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Com boas notícias encerramos este ano em que 
comemoramos o cinquentenário da CATI e no 

qual completo 40 anos de trabalho na extensão rural 
neste órgão e um ano como coordenador da insti-
tuição.

 Importantes conquistas, realizadas em 2017, 
merecem destaque como a prorrogação do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado até 2018, que irá 
garantir a execução da totalidade das ações em anda-
mento, inclusive das organizações com implantação 
de suas propostas atrasadas. Fechamos o ano com 
346 Propostas de Negócio aprovadas, bem como be-
neficiadas 268 entidades – entre associações (155) e 
cooperativas (80) de produtores rurais –, 25 comu-
nidades quilombolas e oito comunidades indígenas. 
Para apresentar resultados concretos e que estão 
mudando a vida de inúmeras famílias de agricultores 
paulistas, realizamos o IV Fórum do Microbacias II, 
que compõe uma das reportagens desta edição da 
Revista Casa da Agricultura.

 Outra ação relevante foi o empenho do governo 
de São Paulo, da Secretaria de Agricultura e da CATI 
para alavancar a atividade leiteira; ao lançar, em ju-
lho, o Plano de Desenvolvimento da Bovinocultura 

AOS LEITORES

João Brunelli Júnior
Coordenador da CATI

Balanço positivo

de Leite Paulista - “Mais Leite, Mais Renda”, que pre-
tende melhorar a sanidade do rebanho, aumentar 
a qualidade do leite, a produtividade e renda dos 
pequenos e médios produtores paulistas. Estamos 
implantando o “Mais Leite, Mais Renda” em 38 
Regionais da CATI, com base em diagnósticos regio-
nais e com parcerias de instituições de ensino, pes-
quisa, extensão rural e da iniciativa privada. Assim, 
conseguiremos atuar de forma mais personalizada, 
conforme características e demandas de cada re-
gião do Estado. Neste ano também intensificamos as 
orientações para o combate à mosca-dos-estábulos, 
que ataca os bovinos e tem causado prejuízos aos 
pecuaristas.

 Tão importante quanto as ações descritas acima 
foram os encontros promovidos pela Secretaria e 
seus institutos e coordenadorias para divulgar o de-
creto que determinou os novos procedimentos para 
a regularização das atividades aquícolas, que foram 
simplificados para impulsionar a atividade. O tema é 
capa desta edição da Revista Casa da Agricultura, que 
apresenta aos leitores um panorama da aquicultura 
paulista, informações sobre os encontros realizados 
no Estado, mostra as ações apoiadas pela CATI e uma 
entrevista com o responsável pela Câmara Setorial 
de Pescado, que fala como o setor recebeu essas 
mudanças. Nesta última publicação do ano, também 
abordamos um assunto relevante, que é a sanida-
de agropecuária paulista. Relatamos os problemas 
ocasionados pelo greening e pelo cancro cítrico e 
as iniciativas que estão sendo implementadas pela 
Secretaria de Agricultura. Mostramos, nas páginas 
a seguir, a função das abelhas para a manutenção 
da biodiversidade; a campanha realizada para reco-
lhimento e incineração de agrotóxicos obsoletos; a 
importância das raízes na alimentação humana; en-
sinamos a plantar uma muda, entre outros assuntos 
interessantes.

 Finalizamos 2017 com a sensação de missão 
cumprida e com entusiasmo para um novo ano de 
muito trabalho em prol da agricultura de São Paulo.

Boas festas e até 2018!
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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

MUDA DE ABACATE
Luis Alberto Peluso – Jaguariúna (SP) – Estou com 
problemas numa muda de abacate que plantei em 
minha chácara. A muda, de aproximadamente sete 
meses, vinha se desenvolvendo de forma espetacular 
e reagindo bem ao processo de irrigação no período 
de secas. Entretanto, há cerca de 30 dias, apareceram 
escoriações no caule e a planta vem morrendo rapi-
damente. Há possibilidade de se descobrir o que está 
acontecendo? 

 Pelas fotos, acredito que o problema seja gomo-
se, que é uma doença fúngica causada pelo fungo 
Phytophthora, comum em abacate e outras frutíferas, 
como o citros. Fica uma pergunta: antes dessa morte 
seca da planta, você observou algum amarelecimento 
atípico das folhas? Folhas ficam com um amarelo pá-
lido! Caso tenha percebido, indica com mais clareza o 
problema com gomose.

 Chama a atenção também uma lesão no colo da 
planta (região da base próxima ao solo). Por acaso 
houve algum dano mecânico, como por exemplo, no 

momento de uma roçada (manual ou com equipamen-
to costal ou minitrator)? Muitas vezes esses ferimen-
tos são porta de entrada para o fungo da gomose.

 No caso específico, não há muito o que se fazer, 
pois pelo estado avançado não há como realizar um 
tratamento com um fungicida que venha a reverter o 
quadro. Nesse caso, o ideal é plantar uma nova muda 
no local. Recomendamos, ainda, que nesse local da 
cova descanse o solo antes de colocar uma nova muda 
(pode-se polvilhar sobre o solo um pouco de cal vir-
gem para “controlar” o fungo).

 Alguns cuidados devem ser tomados para evitar a 
gomose, como: cuidado com o excesso de adubação 
nitrogenada; cuidado com o excesso de adubação or-
gânica (rica em nitrogênio); não “chegar” terra, restos 
de corte de grama etc. junto ao colo da planta e não 
exagerar na irrigação, pois o fungo gosta de água e ma-
téria orgânica.

Engenheiro agrônomo Ricardo Moncorvo Tonet – Responsável, na 
CATI, pelos projetos relacionados à fruticultura –
ricardotonet@cati.sp.gov.br

PLANTIO DE PUPUNHA

Douglas Miiller – Indaiatuba (SP) – Gostaria de 
informações sobre plantio de pupunha. Atualmente, 
é viável investir nessa atividade? O mercado é 
bom para esse tipo de negócio? De quanto seria o 
investimento inicial?

 De modo geral, o investimento em lavoura de pu-
punha para exploração de palmito tem perspectiva 
positiva, no entanto existem diversos fatores de cada 
caso específico que podem contribuir para uma maior 
ou menor rentabilidade do investimento. Um dos prin-
cipais fatores a se considerar é a região da produção, 
que implicará a necessidade de irrigação e proximi-
dade de agroindústrias.

 O custo de implantação por hectare aqui na região 
do Vale do Ribeira é de aproximadamente R$ 18 mil 
no primeiro ano. No segundo ano, aos 18 meses, ini-
cia-se a colheita, mas ainda se tem um déficit de R$ 
5 mil nesse ano. A partir do terceiro ano, as receitas 
passam a cobrir as despesas e somente no quinto ano 

o resultado acumulado fica positivo. O módulo mínimo 
de viabilidade seria de 10 hectares.

 Aqui não é utilizada irrigação; em outras regiões 
pode ser necessária. No Vale do Ribeira existe um 
grande acúmulo de fábricas de palmito em conserva, 
e também temos conhecimento da existência de fábri-
cas espalhadas em outras regiões do Estado de São 
Paulo e fora dele. A sazonalidade de oferta, demanda 
e preços ocorre com bastante impacto aos produtores. 
O ideal seria buscar um contrato para fornecimento es-
tável.

 Existem produtores que comercializam o palmito 
in natura ou minimamente processado alcançando 
preços por unidade mais atrativos, no entanto se faz 
necessário o investimento em desenvolvimento de 
mercado e logística.

 Espero ter contribuído acerca de sanar suas dúvidas.

Engenheiro agrônomo Antônio Eduardo Sodrzeieski – Diretor da CATI 
Regional Registro - edr.registro@cati.sp.gov.br
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ENTREVISTA – Martinho Colpani

A maré está para a aquicultura!
Setor produtivo está entusiasmado com mudanças da
legislação paulista e espera o crescimento da atividade

O Estado de São Paulo é hoje um dos maiores produtores de peixes do Brasil. A produção estimada no ano de 2016 chegou 
a 65.440 toneladas, um incremento de mais de 10% em relação a 2015, e fez com que o Estado pulasse da quinta para 
a terceira posição no ranking dos maiores produtores do País. Atualmente, há cerca de quatro mil propriedades que 

cultivam peixes no sistema de viveiros escavados e mais de 300 projetos de aquicultura em tanques-rede instalados em águas 
estaduais e da União.

 A produção de peixes e de outros animais aquáticos que integram a aquicultura, como ostras, rãs, algas e mariscos, apre-
senta-se como uma boa alternativa de negócio em todo o território brasileiro e, em São Paulo, significa uma nova e promissora 
fronteira agropecuária. A elevada produtividade da atividade e o potencial crescimento da demanda por proteínas têm feito com 
que muitos produtores paulistas tornem a aquicultura sua principal atividade econômica.

 Com o objetivo de incentivar a cadeia de pescados e consolidar São Paulo como um dos principais produtores do País, a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento organizou, neste ano, uma série de ações, entre encontros e adequações na legislação, 
para que haja um fortalecimento da aquicultura e piscicultura no Estado, com equilíbrio econômico, social e ambiental. Nesta 
entrevista, Martinho Colpani, presidente da Câmara Setorial de Pescado do Estado de São Paulo, membro do conselho de 
administração Peixe BR e proprietário de uma empresa que atua no ramo da piscicultura há mais de 30 anos, informa como o 
setor recebeu o novo decreto que regulamenta a atividade, as expectativas dos aquicultores e os desafios da cadeia.

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

Martinho Colpani – presidente da Câmara Setorial de Pescado do Estado de São Paulo
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RCA – Como avalia o atual panorama 
do setor produtivo e consumidor de 
pescados em São Paulo e no Brasil?

MC – Acredito que o setor está passan-
do pela maior transformação dos últi-
mos 30 anos. Nunca a atividade esteve 
organizada e preparada como agora 
para propor ações de desenvolvimentos 
e parcerias com instituições do gover-
no como a CATI e o Instituto de Pesca. 
Sob o ponto de vista do consumidor, o 
pescado cada dia vem se tornando mais 
presente em sua mesa, principalmente 
na forma de filé, sem espinhas e com 
preço mais acessível.

RCA – Há um ano, 95% das piscicultu-
ras do Estado de São Paulo estavam 
sem licenciamento e o setor vivia em 
um cenário de informalidade. Por que 
isso acontecia?

MC – As legislações em vigência não 
estavam de acordo com a realidade 
do setor produtivo e ficava impossível 
atender às normas que na prática não 
se aplicavam e, por isso, o produtor não 
se licenciava. Quando o Estado e suas 
instituições passaram a ouvir as deman-
das, ficou claro que os maiores interes-
sados em regulamentar a produção são 
os produtores.  

RCA – Muito se discute nas reuniões 
promovidas pela Câmara Setorial do 
Pescado sobre as formas de aumentar 
a competitividade da cadeia produtiva 
de pescados no Estado de São Paulo. 
Quais os fatores que comprometem a 
boa produtividade do setor e quais as 
sugestões do grupo para alavancar a 
atividade?

MC – O Estado de São Paulo tem o 
maior mercado consumidor do País; to-
dos querem vender para São Paulo, os 
piscicultores paulistas não têm medo 
da competitividade com outros estados, 
aliás, esta é uma bandeira que defende-

mos. O que não concordamos é com a 
guerra fiscal, que está lesando as indús-
trias paulistas. Nossos principais pleitos 
são: a questão do ICMS e a aprovação 
imediata do plano de desenvolvimento 
para a aquicultura paulista, que já está 
sendo discutido.

RCA – Como o senhor disse, a questão 
da tributação sobre o pescado é um 
dos principais problemas levantados 
pelos empreendedores do setor em São 
Paulo, pois algumas empresas estão 
perdendo competitividade para produ-
tores de outros estados, que gozam de 
incentivos fiscais diferenciados. Dessa 
forma, o produto paulista fica mais 
caro e menos competitivo. O setor tam-
bém pede isonomia do ICMS (imposto 
sobre circulação de mercadoria e pres-
tação de serviços) para as proteínas de 
pescados em São Paulo (assim como as 
carnes bovina e suína). Quais as expec-
tativas para solucionar este impasse? 

MC – Sabemos que o Estado passa por 
queda na arrecadação e falar em redu-
ção de impostos neste momento é com-
plicado, mas já fizemos contrapropostas 
como, por exemplo, retirar o ICMS ape-
nas da tilápia, espécie que incentivou 
os maiores investimentos por parte das 
indústrias nos últimos anos e tende a 
ser a espécie que irá promover um ex-
ponencial crescimento nos próximos 
anos. Acreditamos que a aparente per-
da que o Estado possa ter, será rever-
tida rapidamente em outros impostos 
com o aumento da atividade industrial 
e consequente aumento no consumo 
de energia elétrica, combustíveis e ou-
tros; sem dizer nos empregos mantidos 
e os gerados com a permanência das in-
dústrias em São Paulo. Temos indústrias 
que já saíram de São Paulo e outras já 
em fase de mudança e queremos rever-
ter este quadro. Essa questão terá avan-
ço quando conseguirmos, também, dia-
logar com representantes da área fiscal 
do governo.

RCA – Da produção à comercialização, 
o que ainda precisa ser aperfeiçoado 
na cadeia?

MC – É sempre importante o apoio 
técnico, principalmente aos pequenos e 
médios produtores. Sugiro campanhas 
por parte da CATI para que possa 
apresentar novas técnicas e tendências 
da atividade, as quais têm evoluído 
com muita velocidade e precisam ser 
acompanhadas por nós e pelo próprio 
governo.

