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Casa da Agricultura 1 ׀ 

São muitas as iniciativas que estão sendo implementadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo com participação da CATI. Uma dessas ações, que inclusive é o tema central des-
ta edição da Revista Casa da Agricultura, é o investimento na atividade leiteira, que tem um importante 

papel na sustentabilidade das propriedades agrícolas familiares, tanto para consumo próprio como para gera-
ção de renda. Apresentamos ao leitor o Plano de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite Paulista, “Mais 
Leite, Mais Renda”, lançado em julho pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário de Agricultura, 
Arnaldo Jardim, que concedeu uma entrevista esclarecedora para nossa equipe. O Plano pretende melhorar 
a sanidade do rebanho, aumentar a qualidade do leite, a produtividade e renda dos pequenos e médios pro-
dutores paulistas. Com o “Mais Leite, Mais Renda”, estima-se ampliar, em 10 anos, a produção de 1,77 bilhão 
para 2,5 bilhões/litros/ano, o equivalente a 41%. 

 Outro tema que merece destaque são os encontros e as normativas para o combate à mosca-dos-está-
bulos, que se proliferam em áreas que usam a vinhaça na fertirrigação e que têm causado prejuízos aos 
pecuaristas a partir do momento em que se alimentam do sangue dos bovinos, causando feridas, dores, 
mal-estar e até o óbito dos animais. A adoção de medidas preventivas é essencial por parte de produtores, 
usineiros, prefeituras, órgãos da Secretaria de Agricultura e outros parceiros. 

 O leitor também poderá conhecer, nesta edição, o trabalho essencial que está sendo realizado pela 
equipe da CATI em prol de práticas conservacionistas pelos solos do Estado de São Paulo e os benefícios 
proporcionados pelo Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
junto às comunidades tradicionais.

 Informações relevantes poderão ser obtidas nos artigos assinados por nossos parceiros que escrevem so-
bre o Plano Safra 2017/2019; abordam o novo sistema “Edital Paulista para compras da agricultura familiar”; 
discorrem sobre o atual panorama da fruticultura paulista, bem como em um texto no qual informo sobre os 
atuais números do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado. 

 Na seção “Aprendendo com a CATI” ensinamos como fazer sabonetes artesanais de ervas, para que pro-
dutores e/ou suas esposas possam ter uma renda extra; já na “Cultivando saúde”, as plantas medicinais são 
as protagonistas e na “Vitrine Tecnológica” são apresentados os benefícios da terra diatomácea. 

 Aproveite cada informação, compartilhe com os colegas e divulgue as ações da Secretaria e da CATI!

 Boa leitura!

AOS LEITORES

João Brunelli Júnior
Coordenador da CATI

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

CULTIVO DE CASTANHA PORTUGUESA E MACADÂMIA
 Luiz Rodolfo de Freitas Cândido, Cristina (MG) – Possuo 
uma propriedade na cidade de Cristina, sul de Minas Gerais, 
onde tenho objetivo de implantar o cultivo da castanha por-
tuguesa e noz macadâmia. Gostaria de saber qual a varie-
dade mais indicada para cultivo comercial e onde consigo 
comprar essas mudas.
Senhor Luiz, 
 Em Cristina, há possibilidade de se plantar diversas espé-
cies e cultivares de castanheiras. Abaixo, descrevo as caracte-
rísticas de algumas. Deve-se atentar também que, para uma 
boa produção de castanhas, têm que ser plantadas no mínimo 
três cultivares diferentes da mesma espécie, pois muitas exi-
gem polinização cruzada.
 A Castanea sativa (castanha europeia) produz castanhas 
depois de janeiro, pode ser plantada em locais com geadas, 
pois apresenta brotação depois do inverno. É nativa das mon-
tanhas temperadas do oeste da Ásia, da Europa e do norte da 
África, são frágeis em relação a doenças. As árvores são de 
grande porte, tendo algumas que chegam a 20m de altura. 
As castanhas são doces e a película é removida facilmente.  A 
qualidade é bastante variável, dependendo da cultivar. 
 A cultivar Paragon, introduzida no Brasil na década de 
1960, é uma castanha europeia que tem apresentado ótimas 
características como porta-enxerto. Apresentando plantas vi-
gorosas e boa produção de sementes; temos também uma 
seleção local denominada Jacutinga, esta última com ótimas 
características de Castanea sativa, produzindo em janeiro e 
fevereiro castanhas doces, grandes, sem poliembrionia, com 
facilidade para retirada da casca externa e da película interna 
(Figura 1A).
 A Castanea crenata (castanha japonesa) apresenta pro-
dução precoce e deve ser plantada em locais livres de geadas, 
por apresentarem brotações antes do término do inverno. É 
nativa do Japão e da Coreia do Sul, onde se constitui em uma 
árvore densa e atinge uma altura de cerca de 15m. A planta é 
muito resistente às doenças mais conhecidas. Essa espécie é 
mais adaptada às condições mais úmidas, aos invernos menos 
frios e verões quentes. Produz castanhas grandes, por volta 

de 40g, mas nas cultivares mais antigas o sabor é considerado 
inferior ao de outras espécies (Figura 2). Entretanto observa-
ções de produtores e de dados de pesquisa demonstram que, 
sob algumas condições, ocorre melhoria no sabor das cas-
tanhas. Algumas delas são: ‘Tsukuba’, ‘Ishizuchi’, ‘Tanzawa’, 
‘Ginyose’, ‘Kumini’, ‘Shiho’,  ‘Rihei’ , ‘Banseki’, ‘Shiho’, ‘Mikuri’, 
‘Tsukuba’ – uma cultivar antiga, mas que ainda representa por 
volta de 30% do volume comercializado no Japão, por conta 
de sua excelente qualidade. A ‘Ishizuchi’ é precoce, grande e 
tem alta produtividade; já a ‘Tanzawa’ apresenta tamanho 
grande e produção precoce. (Figura 2) 
 Uma seleção de Castanea crenata e Castanea mollissi-
ma, feita no sul de Minas pelo produtor rural Hishasi Amagai, 
possui ótimas características, como tamanho, castanhas com 
peso médio de 38g, ausência de poliembrionia, bom sabor, 
boa produtividade e facilidade de retirada da membrana in-
terna (Figuras 1B, 1C e 1D).
 O Núcleo de Produção de Mudas de São Bento do Sapucaí, 
do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes da CATI, 
produz mudas de castanheiras mediante disponibilidade de 
material e encomenda prévia.

A B C D

Figura 1 – Seleções locais de castanha.
A – Seleção Jacutinga; B – Seleção Amagai I; C e D – Detalhe das castanhas da 
seleção Amagai I.
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Engenheira agrônoma Silvana Catarina Sales Bueno – Núcleo de Produção 
de Mudas de São Bento do Sapucaí – Departamento de Sementes, Mudas e 
Matrizes da CATI – npmsb@cati.sp.gov.br

Figura 2 – Cultivares japonesas com boas características e bem adaptadas às 
condições brasileiras.

Ishizuchi | Tsukuba| Tanzawa

MORTE DE MANGUEIRAS 
 Dinae Dantas, Nilópolis (RJ) – Tinha várias mangueiras 
com cerca de 50 anos e outras com aproximadamente 25 
anos.  Faz dois anos que elas vêm secando e morrendo. No 
início, começa a fluir um líquido viscoso do caule e dos ga-
lhos e as folhas vão mudando de aspecto e secam. Preciso da 
ajuda de vocês.

Dinae,
 Pela idade de suas plantas, com mais de 50 anos, é pro-
vável que as mesmas já cumpriram seu ciclo reprodutivo. 
Devido ao tempo, tendem a morrer naturalmente.

 Os sintomas que descreve possivelmente são causados 
por um fungo que está no sistema de vasos da planta que 
transporta água e sais minerais da raiz para a parte aérea e a 

seiva elaborada pela planta (folha, galhos, tronco e raiz). Essa 
doença se chama gomose e seu controle é difícil pelo pro-
blema ser interno, ou seja, por ser “sistêmico”; portanto não 
temos como atingir esse patógeno.

 Recomendamos fazer podas dos ramos atacados e poda 
de abertura da copa, a fim de facilitar a entrada de luz solar, 
pois com melhor aeração e insolação, os efeitos do fungo po-
dem ser atenuados.

 Nos locais de poda aplicar tinta látex, para evitar a exposi-
ção do corte a outros fungos e água.

Engenheiro agrônomo José Augusto Maiorano – CATI Regional Campinas – 
maiorano@cati.sp.gov.br
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ENTREVISTA - Arnaldo Jardim

Pela retomada da atividade leiteira no Estado de 
São Paulo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

lança o Plano “Mais Leite, Mais Renda”

RCA – Estudos realizados pela Secre-
taria constataram que, nos últimos 
anos, o número de produtores de lei-
te no Estado vem sofrendo redução. 
Reduziram-se a área de pastagens e o 
número de vacas ordenhadas e, desta 
forma, houve diminuição da produção, 
comercialização, renda e de empregos 
relacionados à atividade leiteira no 
território paulista. Quais as principais 
causas deste cenário e propostas do 
Plano para reverter esta situação?

AJ - Uma das principais razões da baixa 
produtividade é que, apesar de haver 
investimentos e programas de várias 
entidades, há ações muito pontuais que 
atualmente não convergem pelos mes-
mos objetivos. Isso faz com que haja ati-
vidades em execução por mais de uma 
instituição nas mesmas áreas e com os 
mesmos produtores, resultando em 
uma baixa efetividade no que se refere 
ao aumento da produtividade.

O Estado de São Paulo é um grande 
comprador de leite, por meios dos pro-
gramas Viva Leite e o PPAIS Leite, além 
de ter equalizado a questão tributária 
em relação aos outros estados para 
incentivar a produção. Mesmo assim, 
é preciso que as atividades da cadeia 
produtiva sejam organizadas de forma a 
buscar os mesmos objetivos e priorida-
des para se conseguir o máximo resul-
tado na produtividade e qualidade do 
leite produzido.

Sendo assim, foi estabelecido um Grupo 
Gestor que reúne várias entidades rele-
vantes no processo produtivo do agro-
negócio de leite e derivados, como 
fornecedores de insumos, pesquisa, en-
sino, assistência técnica e defesa para 
fortalecer a produção leiteira no Estado.

O Plano Mais Leite, Mais Renda busca 
fortalecer a bovinocultura de leite pau-
lista, gerando emprego e renda, princi-

O governo do Estado de São Paulo 
quer alavancar a atividade leitei-
ra no território paulista e para 
isso estudou o atual panorama do 
setor, detectou dificuldades, en-
controu gargalos e desenvolveu 
o Plano de Desenvolvimento da 
Bovinocultura Leiteira Paulista, 
conhecido como “Mais Leite, 

Mais Renda”*. O lançamento oficial foi realizado pelo governador 
Geraldo Alckmin e pelo secretário de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, em Dracena, no dia 28 de 
julho, Dia do Agricultor. Os objetivos são o de desenvolver a bovino-
cultura paulista, promover o incremento da produção e produtivi-
dade, aumentar a qualidade do leite produzido e ampliar a adoção 
de práticas sustentáveis de gestão e produção. Confira a entrevista 
do secretário Arnaldo Jardim.

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

Arnaldo Jardim, ladeado por Carlos Pagani Neto (E) e José Luiz Fontes (D), autores do Plano de 
Desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira Paulista.

*Para ler a publicação acesse o site:
www.cati.sp.gov.br/portal/themes/unify/arquivos/projetos-e-programas/Bovinocultura
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palmente à agricultura familiar; alimen-
tos seguros e em harmonia com o meio 
ambiente; bem como a retomada do 
protagonismo do Estado de São Paulo 
na produção leiteira.

Atualmente, o Estado de São Paulo pro-
duz apenas 30% do que consome, ten-
do que importar leite. O mesmo ocorre 
na produção brasileira, que consome 
mais do que atualmente produz. A ideia 
é melhorar esse cenário, para que pos-
samos alimentar nossa população e 
toda a indústria de alimentos processa-
dos, como iogurtes, queijos e produtos 
lácteos, uma importante fonte de renda 
à agricultura familiar.

A ideia é que o programa seja uma re-
ferência, esteja aberto a sugestões e 
possa ser evoluído, nos aspectos de 
gestão, genética, aplicação de tecnolo-
gias e melhores práticas sanitárias e de 
alimentação.

RCA – Mudanças tecnológicas no pro-
cessamento do leite dentro da indús-
tria de laticínios, criação de novos 
padrões de qualidade, comportamen-
tos diferentes no consumo de leite e 
derivados da população (crescimento 
do consumo de leite UHT – longa-vida) 
fizeram com que pequenos laticínios 
perdessem lugar para os grandes. De 
que forma os pecuaristas familiares 
poderão voltar a competir no merca-
do? O fato de a CATI atuar em projetos 
regionais, respeitando as característi-
cas diferenciadas de cada município, é 
um diferencial?

AJ - O processamento UHT represen-
tou uma mudança na produção, à me-
dida que os laticínios passaram a ter 
a possibilidade de adquirir o leite de 
propriedades mais distantes, levando 
em consideração itens como a qualida-
de e o preço. Por isso, para serem mais 
competitivos, os pecuaristas familiares 
precisam alcançar maior produtividade 
e ter escala de produção. A organiza-

ção em associações e cooperativas au-
menta as chances de atenderem a esse 
mercado, assim como a adoção de Boas 
Práticas de gestão e de produção. 

O Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso 
ao Mercado, ação do governo pau-
lista executada pelas Secretarias de 
Agricultura e Abastecimento, por 
meio da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), e do Meio 
Ambiente, por meio da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais 
(CBRN), tem tido um papel muito im-
portante nesse cenário, pois mudou a 
realidade de milhares de produtores 
que, organizados em cooperativas e as-
sociações, conquistaram melhorias na 
produção, geraram mais renda e em-
pregos e agregaram valor ao produto. 
O Projeto já beneficiou 32 associações 
e nove cooperativas de produtores de 
Anhembi, Patrocínio Paulista, Santa 
Cruz da Esperança, Dracena e outros 
municípios que, ao invés de vender o 
leite in natura, têm melhores condições 
de negociar o preço, além de processar, 
pasteurizar e produzir queijos, mantei-
gas e outros produtos com maior valor 
agregado.

Contudo, no caso do Plano Mais Leite, 
Mais Renda, é preciso identificar, em 
cada região, quais são os principais en-
traves da produção, buscando atender 
da melhor forma os produtores. Dessa 
forma, a atuação regional proposta pela 
CATI pode contribuir com um diagnósti-
co mais preciso e a introdução de práti-
cas que atendam à demanda local.

A partir da validação técnica e opera-
cional proposta com o lançamento do 
Plano Mais Leite, Mais Renda, a forma-
ção de grupos regionais, respeitando os 
trabalhos que já estão em desenvolvi-
mento e as especificidades de cada re-
gião, poderá integrar e trazer sinergia 
para atender, com foco, às diretrizes 
propostas.    

RCA – Como o senhor citou, atual-
mente, há no Estado de São Paulo 
41 organizações com 47 projetos em 
andamento voltados à cadeia do lei-
te, que contam com apoio do Projeto 
Microbacias II. Como o Microbacias 
apoia esse Plano e de que forma outras 
ações da Secretaria, como o CATI Leite, 
Integra SP, Programa de Sanidade em 
Agricultura Familiar (Prosaf), entre 
outros, integrarão o “Mais Leite, Mais 
Renda”?

AJ - A organização em associações e 
cooperativas é fundamental para que 
o produtor tenha melhores condições 
de aumentar sua produção e produtivi-
dade. Por meio do Microbacias II, mais 
de 300 organizações ganharam maior 
autonomia nos negócios, passaram a 
processar seus produtos, gerar mais 
empregos, agregar mais renda na co-
mercialização e adotar melhores práti-
cas na produção do leite, como objetiva 
o Plano Mais Leite, Mais Renda. 

Como a necessidade de cada região 
paulista é diferente de outra, exigindo 
que sejam feitos diagnósticos regionais 
e identificadas as prioridades, os pro-
gramas da Secretaria poderão auxiliar 
de forma pontual. Assim, onde for pre-
ciso cuidar das pastagens e promover 
a recuperação de áreas degradadas, as 
ações do Integra SP terão mais efeito; 
nas áreas onde é preciso investir na 
melhoria do rebanho, é possível con-
tar com as práticas disseminadas pelo 
Programa de Sanidade em Agricultura 
Familiar (Prosaf), e assim por diante. 
Para isso, o diagnóstico das reais neces-
sidades de cada região é fundamental, 
de forma que todas possam evoluir da 
mesma forma, sanar os entraves ali 
identificados. 

A regionalização deve atender ainda 
aos dois sistemas de produção leiteira, 
que no Estado de São Paulo se dividem 
no rebanho de cerca de um milhão de 
cabeças, que contam com uma gené-
tica especializada, e o rebanho de 4,5 
milhões de gado misto, destinado tanto 
ao corte como à produção de leite, que 
se concentra nas pequenas e médias 
propriedades. Há diferenças de manejo, 
mas a produção leiteira de ambos che-
ga ao mercado, por isso é preciso consi-
derar os aspectos e as necessidades de 
cada grupo. 

RCA – Quais as principais dificuldades 
dos pecuaristas paulistas para se man-

O Plano Mais Leite, Mais Renda tem como 
meta ampliar, em 10 anos, a produção de 
1,77 bilhão para 2,5 bilhões/litros/ano,

o equivalente a 41%, elevando a
produtividade de 1.380 para

2.000 litros/vaca/ano
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terem na atividade? O sistema tecnoló-
gico de produção, a gestão das proprie-
dades e a comercialização podem ser 
considerados entraves atuais? Até que 
ponto a organização de associações e 
cooperativas colabora para que peque-
nos e médios produtores se preparem 
melhor para competir no mercado?

AJ - Uma das principais dificuldades nas 
atividades dos pecuaristas paulistas é a 
gestão da atividade, um grande entrave 
para que o produtor possa transformar 
a sua produção em renda. A organização 
em associações e cooperativas permite 
que os produtores tenham maior poder 
de negociação, conquistem melhores 
condições para produzir e processar 
sua produção, valorizando muito mais 
o seu produto e possibilitando maior 
autonomia para acessar novos merca-
dos. O resultado é a geração de renda e 
empregos no campo, além de qualidade 
de vida ao produtor e na mesa do con-
sumidor. 

RCA – Já há várias linhas de apoio a es-
ses produtores. Há perspectivas de no-
vas linhas de crédito e financiamento 
de incentivo à produção serem ofereci-
das pelo governo paulista para fortale-
cer a cadeia?

AJ – A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento promoveu os ajustes 
necessários para que as linhas de cré-
dito e financiamento atualmente ofe-
recidas pelo Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap) atendam 
todas as necessidades da produção 
leiteira, desde a recuperação das pas-
tagens até a aquisição de matrizes e o 
melhoramento genético do rebanho. 

A partir do diagnóstico realizado por 
cada instituição integrante do Grupo 
Gestor do Plano Mais Leite, Mais Renda, 
será possível identificar quais os pontos 
que ainda não estão sendo atendidos, 
para que sejam implantadas novas 
ações nesse aspecto. 

RCA – Um dos grandes problemas do 
setor têm sido as importações do leite 
e derivados de outros países, que além 
de afetar nossa balança comercial 
também reduzem o interesse de pro-
dutores pela atividade. Além disso, o 
mercado externo é um fator relevante 
para a sobrevivência da cadeia láctea, 
pois a produção, demanda e variação 
dos preços interferem no cenário inter-
no. Qual a sugestão para que os preços 

sejam justos para produtores, mercado 
e consumidores? 

AJ - Um dos principais entraves a serem 
resolvidos é a flutuação nos preços re-
cebidos pelos produtores de leite, que 
acaba desestimulando os investimentos 
e a melhoria na qualidade do produto. 
Por isso, é importante que se estabele-
çam mecanismos pelos quais haja uma 
relação entre o preço pago pelo consu-
midor e o valor recebido pelo produtor. 

Uma alternativa seria a melhor remu-
neração dos produtores que buscassem 
ampliar a qualidade de sua produção, 
revertendo-se em benefícios como au-
mento da renda e melhor produto ofe-
recido ao consumidor.

A adoção de melhores práticas de ges-
tão e de inovações tecnológicas tam-
bém é importante para melhorar a 
produtividade e reduzir custos, gerando 
mais ganhos aos produtores.

RCA – Depois do lançamento do Plano, 
quais os próximos passos? De que for-
ma a Secretaria trabalhará com os par-
ceiros? 

AJ - A partir da coleta de informações 
dos programas em execução pelas en-
tidades que integram o grupo gestor 
do Plano Mais Leite, Mais Renda, será 
possível fazer um diagnóstico da atual 
situação e identificar os principais de-
safios das regiões do Estado. Com essas 
informações, serão pensadas soluções 
para ampliar a produtividade e a produ-
ção paulista e nacional de leite, gerando 
mais renda ao produtor, qualidade e de-
senvolvimento à cadeia produtiva. 

