
necessidade da assessoria de convênios do gabinete do coordenador,  vim trabalhar na sede em Campinas; 
era para ser um período curto, mas acabei ficando até hoje, onde estou me aposentando. Trabalhar na CATI 
sempre foi e é uma atividade muito prazerosa; costumo dizer que o trabalho aqui é como o de um artis-
ta: a gente faz o que gosta e ainda ganha para trabalhar.” José Geraldo Zambolim Gigli, responsável pela 
Assessoria de Convênios do gabinete do coordenador.

“Sou funcionário da CATI desde 21 de novembro de 1973, ou seja, estou há 43 anos prestando serviços com 
muito orgulho, perseverança, honestidade,  compreensão e dedicação a essa instituição que considero 
como uma segunda família. Exercemos diversas atividades no decorrer do tempo, mas o nosso trabalho é 
um só: manter vivo o papel da CATI, de prestar assistência técnica e extensão rural a todos os segmentos do 
setor agropecuário no Estado, principalmente para o nosso público-alvo, que são os produtores rurais, prin-
cipalmente os familiares.” Luiz Takao Tanihara, servidor do Núcleo de Finanças do Centro Administrativo.
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Nesta seção resgatamos alguns projetos e curiosidades que resumem um pouco do impacto do 
trabalho da CATI tanto para a população rural quanto para o público urbano. Lembrando que 

estes são apenas alguns exemplos de um trabalho extensionista de 50 anos.

Você sabia que...
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br
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...a CATI foi pioneira na difusão de 
novas tecnologias e conhecimento 
por meio de Dias de Campo?

...o trabalho da CATI com estradas 
rurais, no âmbito do Programa 
Estadual de Microbacias Hidro-
gráficas, introduziu novas técnicas 
de conservação do solo, com inte-
gração de práticas, além das tradi-
cionais intervenções de “quebra 
barranco”?

...por meio do trabalho da CATI, no 
âmbito do Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas, exe-
cutado pela instituição entre os 
anos 2000 e 2008, o Estado de 
São Paulo passou de 35 mil hec-
tares para mais de um milhão de 
hectares cultivados pelo Sistema 
de Plantio Direto na Palha (PDP), 
o qual proporciona a conservação 
do solo e da água, com o controle 
de erosão no meio rural?

...a Secretaria da Agricultura, por 
meio da CATI, foi responsável pelo 
incentivo à melhoria genética do 
rebanho das pecuárias paulista 
e nacional, por meio de exposi-
ções realizadas nos Recintos de 
Exposições Agropecuárias da ins-
tituição?

...por meio de trabalhos realizados 
por algumas Casas da Agricultura 
da CATI, em parceria com prefei-
turas e entidades de produtores 
rurais, foram criados, em diver-
sas cidades paulistas, projetos de 
Patrulha Rural na área de seguran-
ça pública? E que nos municípios 
de Botucatu, Campinas e Assis fo-
ram implementados programas de 
segurança pública e acessibilidade 
às propriedades rurais, por meio 
de sistema de GPS?

...a área de agroindústria e socio-
economia da CATI, em parceria 
com o Instituto de Tecnologias 
de Alimentos (Ital), ambos ór-
gãos da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, foi responsável 
pelo projeto de introdução da 
soja na alimentação humana com 
êxito maior, com os leites de soja 
saborizados?

...por meio de ações como incentivo ao Manejo Integrado de Pragas (MIP) – cuja introdução no Estado de São Paulo foi 
feita por técnicos da CATI, juntamente com o professor Santin Gravena, da Unesp de Jaboticabal; à Escola no Campo; 
o Programa de Segurança e Saúde do Trabalhador Rural (PSSTR) – que promovia pesquisas e levantamentos de riscos 
da aplicação de agrotóxicos feita de forma inadequada e incorreta, resultando em graves danos à saúde humana em 
agressões ambientais perigosas –; projetos de incentivo à adoção de Boas Práticas Agropecuárias; e cursos de uso 
adequado de Equipamentos Individuais de Proteção (EPIs), a CATI tem contribuído para a redução e o uso adequado 
de agrotóxicos no Estado, bem como para a manutenção da saúde de produtores e trabalhadores rurais? 