RCA – O governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Agri-
cultura, após ouvir o setor e atendendo 
a várias demandas, publicou em 1.o de 
novembro de 2016 o decreto n.º 62.243, 
que regulamenta as atividades ligadas 
à aquicultura e piscicultura no Estado 
de São Paulo. A iniciativa garante a 
sustentabilidade, a preservação dos re-
cursos naturais, incentiva a atividade, 
estimula a iniciativa privada a empre-
ender para que o setor cresça, mantém 
a segurança jurídica, porque tira os 
produtores da informalidade e permite 
maior conhecimento para a formulação 
de melhores políticas públicas. Como o 
setor recebeu o novo decreto e quais os 
principais avanços da nova legislação? 

MC – O governo do Estado por quatro 
anos precisou refazer e adiar decretos 
relacionados à atividade e somente 
quando o setor produtivo, de forma or-
ganizada e fundamentada, apresentou 
uma proposta, juntamente com uma in-
tensa articulação política, parceria com 
a CATI e o Instituto de Pesca, apoio dos 
deputados de São Paulo e a sensibiliza-
ção do governador, resultou no atual 
decreto, que nos próximos anos trará 
à luz a verdadeira situação da atividade 
no Estado e permitirá um crescimento 
sustentável da atividade.

O setor produtivo sempre afirmou: 
“Nossa matéria-prima é a água, o pei-

O crescimento da aquicultura é de fato exponencial;
a atividade já é uma das importantes fontes de proteína para a 

população; o espaço para crescimento interno é gigantesco, mas 
sem dúvida o compromisso de um crescimento pautado em

qualidade e organização será o caminho para ampliarmos nosso 
acesso ao consumidor interno e posteriormente

exportamos nossos excedentes.
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xe é um bioindicador de vida. Não se 
produz peixes sem qualidade de água, 
portanto o maior ambientalista é o 
aquicultor, que tem todo seu patrimô-
nio dentro da água e, se não cuidar, o 
prejuízo é certo”.

RCA - O Brasil é um grande importador 
de pescado porque a oferta ainda não 
atendeu à demanda. A  Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO) estima que até 
2025 haverá um aumento de mais 
de 100% da produção de pescado no 
Brasil e o País poderá ser um dos maio-
res fornecedores. Quais os atuais nú-
meros da exportação e quais as expec-
tativas para a exportação de pescados 
nos próximos anos? 

MC – O licenciamento ambiental no 
País como um todo é o grande gargalo; 
o Estado de São Paulo conseguiu avan-
çar de maneira significativa, tanto que 
outros estados têm nos consultado para 
avançar nas legislações.

Hoje, importamos algo em torno de 1,2 
bilhão de dólares e exportamos 200 
milhões; isso gera um déficit de 1 bilhão 
em importação de pescado, um número 
impressionante e inaceitável para um 
país que detém o maior volume de água 
doce do mundo e é um dos maiores 
produtores das principais matérias-primas 
na produção de peixes, grãos de soja e 
milho.

RCA – A tilápia é hoje a espécie mais 
produzida em águas paulistas. A quê 
se deve isso? É interessante ampliar as 

espécies produzidas? Quais as espécies 
com maior potencial econômico?

MC – Toda atividade agropecuária não 
produz o que ela quer, se faz necessá-
rio observar alguns princípios básicos 
como, qualidades zootécnicas, sob o 
ponto de vista do produtor; vantagens 
comerciais para o processamento e 
distribuição e, principalmente, o aten-
dimento ao que o consumidor deseja, 
que, no caso do pescado, é  filé sem 
espinhas e com preço acessível. A tilá-
pia atendeu a essa equação e, com isso, 
construiu uma cadeia produtiva sólida e 
com rápido crescimento.

Com a urbanização da população, o au-
mento do consumo de filés somente 
tende a crescer. As pessoas não querem 
limpar peixe em casa, portanto ten-
dem a crescer as espécies que tenham 
qualidades zootécnicas na produção, 
promovam viabilidade econômica para 
a indústria como, por exemplo, bom 
rendimento de carcaça e, consequen-
temente, tenham boa apresentação em 
forma de filé.

Outro aspecto importante é que São 
Paulo tem a maior população e o maior 
número de pesqueiros do País, e pes-
queiro é diversidade. Pensando nisso e 
trazendo um ordenamento a esta ques-
tão, foi elaborada uma lista de espécies 
permitidas, bem como o modelo de ex-
ploração liberado.

RCA – A carne de pescado está inserida 
no rol de produtos da cesta básica, no 
entanto o consumo de pescados no País 

ainda é baixo, de 10kg/habitante/ano, 
em média, enquanto o nível recomen-
dado é de pelo menos 12kg/habitante/
ano. Há expectativa de o consumo au-
mentar? Quais os principais benefícios 
da carne de peixe?

MC – A piscicultura é uma atividade 
zootécnica e, como todas, traz desa-
fios diários e a maior aposta do setor 
produtivo é a capacidade de expansão. 
Enquanto as outras proteínas já estão 
próximas da média mundial de consu-
mo per capita, o pescado está muito 
longe, proporcionando uma margem gi-
gantesca a ser conquistada. Países mais 
desenvolvidos veem o pescado como 
uma ótima opção de proteína animal 
e geram consumo per capita de 25kg/ 
habitante/ano, médio. Na busca dessa 
parcela de mercado, o setor produtivo 
está fazendo sua lição, a cada dia pro-
duzindo mais e com mais eficiência, ou 
seja, numa linguagem técnica, com pro-
dução e produtividade e consequente-
mente qualidade. Esses quesitos trazem 
em sua essência a redução do preço 
com que o pescado chega à mesa do 
consumidor, fator preponderante para 
aumentarmos nossa participação do 
mercado.    

RCA – Deixe uma mensagem aos aqui-
cultores.

MC – Sou de uma época em que tra-
távamos de peixe com ração farelada 
dentro de tambores; não existia indús-
tria especializada na produção de ração 
para aquicultura; desconhecíamos as 
tecnologias de reprodução em escala 
das espécies nativas e exóticas; o pro-
cesso tecnológico da produção e o tra-
tamento de doenças era quase que to-
talmente estruturado no que existia na 
Europa. Todos diziam: “Produzir peixe 
para quê? Peixe tem no rio e de graça!”.

Hoje, temos uma aquicultura como uma 
cadeia produtiva formada e um merca-
do consumidor crescente. Os desafios 
pela frente ainda são grandes, mas já 
dispomos das bases tecnológicas.

Para quem já está na atividade, intensi-
fique o uso de tecnologias na produção 
e para quem esta entrando, a aquicultu-
ra será uma das maiores fontes forne-
cedoras de proteína para a população, 
portanto um gigantesco mercado.  

Sucesso a todos da aquicultura e pesca!
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As legislações em vigência não estavam 
de acordo com a realidade do setor 

produtivo e ficava impossível atender às 
normas que na prática não se aplicavam 
e, por isso, o produtor não se licenciava. 

Quando o Estado e suas instituições 
passaram a ouvir as demandas, ficou 
claro que os maiores interessados em 

regulamentar a produção
são os produtores.
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Ane Beatriz Veronez – Engenheira Agrônoma – Coordenadoria de Defesa Agropecuária/Secretaria de Agricultura e Abastecimento (CDA/SAA) – ane.veronez@cda.sp.gov.br
Marilda Tedesco – Farmacêutica – Coordenadoria de Defesa Agropecuária/Secretaria de Agricultura e Abastecimento (CDA/SAA) – marilda@cda.sp.gov.br

Renata Stringueta Nishio – Engenheira Química – Instituto Nacional de Embalagens Vazias (Inpev) – renata.nishio@inpev.org.br

Com o objetivo de eliminar os agrotóxicos obsoletos 
do Estado de São Paulo e atendendo à expectativa 
da sociedade paulista pela destinação final destes 

remanescentes tóxicos, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA), por meio da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI) e da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA), e a Secretaria do Meio Ambiente (SMA), 
por meio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb), instituíram o Grupo de Trabalho (GT) Interdisciplinar 
de Destinação Final de Agrotóxicos, composto por repre-
sentantes do poder público, de indústrias, distribuidores, 
entidades de classe e usuários finais. No total, foram retirados 
dos campos paulistas 292 toneladas de agrotóxicos obsoletos, 
que receberam destinação final ambientalmente adequada.

 Além da participação ativa da CATI e da CDA, o GT cons-
tituiu representantes do Centro Regional para a Convenção 
de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, da 
Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e 
Veterinários (Andav), da Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo (Faesp), do Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) e da Organização 
das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp) e teve como 
objetivo a elaboração de um programa para viabilizar a desti-
nação final dos agrotóxicos obsoletos, em especial os organo-
clorados, que estavam armazenados nas propriedades rurais 
paulistas.

 Para que o programa conquistasse êxito, o GT elaborou um 
projeto identificando o custo, as recomendações técnicas de 
acondicionamento, armazenamento temporário, transporte e 
destinação final desses agrotóxicos. Pela legislação ambiental 
em vigência, o responsável é o detentor do produto, na maioria 
dos casos o próprio produtor rural. Porém, por se tratar de uma 
questão de saúde pública e de proteção ambiental, a destina-
ção adequada desses produtos é de interesse de toda a socie-
dade. Assim sendo, foi considerada prioridade e de responsabi-
lidade compartilhada.

O trabalho
 Como ponto de partida do trabalho, o Grupo identificou 
a necessidade de realizar um levantamento para buscar 
informações sobre a quantidade de agrotóxicos obsoletos 
que permaneceram armazenados nas propriedades rurais 
paulistas após a proibição de uso, na década de 1980. A 
campanha, que teve como tema “Levantamento de agrotóxicos 
obsoletos: produtor rural, nós precisamos de você”, investiu 
na divulgação com cartilhas (1,8 mil), folhetos (137 mil), 
cartazes (10 mil), comerciais de rádio (333 inserções), 
além da divulgação de forma institucionalizada e também 
do portal www.agrotoxicosobsoletos.org.br. A mobilização 
pela divulgação em massa ocorreu em sindicatos rurais, 
revendas, cooperativas agrícolas, unidades de recebimento 
de embalagens vazias de agrotóxicos, além de divulgação em 
eventos da área agrícola e nas mídias regionais.

Vinícius Agostini
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Estado de São Paulo retira 
e dá destinação adequada 

a cerca de 300 toneladas 
de agrotóxicos obsoletos 

remanescentes em 
propriedades rurais
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Responsabilidade ambiental e 
saúde para o produtor rural
 Para garantir a adesão por parte do produtor rural, foi ne-
cessário isentar o declarante do agrotóxico obsoleto de qual-
quer penalidade prevista na legislação vigente, por meio de 
decisões de diretoria da Cetesb. O produtor rural pôde decla-
rar as informações solicitadas sem incorrer em nenhum tipo 
de sanção, desde que mantivesse os resíduos em condições 
mínimas de armazenamento até a sua destinação final, am-
bientalmente adequada e segura. Para realizar a declaração, 
o produtor foi orientado a procurar a Casa de Agricultura ou 
Escritório de Defesa Agropecuária de sua região e entregar o 
formulário de declaração.

 Durante a segunda etapa do processo, o Grupo avaliou 
as declarações dos agricultores com a premissa de minimizar 
qualquer tipo de risco ao trabalhador rural e ao meio ambien-
te durante a operação de recolhimento. Ao mesmo tempo, 
contemplou a análise dos custos de transporte, acondicio-
namento e incineração. Assim, foi definido que os produto-
res rurais não manipulariam os agrotóxicos obsoletos. Ainda 
nessa etapa, foi assinado um termo de compromisso entre as 
partes com a seguinte divisão de atividades:

 Secretaria de Agricultura e Abastecimento / CDA e CATI
•  Comunicação com os declarantes sobre como e quando se-

ria efetivada a retirada dos produtos declarados.
•  Acompanhamento de 100% das retiradas e emissão dos 

comprovantes de quitação da entrega do produto.
•  Aquisição de barricas e tambores homologados para acon-

dicionamento dos agrotóxicos obsoletos.
•  Incineração.

 Secretaria do Meio Ambiente/Cetesb
•  Emissão de Decisão de Diretoria que isentou os declarantes 

de quaisquer sanções.
•  Emissão das autorizações de transporte.

 Inpev
•  Acondicionamento, em 327 propriedades rurais, dos agro-

tóxicos obsoletos declarados em barricas e tambores ho-
mologados.

•  Transporte dos produtos acondicionados à empresa in-
cineradora indicada pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.

 Centro Regional da Convenção de Estocolmo sobre 
Políticas Públicas para a região da América Latina e Caribe/ 
Cetesb, Faesp, Ocesp e Andav.
•  Apoio às definições e atividades estabelecidas pelo GT na 

etapa de destinação.

 Na terceira e última etapa, realizada entre março e agosto 
deste ano, concretizou-se o recolhimento dos produtos nas 
propriedades rurais. O processo se deu por meio de contra-
tação de empresa especializada, que foi responsável pelo 
acondicionamento dos agrotóxicos obsoletos e por efetuar o 
transporte, desde os locais onde os produtos estavam, até o 
incinerador licenciado para a destinação final adequada. Essa 
etapa foi planejada por meio da combinação de critérios es-
pecíficos de avaliação de risco, que possibilitaram incremen-
tar a qualidade ambiental e a melhoria dos níveis de saúde 
pública do Estado com a retirada desses produtos tóxicos, 
sem expor a população e o meio ambiente. Os formulários de 
declaração entregues, tabulados pela CATI e CDA, resultaram 
em aproximadamente 270 toneladas de agrotóxicos obsole-
tos declarados. Essa quantidade foi declarada por 327 produ-
tores rurais em 149 municípios de diversas regiões paulistas.