O grupo gestor tomará as decisões re-
levantes para a execução do Plano. É 
uma ação de toda a sociedade, portan-

to é fundamental que as entidades en-
volvidas estejam comprometidas para 
assumir essa meta para os próximos 10 
anos. 

As seguintes entidades integram o co-
mitê gestor do Plano: Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), Sindicato da Indústria de 
Laticínios e Produtos Derivados no 
Estado de São Paulo (Sindileite), 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Sindicato 
Nacional da Indústria de Alimentação 
Animal (Sindirações), Associação dos 
Estabelecimentos com Sisp e Aderidos 
ao Sisb/POA (Assesisp), Associação 
Brasileira de Criadores (ABC), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Organização das 
Cooperativas do Estado de São Paulo 
(Ocesp), Fundação Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo (Itesp), Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
do Estado de São Paulo (Fetaesp), 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (Unesp), Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), 
Sindicato Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) e Federação de Agricultura e 
Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp). 

RCA - Deixe uma mensagem final aos 
produtores de leite e parceiros.

AJ - Queremos ser partícipes de uma 
boa causa, melhorando a qualidade do 
leite e a remuneração dos produtores. 
Os desafios são evidentes, pois somos 
um Estado importador de leite, assim 
como o Brasil também importa. Mas 
com uma política adequada, o talento e 
a vontade de empreender dos produto-
res, podemos suprir o mercado de for-
ma eficiente. 

O grupo gestor do Programa é com-
posto por grandes lideranças no setor 
produtivo, que podem tratar a questão 
estratégica da pecuária do ponto de 
vista da geração de oportunidades, em-
pregos, agregação de valor ao produto. 

Assim, com alegria vejo este progra-
ma definido, o plano bem arquitetado 
e registro também a sensação de de-
ver cumprido, pois a demanda por in-
crementar a pecuária de leite em São 
Paulo foi uma das primeiras determina-
ções que recebi do governador Geraldo 
Alckmin. Agradeço especialmente à 
equipe de elaboração que desempe-
nhou amplamente sua missão.
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Plano Mais Leite, 
Mais Renda: mais 

renda ao produtor; 
qualidade e 

desenvolvimento à 
cadeia produtiva
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PRORROGAÇÃO ATÉ SETEMBRO DE 2018
POSSIBILITARÁ ATENDER A 100% DAS METAS

João Brunelli Júnior – Coordenador da CATI – brunelli@cati.sp.gov.br

Nesses seis anos de execução do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II 
– Acesso ao Mercado, organizações rurais foram for-

talecidas e capacitadas em gestão de negócios próprios, se 
tornando proativas no processo do desenvolvimento susten-
tável; houve a ampliação da produção familiar no mercado, 
com oferta de produtos de maior qualidade e valor agregado; 
geração de renda e emprego que se traduziu em fixação no 
campo de famílias com melhor qualidade de vida; tradições 
culturais foram mantidas; consumidores receberam alimen-
tos de melhor qualidade; estradas rurais foram recuperadas; o 
meio ambiente foi preservado e outras tantas transformações 
foram possíveis, graças ao empenho dos técnicos da institui-
ção e de seus parceiros, bem como – e principalmente – pelo 
comprometimento e dedicação de associações, cooperativas, 
comunidades indígenas e quilombolas, as quais não mediram 
esforços para suas conquistas.

 Para garantir a continuidade das ações de organizações 
que ainda estão em andamento e de outras que não tiveram 
seus projetos iniciados, o governo do Estado de São Paulo 
fez uma reivindicação para a prorrogação do Projeto até se-
tembro de 2018. A aprovação da extensão do prazo de exe-
cução foi confirmada, após ser chancelada pela Comissão de 
Financiamentos Externos (Cofiex), órgão colegiado integrante 
da estrutura organizacional do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MP) e com representantes da Secretaria 
do Tesouro Nacional, da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e da Secretaria de Assuntos Internacionais; e apro-
vada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a qual autori-
zou a prorrogação junto ao Banco Mundial. 

 Este é um importante passo que foi dado principalmente 
graças à boa gestão dos recursos que foi feita nos últimos dois 
anos. A prorrogação possibilitará que obras sejam finalizadas 
e que os recursos disponibilizados neste acordo de emprésti-
mo sejam 100% utilizados.

 Caso o acordo de empréstimo não tivesse sido prorroga-
do, os recursos da Conta Operativa do Microbacias II seriam 
encerrados, acarretando prejuízos às ações em andamento e 
toda a estratégia futura. Seriam perdas não só econômicas, 
mas principalmente sociais. As organizações rurais não te-
riam condições de continuarem sozinhas com seus projetos, 
por falta de recursos financeiros e esse fato poderia provocar 
uma desmotivação com a atividade rural.

 Com a prorrogação, será possível terminar reformas de 
Casas da Agricultura; finalizar projetos de estradas rurais; 
capacitar organizações na gestão de seus negócios; oferecer 
novos cursos para nossa equipe técnica, entre outras ações, 
atingindo assim, 100% de nossas metas.

Microbacias II

Importante: a prorrogação é apenas para o prazo de execução, portanto não haverá mais nenhuma Chamada 
Pública, pois os recursos estão destinados às Iniciativas de Negócio já em andamento.
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BALANÇO DO PROJETO

 O governo do Estado de São Paulo firmou, em 2010, 
o Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial no valor 
de US$ 78 milhões, dos quais US$ 47 milhões já foram 
aplicados, restando agora um saldo de US$ 31 milhões 
para a execução, até setembro de 2018, do Projeto 
de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias 
II – Acesso ao Mercado. O custo total do Projeto é de 
US$ 130 milhões, incluindo a contrapartida do Tesouro 
Estadual no valor de US$ 52 milhões. 

 Dede o início do Projeto Microbacias II, em 2011, já 
foram beneficiadas 262 organizações com 345 projetos, 
sendo 155 associações, com 196 projetos; 75 coope-
rativas, com 98 projetos; oito comunidades indígenas,   
com 10 projetos; e 25 comunidades quilombolas, com 
41 projetos. 

 Já foram reformadas 38 Casas da Agricultura (CAs), 
sendo investidos mais de R$ 5 milhões e, para este ano, 
há quase R$ 10 milhões reservados para serem usados 
nas reformas de mais 39 CAs e duas Regionais  CATI. Com 
a prorrogação, novas reformas poderão ser realizadas 
até o fim do Projeto. 

 Com o Microbacias II, foram beneficiados 57 mu-
nicípios, com adequações em trechos de estradas 
rurais, totalizando a recuperação de 789,21km, cujo 
valor total das obras foi de cerca de R$ 25 milhões. 

 Novos convênios para estradas rurais também 
foram assinados para beneficiar 41 municípios, totali-
zando 396,3km, cujo valor total das obras foi de quase 
R$ 26 milhões.

BALANÇO DO PROJETO
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 Para o novo Plano Safra, que se iniciou em primeiro de julho deste ano, o governo federal disponibilizou R$ 200,25 bilhões, 
sendo que 79% dos recursos são a juros controlados, atendendo à crescente demanda por crédito para financiar o aumento 
da produção. Esse montante é 2,4% superior ao Plano Safra anterior (2016/2017). Os recursos foram distribuídos entre a 
Agricultura Familiar – R$ 30 bilhões –, o médio produtor rural – R$ 21,7 bilhões – e a agricultura empresarial – R$ 148,5 bilhões.

Dentre as finalidades principais do crédito, o custeio será contemplado com R$ 116,1 bilhões e o investimento com R$ 38,1 
bilhões, valores estes que serão emprestados com juros controlados.

 Neste ano-safra foram estipuladas duas prioridades: uma é a expansão da capacidade de armazenagem e a outra é a dis-
ponibilização de inovações tecnológicas no campo. Para atender a essas finalidades, o Programa para Construção e Ampliação 
de Armazéns (PCA) receberá R$ 1,6 bilhão e o Inovagro, que se destina à incorporação de inovações tecnológicas nas proprie-
dades rurais visando ao aumento da produtividade e melhoria de gestão, receberá R$ 1,26 bilhão. Estes dois programas (PCA e 
Inovagro), com exceção do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), terão a menor taxa de juros 
do Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, 6,5% ao ano.

CUSTEIO E COMERCIALIZAÇÃO
Programa Recursos programados (R$ milhões) Prazo máximo Taxa de juros (% ao ano)

Crédito rural (geral) 74.130 14 meses 8,5
Pronamp 18.000 14 meses 7,5
Funcafé 4.890 90 dias após a colheita 8,5

Fundos constitucionais 3.580 Variáveis Taxa por porte
Estocagem de álcool 2.000 270 dias TJLP + 3,7%
LCA (taxa controlada) 13.650 Negociação entre partes 12,75

Recursos livres 34.000 14 meses Livres
Total 150.250 - -

Fonte:MAPA/SPA/DCEE. Data: junho/2017.

LINHAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO
Volume de recursos e condições de financiamento

Programa
Recursos programados 

(R$ milhões)
Limite de crédito/ 

beneficiário
Prazo máximo

Carência 
(anos)

Taxa de juros (% a.a)

Moderfrota 9.200 90% 7 - 7,5 e 10,5
Moderagro 640 R$ 880 mil 10 3 8,5
Moderinfra 600 R$ 2,2 milhões 10 3 7,5

ABC 2.130 R$ 2,2 milhões 12 8 7,5
PCA 1.600 Livre 15 3 6,5

Inovagro 1.260 R$ 1,1 milhão 10 3 6,5
Pronamp 3.710 R$ 430 mil 8 3 7,5

Prodecoop 1.000 R$ 150 milhões 10 3 8,5
Prodecoop – Aquisição ativos 700 R$ 150 milhões 10 3 TJLP + 3,7%

Procap-Agro 2.200 R$ 65 milhões 2 6 meses TJLP + 3,7%
SUBTOTAL 23.040 - - - -

Fundos constitucionais 5.884 - 12 3 Taxas por porte
Bancos Coop. (Bancoop e Sicredi) 600 R$ 430 mil 12 3 8,5

Prorenova Rural 1.500 - 6 18 meses TJLP + 3,7%
BNDES - Agro 2.000 - - - TJLP + 3,7%

Outros a juros livres 5.125 - - - -
TOTAL 38.149 - - - -

Subvenção ao prêmio do seguro rural R$ 550 milhões
Apoio à comercialização (Contrato de Opções, PEP, Prop etc.) R$ 1,4 bilhão

Fonte: MAPA/SPA/DCEE. Data: junho/2017.

PLANO SAFRA 2017/2018
Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018 – R$ 200,25 bilhões

R$ 30 bilhões para a Agricultura Familiar
Alexandre Grassi – Engenheiro Agrônomo – Assessoria Técnica do Coordenador (CATI) – amgrassi@cati.sp.gov.br

Francisco Martins – Zootecnista – Assessoria Técnica do Coordenador (CATI) – francisco.martins@cati.sp.gov.br
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 Na área da sustentabilidade, o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018 ampliou o Programa ABC, incluindo os cultivos de oli-
veiras e nogueiras entre os financiados pelo Programa. Também estenderam os financiamentos para açaí, cacau e dendê para 
as regiões aptas à produção desses produtos, além do bioma Amazônia.

Outra importante novidade está nas taxas de juros que serão praticadas no novo ano agrícola:

Autualização de taxas De Para Autualização de taxas De Para

Custeio - demais produtores 9,5% a.a. 8,5% a.a. PCA 8,5% a.a. 6,5% a.a.

Custeio - Pronamp 8,5% a.a. 7,5% a.a. Inovagro 8,5% a.a. 6,5% a.a.

Investimento - Pronamp 8,5% a.a. 7,5% a.a.
Moderfrota

8,5% a.a. 7,5% a.a.

Comercialização (FEPM) 9,5% a.a. 8,5% a.a. 10,5% a.a. 10,5% a.a.

ABC 8,5% a.a. 7,5% a.a. Prodecoop 9,5% a.a. 8,5% a.a.

Fonte: Banco do Brasil S.A. Data: julho/2017.

 Para atenuar os riscos da atividade agropecuária, o Seguro Rural terá um aporte de R$ 550 milhões no orçamento de 2018.

 Outra importante notícia, tendo em vista a modernização tecnológica no campo, é o aporte de R$ 9,2 bilhões no Programa 
Moderfrota, o que representa 82% a mais do que na safra anterior.

AGRICULTURA FAMILIAR E SEU PLANO PLURIANUAL

 Em um novo modelo, agora plurianual, 2017-2020, o Plano Safra da Agricultura Familiar abrange e assegura a atuação do 
governo em grandes eixos, como regularização fundiária, Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), comercialização e agroe-
cologia, pelos próximos três anos. Assim, para o ano-safra 2017/2018 foram anunciados R$ 30 bilhões destinados à agricultura 
familiar. Contudo os recursos destinados ao crédito rural continuarão a ser disponibilizados anualmente.

 O novo Plano Safra mantém em 2,5% os juros nos financiamentos para a produção de arroz, feijão, mandioca, leite, alho, 
tomate, cebola, abacaxi, banana, açaí, laranja, hortaliças, além de outros alimentos cultivados nos sistemas de produção agro-
ecológica ou orgânica. As taxas mais baixas também valem para os investimentos em energia renovável, irrigação e práticas 
sustentáveis de manejo do solo e da água. 

Critérios Pronaf-Custeio com manutenção das taxas
Finalidade do empreendimento Condições Taxa

 Para o cultivo de abacaxi, açaí, alho, amendoim, arroz, banana, 
barú, batata-doce, batata-inglesa, cacau, cará, castanha de caju, 

cebola, erva-mate, feijão, feijão caupi, inhame, laranja, mandioca, 
olerícolas, pupunha, tangerina, tomate e trigo. Para uma ou mais operações de custeio que,

somadas, atinjam o valor de até R$ 250 mil por
beneficiário/ano-safra. 2,5% a.a. Para cultivo em sistema de produção de base agroecológica ou 

em transição para sistemas de base agroecológica.
 Custeio pecuário destinado à apicultura, bovinocultura de leite, 

piscicultura, ovinocultura e caprinocultura.
 Custeio de milho. Até R$ 20 mil por mutuário/ano-safra.
 Custeio de milho. De R$ 20 mil até R$ 250 mil por beneficiário/ano-safra.

5,5% a.a. Demais culturas, criações e/ou atividades. Para custeios de até R$ 250 mil por mutuário/ano-safra.
 Para aquisição de animais para recria e engorda. R$ 250 mil por mutuário/ano-safra.

 
Critérios Pronaf-Investimento com manutenção das taxas

Finalidade do empreendimento         Condições Taxa
Adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais.

Até o teto de R$ 165 mil 2,5% a.a.

Formação e recuperação de pastagens, capineiras e
demais espécies forrageiras, destinadas à alimentação animal.

Implantação, ampliação e reforma de infraestrutura de captação,
armazenamento e distribuição de água.

Aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido.
Construção de silos, ampliação e construção de armazéns e construção e aquisição de câmaras frias.

Aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras.
Para demais empreendimentos e finalidades. Até R$ 165 mil 5,5% a.a.

Suinocultura, avicultura, aquicultura, carcinicultura e fruticultura. Até R$ 330 mil
2,5% a.a.
5,5% a.a.

 É importante que o produtor planeje e dimensione corretamente o montante a ser financiado, diminuindo assim os riscos 
inerentes a um empréstimo bancário. Para contar com o auxílio de nossos técnicos, procure a Casa da Agricultura mais próxima 
de sua propriedade.
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Diógenes Kassaoka – Diretor do Instituto de Cooperativismo e Associativismo (ICA)
Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro/SAA) – dkassaoka@codeagro.sp.gov.br
Ivaldo J. S. Braz – Sociólogo – ICA (Codeagro/SAA) – isantos@codeagro.sp.gov.br

Todo planejamento e toda ação estratégica mais 
ampla com vistas a garantir a segurança alimen-
tar e nutricional da população brasileira e paulista 

devem, necessariamente, incluir políticas públicas vol-
tadas à Agricultura Familiar, sob risco de ineficácia, in-
sustentabilidade a médio prazo e efetividade nula.

 São os agricultores familiares, mesmo arrochados 
por extensa cadeia de intermediários e atravessadores, 
que asseguram o abastecimento do mercado interno 
com amplo leque de gêneros alimentícios de qualidade 
a baixo preço, acessíveis e de consumo diário por parte 
da grande maioria da população.

 Descapitalizados, com acesso restrito aos finan-
ciamentos e às escassas linhas de crédito, os empre-
endedores familiares rurais no Brasil respondem pela 
produção de 70% do feijão, 87% da mandioca e 59% da 
carne suína. Despojados da tecnologia e do maquinário 
empregados nas grandes e médias lavouras, ainda as-
sim são responsáveis por 1/3 do arroz, 58% do leite e 
46% do milho produzidos em território nacional (IBGE, 
2006).

 Face a essa realidade, o poder público, nas diferentes 
esferas, desenvolveu instrumentos de fortalecimento e 
apoio ao desenvolvimento do setor, dentre os quais se 
destacam as compras públicas de gêneros alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar por meio de editais 
de Chamada Pública, modalidade que dispensa licita-
ção, nos termos da legislação vigente.

 No Estado de São Paulo, unidade da Federação que, 
sozinha, é responsável por 20% da produção agropecu-
ária do País, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro), órgão integrante da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento (SAA), por meio do 
Instituto de Cooperativismo e Associativismo (ICA), de-
senvolveu o sistema de editais EDITAL PAULISTA, uma 
ferramenta eletrônica que dá transparência e poten-
cializa a divulgação dos editais de compras públicas de 
gêneros alimentícios junto à Agricultura Familiar, no 
âmbito do Programa Paulista da Agricultura de Interesse 
Social (PPAIS) e do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE).

 O sistema eletrônico monitora e capta, diariamen-
te, os editais de Chamada Pública expedidos pelas vá-
rias unidades compradoras do governo do Estado e das 
645 prefeituras dos municípios paulistas, procedendo 
comunicado, via mailing, de cada novo edital às coo-
perativas, às associações de produtores, aos sindicatos 
rurais e  aos órgãos de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater), no caso, Escritórios Regionais e Casas da 
Agricultura vinculados à Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), localizados na região em que se 
realiza o certame, dentre as 2.500 entidades cadastra-
das no banco de dados do ICA, além de disponibilizar no 
sítio www.codeagro.sp.gov.br/ica/compras-publicas/
consulta#img-consulta informações atualizadas sobre 
as oportunidades de negócios destinados à Agricultura 
Familiar em tempo real.
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 O alcance e a eficácia da ação são ainda assegurados 
pela amplitude e capilaridade proporcionadas pela am-
pla gama de parcerias construídas pelo ICA com entida-
des públicas – CATI/SAA, Fundação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo (Itesp)/Secretaria de Justiça, 
Fundação Florestal/Secretaria do Meio Ambiente (SMA) 
e da sociedade civil – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre 
outras –, que levam as informações desses importantes 
canais de comercialização ao conhecimento do agricul-
tor familiar onde quer que esteja, mesmo naquelas co-
letividades de produtores isolados geográfica e tecnolo-
gicamente, a tempo de os mesmos se habilitarem nos 
prazos determinados.

 De forma simultânea, o EDITAL PAULISTA propicia 
melhor qualidade nutricional da alimentação servida 
ao público-alvo (munícipes em idade escolar e públicos 
específicos das demais instituições públicas), economia 
ao erário público (posto a eliminação de intermediários 
e atravessadores que oneram os produtos), bem como 
promove o aumento de rendimentos aos empreende-
dores rurais familiares e a melhoria da qualidade de vida 
no campo, além de fomentar o desenvolvimento econô-
mico local e regional.

 Outra funcionalidade do sistema é a coleta e dispo-
nibilização de dados do volume (total, por região, por 
município e por produto) das compras efetuadas no 
âmbito do PNAE, da respectiva origem, do destino, da 
quantidade, do preço (unitário, médio, total, por região 
e por município) e das demais informações acerca de 
cada produto agrícola comercializado nesse processo, 
que podem ser acessadas no portal da Codeagro, via link 
www.codeagro.sp.gov.br/ica/compras-publicas/consul-
ta#img-consulta.

 Esse conjunto de informações possibilita aos órgãos 
públicos, com base na análise dos dados obtidos, o pla-
nejamento e o desencadeamento de ações de apoio e 
fomento à Agricultura Familiar no Estado de São Paulo, 

como é o caso do próprio ICA, que poderá identificar 
progressivamente a demanda pela criação e pelo apri-
moramento institucional e administrativo de empreen-
dimentos de caráter coletivo (sua missão precípua) en-
tre as comunidades de produtores rurais familiares.

 A partir de fevereiro de 2017, a Codeagro ampliou 
ainda mais o apoio prestado aos municípios, colocan-
do à disposição das prefeituras municipais, que são 
Entidades Executoras (EEx) do PNAE, uma ferramen-
ta eletrônica adicional que possibilita a elaboração de 
Editais de Chamadas Públicas destinados ao Programa 
em tela.