...por meio da execução de pro-
jetos como Aprendendo com 
a Natureza, Fazendinha Feliz e 
Horta Educativa, bem como de 
visitas monitoradas a proprieda-
des e projetos realizados pelas 
Casas da Agricultura, a CATI pro-
moveu e continua promovendo 
a conscientização de milhares de 
alunos de escolas públicas, sobre 
a importância do meio rural e da 
conservação do meio ambiente, 
visando à valorização dos agricul-
tores e da produção agropecuária 
do Estado?
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...diversos extensionistas da CATI fizeram descobertas ou 
desenvolveram técnicas que estão contribuindo para o 
desenvolvimento rural sustentável?

• Na década de 1990, Oswaldo Tanimoto, da Casa da 
Agricultura de Aramina, pertencente à CATI Regional 
Orlândia, desenvolveu um disco para semeadora de 
plantio direto, para plantio sucessivo em áreas de co-
lheita de cana crua.

• O engenheiro agrônomo Walkmar Brasil de Souza Pinto 
foi o primeiro a usar, no Brasil e no mundo, o Bacillus 
thuringiensis no controle das pragas do citros – bicho-
-furão e do bicho-cigarreiro.

• Os impactos da Clorose Variegada dos Citros (CVC) cau-
sada pela Xyllela fastidiosa, popular amarelinho, doença 
que causa grande dano econômico à citricultura, foram 
minimizados a partir de uma experiência de observação, 
na qual Walkmar Brasil de Souza Pinto, engenheiro agrô-
nomo da Casa da Agricultura de Bebedouro (ligada à 
CATI Regional Barretos), Heloísa Sabino Prates, da CATI, 
e Eurípedes Malavolta, da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq) atestaram que, onde havia irriga-
ção, a população a incidência era mínima.

• O engenheiro agrônomo Santclair S. Fernandes, da Casa 
da Agricultura de Ribeirão Preto e os pesquisadores E.C. 
Bergmann e A.M. de Faria do Instituto Bilógico de São 
Paulo, foram os primeiros a alertarem sobre a presença 
do psílideo, praga que poderia trazer grandes danos à 
citricultura; em abril de 1990, constataram a presença 
de psílideo (Diaphorina citri) nos municípios de Ribeirão 
Preto, Bebedouro, Taquaritinga, Barretos e Colina. Em 
2004, pesquisadores do Fundecitrus constataram ofi-
cialmente a doença HLB (Greening), doença bacteriana 
(Candidatus Liberibacter spp) transmitida pelo citado 
psilídeo, que causa dano econômico significativo à citri-
cultura.

• O engenheiro agrônomo Ricardo Manfredini, da Casa 
da Agricultura de Tremembé, ligada à CATI Regional 
Pindamonhangaba, desenvolveu um método simples 
e eficaz para minimizar o efeito da erosão em áreas de 
pastagens, o qual se tornou uma tecnologia denomi-
nada de forma popular como Plantio de Pastagem sem 
Preparo do Solo (validada pela pesquisa), a qual tem 
mudado a situação da conservação do solo em áreas de 
produção de leite, no Estado de São Paulo e em outros 
estados brasileiros.

• A variedade de feijão carioca, a mais consumida no 
país, foi fruto de descoberta realizada pelo engenhei-
ro agrônomo Waldimir Coronado Antunes, da Casa da 
Agricultura de Ibirarema (pertencente à antiga Dira de 
Presidente Prudente, hoje Regional), no ano de 1963, 
em um plantio feito na Fazenda Bom Retiro. O agrôno-
mo fez um plantio da variedade de feijão chumbinho, 
de coloração marrom-escura, encontrou alguns feijões 
“manchadinhos”, frutos de mutação genética natural; 
plantou essas sementes, fez uma seleção massal, des-
cobriu que era um material mais resistente, menos sus-
cetível a doenças e, consequentemente, com maior pro-
dutividade; fez a multiplicação sozinho, distribuiu para 
outros produtores locais plantarem, depois enviou para 
a Dira, que enviou para análises no Instituto Agronômico 
(IAC), de Campinas, o qual após pesquisas multiplicou o 
material que até hoje é objeto de melhoramento gené-
tico. O Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
(DSMM/CATI) também fez seleção do material e depois 
produziu as variedades Carioca Precoce e CATI Taquari. 
Curiosidade: o nome do feijão foi escolhido em alusão 
aos porcos criados na fazenda, que possuíam manchas 
escuras sobre fundo de cor creme, sendo conhecidos 
como cariocas. Um empregado olhou para as sementes 
e exclamou: esse feijão parece os porcos cariocas. Após 
essa analogia, surgiu o nome!