Sim, é possível
O resultado da 

campanha com o tema 

“Levantamento de 

agrotóxicos obsoletos: 

produtor rural, nós 

precisamos de você” 

mostra que é possível 

harmonizar agricultura 

e meio ambiente. A 

mobilização cotidiana 

para proteger o campo e 

a saúde humana garante 

melhores condições de 

vida, tanto para quem 

produz, como para quem 

consome.

Técnico
empresa

especializada

Empresa especializada
acondiciona e pesa

Transporte Incineração

Propriedade 
rural

Técnico
CDA/CATI Técnico

CDA/CATI
Declarante/

acompanhante
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Assistência técnica e extensão rural (Ater) são 
serviços que se complementam, buscando ins-
trumentalizar o produtor rural para otimizar o 

uso dos diversos recursos disponíveis.

 Considerando as contínuas transformações eco-
nômicas e socioambientais observadas no meio rural 
paulista, representadas pela crescente moderniza-
ção da agropecuária, pela diversificação de ativida-
des agrícolas e a adoção progressiva de atividades 
não agrícolas, verifica-se a necessidade de promover 
o fortalecimento dos serviços de Ater, buscando me-
lhor qualificação do atendimento aos agricultores, 
com enfoques mais sistêmicos e participativos na 
prática extensionista. Dessa forma, a Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (CATI) propõe uma 
nova ferramenta de trabalho, a metodologia de Ater 
coletiva, a qual sugere várias etapas na concepção 
de princípios de desenvolvimento e de estruturação 
por meio de processos participativos, que visam ao 
protagonismo dos produtores e, consequentemente, 
objetivam o empoderamento coletivo.

 A metodologia possibilita aos produtores 
assistência técnica programada e periódica; pode ser 
aplicada em grupos de produtores com diferentes 
níveis de conhecimento e experiência e, em seu 
desenvolvimento pleno, pode também estimulá-los 
a serem proativos na solução dos seus problemas, 
desenvolvendo a capacidade de organização, de 
análise da realidade, de adaptação e de inovação 
dos produtores. A Ater coletiva fortalece as 
capacidades e habilidades do extensionista em nível 
de coordenação, gestão e moderação de grupos 
de produtores, desenvolvendo metodologias e 
processos participativos. Assim, o extensionista 
busca desenvolver nos produtores a capacidade de 
analisar e identificar problemas em seus sistemas 
de produção, às vezes comuns na comunidade, e de 
encontrar soluções em coletivo, com apoio de várias 
fontes de informação. A identificação dos problemas 
deve ser auxiliada com a aplicação, pelo extensionista, 
do Protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (PBPA), 
detectando aspectos relevantes que deverão ser 
abordados nas ações da Ater coletiva, visando à 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

E EXTENSÃO RURAL COLETIVA

pelo empoderamento dos
produtores rurais paulistas

Martha Regina Lucizano Garcia – Bióloga – Assessoria Técnica do Coordenador – CATI – martha.garcia@cati.sp.gov.br
Amanda Hernandes Stefani – Engenheira Agrônoma – Assessoria Técnica do Coordenador – CATI – amanda.hernandes@cati.sp.gov.br
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melhoria das condições produtivas, econômicas 
e socioambientais. A adoção de técnicas de Ater 
coletiva, agrupando produtores com interesses em 
comum, possibilita também ampliar a capacidade de 
atendimento do extensionista a um número maior de 
produtores, organizando e melhorando a qualidade, 
aumentando sua eficiência no desenvolvimento do 
trabalho e otimizando o tempo diante das demais 
atribuições. 

 A primeira capacitação sobre o Modelo de 
Assistência Técnica Coletiva para Agricultores (MATC), 
abordando aspectos teórico-práticos, foi realizada nos 
dias 3 e 4 de agosto de 2017, na CATI Regional Franca, 
com representantes das Regionais de Franca, Marília, 
Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, assistentes téc-
nicos do coordenador e do Centro de Treinamento 
(Cetate). A ação foi possível devido ao Plano de 
Treinamento firmado entre a CATI e a Fundação Hanns 
R. Neumann Stiftung Brasil (HRNS Brasil), que desde 
2011 vem aplicando e validando o MATC em diferen-
tes regiões cafeeiras do País.

 Após a capacitação, as Regionais de Franca e São 
João da Boa Vista foram escolhidas para implementa-
rem o primeiro projeto-piloto em Ater coletiva que, 
inicialmente, será realizado com a cadeia produtiva 
do café.  Após a simulação, os produtores relataram 
a importância de serem acompanhados e orientados 
por uma instituição pública imparcial em todas as 
suas recomendações e sem interesse comercial. 
Além disso, o contato entre os produtores fortaleceu 
a união e a resolução conjunta dos problemas 
identificados na cultura. A partir dessa experiência, 
a metodologia de Ater coletiva será adaptada para 
as demais cadeias produtivas; e os extensionistas da 
CATI serão capacitados para que possam adotá-la 
como uma ferramenta de trabalho.
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A adoção de técnicas de Ater coletiva, 
agrupando produtores com interesses 
em comum, possibilita também ampliar 
a capacidade de atendimento do 
extensionista a um número maior de 
produtores.



 Casa da Agricultura ׀ 12

Panorama da
piscicultura
paulista

Em águas paulistas, a piscicultura é uma ativi-
dade agropecuária que teve início servindo 
como opção de diversificação das atividades 
geradoras de renda no campo para pequenos 

produtores.

 O Levantamento Censitário das Unidades de 
Produção Agropecuária (LUPA) de 1995/1996 – o censo 
agropecuário do Estado de São Paulo - identificou 3.725 
Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) com pisci-
cultura, distribuídas em 458 municípios, sendo cerca de 
70% desse total representado por pequenas proprieda-
des rurais. Entretanto, ao longo dos anos, esse núme-
ro diminuiu. Na atualização do LUPA 2007/2008 foram 
identificadas 2.904 propriedades rurais que mantinham 
algum tipo de criação de peixes. 

 Com a formação dos grandes reservatórios das usi-
nas hidrelétricas, construídas a partir da década de 
1970, criou-se um enorme potencial para o desenvolvi-
mento de um novo sistema de produção de peixes, o de 
tanques-rede. Esse novo sistema de cultivo mudou as 

características da atividade aquícola na virada do século, 
impulsionando um número crescente de produtores e 
investidores que instalaram seus empreendimentos pis-
cícolas em águas públicas federais e do Estado de São 
Paulo, aumentando significativamente a produção esta-
dual de tilápias, principal espécie criada nesse sistema.

 Todavia, por se tratar de uma atividade que apenas 
recentemente assumiu importância econômica, ain-
da faltam informações estatísticas, baseadas em da-
dos confiáveis que reflitam a realidade do setor não só 
em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Os núme-
ros existentes são estimados a partir do total de ração 
consumida, do número de projetos em tramitação nos 
órgãos reguladores, de dados secundários e das infor-
mações coletadas junto a agentes da cadeia produtiva 
do pescado nas diferentes regiões. Porém, para o pla-
nejamento e a implantação de políticas públicas, bem 
como para a tomada de decisão da iniciativa privada, a 
obtenção de informações consistentes e confiáveis é de 
suma importância.

Luiz Marques da Silva Ayroza – Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Pesca /Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(IP/Apta/Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo) – luizayroza@pesca.sp.gov.br
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Região oeste
a maior produtora
 O oeste paulista é a principal região produ-
tora de peixes do Estado. No Diagnóstico da 
Piscicultura no Oeste do Estado de São Paulo, 
lançado pela Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) em 2016, os dados 
relativos à safra 2012/2013 mostram que 
essa região produziu 31.961 toneladas de 
peixes nesse período, sendo que 92,5% desse 
total referem-se apenas ao cultivo de tilápia. 
Em seguida, estão os híbridos tantinga e 
patinga, cultivados em viveiros escavados e 
barramentos, e o pacu.

 De acordo com o documento da CATI, os 
maiores produtores dessa região são os municí-
pios de Santa Fé do Sul, responsável por 22% da 
produção, seguido por Santa Clara d’Oeste, que 
produziu 18,2% dos peixes na região, Zacarias 
(8,9%), Rubineia (8,3%) e Fartura (7,5%). 

 Outro dado relevante do estudo está rela-
cionado aos sistemas de produção. Os tanques-
-rede instalados em reservatórios das usinas 
hidrelétricas são os mais utilizados para produ-
ção de peixes no oeste paulista. Esse sistema é 
usado principalmente para a criação de tilápia 
(95,7% da produção dessa espécie). Os outros 
sistemas de produção utilizados na região são 
os de viveiros escavados e barramentos.

Salto produtivo
 São Paulo conta atualmente com cerca de quatro mil 
propriedades que cultivam peixes no sistema de vivei-
ros escavados e mais de 300 projetos de aquicultura em 
tanques-rede instalados em águas estaduais e da União, 
que aproveitam principalmente o espelho d’água dos re-
servatórios das usinas hidrelétricas.

 Esse conjunto de unidades de produção posicionou 
o Estado como um grande player de mercado de pes-
cado no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira 
da Piscicultura (Peixe BR), a produção paulista no ano 
de 2016 chegou a 65.440 toneladas, um incremento 
de mais de 10% em relação aos anos de 2014 e 2015, 
fazendo com que São Paulo pulasse da quinta para a 
terceira posição no ranking dos maiores produtores do 
País - Paraná e Rondônia ocupam a primeira e a segunda 
posição nesse ranking, respectivamente. A tilápia, espé-
cie que corresponde a cerca de 90% do cultivo em águas 
paulistas, foi a mola propulsora do aumento de produ-
ção no Estado. 

 Com os recentes avanços conquistados a partir do 
decreto estadual n.o 62.243, que regulamentou e dina-
mizou as regras para obtenção do licenciamento am-
biental para projetos de aquicultura, acabando com a in-
segurança jurídica que pairava sobre o setor, e com uma 
cadeia produtiva consolidada no Estado, a tendência é 
que haja uma expansão da aquicultura ainda mais acen-
tuada em São Paulo nos próximos anos, o que garantirá 
o acesso a uma proteína animal de qualidade para mais 
e mais pessoas.

In
sti

tu
to

 d
e 

Pe
sc

a



 Casa da Agricultura ׀ 14

Apr end end o com a CATI

Como plantar uma muda
Victor Branco de Araújo – Engenheiro Agrônomo – Diretor do Centro de Produção de Mudas

Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes da CATI (DSMM/CATI) – araujo@cati.sp.gov.br

Ao adquirir uma muda, essa pode ser imediatamente plantada no local definitivo ou então ser trans-
plantada para um recipiente mais amplo onde atingirá maior porte antes do plantio definitivo. Para 
que essa muda não se transforme em um problema, antes de plantá-la é desejável considerar as suas 

características específicas como porte, sistema radicular, produção de flores, frutos etc. Esses fatores serão 
os principais requisitos quanto ao local definitivo da futura planta.

 É preciso atentar que sua muda foi produzida na embalagem que a acondiciona e é uma plantinha ainda 
muito sensível, exigindo pequenos cuidados nessa fase em que se encontra. As regas deverão ser frequentes 
e utilizando-se pequenas quantidades de água por rega; as formigas e demais pragas devem ser monitora-
das e o mato deve ser controlado frequentemente.
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Atenção: no ato do transplante ou do plantio definitivo, tomar cuidado de não cobrir a região da base do caule da muda, 
pois essa região é muito sensível e a não observância desse cuidado pode acarretar em perda da muda.

 Para o plantio em local definitivo, as covas devem ser 
preparadas com pelo menos 20 dias de antecedência. 
Deverão possuir as dimensões mínimas de 40 X 40 X 40cm 
(comprimento, largura e profundidade) e ser abertas e 
preparadas da maneira como se segue:

•  a terra retirada do terço superior da cova deve ser separada 
do restante;

•  a essa porção devem ser misturados cerca de 10 litros de 
esterco curtido ou composto orgânico e 500 gramas de 
adubo 4–14–8, termofosfato ou fosfato natural;

•  essa mistura deve ser colocada no fundo da cova;
•  o restante da terra deve ser adicionado, fechando-se a cova 

inicialmente aberta e marcando-se de alguma maneira o 
centro da mesma para que, por ocasião do plantio, seja fácil 
sua localização;

•  feito isso, deve-se irrigar abundantemente durante três dias 
alternados e aguardar a época adequada para o plantio.

PLANTIO EM LOCAL DEFINITIVO

PLANTIO DA MUDA EM VASOS OU OUTROS RECIPIENTES
 Como já afirmado, a muda poderá ser transplantada para 
o local definitivo ou para uma embalagem maior. No caso de 
transplante, podem ser utilizados vasos, latas, sacolas plásti-
cas ou baldes, desde que devidamente preparados. O preparo 
consta da abertura de orifícios de drenagem no terço infe-
rior do recipiente, da colocação de pequenos pedregulhos no 
fundo do mesmo (cerca de 5cm de altura) e, no enchimento 
desse com uma mistura rica em material orgânico, podendo-
se misturar duas partes de terra, uma parte de húmus e uma 
parte de terra vegetal. Após o preparo, o recipiente cheio 
deve ser irrigado abundantemente para que, no dia seguinte, 
seja feito o transplante.

 Para o plantio da muda em vasos ou em outros recipientes, 
o torrão deve ser retirado com o máximo cuidado, a fim de 
manter sua integridade e não afetar o sistema radicular da 
muda. Caso haja um excesso de raízes na base do torrão, 
tortas e grossas em sua maioria, essas podem ser podadas 
com cuidado antes do plantio.