 Essa ferramenta é constituída de textos pré-forma-
tados de Editais de Chamada Pública (com respectivos 
anexos) e minuta de contrato que contém todos os itens 
obrigatórios e recorrentes dos documentos já preen-
chidos, bastando a complementação de dados específi-
cos da compra (gêneros a serem adquiridos, preços de 
aquisição, forma, frequência e periodicidade de entrega 
etc.). Ao término do preenchimento, o usuário efetua 
download do Edital completo, de forma gratuita.

 A ferramenta está disponível no portal da Codeagro, 
via link www.codeagro.sp.gov.br/formeditais/#/login, 
que fornece ao usuário, após efetuar o cadastro, um 
manual passo a passo acerca de seu funcionamento.

 Temos, por fim, elencadas as respostas às indagações 
e dúvidas mais frequentes a respeito do PNAE, bastando 
acessar o link www.codeagro.sp.gov.br/ica/como-com-
prar#banner-home.

 Para esclarecimentos adicionais acerca do PNAE, 
do instrumento de Chamada Pública, da ferramenta de 
elaborações de Editais disponível no sitio da Codeagro 
ou qualquer tópico vinculado à matéria, o Instituto de 
Cooperativismo e Associativismo está à disposição pelos 
tels. (11) 5067-0370 e (11) 5067-0351, ou por meio dos 
e-mails: compraspublicas@codeagro.sp.gov.br

informativo.ica@codeagro.sp.gov.br
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Fruticultura
 um pomar de oportunidades!

Ricardo Moncorvo Tonet – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Amparo
Membro da Comissão Técnica (CT) de Fruticultura da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) – ricardotonet@cati.sp.gov.br

Mara Fernandes Moura – Pesquisadora Científica – Instituto Agronômico (IAC), de Campinas
Centro de Frutas – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta/SAA) - Presidente da CT de Fruticultura da SAA  –  mouram@iac.sp.gov.br

Priscilla Fagundes – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Estudos Econômicos dos Agronegócios (CPDEEA)
Instituto de Economia Agrícola (IEA/SAA) – Membro da CT de Fruticultura da SAA  –  priscilla@iea.sp.gov.br

O Estado de São Paulo caracteriza-se 
por forte urbanização, industriali-
zação e vasta rede de serviços, 

bem como elevadas taxa populacional e 
renda per capita, o que garante um efetivo 
mercado consumidor, comparativamente 
a outros estados da Federação.

 Mas, historicamente, o desenvolvi-
mento do Estado sempre esteve rela-
cionado ao meio rural, como a cana-de-
-açúcar, o café e a laranja, por exemplo. 
E, ainda hoje, ao falar de São Paulo, não 
podemos esquecer o que representam 

as atividades agropecuárias para o nosso 
equilíbrio econômico-social-ambiental; 
aqui, além das tradicionais cadeias de 
produção da cana-de-açúcar, café e citros, 
aliam-se a bovinocultura de corte e leite, 
avicultura, olericultura, entre outras.

 E na fruticultura? Não é exagero di-
zer que temos um pomar chamado São 
Paulo! Somos o maior produtor de frutas 
frescas do Brasil!

 Evidente que chama a atenção a ci-
tricultura, pela qual somos o maior pro-
dutor mundial de laranja, em que pese 

o enfrentamento com difíceis questões 
sanitárias, continuamos atendendo com 
nosso suco de laranja ao mercado mun-
dial. E, mesmo na citricultura, não temos 
só laranja! Temos destaque na produção 
de tangerinas e de limas ácidas, como a 
Tahiti.

 Mas o nosso pomar é muito mais rico 
e diversificado!
• Banana – 17% da produção nacional.
• Manga – 36% da produção nacional.
• Melancia – 46% da produção nacional.
• Abacate – 45% da produção nacional.
• Goiaba – 31% da produção nacional.
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 E são muitas outras: uva, pêssego e 
nectarina, maracujá, abacaxi, anonáceas 
(com destaque para a atemoia), moran-
go (aqui consideramos como fruta já que 
assim a consumimos!), frutas exóticas 
como pitaya e outras conhecidas de boa 
parte dos brasileiros, mas com mercado 
mais restrito como jabuticaba, abiu, seri-
guela, nêspera, figo-da-índia e outras.

 As regiões paulistas produtoras de 
frutas têm até seu nome relacionado à 
qualidade das frutas, sendo reconheci-
das em todo o Brasil, como é o caso da 
uva de Jundiaí, figo-roxo de Valinhos, 
morango de Atibaia, banana do Vale do 
Ribeira, entre outras.

 Além das características apresentadas 
por São Paulo como “de grandes centros 
consumidores e poder aquisitivo”, os 
próprios aspectos climáticos permitem 
essa diversificação na produção de fru-
tas, pois são encontradas condições para 
a produção de frutas tropicais (manga, 
goiaba e banana), subtropicais (citros e 
caqui) e também das temperadas (pês-
sego, uva e até mesmo mirtilo, framboe-
sa, amora-preta e groselha). Importante 
ressaltar, nesses casos, o melhoramento 
genético desenvolvido pelos institutos de 
pesquisa do Estado de São Paulo, como 
Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, 
e o Instituto Biológico (IB), ambos liga-
dos à Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta/SAA).

 Importante ainda salientar que a 
fruticultura no Estado de São Paulo está 
alicerçada, em boa parte, na agricultura 
familiar, o que garante uma interessante 
geração de renda, visto que, compara-
tivamente, um hectare de frutas apre-
senta um rendimento por área muito 
melhor que culturas anuais como feijão, 
milho e soja. Além disso, a fruticultura 
utiliza muito mais mão de obra, gerando 
mais empregos por área cultivada.

 Apesar de toda essa força, ainda 
existe muito para crescer em termos 

de fruticultura no Estado de São Paulo. 
Por exemplo, o consumo per capita na 
Espanha é de 120kg/ano, na Alemanha 
122kg/ano e no Brasil está na faixa de 
57kg/ano. E essa deve ser uma tendên-
cia, inclusive com a busca por uma ali-
mentação mais equilibrada e saudável.

 Outro aspecto importante é quan-
to às políticas públicas de compras da 
agricultura familiar como o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
e Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social (PPAIS), que já propor-
cionaram uma mudança significativa na 
produção de olerícolas, levando a uma 
regionalização da produção, o que tam-
bém já pode ser sentido na fruticultura. 
Nesse sentido, por exemplo, é perfeita-
mente possível produzir banana, sem 
competir necessariamente com o Vale 
do Ribeira, principal região produtora do 
Estado de São Paulo, entregando uma 
fruta de qualidade, com boa remunera-
ção e de forma escalonada para esses 
mercados e, além disso, “ensinando” 
toda uma nova geração a acrescentar as 
frutas no seu cardápio.

 Dentro desse mercado da merenda 
escolar muito ainda pode e deve ser fei-
to, ampliando as possibilidades de frutas 
ofertadas para crianças e adolescentes; 
além de banana e maçã, incluindo outras 
como uva (uma realidade, por exemplo, 
em Louveira) , goiaba, morango e por 
que não um creme de abacate? Nesse 
sentido, faz-se necessário trabalhar com 
as prefeituras municipais, especialmente 
as Secretarias de Educação e merendei-
ras, e também fortalecer a produção de 
frutas no sistema orgânico.

 Devemos lembrar, ainda, que dentro 
do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PDRS) – Microbacias II – 
Acesso ao Mercado, por meio do qual 
muitas associações e cooperativas têm 
em suas Propostas de Negócio, existe o 

processamento mínimo de hortaliças, 
propiciando também grande possibilida-
de para as frutas, inclusive para o aten-
dimento de mercados institucionais. Já 
temos observado, por exemplo, laran-
jas higienizadas e descascadas prontas 
para o consumo; e aqui há espaço para 
o abacaxi, a manga, o morango e mix de 
frutas já pré-cortadas. Esse é um espaço 
que muitos supermercados e hortifrútis 
estão aproveitando: produtos prontos 
para o consumo; uma outra tendência 
do mercado atual.

 Um outro espaço para o desen-
volvimento da fruticultura que se tem 
observado é na ocupação de Áreas de 
Preservação Permanente (APPs). De 
acordo com a legislação em vigor e com 
o que estiver estabelecido no Programa 
de Regularização Ambiental, pode-se 
vislumbrar um novo cenário para a fruti-
cultura, especialmente para as frutíferas 
nativas.

 Evidente que o caminho a ser per-
corrido ainda é considerável, para atingir 
toda a cadeia produtiva de frutas, como 
o uso de Boas Práticas Agropecuárias 
(BPAs) e outros processos de certifica-
ção, a rastreabilidade, a padronização na 
classificação, a regulamentação no uso 
de defensivos agrícolas por minor crops 
(culturas consideradas menores, para 
as quais falta ou há número reduzido de 
agrotóxicos), o marketing, entre outras 
ações que venham a fortalecer o setor.

 Quem sabe, por exemplo, possamos 
ver proliferar em eventos, feiras e par-
ques de todo o Estado de São Paulo al-
guns fruits trucks! Nesse pomar chama-
do São Paulo, cada vez mais estaremos 
ofertando frutas para uma alimentação 
saudável e agradável aos consumidores 
e garantindo renda e emprego aos fruti-
cultores!
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Apr end end o com a CATI

SABONETES
ARTESANAIS DE ERVAS

Edna Ferreira Maddarena Lopez – Médica Veterinária – Casa da Agricultura de Santos (CATI/SAA) – edna.madd@cati.sp.gov.br

O turismo rural é uma forma alternativa de os agricultores aumentarem a renda e pode, muitas vezes, 
se tornar a principal atividade da propriedade. As atividades do turismo rural são feitas por meio de 
visitas programadas, nas quais se mostra a realidade do campo, o dia a dia das pessoas, os produtos 

feitos pelos agricultores e também a culinária local. Como parte da programação, os visitantes sempre querem 
levar para casa produtos artesanais preparados pelos agricultores. Neste artigo iremos explicar alguns itens 
que têm muita procura, como os sabonetes em barra, sabonetes líquidos, cristais de banho e aromatizadores de 
ambiente feitos com ervas aromáticas. Além de perfumarem, esses itens ainda apresentam propriedades medi-
cinais. Os vídeos com as receitas podem ser acessados no site www.cati.sp.gov.br
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Sabonete líquido com chá de ervas

Ingredientes
• 1 litro de água sem cloro
• 1 maço de ervas frescas (hortelã, sálvia, alecrim etc.) ou 

100 gramas de ervas secas (camomila, erva-doce, alecrim, 
calêndula etc.)

• 250mL de base para sabonete líquido
• 50ml de anfótero
• 2 ou 3 gotas de corante
• 5mL de essência (1 colher das de sopa)

Modo de fazer
• Numa leiteira colocar a água e a erva escolhida e deixar fer-

ver até diminuir o volume pela metade (ficar apenas 500mL 
de chá). Deixar esfriar totalmente e, em seguida, coar. 
Colocar o chá coado em uma vasilha plástica ou de vidro; 
acrescentar, aos poucos, a base para sabonete e ir mistu-
rando, sempre devagar para não formar bolhas. Após es-
tar bem misturado, colocar o corante. Deve-se ter cuidado, 
pois o chá já tem uma coloração natural, porém essa cor vai 
sumindo com o tempo já que se tratam de pigmentos natu-
rais, daí a importância de se colocar corante nessa receita, 
mas com cuidado, observando a coloração que ficará ao fi-
nal. Recomenda-se fazer testes com um pouco do sabonete 
preparado e gotejar o corante até acertar a cor desejada.

• Após acertar a cor, colocar a essência; apesar de o chá ter o 
odor característico da erva utilizada, a essência da própria 
erva ajuda a intensificar esse aroma além de preservá-lo 
por mais tempo. Não recomendamos utilizar óleos essen-
ciais, pois óleo e água não se misturam e ocasionariam bo-
lhas de óleo na superfície do produto.

• Por último, colocar o anfótero, inicialmente 50mL e ir acres-
centando mais, de 10 em 10mL, até chegar na espessura 
desejada. Em seguida, colocar em embalagem e rotular. A 
embalagem pode ser um filme plástico ou uma caixa; não 
esquecer de colocar no rótulo a validade do produto que 
será, nesse caso do uso do chá, de seis meses e a erva utili-
zada no preparo do sabonete.

Ingredientes
• 350mL de base de sabonete líquido ou base para

shampoo, que pode ser transparente ou perolado.
• 700mL de água desmineralizada
• 50ml de anfótero para espessar
• 2 ou 3 gotas de corante alimentício ou para cosmético
• 5mL (1 colher das de sopa) de essência de ervas:
• camomila, calêndula, erva-doce, erva-cidreira, alecrim, 

sálvia etc.
• 1 colher de plástico de 5mL (1 colher de sopa)
• 1 vasilha plástica
• 1 medidor de líquidos

 A base para se fazer o sabonete (anfótero, essências e co-
rantes) pode ser comprada em casas que vendem produtos 
para artesanato. A água desmineralizada pode ser trocada 
por água de chuva, porém somente em locais que não têm 
poluição do ar. Essa água deve ser coletada em baldes limpos, 
devendo-se esperar um dia para usar, para que ela se estabili-
ze e diminua acidez.

Modo de fazer
• Numa vasilha de plástico, já previamente limpa, colocar a 

água e a base para sabonete líquido, mexer com a colher 
plástica suavemente para não fazer espuma. Após mistura-
da, colocar o anfótero para deixar mais espesso o sabone-
te, continuar mexendo lentamente até engrossar. Estando 
totalmente misturado, colocar as gotas de corante, colocar 
uma a uma até obter a coloração desejada. Por fim, colocar 
a essência, mexer suavemente e colocar nos vasilhames de 
250mL ou 500mL. 

• Rendimento: quatro vasilhames de 250mL ou dois de 
500mL. Colocar rótulo informando a essência utilizada e a 
validade do produto. A validade está escrita no litro de base 
para sabonete líquido.

Sabonete líquido
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 Os cristais são utilizados para a limpeza do corpo e podem 
ser usados como escalda-pés, dependendo da erva escolhida. 
Os cristais são fáceis de fazer; basicamente é preciso apenas 
misturar sal grosso com ervas medicinais ou aromáticas secas, 
como camomila, calêndula, alecrim, sálvia, arruda etc. 

Modo de fazer
• Misturar 50 gramas de sal e uma colher das de sopa da erva 

escolhida, colocar em saquinhos plásticos. Rotular indican-
do a erva utilizada e suas propriedades. Pode-se explicar, 
também, o modo de usar, podendo ser diluída em água 
morna e jogar pelo corpo após o banho e, em seguida, re-
tirar com água corrente. Já para o escalda-pés deve-se co-
locar os cristais numa vasilha com água morna e mergulhar 
os pés por 20 minutos.

Aromatizantes de ambiente

 Os aromatizantes são ótimos para perfumar o ambiente e 
podem também ser usados na aromaterapia. Seu processo de 
fabricação é simples e rápido.

Ingredientes
•  250mL de álcool de cereais
•  50mL de água mineral sem cloro
•  50mL de essência de ervas: camomila, calêndula, abacaxi, 

erva-doce, bergamota, erva-cidreira, alecrim, sálvia, arruda 
etc.

•  de 2 a 5 gotas de corante
• palitos de algodão-doce, que devem ter o dobro do 

tamanho do frasco
• frasco de vidro com gargalo estreito, com tampa

Modo de fazer
• Basta misturar os produtos e, por fim, colocar o corante 

gota a gota até a coloração desejada; colocar no frasco com 
tampa, rosquear bem e deixar descansar por uma semana 
em local escuro para fixar bem a essência. Depois abrir, co-
locar os palitos e usar no ambiente.

Cristais de banhoSabonetes em barra
 Para o sabonete em barra será preciso usar o fogão e uma 
uma panela de ágata ou de vidro, utilizada apenas para essa fi-
nalidade. Essa panela deve ser levada ao fogo em banho-maria. 
Será preciso uma outra panela ou forma com água fervente.

Ingredientes
• base de glicerina hipoalergênica sólida, transparente ou 

opaca para sabonete
• corante alimentício ou para cosméticos
• essência de ervas: camomila, calêndula, erva-doce, erva-

cidreira, alecrim, sálvia etc
• ervas secas: erva-doce, calêndula, linhaça (que pode ser 

usada como esfoliante natural)

 Pode-se usar fôrmas de silicone ou plásticas, as de silicone 
são mais caras, porém duram mais, já as plásticas duram ape-
nas duas ou três vezes e se deformam, mas são muito baratas 
e encontradas em diversos modelos e formas. O interessante 
é usar as duas para diversificar os modelos de sabonetes.

Modo de fazer
• Picar a glicerina finamente (quanto mais fina, mais rápido 

de derreter); colocar para medir na fôrma escolhida, a 
glicerina terá que “sobrar” acima da fôrma. Colocar só 
a glicerina na panela e levar ao banho-maria, não mexer, 
pois formará bolhas. Quando estiver totalmente derretida, 
retirar do banho-maria e colocar o corante e a essência; 
mexer delicadamente evitando a formação de bolhas. 

• Colocar as ervas secas escolhidas (usar somente um tipo, 
o mesmo da essência) e misturar. Levar imediatamente a 
mistura para a fôrma, para não formar “nata”. Encher bem 
a fôrma, pois depois que esfria o sabonete se retrai. 

• É importante deixar a fôrma em local onde não será mais 
mexida, pois terá que ficar em repouso por uma hora no 
mínimo ou até endurecer bem. Após esse processo,  desen-
formar, esperar secar por mais meia hora desenformado e 
passar em plástico-filme. Colocar o rótulo, descrever a es-
sência e a data de validade. A validade do sabonete é a mes-
ma da base de glicerina utilizada.

• Pode-se usar a linhaça como esfoliante, a vantagem é que 
ela pode ser usada em qualquer essência. Outra maneira 
é colocar primeiro as ervas secas na fôrma e por cima um 
pouco do sabonete já derretido, esperar endurecer um 
pouco e colocar o restante do sabonete, assim as ervas fica-
rão apenas na superfície, tornando-o mais bonito.

• As ervas secas podem ser usadas tanto em base opaca 
quanto em base transparente, porém na transparente con-
ferem ao sabonete um visual mais atrativo.
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* OBSERVAÇÃO: para que as essas receitas tenham 
ação terapêutica, nos sabonetes em barra e nos cris-
tais de banho podem ser adicionados óleos essenciais 
extraídos das plantas no lugar das essências artificiais. 
Já nos sabonetes feitos à base de água e/ou chá, usar 
essência já que óleo e água não se misturam.

 Utilizar plantas secas de ótima qualidade que po-
dem ser colhidas e secadas ou adquirir as ervas secas  
provenientes de estabelecimentos farmacêuticos.

Ações terapêuticas
• Camomila: relaxante e clareadora da pele.
• Calêndula: cicatrizante e contra assaduras.
• Erva-doce: antioxidante e reparadora da textura da 

pele.
• Erva-cidreira: relaxante e refrescante.
• Alecrim: estimulante e bom para a circulação 

periférica.
• Sálvia: antisséptica e cicatrizante.
• Arruda: antisséptica, energizante e usada contra 

piolhos.

* Maria Cláudia Silva Garcia Blanco
Engenheira Agrônoma

Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI)
claudia@cati.sp.gov.br

 Receita do engenheiro agrônomo Osmar Mosca Diz (da 
Divisão de Extensão Rural – Dextru/CATI)

Ingredientes
• 6 barras de sabão de coco
• ervas frescas ou secas (alecrim, sálvia, hortelã, manjericão, 

erva-doce etc.)
• 1 litro de água
• gotas de corante alimentício ou para cosméticos
• opcional -  essência para sabonete

Modo de fazer
• Fazer um chá forte da erva escolhida (usar apenas um tipo 

de erva), colocando um litro de água mineral no fogo junto 
com as ervas; deixar reduzir até meio litro, esfrie e coe.

• Ralar o sabão de coco e colocar no fogo em uma panela 
usada especialmente para essa finalidade. Deixar derreter 
totalmente, acrescentar o chá frio coado, colocar o corante 
e a essência, mexer levemente sem fazer espuma. Colocar 
em fôrmas de alumínio (tipo para bolo inglês que fica mais 
bonito e alto) e deixar esfriar; quando estiver sólido, cortar 
em pedaços e deixar secar ao ar livre e, só depois de bem 
seco, embrulhar em plástico-filme. A validade desse produ-
to será a mesma do sabão de coco.

Sabão de ervas

Dicas
• Sabonetes líquidos – colocam-se, inicialmente, 50mL 

de anfótero; se o sabonete não ficar na espessura 
desejada, colocar mais 10mL e mexer, assim 
sucessivamente até chegar à espessura desejada. 
Atenção para não engrossar demais, senão ficará 
difícil para tirar do vasilhame.

• Sabonete em barra – para dar acabamento no 
sabonete, após desenformado, pode-se utilizar uma 
pequena faca, delicadamente, para retirar e acertar as 
laterais do produto.