Oswaldo Tanimoto
Walkmar BrasilWaldimir Coronado
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ALFREDO GOMES CARNEIRO – 12/7/1967 – 23/3/1971
Hebert Victor Levy – Secretário de Agricultura – 1/2/1967 – 15/1/1969
Roberto Costa de Abreu Sodré – Governador –3/1967 – 3/1971

NILO BORGES FIGUEIREDO – 23/3/1971 – 19/3/1975
Rubens Araújo Dias – Secretário de Agricultura – 16/3/1971 – 15/3/1975
Paulo Egydio Martins – Governador – 3/1975 – 3/1979

RAMES ELIAS – 19/3/1975 – 16/9/1977
Pedro Tassinari Filho – Secretário de Agricultura – 16/3/1975 – 12/7/1977
Paulo da Rocha Camargo – Secretário de Agricultura – 12/7/1977 – 15/3/1979
Paulo Egydio Martins – Governador – 3/1975 – 3/1979

CARLOS GOMES DOS SANTOS CÔRTES 
17/6/1978 – 20/3/1979 e 5/3/1993 – 7/2/1995
Paulo da Rocha Camargo – Secretário de Agricultura – 12/7/1977 – 15/3/1979
Geraldo Diniz Junqueira – Secretário de Agricultura – 16/3/1979 – 4/7/1979
Paulo Egydio Martins – Governador – 3/1975 – 3/1979
Luiz Antônio Fleury Filho – Governador – 3/1991 – 1/1995

JOSÉ ARLINDO AYRES C. PACHECO – 20/3/1979 – 16/10/1979 
Paulo da Rocha Camargo – Secretário de Agricultura – 12/7/1977 – 15/3/1979
Geraldo Diniz Junqueira – Secretário de Agricultura – 16/3/1979 – 4/7/1979
Paulo Egydio Martins – Governador – 3/1975 – 3/1979
Paulo Salim Maluf – Governador – 3/1979 – 5/1982
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VICTOR ANDRÉ ARGOLLO FERRÃO NETO
16/10/1979 – 15/3/1983 e 20/3/1991 – 1/3/1992
Geraldo Diniz Junqueira – Secretário de Agricultura – 16/3/1979 – 4/7/1979
Guilherme Afif Domingos – Governador – 4/2/1980 – 13/2/1982
Cláudio Braga Ribeiro Ferreira – Secretário de Agricultura – 13/2/1982 – 27/11/1982
Renato Cordeiro – Secretário de Agricultura – 30/11/1982 – 15/3/1983
Paulo Egydio Martins – Governador – 3/1975 – 3/1979
José Maria Marin – Governador – 16/5/1982 – 14/3/1983
Luiz Antônio Fleury Filho – Governador – 3/1991 – 1/1995

CÁSSIO AMAURY F. DE AZEVEDO – 21/3/1983 – 15/4/1987 
José Gomes da Silva – Secretário de Agricultura – 15/3/1983 – 4/7/1983
Nelson Mancini Nicolau – Secretário de Agricultura – 1/12/1983 a 14/2/1986
Gilberto Dupas – Secretário de Agricultura – 15/2/1986 – 16/3/1987
Antonio Tidei de Lima – Secretário de Agricultura – 16/3/1987 – 15/12/1988
André Franco Montoro – Governador – 3/1983 – 3/1987

ANTHERO DA COSTA SANTIAGO – 15/4/1987 – 1/3/1988 
Antonio Tidei de Lima – Secretário de Agricultura – 16/3/1987 – 15/12/1988
Orestes Quércia – Governador – 3/1987 – 3/1991