 Após o plantio, deve ser colocado um tutor para a 
muda, fixando-o a uns 10cm da base da mesma, usando na 
amarração uma tira de pano ou barbante de algodão. Pode 
ser feito um anel circundando a cova, bem afastado da base 
da planta, para que ali seja depositada a água de irrigação.

Fotos feitas no NPM de Tietê onde a diretora Walkíria M. Nicolosi Cury e o auxiliar Jurandir dos Santos, do NPM de Itaberá, realizaram as duas formas de plan-
tio, em vaso, uma muda de pitangueira e, em local definitivo, uma muda de ipê roxo.
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Onde comprar a sua muda diretamente nos viveiros da CATI

Centro de Produção de Mudas (CPM/DSMM)
Tel.: (19) 3743-3832 – cpmex@cati.sp.gov.br
Tel.: (19) 3743-3821 – dsmm@cati.sp.gov.br
Avenida Brasil, 2.340 – Jardim Chapadão – CEP 13070-178 – Campinas (SP)

Núcleo de Produção de Mudas de Itaberá
Eng.  Agr. Emmanuel A. Morais – npm.itabera@cati.sp.gov.br – Tel.: (15) 3562-1642
Rodovia SP 249, km 109 – Caixa Postal 49 – CEP 18440-000 – Itaberá (SP)

Núcleo de Produção de Mudas de Marília
Eng. Agr. Eduardo Gazola – npm.marilia@cati.sp.gov.br – Tel.: (14) 3433-4188
Rodovia Transbrasiliana, km 223, Lote 15 – CEP 17521-460 – Marília (SP)

Núcleo de Produção de Mudas de Pederneiras
Eng. Agr. Wilson R. M. Salles – npmpe@cati.sp.gov.br – Tel.: (14) 3284-1364
Estr. Velha de Jaú, s/n.o – Duas Passagens – CP 48 – CEP 17280-000 – Pederneiras (SP)

Núcleo de Produção de Mudas de São Bento do Sapucaí
Eng. Agr. Amélio J. Berti – npmsb@cati.sp.gov.br – Tel.: (12) 3971-1306
Bairro Pinheiro – CP 22 – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí (SP)

Núcleo de Produção de Mudas de Tietê
Eng. Agr. Walkíria M. N. Cury – npmti@cati.sp.gov.br – Tel.: (15) 3282-1919
Rod. Mal. Rondon, km 155,5 – CP 49 – B. Mandissununga – CEP 18530-000 - Tietê (SP)

 A CATI, por intermédio do Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes (DSMM), produz diversas espécies de 
mudas, entre elas as nativas e exóticas que servem para o 
reflorestamento, restauração de matas ciliares, recuperação 
de Áreas de Preservação Permanente (APPs), entre outras fi-
nalidades. Milhões de mudas já foram produzidas para aten-
der diretamente o produtor rural, às políticas públicas, aos 
projetos desenvolvidos pelas diversas esferas, bem como às 
organizações não governamentais.

 Além das referidas mudas, a CATI também pesquisa e 
produz mudas de frutíferas em geral, certificadas, de qua-
lidade para a produção comercial, embora a população em 
geral também adquira as mudas produzidas pela CATI para 
seus pomares e quintais. Todas as mudas com a certificação 
de qualidade da CATI são produzidas em cinco Núcleos de 
Produção de Mudas (NPMs), unidades ligadas ao DSMM. 
Os NPMs estão localizados em cinco municípios do Estado 
de São Paulo: Itaberá, Marília, Pederneiras, Presidente 
Prudente, Tietê e São Bento do Sapucaí e distribuídos, aten-
dendo a pedidos, em várias localidades. Compre uma muda 
da CATI e aprecie o prazer de ver uma árvore crescer e dar 
frutos, sombra e/ou perfume. 

CATI
produz mudas 

certificadas
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Cultivand o Saúd e RAÍZES PODEROSAS

BATATA-DOCE

BETERRABA

YACON

As raízes tuberosas armazenam em si reservas de nutrientes como amidos, mi-
nerais, vitaminas e açúcares, por isso mesmo são tão nutritivas e saborosas, 
sendo uma rica fonte alimentar para animais e humanos.

Para esta edição, selecionamos a batata-doce e a beterraba, que são raízes bem 
conhecidas e amplamente utilizadas na culinária brasileira, e a batata yacon, que 
apesar de não fazer parte da nossa tradição, vem ganhando espaço devido principal-
mente ao tipo de carboidrato que armazena, pois este é benéfico para os diabéticos.

BATATA-DOCE – Ipomoea batatas

 A batata-doce é uma planta rústica, de porte herbáceo prostrado, cujos ramos 
podem atingir de um até cinco ou seis metros, e que produz raízes tuberosas de 
armazenamento, ricas em amido e açúcares. A batata-doce é muito mais nutritiva 
do que a popular batata-inglesa, pois é capaz de armazenar mais nutrientes como  
carboidratos (28,2%),  fibras alimentares (2,6%),  vitaminas do complexo B, cálcio, 
magnésio, manganês, fósforo, potássio e betacaroteno. Sua fécula também é 
nutritiva e bastante energética.

 Há uma grande variação entre as cultivares de batata-doce, com raízes tuberosas 
mais arredondadas ou mais compridas, de menor ou maior tamanho, com a cor 
interna podendo ser branca, creme, laranja ou roxa e a externa podendo ter vários 
tons de creme, amarelo, rosa ou roxo. No Brasil são encontrados quatro tipos de 
batata-doce, classificados segundo a cor da polpa: 

•  a batata-doce branca não é muito doce e apresenta polpa bem seca;
•  a batata-doce amarela também apresenta polpa seca, embora mais adocicada;
•  a batata-doce roxa apresenta casca e polpa roxas, sendo a mais apreciada pelo 

sabor e pelo aroma mais acentuado;
•  a batata-doce rosada tem casca rosada e polpa amarela, com veios avermelhados 

ou mesmo roxos.

 A coloração amarelada se dá pela presença de betacaroteno, que possui ação 
antioxidante evitando a formação dos radicais livres, prevenindo contra o envelheci-
mento precoce e até mesmo contra alguns tipos de câncer. Já a coloração arroxeada 
está associada à presença das antocianinas, dos pigmentos naturais com ação igual-
mente antioxidante, encontrados também nas frutas vermelhas.

 A batata-doce é rica em carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, são di-
geridos e absorvidos lentamente, com isso estimulam pouco a liberação de insulina, 
mantendo-a em níveis baixos e, como consequência,  reduzem o risco de diabetes, 
obesidade e auxiliam no controle do apetite. Lembrando que insulina alta é sinôni-
mo de síntese de gordura corporal. 

 Portanto a batata-doce supera a batata-inglesa tanto em relação ao valor calóri-
co quanto na quantidade de nutrientes e compostos bioativos, inclusive exercendo 
ação antioxidante, desintoxicante, alcalinizante, anti-inflamatória e de combate ao 
ganho de peso (aumentando a saciedade), ao envelhecimento precoce e ao risco de 
desenvolvimento de doenças crônicas.

 Suas folhas frescas são usadas na forma de cataplasma para a cura de abscessos 
e furúnculos. Suas raízes assadas no forno ou na brasa são usadas no combate de 
algumas carências nutricionais, por meio de seu consumo diário. 

 Na culinária, a batata-doce pode fazer parte de qualquer receita em substituição 
à batata-inglesa, como purê, salada, sopa, nhoque, escondidinho e até bacalhoada.

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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Época de plantio Ano todo, mas não em época de precipitação elevada.

Propagação Batatas brotadas ou ramas com seis a oito entrenós (com cerca de 30cm) e retiradas de plantas com 
dois a três meses de idade.

Espaçamento 0,8m a 1,2m entre linhas X 0,2m a 0,5m entre plantas.

Época de colheita 100 a 180 dias após o plantio.

Observações Planta perene, plantio feito em canteiros estreitos (leiras) de 30cm de altura.

Necessidade de amontoa, ou seja, “chegamento” de terra no colo da planta, protegendo as raízes da 
exposição ao sol.

Pode ser cultivada em vasos grandes com espaço suficiente para o desenvolvimento das raízes, com 
pelo menos 35cm de diâmetro e de profundidade.

A adubação deve ser recomendada segundo análise de solo. Para teores médios de fósforo e potássio no solo, recomenda-se 
adubar com 40kg/ha de nitrogênio, 80kg/ha de fósforo e 90kg/ha de potássio. Aplicar todo o fósforo e metade do potássio e 

do nitrogênio no plantio e efetuar cobertura com nitrogênio e potássio aos 40 – 45 dias.

 A beterraba é uma olerícola bastante produzida no Brasil. 
Apresenta folhas grandes brilhantes com coloração de verde 
ao avermelhado em diversas tonalidades, tem pecíolos lon-
gos e firmes, dispostos em roseta. Produz raízes tuberosas de 
coloração geralmente de roxa a avermelhada e de formato 
arredondado. Os frutos são pequenos glomérulos, com três a 
cinco sementes duras. Existem também variedades de beter-
raba branca e amarela. 

 De sabor adocicado, a beterraba contém 11,1% de carboi-
dratos, 3,4% de fibra alimentar, além de pequenas quantida-
des de cálcio, manganês, magnésio, potássio, zinco e algumas 
vitaminas do complexo B, sendo também considerada como 
uma raiz bastante nutritiva. Sua cor é resultado da pigmen-
tação da betalaína, substância arroxeada, antioxidante e que 
vem apresentando resultados positivos no tratamento de 
alguns tipos de câncer. A beterraba contém também beta-
caroteno, que é convertido em vitamina A pelo organismo, 
atuando em favor da imunidade, saúde da pele, do cabelo e 
dos olhos. É também fonte de betaína, um composto químico 

BETERRABA – Beta vulgaris

encontrado naturalmente no organismo humano, assim como 
em animais e plantas. Um ponto que vem chamando aten-
ção dos estudiosos com relação a betaína é que ela pode ser 
benéfica no aumento de força, massa muscular e diminuição 
da fadiga, pois ela  transforma a homocisteína (homólogo do 
aminoácido natural cisteína) em metionina, que é um amino-
ácido essencial para a síntese proteica e produção natural de 
creatina (amina sintetizada pelo corpo a partir de três amino-
ácidos: metionina, glicina e arginina, a qual pode ser obtida 
por intermédio da alimentação, como consumo de peixes, 
aves e carnes, ou pela suplementação). A creatina melhora 
a performance durante exercícios de alta intensidade e curta 
duração, favorecendo o ganho de massa muscular e a recupe-
ração rápida. 

 O extrato da beterraba vem sendo utilizado com bons re-
sultados na prática clínica como um fitoterápico no tratamen-
to de esteatose hepática não alcoólica e na melhora da função 
da vesícula biliar. Essa raiz pode ser consumida crua, cozida, 
na forma de sopas, sucos, conservas, entre outras opções.

Época de plantio Ano todo.

Propagação Sementes.

Espaçamento 0,2m - 0,3m entre linhas X 0,1m - 0,15m entre plantas.

Época de colheita 60 a 90 dias após o plantio.

Observações Planta anual, pode ser semeada diretamente sobre canteiro ou por meio de mudas. Não tolera solos 
encharcados; é mais produtiva em condições de clima ameno (15-20oC).

Pode ser cultivada em vasos ou jardineiras com pelo menos 35cm de profundidade.

A adubação de plantio é realizada entre 15 e 30 dias antes da semeadura ou plantio com a incorporação de 20 a 60t/ha de 
composto orgânico ou esterco bem curtido de gado (sendo a maior dose para os solos arenosos ou menos férteis)

+ 2 a 4kg/ha de boro + 3kg/ha de zinco. Para a adubação de cobertura, colocar de 50 a 100g/m2 de torta de mamona ou 
bokashi, dividindo em duas aplicações, aos 15 e 30 dias após germinação ou transplante das mudas.

Dica: não deixe as raízes ficarem expostas ao sol, pois elas podem ter sua qualidade diminuída, por isso é recomendado que 
sejam cobertas com terra ou palha as que ficarem expostas acima da superfície do solo.
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 A yacon é uma planta arbustiva, perene, com até dois 
metros de altura, originária da região dos Andes. É uma raiz 
tuberosa que foi introduzida no Brasil por descendentes de 
japoneses, por volta de 1989, e aqui ficou conhecida como 
batata yacon ou batata diet. Seu sabor é adocicado, refres-
cante e se assemelha ao sabor de pera. A yacon geralmente é 
consumida in natura, mas atualmente já vem sendo aprecia-
da também na forma de farinha ou chips, desidratadas. 

 A raiz yacon possui minerais como o potássio e menores 
quantidades de cálcio, fósforo, magnésio, manganês, zinco e 
ferro. Diferente da maioria das raízes, a yacon armazena car-
boidratos na forma de frutano (inulina e frutoligossacarídeo 
- FOS), que são carboidratos de reserva, ou seja, polímeros 
de frutose unidos pela ligação Beta 2-1 com uma molécula 
de glicose na sua extremidade. Suas fibras são resistentes às 
ações das enzimas digestivas, chegando intactas ao intestino, 
estimulando o crescimento das bifidobactérias, que irão fazer 
a fermentação e assim liberar ácidos graxos de cadeia curta, 
facilitando a absorção de ferro, magnésio e cálcio. Isso ocor-

YACON – Smallanthus sonchifolius

re devido à diminuição do pH e consequente solubilização de 
sais minerais em complexação. Além disso, aumentam o volu-
me fecal e estimulam o peristaltismo. Portanto melhoram as 
funções intestinais, além de prolongar a sensação de sacieda-
de e favorecendo a imunidade, podendo contribuir no con-
trole e/ou na prevenção de doenças e disfunções metabólicas 
como obesidade, hipertensão, diabetes, síndrome do cólon 
irritável, colesterol elevado, doenças cardíacas e osteoporose. 
A maior concentração de FOS na yacon se encontra no pe-
ríodo de colheita, entre 31 e 35 semanas do plantio. Com a 
maturidade, a tendência de FOS é se degradar em frutose, 
glicose e sacarose; para que essa conversão seja mais lenta 
deve ser armazenada sob refrigeração. Portanto as raízes para 
consumo in natura devem ser armazenadas em câmara fria, à 
temperatura de 4°C, por um período de até 30 dias. 