• Cristais de banho – ao utilizar a essência ou o óleo 
essencial da erva escolhida, o produto ficará melhor, 
pois o óleo essencial tem propriedades terapêuticas.

• Sabão de ervas – esse produto pode ser utilizado para 
limpeza em geral, de roupas e de cozinha; não usar 
para o corpo.
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Cultivand o Saúd e

PLANTAS MEDICINAIS
Para a Saúde Humana e Vegetal

Camomila Cavalinha
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As plantas são parte da natureza, responsáveis por oferecer várias possibilidades, sendo ma-
téria-prima para a fabricação de móveis, casas, utensílios e diversos produtos para nossa 
nutrição, higiene e saúde. Aqui, no Cultivando Saúde, destacamos as plantas consideradas 

medicinais, aquelas que têm os princípios ativos que as tornam nossas parceiras quando se trata 
da saúde humana e também da agricultura, atuando na saúde dos vegetais cultivados. As plantas 
medicinais produzem substâncias bioativas com ações terapêuticas antimicrobianas destinadas 
tanto para a saúde humana quanto para a saúde vegetal, auxiliando no controle fitossanitário de 
plantas cultivadas em campo e até em vasos. 

 Dentre algumas, selecionamos duas plantas que atuam de forma especial na prevenção de 
doenças de plantas e na saúde humana: a camomila e a cavalinha. 

   A camomila é uma aromática anual amplamente cultivada, principalmente em regiões de clima 
temperado. Originária da Europa, é usada na medicina desde a antiguidade. Propagada somente por 
sementes, no Brasil é cultivada principalmente nas regiões Sul e Sudeste devido às suas exigências 
quanto a clima e solo.

 A camomila é muito utilizada na farmacologia e na cosmética, em função da presença de óleo 
essencial nas partes florais da planta, destacando-se entre seus principais componentes o azuleno, 
o camazuleno, a matricina e o bisabolol. Esses componentes possuem propriedades anti-inflama-
tórias e antifúngicas, sendo comum o uso da camomila para reduzir irritações ou inflamações dos 
olhos. A camomila também possui flavonoides com propriedades antibacterianas ou bacterios-
táticas. A infusão das flores ou mesmo o óleo essencial são usados em pomadas, cremes ou em 

preparados de farmácia para uso na cicatrização de feridas e também com ação antivirótica, utilizada no tratamento de herpes. 
Compressas de infusão de camomila ainda quentes são também utilizadas para aliviar cólicas de bebês, colocando-as sobre o 
abdômen. 

 Enquanto alimento, atua no sistema digestório, melhorando os problemas de flatulência (gases), desconforto digestivo e 
azia, combate as cólicas e até mesmo serve para estimular o apetite.  É protetora das mucosas, sendo indicada para alívio de 
inflamação de gengivas e para a síndrome do cólon irritável, que é uma doença intestinal caracterizada por dor e distensão 
abdominal. Além disso, produz efeitos tranquilizantes, que reduzem a ansiedade, sendo conhecida como um sedativo ou cal-
mante suave. A camomila possui também polissacarídeos que conferem propriedades imunoestimulantes, ou seja, contribui 
para a imunidade das pessoas, fortalecendo o organismo na prevenção de doenças. É uma planta segura, tanto para crianças 
quanto para gestantes, sendo apenas contraindicada para as pessoas alérgicas aos seus próprios componentes. Seu uso vem 
sendo ampliado pela indústria alimentícia com o intuito de conferir sabor e aroma agradáveis aos alimentos e às bebidas.

Recomendações para plantio

Necessidade de luz Necessidade de água Espaçamento Propagação Observações

Pleno sol ou meia 
sombra

Regas moderadas e 
frequentes. 

0,3m x 0,25m sementes Planta anual semeada de abril a junho. Mudas 
produzidas em viveiro ou semeadura superfi-
cial no campo, sem enterrar a semente. 

Recomendações para colheita e pós-colheita

Parte colhida Época de colheita Pós-colheita Observações

Flores A partir do 5.o mês 
após plantio, em plena 
floração.

Usada fresca ou 
seca à sombra 
ou em secador a 
40oC.

Colheita manual somente das flores. Várias colheitas conforme 
as flores vão se abrindo. Separar algumas plantas para colher 
para semente quando as lígulas brancas se inclinam para baixo e 
o miolo fica amarronzado.

Camomila – Chamomilla recutita (L.) Rauschert

Maria Cláudia Silva Garcia Blanco – Engenheira Agrônoma – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – claudia@cati.sp.gov.br
Beatriz Cantusio Pazinato – Nutricionista (Dextru/CATI) – beatriz@cati.sp.gov.br

Denise Baldan – Nutricionista - Gabinete do Coordenador (CGC/CATI) – denise.baldan@cati.sp.gov.br
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    A cavalinha, também conhecida como lixa-vegetal, é uma planta perene, rizomatosa constituída 
de hastes verdes e folhas atrofiadas. Originária da América tropical, ocorre em áreas brejosas e é 
bastante cultivada como ornamental; é tóxica somente para o gado e, desde muito tempo, usada 
na medicina popular brasileira.

    Em sua composição química apresenta sílica (principalmente na parte aérea), resinas, flavonoi-
des, tiaminases, luteolina, campferol, saponinas, alcaloides,  taninos, ácido gálico, ácidos graxos 
livres, ácido ascórbico (vitamina C) e ácido clorogênico. Possui também minerais como potássio, 
magnésio, cálcio, flúor, fósforo, entre outros.

   Dentre as propriedades terapêuticas, destaca-se pela ação diurética de alta intensidade, sendo 
indicada para tratamento de inchaços por retenção de líquidos. Possui também propriedades anti-
-hemorrágicas ou hemostáticas (ajuda a estancar hemorragias) e depurativa (ajuda a purificar o organismo, eliminando toxinas). 

 Além disso, o alto teor de silício contribui para aumentar a elasticidade do tecido conjuntivo de sustentação, conferindo à 
cavalinha também propriedades terapêuticas sobre a osteoporose e reumatismo, além de participar na consolidação de fratu-
ras de difícil calcificação.

 É contraindicada para gestantes, lactantes (mulheres em fase de amamentação) e pacientes com insuficiência renal.

Cavalinha – Equisetum hyemale L.

Uso medicinal

Chá de camomila – calmante
suave, contra cólicas intestinais,
anti-inflamatório (boca e gengiva).

Uso oral
Ingredientes
• 3g de flores (uma colher de sopa)
• 150mL de água potável e filtrada

Uso tópico
Ingredientes
• 6g - 9g de flores (2 - 3 colheres de 

sopa)
• 150mL de água potável e filtrada

Preparo
• Preparar por infusão, acrescentando 

a água fervente sobre a planta; aba-
far por 15 minutos e coar.

Modo de usar
• Uso oral (acima de 12 anos) – tomar 

uma xícara de chá, três ou quatro 
vezes ao dia. 

• Uso tópico – aplicar três ou quatro 
vezes ao dia, em forma de compres-
sa, bochecho ou gargarejo.

Advertências
Podem surgir reações alérgicas locais 
em pessoas alérgicas à camomila ou 
plantas da família Asteraceae.

Uso na culinária
Receitas saudáveis

Suchá de camomila com maracujá

Ingredientes
•  1 xícara de infusão de camomila
•  1/2 xícara de chá de polpa de mara-

cujá natural
•  1 colher de café de mel
•  Gelo ou um copo de água gelada
•  1 cubo de biomassa de banana verde  

ou uma fatia de inhame cru descas-
cado

Preparo 
• Preparar o suco de maracujá, juntar 

a infusão de camomila, em seguida, 
bater no liquidificador com os de-
mais ingredientes.

Suchá de camomila
com limão siciliano

Ingredientes
• 500mL de infusão de camomila
• 1 maçã em pedaços
• 2 colheres (sopa) de linhaça dourada 

ou chia 
• Rodelas de limão siciliano
• Cubos de gelo

Preparo
• Bater no liquidificador os três 

primeiros ingredientes. Em seguida, 
adicionar os cubos de gelo, as 
rodelas de limão siciliano e servir.

Uso no controle
fitossanitário

Chá de camomila – Indicação: doenças 
fúngicas de sementeira

Ingredientes
• 1 xícara de flores de camomila, 
• 1 litro de água fria.

Preparo e aplicação
• Misturar os ingredientes e deixar 

curtir durante um ou dois dias. 
Pulverizar as plantas da sementeira 
diariamente, de forma preventiva.

Biomassa de banana verde

 Corte as bananas da penca sem 
deixar aparecer a polpa. Lave-as 
bem mantendo a casca. Coloque em 
uma panela de pressão e cubra com 
água. Após pegar pressão, conte 
10 minutos e desligue. Mantenha 
a panela fechada por mais 20 
minutos. Após esse tempo, retire as 
cascas das bananas ainda quentes e 
coloque as bananas no liquidificador 
ou processador. Junte um pouco de 
água para bater, se for necessário.
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Recomendações para plantio

Necessidade de luz Necessidade de água Espaçamento Propagação Observações

Pleno sol ou
meia-sombra.

Regas moderadas e 
frequentes.

0,4m x 0,3m Rizomas e segmentos 
nodais.

Planta perene, plantio em outubro 
a novembro. Mudas produzidas em 
telado 70% de sombra.

Recomendações para colheita e pós-colheita

Parte colhida Época de colheita Pós-colheita Observações

Hastes estéreis. A partir do 5.o mês após 
plantio.

Usada fresca ou seca à sombra 
ou em secador a 45oC.

Podem ser realizados mais 
de um corte por ano.

Uso medicinal

Chá de cavalinha – diurético 
e remineralizante (fraturas e 
osteoporose)

Ingredientes
• 3g de hastes picadas

(1 colher de sopa)
• 150mL de água potável e filtrada

Preparo
• Preparar por decocção. Em panela 

de inox, esmaltada ou de vidro 
temperado, colocar a cavalinha em 
água fria, tampar e deixar ferver por 
cerca de 10 minutos, tirar do fogo, 
deixar descansando abafado por 15 
minutos e coar.

Modo de usar
• Uso oral (acima de 12 anos) – Tomar 

uma xícara de chá duas vezes ao dia.

Advertência
Não utilizar no caso de cálculos renais.

Uso na culinária

A planta jovem pode ser fervida e 
consumida como aspargos em saladas 
ou acompanhamento de pratos 
principais. Basta adicionar sal, azeite e 
limão a gosto.

Uso no controle
fitossanitário

Indicação
• Doenças fúngicas (atua na parede 

celular protegendo-a contra a 
entrada dos patógenos)

Ingredientes
• 300 gramas de cavalinha seca
• 10 litros de água

Preparo e aplicação
• Ferver a cavalinha na água por 

10 minutos. Coar e efetuar cinco 
diluições sucessivas de 1:10. Aplicar 
sobre as plantas. 

• São obtidos melhores resultados 
quando a aplicação é preventiva ou 
realizada logo no início da doença.

Camomila Cavalinha
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Casa da Agricultura 

Araçatuba: 
eficiência em 
assistência 
técnica e 
extensão no 
campo

Vinícius Agostini – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CAT) – 
vinicius.agostini@cati.sp.gov.br

Transmitir conhecimentos a pessoas do meio rural, vi-
sando à melhoria dos processos de produção, beneficia-
mento e comercialização. Esse tem sido o trabalho da 

Casa da Agricultura (CA) de Araçatuba, presente na sede da 
CATI Regional do município. No local, onde trabalham quatro 
servidores, a assistência técnica e extensão rural têm levado a 
resultados que proporcionam aos produtores as condições de 
almejar um futuro melhor no campo.

 Com quase 200 mil habitantes e com apenas 108 anos de 
existência, Araçatuba iniciou na agricultura com o cultivo do 
café. Com a quebra da bolsa de Nova York, em 1929, o mun-
do do café entrou em crise, fato que levou os produtores do 
município a abandonarem a atividade e substituí-la pelo algo-
dão e pecuária. Com amplas pastagens, Araçatuba se tornou a 
“queridinha” dos pecuaristas, mas a fama foi se diluindo com 
o incentivo para a produção da cana-de-açúcar. “Atualmente, 
a cidade apresenta destaque na produção de cana, mas a pe-
cuária leiteira ainda possui grande potencial de produção e 
comercialização na cidade”, afirma o médico veterinário João 
Taane Kauche Andraus, responsável pela CA de Araçatuba 
desde 2011.

 De acordo com dados do último Levantamento Censitário 
das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA), em 2008, 

Araçatuba apresentava 196 propriedades com bovinocultura 
de leite, mas João conta que, em 2012, visitou, com a ajuda 
dos técnicos da CA, todas as propriedades relativas à cadeia 
do leite. “Houve a constatação de uma redução para 127, de 
2008 a 2012, em relação ao número de propriedades que tra-
balhavam com o leite e seus derivados”, revelou. Com isso, o 
responsável pela CA intensificou o trabalho de aproximação 
aos produtores de leite, iniciativa essa que resultou em me-
lhorias significativas e duradouras.

Para apresentar o trabalho desenvolvido pela CA de Araçatuba, 
a reportagem da CATI percorreu três propriedades e conferiu 
de perto as transformações obtidas com o auxílio dos técni-
cos, sobretudo com projetos desenvolvidos pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento (SAA), como o Projeto CATI Leite, 
montado sobre pilares como correção do solo, adubação de 
pastagens, piquetes para rodízio de cabeças, bem-estar ani-
mal, sanidade, melhoramento genético, entre outros. Além 
disso, Integração Lavoura-Pecuária (ILP), Programa Pró-Trator 
e Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) são ou-
tras iniciativas que marcam presença em Araçatuba, além do 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, que beneficia 
oito associações e cooperativas, sendo três relacionadas à pe-
cuária de leite.

João Andraus, da CA, e Sadami Koakutsu, produtora
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 No sítio da produtora de leite Sadami Koakutsu, de 75 
anos, a produção de leite saltou de 70 litros/dia para 200 li-
tros/dia em apenas um ano de trabalho, após as orientações 
do responsável pela CA e a implantação do Projeto CATI Leite. 
Aliado a isso, a produtora conseguiu um aumento no número 
de vacas em lactação – de 50% para 80%. “Quando estávamos 
percorrendo a propriedade enxergamos o potencial que ela 
tinha. Sadami fez cursos que contribuíram na parte teórica, 
mas ela enfrentava dificuldades para colocar em prática tudo 
o que aprendeu no curso”, explicou João Andraus.

 À época, Sadami optava pela produção de pastagem de tif-
ton irrigado, porém com suplementação utilizando o brique-
te, um subproduto da indústria do algodão que, embora te-
nha uso prático, tornava o custo do volumoso muito elevado, 
chegando a inviabilizar a produção. Com o Projeto CATI Leite 
e as recomendações técnicas, como racionalização no manejo 
de pastagens, uso de cana como suplementação volumosa na 
seca, ajuste na irrigação, controle reprodutivo, entre outros, 
a produção de leite saltou para mais de seis vezes a média 
brasileira, que não chega a 2.000 litros/ha/ano. “Fomos apri-
morando a produção. Com o aumento dos ganhos, ela conse-
guiu adquirir um tanque de expansão”, disse João, afirmando 
que Sadami passou a integrar a Cooperativa dos Produtores 
de Leite do Baixo Tietê após conseguir aumentar os lucros em 
relação à comercialização. “Ela entregava o leite para o laticí-
nio e recebia menos de R$ 1 por litro. Com o tanque, passou 
a vender a R$ 1,30”, disse. A Cooperativa participa do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado e foi beneficiada com re-
cursos de R$ 391.792,00, oriundos do Banco Mundial.

 Orgulhosa, Sadami lembra como tudo começou. “Quando 
minha filha voltou do Japão, ela tinha a intenção de criar va-
cas para produzir leite. A partir daí, ela fez um ano de curso no 
Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran) e eu também aprovei-
tei para fazer o curso no ano seguinte. Mas para colocar tudo 
em prática é muito difícil e a CATI me ajudou bastante. Sou 
muito grata ao trabalho do João”, disse a produtora.

Aumento de 186% na produção de leite

Orientações garantem aumento de
233% na produção de leite

 No sítio São Pedro, o produtor Ivair Pavan surpreendeu-
se ao notar o salto em sua produção de leite, que foi de 30 
litros/dia para 100 litros/dia em apenas um ano de trabalho 
por parte dos técnicos da CA. O produtor possui 20 alqueires 
e conta com 60 animais, mas ressalta que as orientações pres-
tadas pelos funcionários da CATI foram de suma importância 
para a melhora na qualidade e na quantidade do leite pro-
duzido. “Costumo dizer que, antes da CATI, eu tinha muitos 
animais, mas a produção era mínima. O João, por meio da 
CA, implantou o sistema de pastagens rotacionadas, me acon-
selhou a usar a cana-de-açúcar como volumoso para o reba-
nho e também implantou o sistema de piquetes. Com isso, 
diminuí o número de cabeças e comecei a tirar mais leite”, 
explicou o produtor, que utiliza 60% do leite produzido para 
fazer queijos e 40% para vender aos laticínios da cidade. “Com 
a ajuda do João, cortei gastos que tinha com os bezerros e 
consegui adquirir 10 vacas leiteiras com o Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), mas tudo 
graças ao pessoal da CA, que me ajudou a preparar toda a 
papelada. Se não fosse a CATI, eu não teria conseguido todos 
os avanços que obtive”, conta Ivair.

 O supervisor de captação do laticínio Hércules, Sérgio 
Luiz Soares, que compra o leite do produtor Ivair há oito 
anos, elogia a qualidade do leite fornecido pelo produtor. 
“Há anos ele continua seguindo os padrões de qualidade 
e sanidade e nós estamos muito satisfeitos com o produto 
dele”, disse o supervisor.

 O responsável pela CA de Araçatuba afirma que, no início, 
encontrou resistência por parte do produtor, mas que os re-
sultados foram aparecendo e o agricultor se tornou um ami-
go. “Percebemos que o Ivair tinha o poder de produzir mais. 
Conseguimos desenvolver algo em termos de piquete, onde 
ele só trabalhava extensivamente o rebanho, e dividimos es-
ses piquetes. Além disso, selecionamos os melhores animais”, 
explicou João.

 Lançado em julho, no Dia do Agricultor, pelo governador 
Geraldo Alckmin e pelo secretário de Agricultura Arnaldo 
Jardim, o Plano Mais Leite, Mais Renda objetiva a consolida-
ção de bacias leiteiras, que pode proporcionar uma série de 
melhorias para a qualidade de vida das famílias e garantir a 
permanência delas no campo. Para o responsável pela CA de 
Araçatuba, o Plano possui um aspecto duradouro. “O Plano 
possui uma amarração articulada com os órgãos do governo, 
o que resulta em um programa que terá como centro o produ-
tor rural”, opinou.

Projeto CATI Leite: aumento na produção e geração de renda
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Pequenos auxílios que
fazem toda diferença

 João Fuzetti, produtor de gado de corte e de grãos, que 
foi beneficiado com o programa Pró-Trator, por meio do Feap 
e com a ajuda da CA, espera obter ganhos com divisões de 
pastagens na recria e terminação em confinamento, além de 
iniciar a Integração Lavoura-Pecuária (ILP), após uma visita 
técnica promovida pela CA de Araçatuba. “Sempre recriei no 
pasto e terminava com os animais no cocho. Por meio de uma 
visita técnica feita pela CA em uma propriedade na cidade de 
Rancharia, adaptei algumas técnicas que vou passar a usar em 
minha propriedade”, disse o produtor, enfatizando que, com 
as mudanças, espera ter uma diminuição no custo do confi-
namento. “Com a diminuição do custo do confinamento devo 
obter um ganho de R$ 7 a R$ 10 por animal/dia”, disse o pro-
dutor. A aquisição do trator deu-se por meio do programa da 
SAA. “A CATI fez o projeto para mim e consegui adquirir o tra-
tor, que foi essencial na melhora do cultivo da soja e também 
da pastagem”, garante o produtor.

 O responsável pela CA ressaltou a importância das visitas 
técnicas. “A promoção de visitas técnicas é uma excelente 
oportunidade para o produtor se atualizar e adquirir novos 
conhecimentos. Em relação à ILP, o produtor está aproveitan-
do as técnicas na produção de soja, por meio da qual ele re-
tirará os grãos e terá o pasto para poder passar pela fase da 
seca”, explicou. 

 De acordo com João, o técnico de apoio agropecuário 
Valdir Bosco é considerado “o cara” da CA. Há 23 anos exe-
cutando seu ofício na CA de Araçatuba, Valdir conta que, no 
começo, cada funcionário cuidava de uma microbacia especí-
fica. “Quando cheguei, havia um forte trabalho em relação à 
conservação do solo, pois em Araçatuba havia muita erosão e 
voçoroca e os produtores não tinham a consciência da neces-
sidade da conservação do solo”, conta. Valdir afirma que foi 
com muito trabalho que a CATI conseguiu mostrar aos agricul-
tores a relevância da conservação do solo. “Atualmente, nosso 
trabalho tem sido mais administrativo, com as Declarações de 
Conformidade da Atividade Agropecuária (DCAA), o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e, mais recentemente, a finaliza-
ção do Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária (LUPA) do Estado de São Paulo. Mas tudo sem-
pre foi feito com muita força de trabalho e carinho”, disse.