GENÉSIO A. DE PAULA E SILVA – 20/4/1988 – 14/12/1988 
Antonio Tidei de Lima – Secretário de Agricultura – 16/3/1987 – 15/12/1988
Walter Lazzarini Filho – Secretário de Agricultura – 15/12/1988 – 10/1/1990
Orestes Quércia – Governador – 3/1987 – 3/1991

ANTONIO CARLOS DE SOUSA
3/1/1989 – 19/3/1991 e 15/6/2000 – 31/8/2001
Walter Lazzarini Filho – Secretário de Agricultura – 15/12/1988 – 10/1/1990
Antônio Felix Domingues – Secretário de Agricultura – 10/1/1990 – 15/3/1991
Orestes Quércia – Governador – 3/1987 – 3/1991
Mário Covas Júnior – Governador – 1/1995 – 1/1999 e 1/1999 – 3/2001

JORGE APARECIDO QUIESSI – 20/3/1992 – 19/11/1992
José Antônio Barros Munhoz – Secretário de Agricultura – 16/3/1991 –17/6/1993
Luiz Antônio Fleury Filho – Governador – 3/1991 – 1/1995
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JOSÉ ROBERTO GRAZIANO – 9/2/1995 – 7/4/1999
Antonio Cabrera Mano Filho – Secretário de Agricultura –1/1/1995 – 27/5/1996
Francisco Graziano Neto – Secretário de Agricultura – 19/7/1996 – 2/4/1998
Mário Covas Júnior – Governador – 1/1995 – 1/1999 e 1/1999 – 3/2001

CARMELO GRISI JÚNIOR – 13/4/1999 – 7/6/2000
João Carlos de Souza Meirelles – Secretário de Agricultura – 8/4/1998 –5/7/2002
Mário Covas Júnior – Governador – 1/1995 – 1/1999  e 1/1999 – 3/2001

JOSÉ CARLOS ROSSETTI – 1/9/2001 – 9/1/2007 e 28/9/2011 – 30/9/2016
João Carlos de Souza Meireles – Secretário de Agricultura – 8/4/1998 – 5/7/2002
Antonio Duarte Nogueira Junior – Secretário de Agricultura – 2/1/2003 –30/3/2006
Alberto José Macedo Filho – Secretário de Agricultura – 2/1/2003 – 30/3/2006
João de Almeida Sampaio Filho – Secretário de Agricultura – 1/1/2007 –18/4/2011
Mônika Carneiro M. Bergamaschi – Secretária de Agricultura – 4/6/2011 – 31/12/2014
Arnaldo Jardim – Secretário de Agricultura – de 2015 até o momento atual
Geraldo Alckmin – Governador – 3/2001 – 12/2002 / 1/2003 – 12/2006 / 2011
– 2014 / 2015 – 2018

FRANCISCO EDUARDO BERNAL SIMÕES – 12/1/2007 – 1/9/2009
João de Almeida Sampaio Filho – Secretário de Agricultura – 1/1/2007 –18/4/2011
José Serra – Governador – 1/2007 – 1/2011

JOSÉ LUIZ FONTES – 2/9/2009 – 28/9/2011
João de Almeida Sampaio Filho – Secretário de Agricultura – 1/1/2007 –18/4/2011
Mônika Carneiro M. Bergamaschi – Secretária de Agricultura – 4/6/2011 – 31/12/2014
José Serra – Governador – 1/2007 – 2011

JOÃO BRUNELLI JÚNIOR – de 3/10/2016 até o momento atual
Arnaldo Jardim – Secretário de Agricultura – de 2015 até o momento atual
Geraldo Alckmin – Governador – 2015 – 2018
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Governador do Estado
Geraldo Alckmin

Secretário de Agricultura e Abastecimento
Arnaldo Jardim

Secretário Adjunto
Rubens Rizek Junior

Chefe de Gabinete
Omar Cassim Neto

Coordenador/Assistência Técnica Integral
João Brunelli Júnior

Diretor/Departamento de Comunicação e Treinamento
Ypujucan Caramuru Pinto

Diretor/Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes
Ricardo Lorenzini Bastos
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