 Para obtenção de raízes secas, estas devem ser lavadas 
em água corrente, descascadas, fatiadas na forma de chips de 
0,3cm de espessura e colocadas para desidratar em tempera-
tura de até 50°C.

Época de plantio Ano todo.

Propagação Rizóforos que podem ser plantados direto no campo e gemas axilares que devem sofrer enraizamento 
em cinzas de casca de arroz.

Espaçamento 1m - 0,8m.

Época de colheita Entre oito a nove meses após o plantio.

Observações Planta perene, tolera baixas temperaturas, não tolera solos encharcados; são plantadas em leiras de 
30cm a 40cm de altura por um metro de base.

Pode ser cultivada em vasos ou jardineiras com pelo menos 35cm de profundidade.

Na adubação da cultura da batata yacon, segue-se a mesma recomendação citada para a batata-doce.

•  Coloque pedriscos ou argila expandida no fundo do vaso, o qual deve ter tamanho 
aproximado maior que 35cm de diâmetro e de profundidade.

•  Coloque o substrato 1:1 = 1 terra areno-argilosa : 1 húmus + 500g de torta de 
mamona e umedeça.

•  Após 15 dias, transplantar as mudas das raízes tuberosas.

•  Cuide, regue e colha na época certa.

CULTIVANDO RAÍZES TUBEROSAS EM VASOS
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Chips de batata-doce
Ingredientes
•  Batata-doce
•  Azeite 
•  Sal
•  Alecrim a gosto

Preparo
Higienizar as batatas-doces, cortar em fatias finas. Distribuir em uma assadeira, regar com azeite, 
salpicar sal grosso e o alecrim. Levar ao forno, mexendo de “vez em quando” até dourar ou estar 
crocante.

Observação: pode ser com ou sem casca.

Nhoque de batata-doce
Ingredientes
•  1kg de batata-doce (amarela, 

roxa ou rosada)
•  1 a 2 ovos 
•  1 colher (chá) de sal
•  Farinha de trigo (apenas para 

dar o ponto)

Preparo
Cozinhe as batatas até ficarem bem macias; ainda quentes, passe-as no espremedor e 
acrescente os ovos, bem como a farinha, aos poucos, até a massa desgrudar da mão. 
Em superfície enfarinhada, faça os rolinhos com a massa e corte-os com o auxílio de 
garfo ou faca, mais ou menos 2cm. Em uma panela com água fervente, vá colocando 
os nhoques aos poucos até eles subirem. Quando atingirem a superfície, retire-os com 
o auxílio de uma escumadeira e coloque-os num escorredor de macarrão e passe água 
fria (choque térmico). Deixe escorrer e coloque-os no refratário que irá servir com o 
molho de sua preferência.

Bolo de beterraba
Ingredientes
•  3 beterrabas médias
•  1 xícara (chá) de suco de laranja
•  3 ovos (claras em neve)
•  1 e ½ xícaras (chá) de açúcar
•  2 colheres (sopa) de margarina ou manteiga
•  3 xícaras (chá) de farinha de trigo
•  1 colher (sopa) de fermento em pó

Preparo
Lavar e descascar as beterrabas. Bater no liquidificador juntamente com 
o suco de laranja. Em uma tigela, misturar as gemas com o açúcar e a 
margarina. Acrescentar o suco de laranja com a beterraba liquidificados. 
Juntar a farinha de trigo e misturar bem. Adicionar as claras em neve e o 
fermento em pó, misturando levemente. Levar ao forno para assar.

Salada de beterraba refrescante
Ingredientes
•  2 beterrabas grandes cozidas
•  1/2 abacaxi pequeno
•  1/2 a 1 lata de creme de leite

Preparo
Cozinhar as beterrabas com casca e reservar.  Quando estiverem frias, cortá-las 
em cubos, assim como o abacaxi. Em um refratário, acrescentar o creme de leite 
misturando todos os ingredientes e servir gelada.

Smoothie de batata yacon
Ingredientes
•  150mL de leite ou bebida vegetal 
•  1 colher sopa de quinoa em flocos 
•  1 colher sopa amaranto
•  Pedras de gelo (o suficiente para ficar na consistência de smoothie)
•  1/2 a 1 unidade de batata yacon pequena
•  1 rodela de abacaxi ou a fruta de sua preferência
•  Adoçar a gosto

Preparo
Liquidificar todos os ingredientes e servir.

Batata yacon sautée
Ingredientes
•  1 batata yacon
•  2 dentes de alho
•  Azeite 
•  Sal e especiarias a gosto

Preparo
Refogar o alho com o azeite, sal e as especiarias. Juntar as batatas cortadas em cubos e 
cozinhar até que estejam macias.
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LAMBARICULTURA
O foco agora é o mercado de petiscos!

Vitrine Tecnológica

Fábio Sussel  –  Pesquisador científico da Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento (UPD) de Pirassununga
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios/Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (Apta/SAA)

sussel@apta.sp.gov.br

A criação de lambaris é a mais nova atividade dentro da aquicultura. Nos últimos anos a lambaricultura vem “nadando 
a braçadas largas” no cenário aquícola. Estima-se que, em 2012, a produção nacional era em torno de 60 milhões de 
unidades por ano. Atualmente, essa quantia já ultrapassou 180 milhões de lambaris. O Estado de São Paulo é o maior 

produtor, respondendo por mais de 80% da produção nacional. Ressalta-se que a atividade vem crescendo também fortemente 
em Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso do Sul.

 De olho no mercado de petiscos, a expectativa é de crescer ainda mais. Até então, toda a produção comercial de lambaris é 
voltada para o mercado de isca-viva utilizada na pesca esportiva. O mercado de petisco sempre foi atraente e com alta deman-
da, porém a limpeza manual desse pequeno peixe sempre foi um entrave. Muitos pequenos piscicultores tentaram atuar nesse 
mercado, porém a produtividade máxima de 20kg de lambaris processados por dia, quantidade que uma pessoa consegue, não 
dava viabilidade ao negócio. 
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 Foi aí que, por meio da Unidade de Pesquisa e Desen-
volvimento (UPD) de Pirassununga, vinculada à Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios, tive a iniciativa de desen-
volver uma máquina para eviscerar lambaris. Tudo começou 
em um evento já tradicional de piscicultura organizado pela 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). Foi na 
AquiShow 2015, realizada em Santa Fé do Sul, região noroeste 
do Estado de São Paulo, onde estive a convite do extensionista da 
CATI Fernando Carmo, que a ideia foi apresentada a uma empre-
sa especializada na fabricação de equipamentos para frigorífico 
de peixes, a qual estava expondo no evento. Na condição de pes-
quisador em lambaris, era algo que o setor produtivo me cobrava 
muito. Tinha a ideia de como tal equipamento poderia funcionar, 
mas me faltavam os conhecimentos da parte de engenharia.

 Tudo foi feito a quatro mãos; enquanto o engenheiro 
Joaquim Ferreira desenhava o equipamento, eu passava infor-
mações biométricas (peso, comprimento, altura e tamanho 
padrão) dos lambaris. Meses depois, a ideia saiu do papel e 
o primeiro protótipo foi desenvolvido. Os resultados foram 
animadores, porém era possível melhorar ainda mais e um se-
gundo protótipo foi desenvolvido. Quando fui até Blumenau 
(SC), onde a empresa que desenvolveu o equipamento se 
encontra sediada, para conferir na prática o desempenho da 

máquina, confesso que fiquei até emocionado em ver a má-
quina trabalhando com tanta agilidade e qualidade. Foi muito 
gratificante participar de um projeto como esse e depois ver o 
resultado final com êxito.

  Pequenos ajustes, visando principalmente à segurança dos 
operadores, ainda precisavam ser feitos. Não era uma “enge-
nhoca”, construída com pedivela de bicicleta, motor de liqui-
dificador etc. Trata-se de um equipamento industrial, constru-
ído em aço inox, que oferece segurança aos operadores e é 
completamente lavável após um dia de serviço.

 O conjunto completo de evisceração do lambari custa, ao 
preço atual, R$ 42 mil e é composto por três equipamentos: 
um para escamar, outro para eviscerar e, por fim, um para 
lavagem final do lambari já eviscerado. O abastecimento do 
equipamento é manual e possui capacidade de processar até 
250kg de lambaris por dia, ou seja, bem mais eficiente que 
os 20kg/dia na limpeza manual. A produtividade é apenas um 
dos fatores, pois, além da qualidade do produto final, tem ain-
da a questão operacional do dia a dia, pois não adiantaria con-
tratar 10 funcionários para limpar lambaris, pois não durariam 
um mês na atividade. Quem já limpou lambaris sabe bem do 
que estou falando.

O desenvolvimento do equipamento

A demanda
 Atualmente, somente no Estado de São Paulo, há um con-
sumo de 60 toneladas por mês de lambaris para petiscos. 
Porém não é o lambari criado em piscicultura e sim da pesca 
extrativa, especialmente a praticada no lago de Furnas (MG). 
De acordo com informações da Pescados Rio Preto, uma dis-
tribuidora de peixes e frutos do mar, se tivesse produto, ha-
veria mercado para mais 60 toneladas. Deve-se ressaltar que 
o lambari proveniente de criação é bem diferente desse da 
pesca extrativa, tanto em termos de apresentação quanto de 
sabor. Enquanto o lambari da pesca extrativa é grande (entre 
10cm e 12cm) e muitas vezes tem o seu sabor original altera-
do devido à más condições de conservação logo após a captu-
ra, o lambari da aquicultura é menor (de 5cm a 6cm) e, por ser 
abatido no gelo, não perde seu sabor original. Sendo de me-
nor porte, fica mais sequinho após a fritura e, posso garantir, 
é o lambari com verdadeiro sabor de lambari, bem diferente 
desses que eventualmente encontramos em supermercados. 

 Deve-se ressaltar que demanda é diferente de mercado. 
Por se tratar de um produto diferente do tradicionalmente 
encontrado, considera-se que o desafio será transformar de-
manda em mercado. Apesar de serem produtos com caracte-
rísticas diferentes, inevitavelmente ocorrerão comparações. E 
aí os baixos preços observados pelo lambari da pesca extrati-
va podem atrapalhar na comercialização inicial do produto da 
aquicultura. Enquanto o lambari da pesca extrativa é comer-
cializado em torno de R$ 12,00 – 13,00 o quilo, o lambari da 
aquicultura terá que ser comercializado por pelo menos R$ 
40,00 o quilo. Valores inferiores a esse não valerão a pena, 
pois o mercado de isca-viva será mais atrativo. 

 Num primeiro momento, até causa espanto o valor de 
R$ 40,00 o quilo, mas pensando em uma porção de 250 gra-
mas a R$ 10,00, aí fica mais atrativo. O diferencial para atrair 
e convencer o consumidor ficará por conta da qualidade e do 
sabor original. Nos locais onde a máquina já está em ativi-
dade – Camboriú (SC), Terra Rica (PR) e Buritizal (SP) – falta 
matéria-prima para atender à demanda. Conforme relato dos 
lambaricultores dessas regiões, quem prova uma vez torna a 
procurar o produto. 
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Transferência de conhecimentos
 A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, por meio do Instituto de Pesca (IP/Apta) reali-
za, anualmente, três cursos sobre lambaricultura. Em abril e 
outubro na UPD de Pirassununga e em junho no Instituto de 
Pesca, em São José do Rio Preto. DVDs sobre “Reprodução 
Induzida do Lambari e Técnicas de Cultivo” são comercializa-
dos pela Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag).

O mercado de lambaris
 Para quem já produz lambaris, as notícias são animadoras. 
Mesmo com o expressivo aumento da produção nos últimos 
anos, ainda faltam lambaris para isca-viva nos finais de 
semana com feriado prolongado. Ou seja, a demanda ainda 
não é completamente atendida. Isto porque a pesca esportiva 
também vem crescendo em ritmo acelerado. Com a entrada 
em funcionamento das máquinas ocorrerá, naturalmente, 
uma menor oferta de lambaris para a pesca esportiva. 
Consequentemente, aumento nos preços pagos ao produtor. 

 Conforme estudos realizados na UPD de Pirassununga, é 
possível a realização de até três ciclos de lambari por ano. 
Trabalhando-se com densidades de estocagens seguras, ou 
seja, 50 lambaris/m2, e comercializando ao preço de R$ 0,16 
a unidade para os intermediários, é possível um lucro líqui-
do de R$ 15,00/m2/ano (o custo de produção é em torno de
R$ 0,06/unidade). Bem mais atrativo que a criação de pacus, 
por exemplo, que propicia uma renda de R$ 5,00/m2/ano.