 O diretor da CATI Regional Araçatuba, Cláudio Baptistella, 
ressaltou o trabalho executado pelos técnicos. “A CA faz um 
trabalho fundamental em um município que possui mais de 
1,5 mil propriedades. É um desafio constante e os funcioná-
rios da CA desempenham uma atividade muito importante 
de prestação de serviço aos produtores rurais e isso contribui 
para o fortalecimento do trabalho da CATI”, opinou.

“O cara da CA”

Da esquerda para a direita:
Valdir Bosco – Técnico de Apoio Agropecuário;
Nivaldo do Santos – Auxiliar de Serviços Gerais;
Alessandra da Silva Souza – Agente de Apoio Agropecuário;
João Taane Kauche Andraus – Assistente Agropecuário II.

João Andraus e Valdir Bosco: parceria no trabalho
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LEITE A2/A2 – um novo mercado à vista
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Uma nova experiência pode trazer uma grande espe-
rança para as pessoas, principalmente crianças, que 
nascem com alergia ao leite. Diferente da já divulgada 

intolerância à lactose, que pode ser adquirida durante a vida 
e para a qual os intolerantes já contam com variados produ-
tos no mercado, a alergia ao leite pode levar a casos graves 
de alergia. A literatura ainda traz como principais benefícios 
do leite A2 sua possível ligação com o controle dos níveis de 
colesterol e com o diabetes tipo 1. “Recentemente surgiu na 
literatura a possibilidade de melhorar processos inflamató-
rios das mucosas gástrica e intestinal, possivelmente decor-
rentes da beta-casomorphin-7 (BCM7), produto resultante 
da digestão da beta caseína A1”, afirma o pesquisador do 
Instituto de Zootecnia, Aníbal Eugênio Vercesi Filho, que co-
manda a pesquisa com o leite A2 na Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo

 Para explicar o leite A2/A2, vamos voltar às aulas de gené-
tica onde aprendemos que existem tipos sanguíneos diferen-
tes como o A2, B2, A1, B1 que podem resultar em diferentes 
cruzamentos. Por exemplo, um bovino pode ser A2/B2 ou B2/
B2 ou, ainda, A1/B2 e assim por diante. Para ser comprova-
damente A2/A2 é necessário direcionar os cruzamentos para 
produzir esse leite em escala comercial e ter laticínios que ga-
rantam o produto diferenciado. O tipo A2/A2 é comumente 
encontrado em raças zebuínas, mas com os vários cruzamen-
tos feitos no Brasil, a identificação precisa ser feita por labora-
tório, em teste de genoma.

 Em países como Austrália e Nova Zelândia, a comercializa-
ção de leite A2 não é uma novidade. No Brasil, a oferta des-
se produto ao mercado deve ser realidade em breve, estima 
o pesquisador do IZ. “O IZ está fazendo a seleção das raças 
Holandesa, Jersey e Girolanda para produção de leite A2 por 
meio da genotipagem das matrizes e utilização por meio da 

inserminação artificial com touros A2, visando selecionar ma-
trizes que produzam leite contendo a beta-caseína A2, pro-
teína relacionada aos benefícios decorrentes do consumo de 
leite para a saúde humana”, diz Aníbal. 

 Os cruzamentos direcionados têm garantido a genética 
A2/A2 do rebanho. Além de São Paulo, outros estados vêm 
pesquisando o leite A2/A2 com vistas ao potencial mercado 
consumidor, entre eles Minas Gerais e Rio Grande do Sul, em 
especial, mas também Paraná e Espírito Santo.  “É uma al-
ternativa para a população que precisa deste leite e para o 
produtor que pode oferecer um produto diferenciado ao mer-
cado, com valor agregado, principalmente na oferta de produ-
tos lácteos processados, como queijos, iogurtes etc.”, explica 
o médico veterinário Carlos Pagani Neto, assistente técnico 
de Bovinocultura da CATI/SAA e um dos autores do Plano da 
Bovinocultura Leiteira Paulista, o Mais Leite, Mais Renda, re-
cém-lançado pelo governo do Estado com o objetivo de incre-
mentar a produção de leite e a rentabilidade dos pecuaristas 
no Estado de São Paulo e envolve vários órgãos da pasta, além 
de universidades paulistas e outras entidades relacionadas ao 
agronegócio do leite.

 O gado Sindi, raça zebuína originária da Índia e do 
Paquistão, é conhecida pelas qualidades de carcaça e car-
ne, e por esse motivo apreciada pela pecuária de corte, mas 
também apresenta aptidão para produção leiteira, garante o 
maior criador da raça, Adaldio Castilho Filho, proprietário das 
Fazendas Reunidas Castilho. “A raça Sindi está em nossa fa-
mília há 81 anos, fazemos a seleção, multiplicação e dissemi-
nação da raça”, conta Adaldio, que herdou não só as proprie-
dades, mas o compromisso da perpetuação da raça no Brasil 
com a venda de embriões genuinamente Sindi. “Temos a ga-
rantia da pureza da raça”, diz com orgulho Adaldinho, como é 
conhecido na região de Sales e Novo Horizonte, onde ficam 
localizadas as propriedades Castilho.
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Graça D’Auria

Fazenda do IZ em Nova Odessa. Objetivo é chegar a 400 cabeças de variadas raças leiteiras.
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 A paixão de Adaldio, na verdade, eram os cavalos 
Mangalarga e ele sempre participou de exposições levando 
o melhor da raça. Até que um dia apareceu em um torneio 
leiteiro com duas novilhas de cor vermelha, característica da 
raça Sindi. E tomou gosto, assumindo a herança da família, 
a Sindi Castilho. E confirma: “A raça tem dupla aptidão, são 
animais dóceis, de fácil manejo, como é pretendido pela pe-
cuária leiteira e têm uma carne que favorece o marmoreio, 
apreciado pelos pecuaristas de corte”, salienta o criador.

 O desafio do criador em divulgar o potencial do leite A2/
A2 na raça Sindi aconteceu após ser procurado por Marcos 
Peres, um pai aflito, disposto a comprar uma vaca Sindi para 
fornecer leite ao filho alérgico à beta-caseína, o que tornava 
sua alimentação muito restrita. Depois da troca de informa-
ções, Adaldio procurou Carlos Pagani Neto, para saber como 
a SAA poderia contribuir na elaboração de um projeto sobre a 
produção de leite A2/A2 na região. Pagani foi diretor da CATI 
Regional Catanduva por vários anos e, desde 2007, coordena 
o Projeto CATI Leite em todo o Estado. Hoje, o técnico está 
na equipe técnica da SAA, a qual irá implantar o Plano da 
Bovinocultura Leiteira Paulista, o Mais Leite, Mais Renda em 
todo Estado. Pagani conta que após esse contato, tomou vulto 
o plano regional, unindo a pesquisa que já é realizada pelo 
Instituto de Zootecnia, com a extensão, com a defesa agrope-
cuária, com os laticínios da região e pecuaristas para elaborar 
um projeto regional de produção de leite A2/A2. Plano esse 
lançado no dia 17 de agosto em Novo Horizonte, fechando 
todos os elos da cadeia produtiva. 

 “São Paulo é um grande mercado consumidor de leite, 
tem um público atento e ávido por novidades, uma pesquisa 

qualificada que acompanha as tendências e uma determina-
ção da SAA para o trabalho em parceria, principalmente en-
tre pesquisa e extensão rural, para que os resultados e novi-
dades tecnológicas cheguem mais rápido ao produtor rural. 
Essa é a determinação do governo do Estado, via Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, que estamos seguindo com a 
divulgação do leite A2/A2, para oferecer uma alternativa aos 
nossos produtores para a agregação de valor ao seu produto. 
Tendo a garantia de ser um produto diferenciado, o valor pelo 
litro pode dobrar”, conclui Pagani.

 O futuro do leite A2 é promissor, segundo o pesquisador 
do IZ, em pesquisa realizada com o gado Gir Leiteiro, uma das 
raças mais utilizadas em cruzamentos, de cada 10 vacas, oito 
tem probabilidade de serem A2/A2. “Não é difícil encontrar 
essa genética, mas ela precisa ser comprovada pelo exame 
laboratorial e o leite A2 não pode ser misturado ao leite co-
mum; serão necessários tanque e sistema próprios para o pro-
cessamento, desde a propriedade até o produto final”. Aníbal 
explica que o leite A2 também tem demonstrado outras pecu-
liaridades importantes para a saúde humana relacionadas aos 
níveis de colesterol, presença de diabetes e inflamação das 
mucosas gástrica e intestinal (ver box na página 31) Nas uni-
versidades paulistas os testes com ratos já tiveram início, mas 
as evidências com humanos, como o caso de Cesário Lange 
e também os relatos em seminários e fóruns nacionais e in-
ternacionais  já vêm comprovando o que a pesquisa procura 
confirmar cientificamente. No IZ, um dos principais objetivos 
da pesquisa é a formação de um rebanho que forneça leite 
contendo apenas a beta-caseína A2 para que sejam forneci-
das matrizes e reprodutores que passem aos seus descenden-
tes essa mesma característica. 

Visita de técnicos e pesquisadores à Fazendas Reunidas Castilho, em Sales (SP), onde a raça Sindi tem a genética mantida pela família há 81 anos
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 O material coletado vem sendo analisado pelo Laboratório 
de Genética Molecular do IZ, capaz de identificar a composi-
ção genética e aumentar o rebanho e, consequentemente, a 
frequência do A2. Dentro de mais algum tempo, o leite A2 
poderá entrar comercialmente no mercado brasileiro, como 
já acontece em outros países. 

 Ter a SAA envolvida, leva também à ação da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária (CDA), órgão responsável por garantir 
a qualidade, sanidade e inspeção dos produtos de origem ani-
mal. O médico veterinário César Krüger, diretor do Centro de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal (Cipoa/CDA), afirma 
que a questão é de adaptação dos laticínios. “O processo é 
igual ao de outros tipos de leite, como o produto sem lacto-
se. Só será necessário ter a certeza que não houve nenhuma 
mistura, pois basta um litro de leite vindo de genética diferen-
ciada para que todo o produto deixe de ser considerado ge-
nuinamente A2/A2. Mas os laticínios já fazem isso com o leite 
livre de lactose para quem tem intolerância, então creio que 
não teremos nenhum entrave quando for o caso de processar 
o leite A2/A2”, esclarece Krüger.

 Entre todas estas novidades, o importante é afirmar que 
não se trata de um leite ser melhor ou pior, mas destinado a 
uma parcela da população, para garantir que tenham o cálcio 
necessário. “Existe um mito de que humanos ou mamíferos 
em geral não precisam tomar leite, apenas consumir deri-
vados, mas tal afirmação não confere. A ingestão de leite é 
essencial tanto na infância quanto na velhice e seu consumo 
deveria ser incentivado, mas como tantos outros alimentos, 

como o ovo em uma época ou café em outra, vem passando 
por uma campanha contrária às suas reais qualidades nutri-
cionais. É um dever da pesquisa e dos meios de comunicação 
desmistificar essas “verdades”, explica Aníbal. 

 Disseminar estas e outras informações é o que o grupo 
de trabalho − reunindo técnicos, pesquisadores, nutricionis-
tas, professores, produtores rurais e empresários do setor, ou 
seja, parceiros públicos e privados − pretende fazer para tor-
nar conhecido o leite A2/A2 ou simplesmente os benefícios 
do leite na vida das pessoas.

No IZ, o pesquisador Aníbal Vercesi Filho, monitora a 
genética do rebanho em busca da qualidade do leite.

Graça D’Auria
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 A indicação em receituário médico para que Arthur, filho 
de Marcos Peres, passasse a ingerir leite de vacas da raça 
Sindi foi do médico gastroentorologista Dr. Juliano Teles, de 
Cesário Lange. Segundo Marcos, que nada sabia de vacas 
e muito menos da raça Sindi, a prescrição foi clara, e então 
ele foi em busca de informações. Foi assim que chegou até a 
Fazenda Castilho e ao seu proprietário, Adaldio Castilho Filho, 
que entendia tudo de criação de gado Sindi, com premiação 
em torneios leiteiros onde procura provar a dupla aptidão da 
raça para fornecimento de carne e leite etc., mas nada sabia 
sobre alergia ao leite.

 A troca de informações entre duas pessoas atentas e an-
siosas por novidades resultou em uma parceria e divulgação 
dos benefícios do leite A2. Para Arthur, na época com dois 
anos (2015), o empenho do pai resultou em qualidade de 
vida. 

 Marcos chegou à Fazenda Castilho com a intenção de 
comprar uma vaca com bezerro, para fornecer leite ao filho. 
Acabou saindo de lá com uma vaca, um bezerro, um touro e 
20 novilhas. Produzir leite também não é o negócio de Marcos 
Peres, ele tem um parque aquático no município de Cesário 
Lange para onde levou o rebanho. Hoje, dois anos depois, tem 
84 cabeças e fornece leite para 54 pessoas que têm alergia 
comprovada. “Meu intuito não é viver da produção de leite, 
até porque não adquiri animais de primeira linha em relação 
ao leite; cada vaca produz apenas de dois a três litros/leite/
dia, faço isso para ajudar outras pessoas, mas com o tempo 
quero melhorar a genética do rebanho para ter vacas com 
maior aptidão para leite”, frisa Marcos Peres.

 O leite é uma importante fonte de proteína animal na alimentação humana. As caseínas respondem por 80% das prote-
ínas do leite bovino. Entre as quatro variantes existentes, a beta-caseína tem sido muito estudada por apresentar um alelo 
(A1) associado a doenças em humanos. O aparecimento das doenças (cardiovasculares e diabetes tipo 1, principalmente) 
está associado à digestão da beta-caseína A1 no trato gastrintestinal humano, que tem como um de seus produtos finais um 
peptídeo bioativo BCM-7. Esse alelo (A1) é uma mutação do alelo A2 (uma prolina na proteína A2 é substituída por uma 
histidina na proteína A1) e é encontrado com maior frequência em animais de raças taurinas, como a Holandesa. Os alelos 
da caseína também estão associados às características produtivas em gado de leite, principalmente ao aumento na produção 
de proteína. No Brasil, a grande maioria da população produtora de leite é mestiça, resultante do cruzamento de uma raça 
zebuína (predominantemente a Gir) com uma taurina (predominantemente a Holandesa), que responde por cerca de 70% 
da produção de leite nacional. 

 A raça Gir Leiteiro foi a primeira raça zebuína no mundo a ter reprodutores selecionados por teste de progênie, com a 
implantação do Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL), em 1985. Este projeto visa à genotipa-
gem de 400 matrizes da raça Gir Leiteiro para os alelos A1 e A2 da beta-caseína, assim como estimar a associação entre o 
polimorfismo A1/A2 com características produtivas (leite, gordura e proteína), contribuindo desta forma para a seleção e 
utilização desse importante recurso genético na cadeia produtiva do leite no Brasil.

Resumo do projeto apresentado pelo pesquisador Aníbal Eugênio Vercesi Filho
Instituto de Zootecnia (IZ/Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios/SAA).

Receituário Médico

Projeto do IZ considera principais raças leiteiras

Marcos com o filho Arthur, hoje com quatro anos: qualidade de vida 
conquistada depois do leite A2.
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Combate à mosca-dos-estábulos
se intensifica em São Paulo

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br
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Julio Simões Marcondes
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Em julho de 2017, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) 
deu mais um importante passo para resolver 

um problema que vem afetando e causando enor-
mes prejuízos econômicos aos pecuaristas paulis-
tas: o ataque de uma mosca já bastante conhecida 
no Nordeste e estados do Centro-oeste por vários 
nomes, entre eles alguns bem diferentes como 
beruanha, bironha, meruanha, muruanha, berna-
nha, beronha, murinhanha, mas que por aqui, em 
terras paulistas, é a temível mosca-dos-estábulos 
ou mosca-da-vinhaça, por se proliferar em cana-
viais que usam a vinhaça na fertirrigação.

 A Resolução 38, publicada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) no início de julho (3-7-2017), e a 
Portaria que a regulamentou no final do mesmo 
mês, criam o Programa de Controle e Prevenção de 
Surtos da Mosca-dos-estábulos e define os papéis 
de cada um dos órgãos envolvidos no combate à 
mosca, entre eles a Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), a Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA), a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) e prefeituras. Além 
desses, parceiros como o Instituto Biológico (IB/
SAA) e a Embrapa Gado de Corte também têm au-
xiliado ao divulgar medidas utilizadas em estados 
como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Minas Gerais e São Paulo, locais onde têm sido re-
gistrados surtos nos últimos anos.

 Com as medidas em vigor, técnicos da CATI, 
como o médico veterinário Sidney Ezídio Martins, 
diretor da CATI General Salgado e integrante do 
Grupo Técnico (GT) da SAA, acreditam que haverá 
maior conscientização, tanto por parte das usinas 
quanto dos pecuaristas, os mais afetados pelo ata-
que da Stomoxys calcitrans, mosca de hábitos he-
matófagos, que se alimenta do sangue dos animais, 
principalmente bovinos e equídeos, mas também 
cachorros e até seres humanos quando se encon-
tram em grande concentração. Por isso esse fato 
tem, também, alertado as prefeituras para que 
atuem nessa parceria.

 Mas o principal acordo com certeza deve vir en-
tre os pecuaristas e as usinas sucroalcooleiras, cada 
um aplicando as medidas de controle em sua ati-
vidade. Cabe aos usineiros a aplicação correta da 
vinhaça, respeitando as normas estabelecidas pela 
Cetesb, e cabe aos pecuaristas atentar para as Boas 
Práticas Agropecuárias, que consistem na limpeza 
dos currais, na eliminação de focos, como ambien-

tes úmidos e resíduos de alimentação e dejetos dos 
animais. “Se cada um fizer a sua parte, com certe-
za os surtos serão reduzidos”, afirma Sidney. E para 
que isso aconteça, a CATI terá papel fundamental, 
pois é o órgão de extensão rural que tem a capaci-
dade de chegar até os produtores, levando conhe-
cimento e orientação. Por esse motivo, o GT já está 
programando treinamentos para os próximos me-
ses, a princípio voltado aos técnicos das Regionais 
CATI, Casas da Agricultura e dos Escritórios de 
Defesa Agropecuária (EDA) de locais onde há ou 
houve grande infestação (elas aparecem e somem 
em determinadas épocas do ano); esses técnicos 
serão os multiplicadores junto aos produtores ru-
rais. “Se cada um fizer a sua parte, teremos suces-
so”, afirma Sidney.

 De acordo com a Resolução 38, para ser consi-
derado surto deverá ser constatado um aumento 
súbito na população da mosca-dos-estábulos, com 
número superior a 10 moscas por pata, por animal; 
e/ou quando houver monitoramento com armadi-
lhas, for verificado aumento súbito na população, 
com número superior a 270 moscas/armadilha/se-
mana em fazendas pecuárias ou 70 moscas/arma-
dilha/semana em usinas.

 Segundo Antonio Luiz Lima de Queiróz, 
assistente-executivo da Diretoria de Controle 
e Licenciamento Ambiental da Cetesb, o setor 
sucroalcooleiro compreende o problema e vem 
discutindo o assunto para verificar possíveis solu-
ções. “Além disso, a Cetesb, por meio de suas 
agências, faz a fiscalização sobre a efetiva aplicação 
da Norma de Aplicação de Vinhaça (P4.231). A 
ação envolve a autuação e aplicação de multas 
caso não haja o cumprimento da norma, que 
especifica a correta aplicação e ações para evitar 
o empoçamento da vinhaça e a proliferação de 
vetores”, afirma Queiróz, dizendo que a Diretoria 
de Controle e Licenciamento Ambiental da Cetesb 
está em contato com a Assessoria Técnica da SAA 
para coordenar ações conjuntas, como as vistorias 
nas áreas das usinas onde se suspeite que existam 
focos de proliferação. 

 De acordo com o dirigente da Cetesb, a questão 
da mosca-dos-estábulos demandará ainda muito 
estudo e muita discussão. “Trata-se de um novo 
problema a ser enfrentado. O importante é ter em 
mente a evolução do controle de impactos da ati-
vidade sucroalcooleira”. Segundo Queiróz, a proibi-
ção da queima da palha como método de colheita, 
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nal do mês de agosto uma reunião conjunta entre 
técnicos da CATI e da CDA para treinar os técnicos 
de 30 Regionais, entre elas General Salgado, Tupã, 
Dracena, Andradina, Bauru, Marília, onde há as 
duas principais atividades: cana-de-açúcar e bovi-
nocultura.