 O preconceito dos piscicultores tradicionais ainda é gran-
de porque o lambari é uma espécie de pequeno porte e, é 
claro, que lambari dá muito mais trabalho do que uma criação 
de pacus, mas se o objetivo é ter renda, então tem que fazer 
a conta!
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Patente da máquina
 Em reconhecimento à importante e decisiva contri-
buição no desenvolvimento do equipamento, a Branco 
Máquinas cedeu os direitos de invenção ao pesquisador 
Fábio Sussel, da Apta. Conforme processo BR 10 2017 
0018717, protocolado junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), a Apta é a depositante da 
patente e o pesquisador Fábio Sussel, o inventor do equi-
pamento.
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Casa da Agricultura 

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

O gosto azedo do limão contrasta com o doce momen-
to pelo qual o município de Itajobi vem saboreando 
em relação às expectativas dos produtores com a 
construção do entreposto de peixe, viabilizado pelo 

Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado. O empreendi-
mento fez com que aumentasse o trabalho de orientação aos 
produtores por parte dos técnicos da Casa da Agricultura (CA) 
de Itajobi, considerando que a cidade que mais produz limão 
no Brasil tem em vista outra cadeia, a piscicultura.

 O município de Itajobi, vinculado à CATI Regional Catan-
duva, que é berço de ícones da música sertaneja, como Liu 
e Léo e Zico e Zeca, fica na região noroeste do Estado de São 
Paulo, distante cerca de 430km da capital e conta com uma 
população estimada em 15 mil habitantes, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em meio 
à atual crise que assola boa parte das cidades do País, Itajobi 
vive um momento de crescimento e progresso, que pode ser 
constatado quando o assunto é o campo. O reflexo do des-
taque da agricultura em Itajobi se deve, em grande parte, à 
incansável e sempre presente participação dos servidores da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), repre-
sentada no município pela CA.

 Embora o limão continue reinando em Itajobi, cidade que 
produz cerca de 900 mil toneladas de limão tahiti por ano, 
a piscicultura tem sido a “menina dos olhos” dos produto-
res, sobretudo com a aquisição do entreposto de peixes via-
bilizado com recursos do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Itajobi (Appri). Coube aos técnicos da CA, liderada pelo 
engenheiro agrônomo Marcos Traldi, fornecer o apoio neces-
sário para que os produtores de peixe tenham condições de 
aumentar sua produção e, consequentemente, atingir novos 
mercados. Atualmente, a produção de peixe em Itajobi é de 

cerca de 240 toneladas/ano, sendo que o frigorífico terá ca-
pacidade para 800 toneladas/ano. A comercialização é feita 
junto aos frigoríficos e pesque-pagues da região, mas a inten-
ção dos produtores é ampliar a produção devido à chegada do 
entreposto de peixe.

 O empreendimento teve custo total de R$ 1.142.857,14, 
sendo que R$ 800 mil foram viabilizados pelo Microbacias II e 
a contrapartida, de R$ 346.039,87, por parte da organização 
rural. A Proposta de Negócio viabilizou, ainda, caixas para 
transporte, caminhão, descamadeira, máquina de gelo, 
máquina de tirar pele, entre outros itens.

Em 
Itajobi, 

PEIXE e LIMÃO
são a combinação que 

dá certo no prato e
na agricultura

Vinícius Agostini

João Vandir Aparecido alimenta sua criação de peixes
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Na prática
 Os técnicos João Luís Cardoso de Oliveira e Marcos Traldi, da CA, 
investem em visitas técnicas e orientações que têm sido de grande 
valia no intuito de preparar os produtores para o mercado de 
peixes, como no caso de José Deomar Ranolfi, produtor de limão 
que, após os conselhos e orientações de Traldi, decidiu investir na 
piscicultura. “Esse produtor não tinha nenhum tanque-rede, mas 
passou a produzir peixe graças ao potencial que a propriedade 
possui, aliado à chegada do frigorífico”, explicou Traldi, que está 
na CA desde o ano 2000. Para o produtor, o apoio técnico da CATI 
foi essencial. “Nunca trabalhei com o peixe e o pessoal da CATI 
deu, e continua dando, todo o suporte”, afirma o produtor, que é 
presidente da Associação dos Produtores Rurais de Itajobi (Apri), 
organização rural que cedeu o terreno para que a Appri pudesse 
construir o entreposto.

 O médico veterinário da CA, João Luís Cardoso de Oliveira, é um 
dos grandes incentivadores do frigorífico e auxiliou os produtores 
na documentação do Projeto Microbacias II - Acesso ao Mercado, 
que viabilizou o empreendimento. “Nós, servidores, estamos aqui 
para ajudar a agricultura paulista e fazer dela um meio sustentável 
e rentável”, classificou.

 Na propriedade de João Vandir Aparecido, produtor e presidente da Appri, 13 tanques-rede estão repletos de peixes para se-
rem comercializados. “Sou produtor de peixe há 20 anos e estou na agricultura desde que nasci. Com a chegada do Microbacias 
II, passei a investir na produção de tilápia em tanque-rede, principalmente para o frigorífico, que deve ficar pronto em até 90 
dias”, afirmou. João informou, ainda, que o caminhão adquirido com o Projeto foi entregue e já é utilizado. “Atualmente, 25 
produtores são associados e utilizam o caminhão para transportar o peixe até o mercado”, explicou o produtor, que espera ter 
um aumento de produção de 150%, passando de 20 para 50 toneladas/ano. De acordo com Marcos Traldi, o mercado para 
comercialização de tilápia é favorável, além da oportunidade de obter um preço mais vantajoso para o produtor.
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Limão, um doce negócio
 Com cerca de 1,2 milhão de pés de limão 
espalhados pelas propriedades da cidade, Itajobi 
espera obter oficialmente o título de “Capital 
Nacional do Limão”. Foi protocolado, no mês 
de julho deste ano, um projeto que confere ao 
município de Itajobi tal título. A proposta, inclusive, 
recebeu o aval da Prefeitura Municipal, que anexou 
um ofício ao projeto de lei, com o qual argumenta 
em números do IBGE, da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Associação 
Brasileira de Produtores de Limão (Abpel), as razões 
para a cidade receber o título nacional.

 O limão é responsável por 70% da renda do município, que é um grande exportador do fruto. Prestes a 
ser finalizado, o último Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São 
Paulo (LUPA) revela que Itajobi possui 1.329 propriedades agrícolas, sendo 593 dedicadas ao cultivo do limão, 
como no caso do produtor Horácio Perez, que possui 22 alqueires. Produtor há quase 50 anos, Horácio afirma 
que colhe de cinco a seis caixas de limão por pé. “O Marcos me ajuda muito em relação ao manejo do mato, à 
análise de solo e também à adubação. Além disso, sempre que preciso, procuro a Casa da Agricultura”, disse 
o produtor, que também cultiva laranja e tangerina. O responsável pela CA de Itajobi afirma que Horácio é um 
excelente produtor. “O trabalho que nós mais desenvolvemos nessa propriedade é o de levar novas tecnolo-
gias e informações, como por exemplo passar a usar produtos orgânicos ao invés de químicos”, explicou.

Vinícius Agostini

José Deomar Ranolfi e Marcos Traldi: apoio técnico na prática

Horácio Perez produz limão há quase 50 anos
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Mais de 40 anos em prol da agricultura no Estado de São Paulo

Com a palavra, o diretor
O diretor da CATI Regional Catanduva, da qual Itajobi é da área 
de atuação, afirma que produtores de peixe de toda a região estão 
empolgados com a construção do frigorífico. “Com o entreposto, 

muita gente tem nos procurado para reativar ou ingressar na 
piscicultura e nós, da Regional, fornecemos orientação constante 

ao Marcos Traldi e aos técnicos, pois acreditamos que o maior 
desafio, no momento, é conciliar produção e comercialização, 

embora estejamos confiantes de que tudo dará certo”, ressaltou 
Cláudio Giusti.

Em relação ao trabalho executado pelo responsável pela CA, 
Giusti não poupou elogios. “A função do Marcos é essencial. 

Ele está no município há muito tempo e todos os produtores têm 
confiança nele, assim como eu”, afirmou.

 Edson Gomes dos Santos, técnico de apoio da CA de Itajobi, 
é servidor da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) 
do Estado de São Paulo há 41 anos. Durante todo esse período, 
Edson trabalhou em diversas cidades, como Novo Horizonte, 
Guarani d’Oeste e Fernandópolis. Nesta última, Edson exerceu 
a função de chefe de operações no Núcleo de Produção de 
Sementes (NPS), do Departamento de Sementes, Mudas e 
Matrizes (DSMM) da CATI. “Lembro-me que, naquela época, 
entre 1984 a 1995, o NPS foi campeão por quatro vezes na 
venda de sementes de algodão”, orgulha-se ao rememorar. 
No ano seguinte, Edson foi transferido para Itajobi, onde 
trabalha atualmente. “Por aqui, atuei na área de conservação 
do solo e participei dos três Censos Agropecuários, também 
conhecidos como LUPA, em 1996, 2007 e 2017”, recordou.

 Ao longo de 20 anos de trabalho em Itajobi, Edson 
vivenciou o crescimento da cidade e da produção de limão. 
“Itajobi sempre teve a citricultura como destaque, mas 
o investimento dos produtores no limão ocorreu após o 
preço de comercialização da laranja despencar, em meados 
dos anos 2000. A partir de então, o limão ganhou força”, 
avaliou. Prestes a se aposentar, Edson afirma ser grato por ter 
contribuído com o desenvolvimento da agricultura em todas 
as cidades pelas quais passou, em especial Itajobi. “Deixei 
minha marca”, concluiu.

Vi
ní

ci
us

 A
go

sti
ni

Vinícius Agostini

Da esquerda para a direita: Edson Gomes dos Santos; Fernando Luiz Fiori; Marcos 
Traldi; João Luís Cardoso de Oliveira – equipe técnica da Casa da Agricultura de 
Itajobi.
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NOVOS
CAMINHOS DA
AQUICULTURA

PAULISTA
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br
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maior com o incremento de outras atividades aquícolas, 
como criação de mariscos, camarão e outras espécies de 
peixes. Trata-se de uma importante fonte de proteína, 
que oferece benefícios à saúde; São Paulo tem o maior 
mercado consumidor e certamente pode se tornar tam-
bém o maior produtor em atividades variadas”, destacou 
o secretário.

 Desde a publicação do decreto, a CATI, a Coor-
denadoria de Defesa Agropecuária (CDA) e o Instituto 
de Pesca (IP), órgão da Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta/SAA), bem como a Companhia 
de Saneamento do Estado de São Paulo (Cetesb), órgão 
ligado à Secretaria do Meio Ambiente, vêm realizando 
esses encontros regionais para difundir a aquicultu-
ra. Denominados “Os Novos Caminhos da Aquicultura 
Paulista”, esses encontros reúnem técnicos, estudantes, 
piscicultores e aquicultores; até o momento, quase mil 
pessoas assistiram às palestras que abordaram temas 
variados, desde o passo a passo para o preenchimento 
da DCAAq, às atividades mais complexas, que ficaram a 
cargo da Cetesb, para áreas médias (até 50ha de lâmina 
d’agua) ou grandes (igual ou maior que 50ha), passando 
pelas questões de sanidade das atividades e produtos (a 
cargo da CDA), as linhas de financiamento disponíveis, 
até as novidades para o setor. Uma delas, anunciada 
pelo secretário nesse último encontro, é a inauguração 
do segundo quarentenário do País destinado a peixes, 
que permitirá a importação de espécies sem riscos para 
a atividade.  

Com o sexto e último encontro deste ano, intitulado 
“Os Novos Caminhos da Aquicultura Paulista”, rea-
lizado em Ituverava, em setembro, a Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento (SAA) encerra o primeiro 
ciclo de atividades, que teve o objetivo de divulgar o de-
creto n.o 62.423, de 1.o de novembro de 2016, o qual de-
terminou os novos procedimentos para a regularização 
das mais diversas atividades aquícolas. Segundo José 
Luiz Fontes, assessor técnico da SAA, o decreto foi elabo-
rado a partir de uma demanda vinda da própria cadeia 
produtiva, que alegava a grande burocracia e os altos 
custos para a regularização de áreas. “Para as atividades 
de pequeno porte, portanto de menor impacto ambien-
tal, o aquicultor deve acessar o site da CATI ou procu-
rar a Casa da Agricultura para fazer a sua Declaração 
de Conformidade à Atividade Aquícola (DCAAq), sem 
qualquer custo”. Essas medidas, entre outras, tiveram 
o objetivo de impulsionar a aquicultura paulista”, frisou 
Fontes.

 Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, 
Arnaldo Jardim, a aquicultura foi destacada pelo gover-
nador Geraldo Alckmin como cadeia prioritária devido 
ao potencial de crescimento em São Paulo. “O Estado 
já é o maior produtor de tilápia do País, cerca de 61 mil 
toneladas/ano, mas esse número pode se tornar ainda 

Encontros regionais dão a largada para
uma nova fase de desenvolvimento do potencial paulista

O sexto e último encontro de 2017 foi realizado em Ituverava (SP), com 
a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento.
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Aquicultura   Modalidade de licenciamento

Pequeno porte     Declaração de Conformidade da Atividade de Aquicultura – DCAAq/SAA/CATI

Médio porte     Licenciamento simplificado Cetesb (25 Ufesp – R$ 626,75 por análise )

Grande porte    Licenciamento ordinário Cetesb (50 Ufesp – R$ 1.253,50 por análise)

 No caso da DCAAq, assim que preenchidas, as 
vias têm que ser impressas, assinadas e entregues na 
Regional CATI ou Casa da Agricultura mais próxima da 
propriedade. Após esse ato declaratório ser entre-
gue, o produtor passa a ter acesso às linhas de finan-
ciamento disponibilizadas pelo Fundo de Expansão da 
Agropecuária Paulista/Banco do Agronegócio Familiar 
(Feap/Banagro) e passa a estar em dia com a legislação 
para não correr riscos desnecessários de multa. São op-
ções de crédito para tanques-rede e escavados e podem 
ser acessadas desde que o produtor esteja de posse 
da Declaração de Aptidão ao Feap (DAF), emitida pela 
CATI. Para tanto, basta procurar a Casa da Agricultura ou 
Regional CATI mais próxima.

 Em Ituverava, onde aconteceu o último dos encon-
tros, a organização ficou a cargo das CATI Regionais 
Orlândia e Franca e reuniu técnicos também das 
Regionais de Ribeirão Preto e Barretos. Mais de uma 
centena de participantes compareceram à Faculdade 
Dr. Francisco Maeda (Fafram), parceira da CATI de longa 
data. Comandada pelo diretor Márcio Pereira, a Fafram 
tem um departamento voltado à aquicultura, o qual fun-
ciona há 10 anos tendo à frente a professora Rosângela 
Kiyoko Jomori Bonichelli, zootecnista com doutorado em 
aquicultura, que apresentou o que vem sendo feito pela 
Fafram na busca pelo desenvolvimento regional da pisci-
cultura.

 As outras palestras seguiram o mesmo padrão das 
atividades anteriores, com as apresentações do assessor 
técnico da Secretaria, José Luiz Fontes, que falou sobre a 
resolução e os benefícios que trouxe para os envolvidos 
nas atividades aquícolas. Fernando Penteado, secretá-
rio-executivo do Feap, apresentou as linhas de crédito 
disponíveis para aqueles que já estão com a situação 
regularizada junto à CATI e/ou à Cetesb, tanto para re-
gularização quanto para implantação de novas unida-
des. Falando em nome da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária, o médico veterinário Felipe Monteiro 
Bugni abordou a necessidade da Guia de Trânsito Animal 
(GTA) para animais aquáticos, ressaltando que também 
houve desburocratização e não é mais necessário o com-
parecimento às unidades da CDA, mas apenas fazer o 
preenchimento, via internet, da GTA.

 O diretor da CATI Regional Orlândia, Paulo César da 
Luz Leão, e da CATI Regional Franca, Pedro Avelar, des-
tacaram a importância desses encontros para difundir 

os benefícios criados pela Resolução e para a divulgação 
das novas normas que têm beneficiado o setor. “A re-
gularização se tornava onerosa e muitos preferiam não 
legalizar a atividade. Nesses encontros também é possí-
vel tirar dúvidas com os técnicos de todas as instituições 
envolvidas e trocar informações com outros parceiros de 
atividade. Em quase todo município há pelo menos um 
pesque-pague e, embora, muitos não tenham conheci-
mento, os proprietários de pesque-pagues também são 
considerados piscicultores e precisam regularizar a ativi-
dade preenchendo e entregando a DCAA, que não tem 
custo algum. Isso acaba por aproximar essas pessoas da 
CATI e das novidades para o setor. Há muito que crescer 
ainda”, frisou Leão.

 Suely Marlene Rodrigues, produtora de alevinos, que 
conhece boa parte dos proprietários de pesque-pagues 
e pisciculturas da região, afirmou que tem notado, pelos 
pedidos, que está havendo um aumento da atividade e 
concorda quando os técnicos da SAA dizem que o po-
tencial de São Paulo é grande e precisa ser explorado 
como atividade que garante emprego e renda. Maria de 
Lourdes Ferreira, de Santo Antonio da Alegria, ainda não 
preencheu a DCAA, mas já tem conhecimento. “Além do 
pesque-pague, eu sou funcionária da Prefeitura, então 
estou aproveitando para levar as informações para ou-
tras pessoas que procuram o órgão em busca de infor-
mações. Como não tem Casa da Agricultura em Santo 
Antonio da Alegria, vou procurar a Casa da Agricultura 
de Altinópolis, que fica na região, para entregar a minha 
declaração”, afirmou Lurdinha.

 A Resolução permite que as declarações possam ser 
feitas via internet, nos sites:

•  Declaração de Conformidade da Atividade de 
Aquicultura (DCAA):

http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/
declaracao-de-conformidade-da-at iv idade-de-
aquicultura-dcaa

•  Portal de Licenciamento Ambiental da Cetesb:
https://portalambiental.cetesb.sp.gov.br/pla/welcome.do

•  Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal 
(Gedave): 

https://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/ 
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Visita leva participantes a uma piscicultura de grande porte
nas águas do Rio Grande

 As atividades desse último encontro levou os 
interessados à Rifaina, onde puderam observar a 
piscicultura do grupo MCassab produtora de Fider 
Pescados. Às margens do Rio Grande, a piscicultu-
ra é voltada exclusivamente à produção de tilápia 
e trabalha para produzir cinco mil toneldas de ti-
lápia/ano. O sistema é dos mais modernos, total-
mente automatizado, para garantir a qualidade 
do pescado. São produzidos 900 mil alevinos/mês 
nos 12 tanques escavados. A engorda é feita em 36 
tanques-rede; são dois mil metros cúbicos com es-

paço suficiente para que cresçam até o abate, que 
também é feito em frigorífico próprio. Essa é uma 
das grandes produtoras do Estado, outras maio-
res encontram-se na região noroeste do Estado, 
mas a grande maioria encontra-se na faixa entre 
pequenos e médios produtores, que serão os res-
ponsáveis por alavancar a produção paulista, como 
acredita o governo do Estado nessa ação conjun-
ta entre os órgãos da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.

Instituto de Pesca
inaugura quarentenário para 

organismos aquáticos
 O Instituto de Pesca (IP), da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta), passou a contar, des-
de o dia 28 de setembro de 2017, com um novo laborató-
rio, localizado no Parque da Água Branca, na capital pau-
lista; o quarentenário de organismos aquáticos para fins 
de produção. O espaço tem o objetivo oferecer o serviço 
de controle sanitário e de saúde dos animais trazidos de 
outros países ou de diferentes bacias hidrográficas, redu-
zindo o risco de introdução e de disseminação de doenças 
no território brasileiro. 

 O novo laboratório de quarentena foi certificado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), seguindo a Instrução Normativa MAPA 4/2015, 
o que garante condições de biossegurança destinadas à 
recepção de animais aquáticos, desde larvas até reprodu-
tores, após o processo de translado ou importação. É o 
primeiro do Brasil vinculado a uma instituição pública e o 
quarto do País a oferecer esse serviço de biossegurança.

Instalações 
 Com 10 tanques de 500 litros de água, o laboratório tem 
capacidade para receber até 30 mil exemplares de 10 gra-
mas, ou 300 quilos de peixes, uma vez que o número de 
unidades pode variar de acordo com o tamanho do animal. 
Para garantir a segurança sanitária do local, o novo labora-
tório conta com sistema de recirculação de água tratada por 
filtros que utilizam luz ultravioleta. Análises periódicas para 
aferir a qualidade da água são realizadas pela equipe do IP 
e todo o volume utilizado no período da quarentena passa 
por um processo de desinfecção química antes do descarte. 
O laboratório conta, também, com um gerador para garan-
tir o funcionamento do sistema, caso haja interrupção no 
fornecimento de energia, evitando, por exemplo, a parada 
dos equipamentos de oxigenação, essenciais para os orga-
nismos aquáticos. Por fim, foram instaladas bombas de ae-
ração que utilizam baterias. Todo o sistema é monitorado 
remotamente por câmeras.

 O diretor técnico de departamento do IP, Luiz Marques 
da Silva Ayroza, destaca que  “a aquicultura é uma ativida-
de que está crescendo não só em São Paulo, mas em todo 
o País. A Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) estima que haverá um crescimento de 
mais de 100% da produção de pescado no Brasil até 2025, 
impulsionado principalmente pela aquicultura, já que não 
se espera aumento significativo do pescado oriundo da pes-
ca extrativa. Tendo em vista esse panorama, estamos certos 
de que haverá um aumento na importação de matrizes para 
o Brasil e esse crescimento trará consigo a necessidade de 
serviços de quarentena. Estamos preparados para absorver 
essa demanda”.

 A iniciativa do IP, além do serviço prestado para o setor 
produtivo, irá possibilitar a geração de dados sobre doenças, 
contribuindo para a segurança da fauna aquática brasileira. 
Atualmente, há 10 doenças de notificação obrigatória rela-
cionadas a peixe; amostras de todos os lotes recebidos são 
coletadas e enviadas para o Laboratório Oficial Central da 
Rede Nacional de Laboratórios Oficiais do MAPA (Aquacen), 
da Universidade Federal de Minas Gerais, o único certifica-
do para tais diagnósticos no Brasil. 

Leonardo Chagas
Jornalista – Instituto de Pesca/Apta/SAA 

O quarentenário está localizado no Parque da Água Branca, na 
capital  paulista.
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Atividade em ascensão no território paulista,
com apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

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

 Exemplos de atuação integrada entre unidades da pasta 
da Agricultura são as Unidades Demonstrativas (UDs) instala-
das em várias partes do Estado e conduzidas pela CATI e pela 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), por 
meio de seu Instituto de Pesca e pelos polos regionais. 

 Fernando Jesus Carmo, engenheiro agrônomo da CATI 
Regional Jales, e responsável pela área de piscicultura na CATI, 
destaca os resultados de duas. “Uma das Unidades está instala-
da em Itajobi, município pertencente à área de atuação da CATI 
Regional Catanduva, na propriedade de um produtor rural, que 
tem a piscicultura como uma de suas fontes de renda”.

 O técnico destaca ainda que, nessa Unidade, o produtor 
rural utiliza o efluente da piscicultura para irrigar sua cultura 
de limão tahiti, procedimento que oferece vantagem em dois 
sentidos: 

•   como o volume de água usado na irrigação é grande, a re-
novação da água dos viveiros também é alta, favorecendo 

Quando se fala em aquicultura no Estado de São Paulo, 
as imagens que vêm à mente de grande parte das pes-
soas são as da pesca e da piscicultura, a qual atual-

mente é a principal atividade desse ramo da produção de pro-
teína animal. No entanto, o conceito é mais amplo, podendo 
ser definido como a produção de organismos aquáticos, como 
peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios e plantas aquáticas 
para uso do homem.

 Nos últimos anos, o governo estadual, atento às deman-
das dos integrantes da cadeia produtiva da aquicultura, tem 
investido em ações integradas, principalmente por meio de 
suas unidades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
nas áreas de pesquisa e extensão rural, visando ao fortale-
cimento da produção aquícola, como atividade econômica e 
social e de segurança alimentar.  

  No âmbito da extensão rural, o coordenador da CATI, 
João Brunelli Júnior, destaca: “Nosso desafio é fortalecer a 

cadeia produtiva da aquicultura, o que passa por várias eta-
pas, sendo a primeira a regularização ambiental, na qual es-
tamos empenhados, incentivando a adesão dos piscicultores 
à Declaração de Conformidade da Aquicultura, como pode ser 
visto em reportagem desta edição. O passo seguinte é discutir 
a organização da produção de matéria-prima, que deve ser 
produzida de forma correta, com qualidade e dentro dos pa-
râmetros legais, visando à atividade econômica voltada ao 
mercado. Nesse sentido, no âmbito do Projeto Microbacias 
– II temos apoiado a comercialização, o beneficiamento e o 
transporte dessa produção, que é altamente perecível, com 
investimentos em empreendimentos que irão impulsionar o 
processamento final e a colocação da produção familiar no 
mercado, de forma competitiva. Ao mesmo tempo, também é 
preciso que os integrantes da cadeia se organizem e invistam 
na popularização do consumo de proteína oriunda da aquicul-
tura, pois ainda há mercados a serem trabalhados, inclusive o 
da merenda escolar e o institucional”.

Ações integradas da extensão rural e da pesquisa:
Unidades Demonstrativas e capacitações

o nível de oxigenação e outros parâmetros de qualidade de 
água; 

•   o efluente da piscicultura, usado para irrigação da cultura 
do limão, é rico em nutrientes, melhorando sensivelmente 
o desenvolvimento das plantas.

 O segundo exemplo é a Unidade Demonstrativa de Santa Fé 
do Sul, município atendido pela CATI Regional Jales, instalada 
em uma propriedade onde está sendo verificada a viabilidade 
do descarte de peixes mortos em fossa biodigestora. “Nesse 
projeto, o material é descartado de forma adequada, podendo 
ser transformado em biofertilizante de boa qualidade, o qual 
pode ser utilizado em outras culturas da propriedade”, explica 
Fernando, afirmando que os resultados obtidos têm sido 
excelentes e que, em breve, o experimento será concluído e 
divulgado. 

 Outros exemplos de ação integrada na SAA são as capa-
citações e os eventos realizados em conjunto pelas áreas de 
extensão rural e pesquisa.
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 No início do ano 2000 não existia piscicultura em tanques-
-rede na região noroeste do Estado de São Paulo, apesar do 
grande potencial oferecido pelos reservatórios das usinas 
hidrelétricas instaladas. “Isso porque a tecnologia ainda não 
estava bem difundida na região, nem os produtores estavam 
organizados para investir de forma maciça”, explica Fernando 
Carmo.