 Outro parceiro nessa busca por soluções está 
sendo o Instituto Biológico (IB/SAA), que realiza 
uma pesquisa com nematoides que teriam o papel 
de eliminar as larvas do mosquito. Segundo o dire-
tor do IB, Antonio Batista Filho, os pesquisadores 
estão verificando alternativas para o controle bio-
lógico da mosca-dos-estábulos. “A fase é de pesqui-
sa e sempre leva um certo tempo, mas creio que 
estamos no caminho certo”, afirma o pesquisador, 
cuja área de atuação é exatamente a entomologia, 
especialidade da biologia que estuda os insetos sob 
todos os seus aspectos e relações com o homem, as 
plantas, os animais e o meio ambiente. A pesquisa 
em questão é sobre a atuação de nematoides que 
parasitam a larva da mosca-dos-estábulos e po-
dem eliminá-las. “São nematoides do bem”, explica 
Batista, ou seja, não são pragas para a cultura da 
cana-de-açúcar. Em recente reunião no IB, os técni-
cos da CATI foram colocados a par das alternativas 
de controle biológico realizadas pela pesquisa, até 
porque serão eles a levar os resultados para o cam-
po para futura aplicação. 

em 2014, foi um avanço expressivo. “Eliminou-se 
uma grande fonte de poluição, de incômodo para 
a população e de risco direto à saúde. Agora existe 
o novo desafio representado pela mosca, mas com 
o trabalho conjunto dos diversos órgãos consegui-
remos encontrar uma solução para o problema”, 
afirma.

 Essa também é a crença dos dirigentes das 
Regionais CATI que estão tendo problemas rela-
cionados à mosca-dos-estábulos. Júlio Marcondes, 
diretor técnico da CATI Regional Tupã, enfrenta o 
problema em vários municípios, como Queiróz, 
Herculândia, Quintana e Pompeia, este último já na 
área de atuação da CATI Regional Marília. “Temos 
uma grande usina na região e o problema acaba ex-
trapolando os limites de um município ou Regional, 
até porque a mosca consegue ir a grandes distân-
cias procurar alimento. Normalmente, atua em um 
raio de 3 a 5km, mas há relatos na literatura de 
moscas que chegam (até) a mais de 10km de dis-
tância do seu foco de origem”, afirma Júlio.

 Neste momento de estiagem (julho/agosto) a in-
cidência diminuiu e não tem havido reclamações, 
mas assim que começarem as chuvas ou mesmo 
onde houver aplicação excessiva e inadequada 
de vinhaça, as moscas podem ressurgir em novos 
surtos. Por esse motivo, a CATI marcou para o fi-
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MEDIDAS DE CONTROLE
 Não se pode responsabilizar apenas as usinas como únicas 
responsáveis pela proliferação das moscas. A falta de limpeza 
ou limpeza inadequada nas propriedades rurais tornam os 
ambientes favoráveis à proliferação das moscas. Restos de 
ração, silagem e/ou feno, somados aos dejetos dos animais, 
favorecem a infestação, assim como a utilização inadequada 
da adubação orgânica, como o uso da cama de frango e 
dejetos da suinocultura em áreas cultivadas.

 Para o controle das moscas nas propriedades, é essencial 
adotar como estratégia o manejo sanitário, que consiste 
basicamente em remover e dar o destino adequado aos 
resíduos alimentares e dejetos dos animais. Controlar 
vazamentos e drenar bem o terreno a fim de evitar empoça-
mentos, principalmente próximo aos cochos, também são 
medidas salutares. 

 Já nas usinas é necessária a adoção de medidas mais 
específicas, como reduzir a quantidade de vinhaça por hectare; 
escarificar o solo, para que a palhada seja incorporada; e, 
após a fertirrigação, realizar o enleiramento com posterior 
revolvimento da palhada. Essas medidas têm por objetivo 
aumentar a absorção da vinhaça pelo solo e diminuir a 
umidade para deixar o ambiente menos favorável às moscas.

MEDIDAS DE COMBATE
• Constatar a existência de infestação das moscas-dos-está-

bulos.

• Identificar as possíveis causas do surto e os locais com ele-
vado potencial para geração de surtos. 

• Recomendar as medidas necessárias para eliminação e a 
prevenção de novos surtos.

• Encaminhar o relatório das visitas técnicas/vistorias e das 
providências tomadas no prazo máximo de 72 horas após 
a comunicação ao Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) 
que, por sua vez, encaminhará o relatório à Cetesb, às pre-
feituras municipais e às usinas existentes nas proximidades. 
Uma nova análise será realizada quatro dias após a emissão 
do relatório de atendimento para verificar o resultado das 
providências. O não cumprimento das determinações, no 
prazo de 30 dias, acarretará em auto de infração por des-
cumprimento de determinações de ordem sanitária.

• Verificar a existência de outras propriedades de produção 
pecuária ou granjas aviárias no entorno dos surtos para es-
tabelecimento de medidas de controle da reprodução da 
mosca-dos-estábulos.

As moscas-dos-estábulos são muito parecidas com as moscas comuns, porém se alimentam de sangue de uma a duas 
vezes por dia, permanecendo sobre os animais por cerca de três minutos, por vez, para ingestão. No local, logo após, 

pode-se observar uma lesão característica de dermatite. Os animais ficam com alto nível de estresse, sacodem o rabo e 
batem as patas, além de chegarem-se aos outros para ficarem se coçando. Com ataque intenso, tornam-se inquietas e 
devido à dor e ao incômodo param de comer e podem chegar a óbito. Os bovinos são os mais afetados, podendo ocorrer 
redução de até 30% do peso e de até 50% na produção de leite.

 As moscas se proliferam rapidamente em matéria vegetal em decomposição, como a palhada misturada com o resí-
duo da destilação do caldo fermentado durante a produção de álcool, chamada “vinhaça”, utilizada na fertirrigação. No 
Nordeste foram observadas em cama de frango usadas em algumas culturas. A evolução do ovo até a mosca adulta pode 
durar de 12 a 60 dias, dependendo da temperatura; os adultos podem viver por até um mês.

A MOSCA
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Microbacias II

COMUNIDADES TRADICIONAIS – geração de

Valorização das tradições e da 
memória cultural, integração da 
produção agrícola com o meio 

ambiente e promoção de desenvolvi-
mento econômico de acordo com os va-
lores de cada etnia e comunidade. Esses 
são alguns objetivos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por meio 

da CATI, quando, atendendo às Salvaguardas Sociais do Banco Mundial, trouxe para 
o âmbito do Projeto de Microbacias II as comunidades tradicionais de São Paulo: 
indígenas e remanescentes quilombolas. “As comunidades tradicionais são inseri-
das no Microbacias II como Salvaguardas Sociais. Entre outras coisas, isto significa 
condições diferentes de acesso ao Projeto em comparação com as demais organi-
zações. Ao analisar o alcance que a implantação dos projetos comunitários vem 
tendo nas comunidades tradicionais, percebe-se um benefício para todos os atores 
envolvidos. Os projetos têm se mostrado propulsores de transformações em vários 
aspectos”, avalia Marcia Moraes, socióloga e atual responsável pelas Salvaguardas 
Sociais do Projeto. 

 Segundo o coordenador da CATI, João Brunelli Júnior, o trabalho com as comu-
nidades no Microbacias II tem representado um importante salto qualitativo no 
processo de desenvolvimento rural sustentável incentivado pela instituição e con-
tribuído para que as novas gerações de quilombolas e indígenas possam continuar 
em terras habitadas por seus ancestrais. “Hoje, é possível dizer que as estratégias 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) com os povos tradicionais ganharam 
um novo enfoque no Estado, com as ações do Projeto. Em parceria com a Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), vinculada à Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania, que atua com os quilombolas, e a Fundação Nacional do 
Índio (Funai), que atua com os indígenas, foi enfatizada a necessidade da diversifica-
ção produtiva, visando à segurança alimentar e à geração de renda para esse grupo 
específico de agricultores familiares, respeitando as características culturais de cada 
comunidade”.

 O coordenador avalia também que o envolvimento da instituição com as co-
munidades tradicionais trouxe grandes desafios, mas também muitos aprendizados 
para os extensionistas envolvidos. “O trabalho nas comunidades tem sido desafia-
dor, pois tivemos que moldar as nossas ações extensionistas a uma realidade di-
ferenciada do nosso cotidiano. Mas essa relação trouxe grandes ganhos, pois foi 
estabelecida uma relação de troca de saberes com essas comunidades, que detêm 
um saber empírico importante sobre o ambiente no qual estão inseridas”. 

PARCERIAS SÃO A TÔNICA DOS RESULTADOS POSITIVOS
 O coordenador da CATI enfatiza que a parceria tem sido a mola propulsora para a obtenção de resultados positivos. “As 
ações com as comunidades tradicionais só têm sido concretizadas graças ao trabalho árduo dos nossos técnicos executores 
das Regionais e Casas da Agricultura, junto com os parceiros da Fundação Itesp, da Funai, do Instituto de Cooperativismo e 
Associativismo (ICA), bem como parceiros locais, como prefeituras, associações, cooperativas e ONGs”. 

 Para o diretor-executivo da Fundação Itesp, Marco Aurélio Pilla Souza, a parceria no Microbacias II tem sido benéfica. “Nos 
últimos anos, os assentados e quilombolas atendidos pelo Itesp foram beneficiados com a aquisição de microtratores, imple-
mentos agrícolas, caminhões para entrega de produtos, ou seja, uma série de benefícios que contribuem para gerar renda e 
criar novas oportunidades de emprego nos assentamentos estaduais e nas comunidades remanescentes de quilombos. E a 
parceria entre os técnicos da CATI e do Itesp é que tem possibilitado que esses benefícios cheguem a centenas de famílias”.

 Diógenes Kassaoka, diretor do ICA, também exalta a parceria. “Por meio dessa parceria, tivemos a oportunidade de atuar 
junto às comunidades quilombolas e indígenas, assessorando-as na regularização formal de suas organizações, com vistas à sua 
habilitação para o Projeto, e também acompanhar a implantação dos projetos, auxiliando-as em seu aprimoramento adminis-
trativo na busca de procedimentos de autorregulação, fundamentais ao bom funcionamento de empreendimentos coletivos”.

 Outra opinião importante é emitida por Emílio Pereira Barbosa Neto, chefe substituto da Coordenação Técnica Local da 
Funai de Bauru. “A parceria com a CATI, no âmbito do Projeto, vem contribuindo para um melhor relacionamento entre a nossa 
entidade e as comunidades participantes. As ações do Projeto são bem conduzidas pelos técnicos da CATI, que orientam nos 
trabalhos de campo, principalmente no que tange às novas tecnologias agrícolas, ao uso de equipamentos em geral – o que 
contribui para o aumento da área agricultável e sua produtividade, bem como da qualidade dos produtos –, à comercialização 
e geração de renda, pois proporcionam desenvolvimento e melhoram a autoestima dos indígenas envolvidos”.
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renda, transformação social e resgate cultural
 Para implementação da metodologia de trabalho foram construídos, de forma 
participativa, Planos de Etnodesenvolvimento para cada comunidade, resgatando 
aspectos históricos, culturais, econômicos, ambientais e sociais; sonhos e desafios, 
bem como identificando suas reais necessidades. Para operacionalizar as ações, 
após o plano de etnodesenvolvimento são elaborados os projetos comunitários, 
nos quais cada comunidade relaciona exatamente o deseja adquirir ou construir. 
“Esse é um grande diferencial do Projeto, o qual tem gerado o protagonismo das 
comunidades na decisão sobre o emprego dos recursos disponibilizados pelo 
Microbacias II. Com isso, o que vemos na prática é que todos os equipamentos e 
veículos adquiridos, e/ou empreendimentos construídos, são utilizados para o bem 
coletivo, com geração de renda e desenvolvimento de atividades já realizadas pelas 
comunidades e para as quais têm aptidão”, analisa João Brunelli. 

 De acordo com Marcia, no que diz respeito especificamente às ações relacio-
nadas à produção agropecuária, o objetivo do Projeto é a prestação de serviços de 
Ater às comunidades beneficiárias e o aporte de recursos financeiros para iniciati-
vas de produção, comercialização, fortalecimento organizacional e manejo de bens 
naturais. “O apoio à produção tem proporcionado melhorias nas atividades agríco-
las, favorecendo a consolidação de algumas comunidades como unidades produ-
tivas. As aquisições de veículos e equipamentos têm proporcionado a geração de 
renda, por meio do acesso ao mercado, viabilizando a comercialização, sobretudo 
no âmbito das políticas públicas de compras governamentais das quais várias comu-
nidades participam”.

 A socióloga ressalta, ainda, que os benefícios com os investimentos dos recursos 
do Microbacias II nas comunidades estão favorecendo a sustentabilidade ambiental 
e o retorno de populações que trabalham fora das comunidades, sobretudo de mu-
lheres e jovens. “As ações têm favorecido uma maior integração entre os membros, 
como resultado do empoderamento do processo de efetivação do investimento; 
bem como o fortalecimento da autoestima e dos aspectos culturais e identitários 
dos grupos”, analisa Marcia, destacando também a influência no resgate cultural. 

“Temos vários exemplos de comunida-
des que, com os recursos do Projeto, 
estão construindo centros culturais e 
adquirindo equipamentos, vestimentas 
e instrumentos para incentivar a manu-
tenção ou resgatar entre os mais jovens, 
danças e estilos musicais característicos 
das comunidades”.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DAS SALVAGUARDAS SOCIAIS NO MICROBACIAS II
 Para a consultora do Banco Mundial para as Salvaguardas Sociais, Marilin Renfelth, o desenvolvimento das ações está 
sendo bem-sucedido. “Os projetos comunitários do Microbacias II têm sido muito benéficos para as comunidades tradicionais, 
especialmente por sua maneira de trabalhar em redes, envolvendo várias instituições que atuam com os povos tradicionais. 
Aproveito para parabenizar toda a equipe técnica envolvida nesse trabalho”.

 O coordenador da CATI também se mostra satisfeito. “É gratificante constatar que as ações têm sido positivas e ouvir relatos 
de que muitos que saíram da terra, em busca de sobrevivência, estão voltando; e os que permanecem estão com expectativa 
de melhor qualidade de vida”, analisa João Brunelli. 

 Para Antônio Eduardo Sodrzeieski, diretor da CATI Regional Registro, que abrange 19 das 24 comunidades quilombolas en-
volvidas no Microbacias II, o maior legado das ações executadas junto aos povos tradicionais é a emancipação gerada. “O maior 
presente do Projeto para as comunidades é a independência que está sendo propiciada. Está sendo traçado um novo horizonte, 
no qual elas estão deixando a dependência das áreas de assistência social e de viver de cesta básica, para se firmarem como 
agricultores e/ou pescadores e extrativistas. Portanto, para mim, o grande legado do Projeto será a autonomia das comunida-
des, a melhoria em sua qualidade de vida e as infraestruturas que ficarão para as novas gerações”.

RESULTADOS DO PROJETO NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
25 comunidades quilombolas,
com 41 projetos

8 comunidades indígenas,
com 10 projetos

Total investido (até julho de 2017):
R$ 8.237.963,51

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br
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Exemplos de ações em comunidades quilombolas do Vale do Ribeira

COMUNIDADE DO BAIRRO DA ALDEIA – MUNICÍPIO DE IGUAPE

A Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo 
do Bairro Aldeia está localizada na região litorânea do Vale 

do Ribeira, no município de Iguape, tendo sido reconhecida em 
2014. Formada por 17 famílias, das quais apenas oito moram no 
local, a comunidade foi perdendo moradores por falta de renda, 
escola e acessibilidade. “Alguns foram saindo em busca de seu 
sustento; as famílias com crianças também se foram, por conta 
do fechamento da estrada que chegava até aqui perto e possibi-
litava o transporte para a escola”, conta dona Maria de Lourdes 
Dias, 72 anos, presidente da Associação e uma das 30 pessoas 
que moram no local, e, apesar das dificuldades, não desistiu e 
enaltece a beleza e a tranquilidade da terra de seus ancestrais, 
onde nasceu, casou e criou os filhos.

 Apesar da idade mais avançada da maioria dos morado-
res, a união em torno de um objetivo comum e a disposição 
em reverter a situação, primeiro lutando pelo reconhecimento 
como remanescente de Quilombo e depois pelo fortalecimen-
to da Associação, levou ao ingresso da comunidade no Projeto 
Microbacias II. “Quando soubemos desse Projeto ficamos com 
um pouco de receio, mas logo vimos que seria uma oportunidade 
para melhorar as atividades e gerar renda”, conta João Dias da 
Silva, tesoureiro e coordenador da Associação, lembrando que 
a comunidade sobrevive da pesca artesanal, piscicultura, agri-
cultura de subsistência e agora começará a investir no turismo 
de base comunitária, aproveitando a beleza local, os casarões e 
ruínas históricas, bem como a profusão de pássaros que atrai ob-
servadores de várias partes do mundo.

 Desde o ano passado, a comunidade da Aldeia já apresentou 
dois projetos e neste ano submeteu à aprovação um terceiro. 
Eduardo Soares Zahn, extensionista da CATI Regional Registro, e 
Valmir Mariano Ribeiro, supervisor do Grupo Técnico de Campo 
da Fundação Itesp, em Pariquera-Açu, falam sobre as ações 
e os bens adquiridos. “O Microbacias II veio ao encontro das 
demandas dessa comunidade, que, como outras, tem pouco 
acesso a recursos e projetos que realmente contemplem as 
suas reais necessidades. Nos dois projetos já elaborados foram 
adquiridos equipamentos para ampliar a área produtiva, visando 
não mais à subsistência, mas também à comercialização do 
excedente. Foi investido na piscicultura, com a aquisição de 
tanques de superfície, e na pesca, com a aquisição de canoa de 
fibra e barco a motor (o qual também tem sido utilizado para o 
transporte de pessoas), uma miniescavadeira, um carro, entre 
tantos outros equipamentos, incluindo os destinados à melhoria 
da infraestrutura para o turismo rural, como apetrechos para 
a preparação de refeições, que também são servidas em dias 
de festividades, as quais reúnem muitas pessoas no centro 
comunitário (como foi o caso da Festa da Padroeira, realizada 
em junho)”, explicam os técnicos, reforçando que o Projeto não é 
benéfico só para as comunidades, mas também para o exercício 
da plena extensão rural junto a esses povos tradicionais. 

“Como extensionistas, temos mais possibilidades de apoiar o 
desenvolvimento e a emancipação dessas comunidades”. 

 A fala dos técnicos é atestada por João Dias. “O primeiro pro-
jeto foi elaborado pelos técnicos, contemplando tudo o que nós 
apontamos como necessidade; nada veio ‘de cima para baixo’, 
nem ficou encostado sem uso. Já o segundo projeto, eu elaborei 
com o apoio deles. Isso só foi possível porque, além dos equipa-
mentos agrícolas e os do turismo rural, adquirimos um compu-
tador (único da comunidade) e investimos em melhoria do sinal 
de internet, com torre para antena de celular; mas isso só foi 
possível também pelo nosso fortalecimento como organização”.   

 Admilson José Silva, 53, é um dos quilombolas que foram tra-
balhar na cidade, mas voltou com as novas perspectivas abertas. 
Com a experiência adquirida no trabalho em uma empresa, como 
operador de máquinas, ele se tornou um dos responsáveis pelo 
comando dos equipamentos adquiridos e pela direção do barco. 
“Eu nasci aqui, mas saí para trabalhar aos 25 anos, porque não 
havia expectativa de obter renda, mas sempre senti muita falta 
desse, que é o meu lugar. Há quatro anos decidi voltar, pois com 
a chegada desse Projeto Microbacias II, as coisas começaram a 
mudar; com a aquisição das máquinas, do barco e do carro me-
lhorou bastante, deu mais ânimo e espero que a gente vá longe. 
Com todos benefícios recebidos estou confiante que poderemos 
impulsionar as atividades agrícolas e o turismo. Acredito que 
será muito bom para todos viverem melhor, pois ele gerará renda 
e será bem desenvolvido, pois hoje a maioria dos moradores tem 
mais idade e adora receber as pessoas. Para mim, esse Projeto é 
o nosso futuro, ele traz renda para garantir a nossa permanência 
na terra que nos faz feliz!”.  

 Outra pessoa entusiasmada com o Microbacias II é Benedita 
Amélia da Silva, a dona Miloca (mãe de Admilson), que aos 72 
anos “arregaça as mangas” para trabalhar na terra, na qual so-
nha ver os netos morando no futuro. “Agora há mais esperança, 
porque temos a oportunidade de renda morando aqui; meu filho 
está muito animado, por isso eu o apoio para ele continuar aqui 
com suas filhas. Além disso, estamos conquistando outras coisas 
importantes, como o barco e o carro, que são uma benção”.

 Encerrando as considerações da comunidade sobre o 
Microbacias II, dona Maria de Lourdes, presidente da Associação, 
afirma: “Como diziam os antigos, esse Projeto é uma ‘mão na 
roda’!”.

Projetos da Comunidade Aldeia
1.o projeto: valor investido – R$ 202.068,08
valor apoiado – R$ 198.000,00

2.o projeto: valor investido – R$ 199.040,00
valor apoiado – R$ 197.040,60
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COMUNIDADES DO ABOBRAL MARGEM ESQUERDA E DO ENGENHO – MUNICÍPIO DE ELDORADO

Localizadas no município de Eldorado, a Comunidade 
Remanescente de Quilombo de Abobral Margem Esquerda 

e a Comunidade Remanescente de Quilombo do Engenho, 
possuem juntas, segundo o cadastro do Itesp, uma população 
de aproximadamente 170 pessoas. Sobre essas comunidades, 
Antônio Eduardo Sodrzeieski, conhecido como Mamute, diretor 
da CATI Regional Registro, comenta: “Elas foram reconhecidas 
recentemente e têm grandes carências de infraestrutura em 
diversas áreas: sociais, culturais, saúde, transporte e outras. 
Além disso, faltam acessibilidade à internet e computadores, 
que sabemos são tecnologias importantes, principalmente 
para os mais jovens, que se não tiverem isso no local em que 
moram, vão acabar migrando para as cidades. Além disso, faltam 
locais para se reunirem socialmente, pois sabemos que a sede 
de uma associação está ligada não só à questão administrativa, 
mas também servem de ponto de encontro e espaço para sua 
expressão cultural e realização de festividades tradicionais”. 

 Diante desse cenário, as comunidades enxergaram no 
Projeto Microbacias II um instrumento para mudar a situação e 
alavancar atividades que gerem renda para a manutenção das 
famílias nas áreas dos quilombos. “Na comunidade do Abobral 
nós temos uma situação antes e outra depois do Microbacias 
II. Antes, as pessoas estavam pensando em abandonar o local 
em que nasceram; hoje, só pensam em ficar. Quando surgiu 
esse Projeto, logo pensamos que era uma oportunidade para 
fazer a inclusão digital da comunidade, com a formação de um 
telecentro com computadores e acesso à internet. Também 
pensamos na construção de um centro comunitário para reunir 
as pessoas, realizar eventos culturais e sediar a Associação, bem 
como na aquisição de implementos e máquinas agrícolas, cuja 
falta inviabilizava o desenvolvimento da nossa produção agrícola. 
Hoje, saímos da fase em que não tínhamos nenhum incentivo. 
Estamos com o centro em fase de acabamento, mas já com os 
equipamentos adquiridos (freezer, mesas, cadeiras e fogão), 
implementos básicos que, antes, quando usávamos o espaço da 
igreja para nos reunir, tinham que ser emprestados ou alugados; 
com ele poderemos recuperar as nossas festividades e ter salas 
administrativas, com equipamentos de som e data show. Na 
área produtiva, foram adquiridos equipamentos para melhorar 
e escoar a produção, como trator com lâmina, carreta e outros. 
Antes, tínhamos que alugar essas máquinas ou ficar esperando 
para sermos atendidos pela Prefeitura. Hoje, temos terceiros que 
querem alugar o nosso maquinário, o que gerará recursos para a 
manutenção dos mesmos e também para investir na sede”, relata 
Noel Castelo, presidente da Associação do Abobral.

 Sobre a utilização dos equipamentos agrícolas pela 
Comunidade do Abobral, Mamute ressalta que os benefícios vão 
além do uso na área produtiva. “A comunidade do Abobral foi 
inteligente por pedir um trator com lâmina, pois com isso eles es-
tão consertando as suas estradas vicinais e abrindo caminho para 
acessibilidade das pessoas e o escoamento da produção; antes 
tinham que ficar esperando o momento no qual a Prefeitura po-
deria fazê-lo, o que em muitos locais não tem prazo para atendi-
mento”. 

 Para os representantes da Comunidade do Engenho, as mu-
danças também são sentidas por toda a comunidade. “Antes 
desse projeto vivíamos muito sozinhos e nos sentíamos deixa-
dos de lado pelo poder público. Nossa primeira conquista para 
melhorar a renda das famílias foi uma estufa, conseguida com 
apoio do Itesp, mas não tínhamos insumos nem equipamentos 
para trabalhar. Pelo Microbacias II conseguimos comprar o que 
precisávamos e já vamos começar o cultivo de hortaliças. A cons-
trução do centro comunitário foi outra maravilha. Para nós que 
não tínhamos nada, é uma grande conquista. Esperamos que as 
pessoas que foram embora por falta de recursos, voltem; com as 
melhorias que já conquistamos, muitos já estão com vontade de 
voltar”, afirma Vera Lúcia de Souza, moradora da Comunidade.

 “Existe a Comunidade antes do Projeto Microbacias II e de-
pois dele. Conquistamos benefícios que seriam impossíveis para 
nós sozinhos. Um dos maiores foi a construção do centro comuni-
tário, que, apesar de estar na fase de acabamento, já está sendo 
muito utilizado, pois está equipado. Não tínhamos área para nos 
reunir; aqui temos feito nossas festas, já recebemos um curso so-
bre bovinos e caprinos, pessoas de outras comunidades puderam 
se alojar aqui. Na área de produção, além dos equipamentos que 
facilitaram o trabalho, estamos evoluindo com as orientações e o 
apoio de um técnico da CATI”, confirma Osmar de Almeida, líder 
da Comunidade do Engenho, ressaltando: “Esse Projeto é muito 
importante; pedimos ao governo do Estado que ele não pare e 
que venha o Microbacias III”.

 Sobre o trabalho de assistência técnica e extensão rural 
(Ater) para a Comunidade do Engenho, o diretor da CATI Regional 
Registro afirma que também é um dos frutos da parceria com o 
Itesp. “O Itesp tem equipe multidisciplinar com várias experti-
ses, que prestam um trabalho muito bom para as comunidades 
e têm entre suas atribuições trabalhar a Ater para as comunida-
des quilombolas. No entanto, quando vai trabalhar a assistência 
direta para o setor agropecuário, a entidade tem dificuldades, 
pois às vezes tem um engenheiro agrônomo para muitas comu-
nidades. No caso da Comunidade do Engenho, a estufa foi um 
patrimônio conseguido pelo Itesp, mas que estava subutilizada. 
Pelo Microbacias II foram adquiridos os equipamentos e insumos 
para desenvolver o trabalho; e vendo a necessidade de orienta-
ção técnica, apesar de nossos poucos recursos humanos, conse-
guimos suprir a necessidade”, salienta Mamute, reafirmando que 
a parceria é alicerce do sucesso das ações do Microbacias II junto 
às comunidades tradicionais.

Projetos

Quilombo de Abobral Margem Esquerda

1.o projeto – valor investido R$ 63.468,64
valor apoiado R$ 62.833,96

2.o projeto –  valor investido R$ 196.583,96
valor apoiado R$ 194.618,13

Quilombo do Engenho
Projeto: R$ 210.552,53 – valor apoiado R$ 198.000,00
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Agricultura e
meio ambiente

aliados em práticas 
conservacionistas

Projeto Integra SP – Radge
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural

(Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Desde que teve início, o Projeto Integra SP – Radge, vol-
tado à Recuperação de Áreas Degradadas por Grandes 
Erosões (Radge), tem mudado a vida de proprietários 

que antes conviviam com a perda da capacidade de produção 
de suas terras, desvalorização patrimonial e riscos de multas 
por danos ambientais. Sensível a isso, o governo do Estado 
passou a destinar uma verba, a princípio de R$ 10 mil, e, a 
partir do ano passado, de R$ 15 mil para auxiliar os produ-
tores nesta empreitada de tornar produtiva uma terra antes 
arrasada pelas conhecidas voçorocas ou “terra rasgada por 
grandes buracos” na língua tupi.

 O “Projeto Voçoroca”, como ficou popularmente conhe-
cido pelos produtores rurais, visa não apenas ao fechamento 
dessas grandes erosões, mas se propõe a corrigir as causas e 
promover a estabilização da área com cobertura vegetal, pois 
será exatamente essa cobertura a grande responsável por tor-
nar a terra produtiva novamente. Por este motivo, estão pre-
vistos nessa verba a aquisição de calcário, sementes, mudas, 
fertilizantes, cercas e estruturas hidráulicas para dessedenta-
ção animal, dentre outros insumos e a colocação de cercas de 
proteção quando necessário. 

 Como explica o engenheiro agrônomo Walter Hipólito da 
Silva, responsável pela Unidade Técnica de Engenharia (UTE) 
da CATI Regional Marília, “cada caso é um caso” e é preciso 
ouvir o produtor, estudar a área, para ver qual a técnica que 
melhor se aplicará na resolução daquele problema específi-
co. Assim, pode-se optar por terraços, bacias de contenção 
ou caixas; enfim, uma prática para cada caso. São várias as 
possibilidades e soluções que podem ser propostas e o pro-
dutor pode ter o auxílio de um técnico para orientar mas o 
projeto é elaborado pelo técnico da UTE, devidamente capa-
citado para tal, em seguida enviado para análise técnica ao 
engenheiro agrônomo Mário Ivo Drugowich, especialista em 
conservação do solo e da água e responsável pelo setor de 
geoprocessamento do Centro de Informações Agropecuárias 
(Ciagro/CATI), e, a seguir, executado sob a supervisão técnica 
da UTE. O recurso só é depositado na conta do proprietário 
após esse trâmite, afinal não se quer soluções de curto prazo, 
paliativas, mas realmente uma solução definitiva para a con-
servação e produtividade do solo paulista.
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 Segundo Mário Ivo, não existem áreas prioritárias no 
Estado, nem escolha por produtor com grandes terras ou um 
pequeno produtor, todos têm direito a essa verba de R$ 15 
mil por CPF, seja terra própria ou arrendada. O que aconte-
ce, segundo o técnico; é que as grandes erosões estão em 
solos que já foram exaustivamente cultivados e encontram-
-se mais vulneráveis às erosões, ou seja, solos pobres, rasos, 
sem cobertura vegetal, improdutivos. Por isso não é surpresa 
para os técnicos das UTEs eles serem mais encontrados na 
região oeste paulista, caso dos municípios abrangidos pelas 
CATI Regionais Marília, General Salgado, Presidente Prudente, 
Presidente Venceslau e Dracena, onde os exemplos já são 
muitos e a demanda cresce a cada dia.

 Na CATI Regional Marília, o responsável pelos projetos é 
Walter Hipólito, o “Wartinho”, como ele mesmo se apresenta. 
Ele é um dos 30 técnicos treinados pela CATI em 1999 para 
atender ao Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 
(PEMH) em sua primeira fase (de 2000 a 2008), quando eram 
elaborados projetos de readequação de estradas rurais. 
Walter Hipólito veio se especializando para atender às de-
mandas impostas não só para a readequação de trechos críti-
cos de estradas rurais, mas também para lidar com o Projeto 
Integra SP–Radge, que entrou em vigor a partir de 2013, mas 
que recebeu novo impulso nos anos de 2015 e 2016 e que pro-
mete atender um número ainda maior de produtores rurais 
em 2017. “Como vem se tornando mais conhecido, oferecen-
do bons resultados na recuperação e no controle de áreas por 
meio das mais diversas técnicas, a tendência é o crescimento 
e a maior visibilidade”, ressalta o técnico. Dinheiro para isso 
há. Mário Ivo, idealizador e responsável pelo Projeto, argu-
menta que o governo do Estado tem disponíveis para este ano 
R$ 5 milhões para atender à demanda, a qual deve ser feita 
via Casas da Agricultura e Regionais CATI. Até o momento, 
92 projetos já foram pagos e 112 voçorocas exterminadas no 
Estado. “O nosso gargalo não é a verba, mas a falta de recur-
sos humanos”, salienta Mário Ivo, que conta com apenas 30 
técnicos treinados em todo o Estado e que têm, atualmente, 
outras atribuições além do Projeto Integra SP – Radge, como 
os projetos de readequação de trechos críticos de estradas 
rurais, capitaneados pelo Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. 
 A equipe do Centro de Comunicação Rural foi conhecer 
algumas dessas intervenções e saber a história por trás delas. 
Em Ocauçu, município da área de atuação da CATI Regional 
Marília, uma área já está pronta e o gado começa a ser colo-
cado sobre a pastagem nos quatro piquetes. De longe, pelo 
passeio do drone, recém-adquirido pela CATI para melhor vi-
sualizar tanto o que precisa ser realizado, como averiguar o 
que já foi feito, é possível observar o pasto verdejante que 
nasceu onde existia apenas uma erosão “corroendo” uma 
área de praticamente três hectares de uma propriedade que 
tem pouco mais de 14ha para trabalhar. O proprietário, Paulo 
Henrique de Assis Menegucci, está orgulhoso e já faz planos 
de aumentar a capacidade de lotação do pasto. “Ganhei do 
dia para a noite um terço de minhas terras”, conta Paulo, 
que adquiriu a propriedade de 14,9ha em 2009, já com uma 
erosão em andamento. Foi uma semana de trabalho com as 
máquinas – 79horas/máquina – e mais 60 dias para a estabi-
lização da pastagem de braquiária MG-4. “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”, conta satisfeito o proprie-
tário da Estância Menegucci. A última boa notícia foi saber 
que R$ 13.455,00, dos R$ 17.300,00 gastos no total, já estão 
na conta.

 Mário Ivo e Walter Hipólito argumentam que é preciso 
ter o comprometimento do proprietário, que deve arcar com 
os custos para depois ser ressarcido. “O valor de R$ 15 mil 
geralmente cobre todas as despesas, mas na maioria das 
vezes os proprietários se animam e acabam solicitando uma 
intervenção maior e aí assumem os custos que ficam acima”, 
afirmam. Isto por conta do efeito de difusão de tecnologia, 
onde o produtor adota a prática no restante da propriedade 
após verificar a sua eficiência. Vale a pena, concordam aqueles 
que já têm ou que estão à espera da aprovação do projeto, 
afinal contam com toda a técnica de restauração proposta 
pela CATI, “uma oportunidade sem igual, isso não tem preço”, 
afirma Paulo.

Loteamento Fazenda São Jerônimo
Seis pequenas áreas recuperadas

 Essa também é a opinião de seis dos sete produtores 
que tinham problemas em seus lotes de 4,5ha adquiridos via 
Projeto Banco da Terra. A Fazenda São Jerônimo, em Amadeu 
Amaral, distrito de Marília, foi arrecadada e os lotes sortea-
dos entre as 32 famílias adquirentes, todos pequenos agricul-
tores que têm como principal característica uma agricultura 
diversificada, um pouco de horta, um pouco de fruta, man-
dioca, umas cabeças de gado, de tudo um pouco para tirar o 
sustento. O loteamento foi montado há pouco mais de três 
anos e recentemente foram construídas as casas populares 
para abrigar as famílias detentoras dos lotes. Mas algumas, 
como as dos vizinhos João Gonçalves e Daniel Marcelino, 
não tinham terras agricultáveis. Eles dividiam a mesma pre-
ocupação com Manoel de Souza e Silva, Alexandre Ferreira 
Gonçalves, Agenor Alves da Silva e Carlos Roberto Jerônimo, 

Walter Hipólito, da UTE Marília, mostra uma área 
recuperada com recursos do Projeto Integra SP – 
Radge.
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UTE General Salgado
Equipe multidisciplinar é ágil

e parceira nas ações

 É esta a ideia: gente por trás de cada projeto técnico. 
Quem ia vender a propriedade já não vende mais, caso venda 
já será por outro valor; outros nem pensam em vender, 
querem recuperar o tempo perdido, aumentar a lotação 
no pasto, plantar eucalipto, iniciar uma outra atividade ou 
simplesmente pescar e reunir a família debaixo de uma árvore 
ou até de uma casa nova. Não é divagação, esses são relatos 
de pessoas como Olga e Enésio Cunha, que estão casados há 
58 anos e esperam reunir a família na terra que herdaram. 
Já havia uma erosão que foi aumentando ao longo dos anos, 
agora com a área recuperada eles querem voltar a ter um 
lugar no campo onde os dois foram criados. Olga e Enésio 
são de General Salgado, onde o técnico agrícola Denílson 
Perpétuo Godoy, acompanhado do auxiliar de apoio Marcos 
Roberto Francisco e de um grupo de apoio à UTE, formado 
por engenheiros agrônomos, tanto conveniados quanto do 
quadro de funcionários das Casas da Agricultura vinculadas 
à CATI Regional General Salgado, são responsáveis pelos 13 
projetos já executados, mais dois aprovados e 10 em fase de 
elaboração.

 Olga e Enésio agora observam com emoção o capim que 
começa a brotar na área onde havia um enorme buraco 
(170m de comprimento por 9m de largura e 6m de profundi-
dade). Eles relembram o tempo em que eram jovens e pega-
vam água na mina, namoravam e andavam por ali. O tempo 
passou, os pais de Olga, donos da terra, faleceram, os quatro 
filhos dividiram a propriedade e, dos 18,8ha que lhes coube-
ram, em torno de 2,5ha eram de erosão. “Não foi sorteio, foi 
escolha; os outros escolheram e ela ficou com o que sobrou”, 
conta Enésio. Mas orientada pelo neto Bruno Fantini, médico 
veterinário da Casa da Agricultura de General Salgado, sabiam 
da existência do Projeto Integra SP - Radge e dos R$ 15 mil a 
fundo perdido. Investiram mais, no total R$ 22.270,00, mas 
sabem que valeu a pena. “O alqueire valia R$ 30 mil; hoje vale 
R$ 50 mil”, contam os dois. Mas nem pensam em vender; é 
o lugar para reunir a família e deixar para os netos. “Vamos 
construir uma nova sede, a represa já tem lambaris e nas nos-
sas Bodas de Diamante (60 anos de casados) vamos oferecer 
um grande churrasco para comemorar. Eles não têm pressa, 
finalmente estão realizados vendo a braquiária brotar e os 
peixes crescerem. “Era para ser apenas uma bacia de capta-
ção, mas ficou um pouquinho maior para poder colocar os 
peixes”, conta Enésio. Denílson explica que eles quiseram am-
pliar a bacia “então fizemos a vontade deles”, o excedente de 
água segue para o riacho da infância de D. Olga. Tudo voltou 
ao lugar, inclusive eles.
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e mais um produtor que não aderiu ao Projeto Radge. De to-
das, em sete áreas haviam erosões, algumas maiores, outras 
menores, mas todas inviabilizando a prática agrícola na área 
total. Dos sete, seis disseram sim e hoje já têm suas terras 
recuperadas. Um deles é Carlos Jerônimo, que já trabalha 
com bicho-da-seda e mandioca e resolveu instalar um po-
mar de mangas em seu terraço recém-terminado; vai plan-
tar café também. As 150 mudas de mangueira Palmer foram 
adquiridas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
da CATI, com garantia de qualidade, e estão esperando para 
serem transplantadas na terra ainda nua, mas que precisa 
urgentemente ser recoberta para que todo o trabalho não 
seja perdido. “Esse é o compromisso: fazer análise da terra, 
adubar, colocar calcário, deixá-la pronta para receber o novo 
cultivo, seja ele um pomar, um cafezal, pastagens, uma lavou-
ra anual de milho e feijão ou uma estufa para cultivo de ole-
rícolas”, explica Walter, elencando cada projeto de vida que 
nasceu junto com o projeto técnico de recuperação da área.

 Na propriedade que coube ao Agenor Alves da Silva havia 
uma estrada, não uma bela estrada para escoar a produção, 
mas um trecho de estrada erodida e encaixado que dividia 
as terras e impedia que ele e a mulher atravessassem para o 
outro lado da propriedade. “Era uma terra perdida, não dava 
passagem e nem era possível plantar nada ali”, conta o produ-
tor. Na verdade era um buraco de 30m de comprimento, 20m 
de largura e 8m de profundidade em terreno íngreme. A opção 
foi fazer caixas de contenção usando uma técnica preconizada 
pela CATI de colocar canos (drenos de pé) para escoamento 
da água por gravidade até a parte mais baixa, de forma a não 
causar erosão e ainda alimentar os cursos de água ou o lençol 
freático, já tão aflorado em um argissolo susceptível à erosão, 
como a maioria das terras da região. No trecho recuperado 
Agenor vai cultivar tomate orgânico, plantar alho, banana de 
“três pencas” e aumentar o gado de leite. É como se tivesse 
ganho uma outra propriedade. Já instalados na casa nova, ele 
e a mulher contam com a ajuda dos dois filhos nos finais de 
semana. “Gostaria que todos pudéssemos viver da atividade 
rural”, conta, afinal agora ele realmente tem os 4,5ha prome-
tidos no início, quando houve o sorteio dos lotes. “Deus sabe 
o que faz, tinha a pior propriedade; agora acho que tenho a 
melhor!”, diz com orgulho.

O casal Agenor Alves da Silva com os técnicos da CATI –
em uma das seis áreas recuperadas no Loteamento São Jerônimo.

Equipe da UTE General Salgado comemora com o casal Olga e Enésio 
o novo tanque para peixes e a recuperatção total da propriedade.
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 Outro município da área de ação da CATI Regional General 
Salgado é Floreal, onde os vizinhos Oswaldo Burachi, do Sítio 
São Luiz, e Albino Leso, do Sítio N. Sra. de Lourdes, já estão 
usufruindo os benefícios da primeira fase do Projeto Integra 
SP-Radge, quando a subvenção ainda era de R$ 10 mil. Os pro-
jetos foram feitos em 2014 e executados em 2015 e, hoje, eles 
já podem mostrar a área onde o capim cresce notadamente 
mais verde e viçoso, resultado visível da fertilidade do solo e 
da capacidade de lotação do gado, essencial para ambos que 
vivem da bovinocultura de corte, atuando com recria e en-
gorda. “Uma das prerrogativas da aprovação do projeto é que 
áreas à montante não causem danos às terras mais baixas, 
então ou os vizinhos entram ou ninguém entra, por isso há 
todo um trabalho preliminar com os produtores envolvidos”, 
explica o técnico da UTE General Salgado. Buracchi aumentou 
a lotação do gado em um terço e Albino já pensa em implan-
tar, junto com o filho, outra prática preconizada pelo Projeto 
Integra SP, o sistema de integração pecuária-floresta, atuando 
com eucalipto e pastagem nas entrelinhas, assumindo assim 
uma segunda atividade.

 Para Denílson Godoy, o mais importante para um bom en-
trosamento entre produtores e técnico responsável pela UTE 
é o trabalho inicial, o primeiro contato, que geralmente é feito 
pelo técnico responsável pela Casa da Agricultura. Em Floreal 
é o engenheiro agrônomo Edmar Roberto Bellatti Batello; em 
União Paulista é o engenheiro agrônomo Walterney Guizilini; 
ambos se unem para atuar na UTE. Junta-se ao grupo, acom-
panhando todas as obras, o auxiliar de apoio da Casa da 
Agricultura de Magda, Marcos Roberto Francisco. Geralmente 
é Marcos quem acompanha os operadores de máquinas, tan-
to as de esteira, pneus ou motoniveladoras; projeto na mão, 
ele verifica, explica e cobra que tudo seja feito de acordo. 
“Temos com uma equipe bem afinada e atuante em General 
Salgado; conto com a colaboração de todos eles”, confirma 
Denílson Godoy, explicando o sucesso dos projetos elabora-
dos, executados e em execução na região.

 Juntos, todos partimos para mais uma propriedade em 
Floreal; ela será a próxima a ter um projeto executado. O pro-
dutor Antônio Leso Sobrinho aguarda ansiosamente por isso, 
uma espera de muitos anos. Tudo começou com uma permu-
ta de terras, ele ficou com a área maior, porém com um início 
de processo erosivo, e o vizinho com sua antiga propriedade, 
uma área menor, mas provida de água e uma casa. O vizinho 
morreu antes de acertar a papelada e, enquanto a erosão e 
os gastos iam aumentando, a disputa judicial andava a passos 
lentos. Foram 24 anos de espera, mas agora, enquanto a equi-
pe da CATI verifica a erosão onde no fundo já aflora, como se 
fosse uma mina, a água do lençol freático, ele está feliz ao 
saber pelos técnicos que a solução “será simples”; tudo pode-
rá ser resolvido com um conjunto de práticas que envolverão 
terraços, bacias de contenção, calagem e plantio de semen-
tes para a recuperação da pastagem. “E o meu bambuzal, ele 
fica?”, é a sua preocupação porque enquanto esperava as tou-
ceiras de bambu se formaram, as árvores cresceram. Sim, o 
bambuzal fica para dar sombra ao gado e as árvores também 
serão preservadas. Então, Antonio já marca um churrasco por 
ali, à sombra das árvores e à vista do rebanho que ele preten-
de colocar no pasto reformado.

 O Projeto Integra SP – Radge pode ser medido em núme-
ros, mas o solo e a água recompostos, a fertilidade restaurada 
e as vidas que vêm sendo transformadas são o que realmente 
importa para esse grupo de trabalho formado na CATI durante 
quase duas décadas para serem especialistas em recuperação 
de áreas degradadas por grandes erosões, serem especialistas 
no papel de extensionistas rurais, aqueles que levam muito 
mais do que tecnologia ao homem do campo, levam uma for-
ma de promover a fixação do homem no campo ao se mante-
rem na atividade, terem renda e aliarem agricultura com prá-
ticas conservacionistas, reafirmando que agricultura e meio 
ambiente podem e devem conviver para o bem de todos. Este 
é o verdadeiro conceito pragmático da sustentabilidade.

Casa da Agricultura 43 ׀ 

À esquerda, uma nova área a ser recuperada em Floreal.
À direita, área já recuperada na região de Marília.
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Vitrine Tecnológica

TERRA DIATOMÁCEA
CATI inova com tratamento natural 

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

Agricultura em harmonia com o meio ambiente. Esse 
é um anseio de ordem mundial e uma diretriz da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento para o 

Estado de São Paulo. Cumprindo o seu papel de promotora 
do desenvolvimento rural sustentável, a CATI busca, em cada 
ação e/ou projeto executado, adotar e incentivar novas tec-
nologias que garantam produtividade e renda ao agricultor, 
com conservação ambiental.

 Trilhando esse caminho, a instituição, por meio de seu 
Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM), está 
fazendo um grande investimento na área de tratamento de 
suas sementes, começando por seu carro-chefe: as variedades 
de milho. Sendo assim, desde a safra 2014/2015, as sementes 
têm sido tratadas com um produto natural; a terra diatomá-
cea, em substituição ao tratamento químico. “Há três anos te-
mos testado a terra diatomácea, produto mineral totalmente 
natural – já utilizado há anos em diversas áreas, desde a cons-
trução civil até as indústrias de produtos de higiene pessoal 
(pastas de dente), cervejeira e vinícola –, no tratamento em 
escala de sementes, ação da CATI que é pioneira no País (as 
grandes empresas produtoras de sementes utilizam majorita-
riamente o tratamento químico) e cujos resultados têm sido 
excelentes”, avalia Ricardo Lorenzini, diretor do DSMM.
 
 Segundo o engenheiro agrônomo Márcio Mondini, diretor 
do Núcleo de Produção de Sementes de Paraguaçu Paulista 
– responsável pelo projeto-piloto desse tratamento – a terra 
diatomácea é um pó inerte, proveniente de fósseis de algas 
diatomáceas que possuem, naturalmente, uma fina camada 
de dióxido de sílica e podem ter origem marinha ou de água 
doce. “O produto é aplicado às sementes armazenadas. O pó 
adere aos insetos-pragas (carunchos, gorgulhos, besouros e 
traças). A sílica tem capacidade de desidratá-los, matando-os 

em período variável de um a sete dias, dependendo da espé-
cie-praga”.

 Mondini atesta também que as sementes tratadas com 
a terra diatomácea ganham tempo de prateleira, têm custo 
mais baixo e, ainda, possuem a vantagem de poderem ser 
consumidas tanto para uso animal quanto humano, quando 
não germinam mais, o que não ocorre com as tratadas com 
produtos químicos. “Trata-se de um produto seguro para o 
operador e para o consumidor de grãos, com ação inseticida 
duradoura, pois não perde efeito ao longo do tempo. As se-
mentes ficam protegidas no armazenamento até o próximo 
plantio”.

 Segundo os extensionistas Maria Paula Domene e 
Hiromitsu Gervásio Ishicawa, que integram o Grupo de Boas 
Práticas Agropecuárias do DSMM (coordenado por Márcio 
Mondini), o qual é responsável pelo projeto de forma abran-
gente para todas as unidades de produção de sementes do 
Estado, “a substituição do tratamento químico convencional 
– com fungicidas, inseticidas e corante que conferia uma cor 
avermelhada à semente – pelo tratamento com a terra dia-
tomácea traz inúmeras vantagens: maior período residual 
do produto para controle dos insetos-pragas, segurança no 
trabalho para os colaboradores, segurança alimentar para os 
consumidores e preservação do meio ambiente”. 

 Além das vantagens já apresentadas, outro grande bene-
fício do uso da terra diatomácea é o fato de que pode ser uti-
lizada na agricultura orgânica. Sendo assim, a adoção desse 
tratamento impulsionou também a produção de sementes 
orgânicas de milho variedade, segmento no qual a CATI tam-
bém é pioneira. “A terra diatomácea é um produto aceito por 
todas as certificadoras que auditam e fiscalizam propriedades 
rurais e empresas de produção orgânica. Atualmente, é o úni-
co produto permitido que controla com eficácia os insetos-
-pragas de grãos e sementes armazenadas, possibilitando ao 
produtor orgânico armazenar seu produto por mais tempo”, 
avalia Gervásio Ishicawa, responsável pela área de produção 
orgânica do Departamento.

 Atualmente, a CATI está utilizando o produto em escala 
comercial apenas nas sementes e nos grãos de milho ar-
mazenados, mas já foram iniciados estudos e testes para 
utilização em outros produtos, como o trigo. “Na safra 
2015/2016, o volume de sementes tratadas com a terra 
diatomácea foi de aproximadamente 105 toneladas de 
sementes preparadas e prontas para comercialização, no 
Núcleo de Paraguaçu Paulista. Para a safra 2016/2017, a 
expectativa é tratar a totalidade de sementes de milho 
produzidas pelo Departamento, em uma estimativa de 80 
mil sacos, ou 1.600 toneladas”, explica Ricardo, diretor do 
DSMM.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 Para iniciar esse tratamento, os Núcleos de Produção de 
Sementes, começando pela unidade de Paraguaçu Paulista, 
onde foi realizado o projeto-piloto, passaram por adequação 
das instalações, limpeza e desinfecção das áreas de armaze-
nagem, para não haver contaminação residual pelos produtos 
utilizados no tratamento convencional.

 Tendo em vista que as sementes que estão sendo comer-
cializadas e foram tratadas nesse novo método possuem as-
pecto diferenciado (sementes tratadas com a terra diatomá-
cea apresentam coloração esbranquiçada, ficam mais abrasi-
vas e podem exalar um pó quando do manuseio das embala-
gens), o DSMM organizou um informe técnico para difundir o 
novo método e esclarecer dúvidas dos técnicos da rede CATI 
que atuam na comercialização das sementes, para que os 
mesmos possam orientar os produtores sobre esse procedi-
mento.  “Entre as informações técnicas que repassamos aos 

produtores que estão adquirindo as sementes tratadas com a 
terra diatomácea, recomenda-se que utilizem grafite mistura-
do às sementes, no momento da semeadura, para minimizar 
o efeito da abrasividade conferida pelo produto, evitando, as-
sim, problemas na distribuição das sementes e a consequente 
redução do estande”, informa Márcio Mondini, coordenador 
do grupo de Boas Práticas.

 Além da distribuição desse informe, os técnicos DSMM es-
tarão constantemente em contato com os técnicos das Casas 
da Agricultura, para atualizar as informações que se fizerem 
necessárias. “Reiteramos que a adoção desse tratamento é 
fruto de um trabalho de pesquisa e extensão rural, realizado 
em conformidade com as demandas do campo e dos consu-
midores, compromissado com a sustentabilidade da produção 
agrícola paulista”, afirma Ricardo Lorenzini, diretor do DSMM, 
sendo complementado por Márcio Mondini: “Existem estu-
dos sobre a terra diatomácea datados da década de 1980”.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO USO DA TERRA DIATOMÁCEA
Meio ambiente

Produto totalmente 
natural, que não 

contamina o meio 
ambiente. 

Custo

Baixo custo de tratamento, com 
redução de mais de 70% em relação ao 

tratamento convencional.

Valores até julho 2017       

Tratamento convencional
R$ 28,85/tonelada de sementes       

Tratamento com terra diatomácea
R$ 8,10/tonelada de sementes

Segurança e saúde do 
trabalhador e produtor rural 

Risco inexistente para a saúde 
dos colaboradores e produtores 

rurais que manusearem o 
produto.

Segurança alimentar

As sementes e os grãos 
tratados com o produto 

podem ser consumidos por 
animais e seres humanos, 
sem risco de intoxicação 

e sem perda do valor 
nutricional desses alimentos.

Higienização da área de armazenamento
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 Sobre esse assunto, a produtora Maria Helena Ricca, 
proprietária da Fazenda do Ipê, no município de Tarumã, na 
qual está implantada uma unidade de demonstração de milho 
orgânico da CATI, atesta os benefícios da utilização da terra 
diatomácea. “Começamos a trabalhar com produção orgânica 
há 10 anos, mesmo período em que adotamos a terra 
diatomácea para tratar as sementes armazenadas, que nos 
foi apresentada por uma empresa do Paraná, que adquiria a 
nossa produção de milho e soja. Muitos me acharam ‘louca’ 
por acreditar que um pó de terra iria proteger as sementes de 
insetos-pragas, mas passado esse tempo ficou provado que 
esse produto é muito mais eficaz do que imaginávamos, pois 
ele protege o milho, matando os insetos por desidratação, 
e é um produto barato. Todo mundo deveria experimentar, 
ao invés de mexer com veneno, que é perigoso para quem 
manuseia e para quem consome, bem como para os animais”.

 A produtora ressalta, ainda, o importante papel que a CATI 
tem a desempenhar para que mais produtores adotem esse 
tratamento.  “Para mudar conceitos arraigados é preciso que 

UTILIZAÇÃO DA TERRA DIATOMÁCEA NA PROPRIEDADE RURAL

as pessoas conheçam o novo, atestando suas vantagens. Usar 
terra diatomácea é simples, mas requer alguns cuidados im-
portantes. A CATI pode contribuir muito, mostrando para os 
pequenos produtores (que são os maiores beneficiários desse 
tratamento) as vantagens desse sistema de tratamento, en-
sinando como usar corretamente e mostrando que ele não 
vai mexer com veneno, que não precisará comprar pastilhas a 
cada três meses para colocar no paiol”.

 Segundo o engenheiro agrônomo Márcio, o pequeno agri-
cultor pode e deve utilizar a terra diatomácea na propriedade 
rural, haja vista as vantagens trazidas pelo produto, já men-
cionadas. “Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas 
dos produtores e apoiá-los na adoção desse tratamento natu-
ral, que trará benefícios ambientais, de saúde e econômicos 
para as famílias rurais”.

Mais informações:
Núcleo de Produção de Sementes de Paraguaçu Paulista
(18) 3362-1888 / npspa@cati.sp.gov.br

MODO DE AÇÃO DA TERRA DIATOMÁCEA

• Controla os insetos-pragas, por meio da desidratação dos 
mesmos, levando-os à morte em poucos dias.

• Ao contrário dos produtos químicos convencionais, que ne-
cessitam de reaplicações, em média a cada três meses, a 
terra diatomácea possui longo efeito residual.

• A terra diatomácea é um produto que, além de eliminar in-
setos-pragas resistentes aos produtos convencionais, não 
gera resistência alguma, ou seja, diferente de produtos quí-
micos que podem perder a eficácia se utilizados por longos 
períodos.

Milho com tratamento químico e 
milho com terra diatomácea

Márcio Mondini, diretor do NPS de Paraguaçu Paulista, e a 
produtora, Marial Helena Ricca, trocam experiência sobre o uso da 
terra diatomácea.
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PASSO A PASSO para a utilização da
terra diatomácea na propriedade rural

Para garantir os benefícios do produto,
é preciso que sejam seguidas algumas recomendações

1.a Recomendação

Colher o milho, secando-o até
atingir umidade abaixo de 13%.

3.a Recomendação

Aplicar 1kg de terra diatomácea para cada 
tonelada de milho debulhado. Na pequena 

propriedade essas medidas podem ser adaptadas 
proporcionalmente à quantidade de sementes a 
serem tratadas e podem ser feitas com materiais 
adaptados na propriedade ou de forma manual.

2.a Recomendação

Debulhar as espigas antes de realizar o 
tratamento com a terra diatomácea, pois a maior 

eficiência do produto ocorre quando
o milho está debulhado.

4.a Recomendação

Armazenar o milho tratado com a terra 
diatomácea em lugar seco e ventilado.
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te Projeto voltado aos pequenos e médios produtores paulis-
tas. Das 400 propostas inscritas, o Microbacias esteve entre 
as 147 iniciativas selecionadas para integrar a programação 
do evento, que tem como objetivo apresentar as ações em 
execução em prol da gestão pública no Brasil.

DIA DO AGRICULTOR

Aconteceu
CATI RECEBE HOMENAGEM DO IAC

 Durante a solenidade de comemoração dos 130 anos do 
Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, realizada no dia 27 
de junho, o coordenador da CATI, João Brunelli Júnior, rece-
beu das mãos do diretor-geral do órgão, Sérgio Carbonell, a 
medalha Franz Wilhelm Dafert, pelos 50 anos de atividades 
completados em junho deste ano.  A honraria é concedida a 
todos aqueles, pessoas físicas ou entidades, que se destacam 
na prestação de serviços à agricultura nacional.

EXTENSÃO RURAL FOI TEMA DE ENCONTRO NO PONTAL 
DO PARANAPANEMA

 No dia 29 de junho foi realizado, no auditório da Faculdade 
de Tecnologia (Fatec) de Presidente Prudente, o Encontro 
Regional - A Extensão Rural no Pontal do Paranapanema, 
promovido em parceria pela Associação Paulista de Extensão 
Rural (Apaer), a CATI e a Fundação Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo (Itesp). O evento contou a presença de cerca de 
170 pessoas, entre técnicos das instituições organizadoras, 
produtores rurais, bem como de ONGs e representantes de 
prefeituras municipais da região. O coordenador da CATI, João 
Brunelli Júnior, destacou em sua fala que a extensão rural é 
o caminho para o desenvolvimento da agricultura e deve ser 
realizada de forma emancipadora, visando ao protagonismo 
dos produtores, para que as ações realizadas sejam perenes. 
Durante sua palestra, ele falou sobre o trabalho da CATI, enfa-
tizando os resultados do trabalho de extensão rural alcança-
dos, até o momento, pelas ações do Projeto Microbacias II nas 
mais diversas regiões paulistas, incluindoexemplos de sucesso 
na região do Pontal do Paranapanema.

MICROBACIAS II É APRESENTADO EM CONGRESSO QUE 
APRESENTA BONS MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA

 De 5 a 7 de julho, em Brasília (DF), foi realizado o X 
Congresso Consad de Gestão Pública, um evento anual pro-
movido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Administração (Consad). João Brunelli Júnior, coordenador 
da CATI, acompanhado de Ilza Lorena e de Gustavo Oliveira, 
integrantes da equipe do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - Microbacias II - Acesso ao Mercado, apresentou 
em um dos painéis o modelo e os resultados desse importan-

 O dia 28 de julho, Dia do Agricultor, foi marcado por inú-
meras comemorações pelo Estado de São Paulo. Em Dracena, 
foi realizado o Encontro Regional de Agricultores para divul-
gação de políticas públicas para a agricultura familiar, com a 
participação de cerca de 500 pessoas. Foi possível esclarecer 
questões sobre acesso às políticas públicas como o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF) e Programa Nacional de Habitação Rural 
(PNHR). Em Regente Feijó, o governador Geraldo Alckmin e 
o secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim, aproveitaram a 
data para lançar o plano da bovinocultura leiteira “Mais Leite, 
Mais Renda”. Na região de Jaboticabal, foram entregues o 
Galpão do Agronegócio, da Associação dos Produtores Rurais 
de Ibitinga (Aprib), e chaves de um caminhão baú refrigerado, 
com plataforma e caixas plásticas para transporte de produ-
tos, para o Instituto Annona de Agricultura Sustentável.

ENCONTRO REGIONAL SOBRE PRODUÇÃO DE LEITE A2 
REUNIU SETOR AGROPECUÁRIO EM NOVO HORIZONTE

 Novo Horizonte, município vinculado à CATI Regional 
Catanduva, foi palco, no dia 17 de agosto, do “Encontro 
Regional sobre Produção de Leite A2/A2”, evento organiza-
do pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, por meio da CATI, e pelas empresas Fazenda 
Reunidas Castilho e Costa Consultoria. Estiveram presentes 
mais de 300 pessoas de diferentes áreas, todas ligadas, direta 
ou indiretamente, ao setor agropecuário. 

 Pesquisadores, extensionistas de uma dezena de Regionais 
CATI, proprietários de laticínios, representantes de empresas 
de inseminação artificial e pecuaristas curiosos quanto às 
possibilidades do leite A2/A2 participaram com muito interes-
se do debate promovido pelos organizadores. Depoimentos 
de quem já se beneficiou do leite A2 também marcaram o 
evento. Para incrementar e dar suporte à discussão, foram 
apresentadas palestras pelos pesquisadores do Instituto de 
Zootecnia, Aníbal Eugênio Vercesi Filho e Luiz Carlos Roma 
Júnior, pelo médico gastroenterologista Dr. Juliano Teles, e so-
bre a regionalização dos projetos voltados à cadeia do leite, 
pelo coordenador da CATI, João Brunelli Júnior.
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