 Num trabalho coordenado por técnicos de Casas da 
Agricultura da região, com a parceria da Secretaria de 
Aquicultura e Pesca do governo federal; prefeituras muni-
cipais; da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta), por meio do Instituto de Pesca; da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp); entre outros, e contando com a 
dedicação de um grupo de pessoas que incluía pescadores, 
produtores rurais e trabalhadores de baixa renda, foram ins-
taladas duas Unidades Demonstrativas de piscicultura em 
tanques-rede, nas quais, durante dois anos, foram capaci-
tados trabalhadores e técnicos, bem como demonstrada e 
adaptada uma tecnologia de produção viável para a região. 
“O trabalho dos assistentes agropecuários da CATI e dos técni-
cos conveniados foi fundamental para o sucesso das ações de-
senvolvidas nessas Unidades. Além das atividades rotineiras, 
foram realizados vários cursos, excursões técnicas, seminários 
e feiras visando ao intercâmbio de informações e a transfe-
rência de conhecimento aos piscicultores da região”, avalia 
Fernando Carmo.

 Moisés José Teixeira é um dos produtores que relata a im-
portância do trabalho realizado sob a coordenação da CATI. 
Morador do Sítio Santa Terezinha, o piscicultor é presidente 
da Cooperativa de Piscicultores de Santa Fé do Sul e Região, 

organização que tem uma unidade de piscicultura em tan-
ques-rede em Santa Fé do Sul, onde os cooperados trabalham 
com o objetivo de terem uma renda adicional. “Iniciamos a 
atividade com poucos recursos e, hoje, comemoramos uma 
produção anual de quase 200 toneladas; crescemos na faixa 
de 10 a 15% por ano, graças ao apoio da CATI e das Casas 
da Agricultura. Além da assistência técnica, os extensionistas 
organizam cursos, seminários e visitas que ajudam muito na 
aquisição de conhecimentos e experiência para tocarmos a 
piscicultura adequadamente. A Regional da CATI de Jales 
também tem ajudado muito na questão da organização dos 
produtores, orientando nas atividades da cooperativa. Outro 
apoio importante tem sido na orientação para a regularização 
ambiental das pisculturas da região. Nossa unidade de pisci-
cultura já tem a licença da Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb), bem como os outros documentos exi-
gidos, o que foi obtido com o apoio da CATI. A comercializa-
ção do nosso peixe é feita diretamente para frigoríficos e a 
maior parte para atacadistas. Estamos estudando, junto com 
a CATI, formas de vender ainda melhor e agregar valor à pro-
dução. Resumindo, posso afirmar que o trabalho da CATI tem 
sido fundamental para o desenvolvimento da piscicultura no 
Estado, não apenas na nossa região. Sem esse apoio, não sei 
se conseguiríamos sobreviver”.

 Atualmente, o polo produtivo de tilápia da região noroeste 
é o maior produtor do Estado de São Paulo e um dos maiores 
do Brasil, com uma produção aproximada de 30 mil toneladas 
por ano e três mil empregos diretos na cadeia produtiva.

Região de Santa Fé do Sul

Trabalhos de extensão rural 
realizados pela CATI na

 área da piscicultura
 Como o tema é amplo e envolve dife-
rentes sistemas de produção – marítimo e 
continental –, optamos por nos ater nesse 
tópico, essencialmente na piscicultura conti-
nental praticada em tanques escavados e 
barragens e, mais recentemente, em tanques-
-rede, principalmente em águas públicas, como 
as dos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

 Além da criação de peixes, o desenvol-
vimento da piscicultura paulista tem favore-
cido outras áreas, como o turismo rural, 
com a instalação de pesque-pagues em todo 
o território estadual e de frigoríficos para 
processamento – atividade que agrega valor 
com a filetagem e a produção de polpa de 
peixe; construção de fábricas de ração; ações 
que têm contribuído para o desenvolvimento 
de novas regiões produtoras, como o 
noroeste paulista e o Vale do Paranapanema, 
entre outras, onde a piscicultura toma as 
mais variadas formas, seja na produção de 
alevinos e de peixe para engorda, seja no 
processamento.
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Em algumas propriedades de Brotas, 
município ligado à CATI Regional Jaú, a 
piscicultura com tilápias é tradicional, 
mas na propriedade de Osmin Dibbern 
é integrada com a criação de rãs. “Há 
dois anos, tivemos um período de es-

cassez hídrica por falta de chuvas no Estado. Apesar de não 
termos sentido tanto em nosso município, tomei a iniciativa 
de montar um sistema de captação, com calha, de água de 
chuva na propriedade e instalar dois tanques. Para aproveitar 
essa água, em um tanque coloquei tilápias e no outro montei 
um ranário”, explica o produtor.
     Em suas atividades, o produtor conta com o apoio da 
médica veterinária Raquel Fernandes, da CATI Regional Jaú. 
“O Osmin é um produtor assíduo da Casa da Agricultura, 
participa de capacitações, busca orientações e procura se 
atualizar em projetos e políticas públicas disponíveis. Na 
questão da água, inclusive, temos como objetivo para um 
futuro próximo implementar um projeto-piloto para captação 
e armazenamento de água pluvial. Na área de ranicultura, 
a demanda foi dele e nós prontamente nos dispusemos a 
buscar conhecimento juntos. Desde então, estamos sempre 
atentos às novas tecnologias, principalmente na área de 
reprodução, pois um dos gargalos para os ranicultores é 

obtenção de imagos (forma juvenil da rã, com cerca de 7cm 
a 8cm)”, informa a veterinária, salientando que o ranário do 
produtor tem capacidade para 50 mil rãs.   

    Para incentivar a reprodução na propriedade, o produtor 
Osmin instalou um tanque reproduzindo o habitat das rãs. 
“Tem peixes vermelhos, plantas aquáticas e é revestido de ti-
jolos para proporcionar banhos de sol; ali ficam as matrizes e 
os machos”, esclarece o produtor, que estuda a literatura so-
bre o assunto, troca experiência com a extensionista da CATI, 
mas que ainda está em busca do ambiente adequado para a 
reprodução, para ampliar a produção, que ainda é conside-
rada “caseira”. “Rãs são muito exigentes, elas se reproduzem 
nos meses chuvosos (dezembro, janeiro e fevereiro). Estou 
me empenhando em tentar reproduzi-las, porque a oferta de 
imagos no mercado é reduzida, mas a procura por rãs é mui-
to grande e o mercado absorve tudo o que for produzido. Já 
obtive uma boa renda nesse segmento e pretendo continuar”.

    A propriedade também conta com um tanque-berçário, para 
onde vão os ovos já fertilizados; uma rã chega a colocar 10 mil 
ovos. O período de engorda vai de 90 a 120 dias. “Ou seja, a 
ranicultura proporciona um giro muito rápido em pouco es-
paço e com gasto reduzido de implantação, principalmente se 
houver reciclagem da água”, explica Raquel.

A Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO/
ONU) reconhece a maricultura - cultivo 
de animais e plantas em água salgada 
- como uma importante alternativa de 

geração de emprego, renda e alimento, que tem contribuído 
para a fixação de comunidades tradicionais em seus locais de 
origem. O esgotamento dos estoques de recursos pesqueiros 
decorrente do excessivo esforço de pesca observado mundial-
mente exige que todos os países elaborem políticas de de-
senvolvimento sustentável da maricultura, uma vez que essa 
atividade possui um enorme potencial de contribuição para o 
desenvolvimento social da zona costeira.

 No litoral norte de São Paulo, precisamente nas cidades 
de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, municípios liga-
dos à área de atuação da CATI Regional Pindamonhangaba, 
a instituição tem participado de uma rede de entidades, que 
buscam fortalecer o segmento e oferecer alternativas de ren-
da e emprego para os pescadores artesanais.

 “A CATI, por intermédio do engenheiro agrônomo Maurício 
Rúbio Alves, da Casa da Agricultura de São Sebastião, o 
Instituto de Pesca, o poder público municipal, a Associação 
dos Maricultores do Estado de São Paulo (Amesp), a Colônia 
dos Pescadores “Z-14 Almirante Tamandaré” e a Federação 
dos Pescadores do Estado de São Paulo sempre apoiaram os 
pescadores e buscaram fortalecer a pesca artesanal e a mari-
cultura, tanto por meio de incentivos como divulgação e ela-

Ranicultura: criação de rãs

Maricultura: cultivo de plantas e animais em água salgada

boração de projetos para acessos às linhas de crédito (exem-
plo da Associação dos Pescadores e Maricultores da Cocanha, 
em Caraguatatuba – seus associados foram os primeiros a 
obter crédito do Pronaf no litoral norte, com o apoio da CATI), 
como organização de cursos aos maricultores ou de pesqui-
sas para garantir o desenvolvimento do setor”, explica Haley 
de Carvalho, diretor da CATI Regional Pindamonhangaba, 
informando que, sob a coordenação do Instituto de Pesca e 
das Casas da Agricultura foram elaborados os Planos Locais 
de Desenvolvimento da Maricultura, no litoral norte e em 
Cananeia.

 Sobre as ações técnicas realizadas, Maurício Rubio deta-
lha: “O trabalho começou com uma parceria da CATI com o 
Instituto de Pesca, na pessoa do zootecnista Sérgio Ostini. 
Elaboramos em conjunto um trabalho de pesquisa e extensão, 
fizemos materiais didáticos (vídeo, cartilhas de histórias em 
quadrinho e pasquim). Nas comunidades da Praia Mansa e do 
Saco do Sombrio foram instaladas Unidades Demonstrativas 
(um long-line); por meio das escolas rurais dessas comuni-
dades, iniciamos o processo de extensão rural e discussão 
da proposta de se implantar as ‘fazendas marinhas’. Muitos 
iniciaram a criação e  desistiram diante das dificuldades de 
regularização dos cultivos, poluição, questões climáticas, fur-
tos, entre outras. Os que permaneceram estão tendo uma 
renda complementar à pesca artesanal, como João Eduardo 
Moraes, da Fazenda das Cigarras. Apesar dos entraves conti-
nuamos a apoiar a maricultura”.

AQUICULTURA VAI ALÉM DA PISCICULTURA
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 Em uma análise sobre os benefícios do Projeto Microbacias 
II para os piscicultores familiares paulistas, Fernando Carmo, 
responsável na CATI pelas ações técnicas na cadeia da aqui-
cultura, salienta que “o apoio do Projeto para a verticalização 
da produção é fator decisivo para que os aquicultores, por 
meio de suas organizações, possam agregar valor ao produto 
e ampliar suas lucratividades. É o que prevemos para municí-
pios como Riolândia e Itajobi (ver matéria Casa da Agricultura 
de Itajobi, na página 24), onde os piscicultores contarão com 
a infraestrutura de processamento, a qual está em fase de ins-
talação com recursos do Microbacias II”. 

 Nesse segmento, abrangendo a piscicultura, o Projeto 
conta com seis Propostas de Negócio em execução nas 
regiões abrangidas pela CATI de Mogi Mirim, Catanduva, 
Votuporanga, Presidente Venceslau e Dracena, nas quais 
estão sendo investidos mais de R$ 5,2 milhões.

MICROBACIAS II
Contribuindo para a inserção

no mercado da produção
da piscicultura familiar paulista

vista, pequenos produtores, que pudemos ter contato com 
novos conhecimentos e procedimentos administrativos, pró-
prios de sistemas empresariais, tanto da parte legal quanto da 
parte da técnica do empreendimento. Essa experiência que 
nos está sendo proporcionada pela CATI, por meio do Projeto 
Microbacias II, tem sido fantástica e pode ser levada para ou-
tras áreas de nosso trabalho e de nossa vida. Esse não é um 
Projeto imposto de cima para baixo; nós nos envolvemos em 
todas as etapas, até chegar no ponto em que se encontra. 
Conhecemos as dificuldades, participamos dos caminhos es-
colhidos e das soluções dos problemas encontrados. Agora, já 
nos consideramos empreendedores rurais”.

 Hoje, os produtores organizados na Associação, composta 
de 38 associados, dos quais 18 são piscicultores, estão aguar-
dando o início das obras do empreendimento financiado 
pelo Microbacias II, que está sendo erguido com recursos do 
Microbacias II, em investimento de mais R$ 1,1 milhão: um 
Entreposto de Pescado e Derivados - Frigorífico de Peixes, com 
sistema de Inspeção Estadual, onde pretendem fazer o abate, 
a evisceração e filetagem; produzir carne mecanicamente se-
parada (que pode ser utilizada em nuggets e hamburgueres), 
com embalagem, refrigeração e congelamento, conforme a 
demanda de mercado para comercialização; bem como se-
rão aproveitados os subprodutos que hoje são descartados, 
como os resíduos os quais serão comercializados com uma 
fábrica de ração de Santa Fé do Sul e, posteriormente, a pele 
subproduto; itens que antes iriam para o lixo e que alcançam 
um bom valor comercial no mercado. “Os produtores estão 
aguardando a conclusão das obras (o que deve acontecer até 
meados de março de 2018), para iniciar novos ciclos de cria-
ção. O potencial de produção instalado da Associação está em 
torno de 340 gaiolas, tomando um volume de aproximada-
mente 5.000m³, com capacidade de produzir até 1,1 milhão 
de peixes até este final de 2017. Se contabilizar a produção 
dos piscicultores não associados e a piscicultura de uma em-
presa instalada no município e que também vende peixe a 
“spot”, esse montante deve atingir dois milhões de unidades 
em 2017”, explica Juvenal.

 Falando sobre as expectativas dos produtores, o presiden-
te da Associação ressalta: “Estamos confiantes na prosperi-
dade da atividade com a construção do entreposto. Com ele 
haverá melhoria na qualidade de vida dos piscicultores, pois 
possibilitará aumentar a produção com a segurança de poder 
comercializar um produto com valor agregado, gerando renda 
e emprego, o que terá impacto na economia local”.

Exemplo de Riolândia
 “Em Riolândia, o assunto peixe, do ponto de vista técnico, 
é lição dada e lição aprendida. Com a implementação das 
ações do Projeto Microbacias II e com o incentivo para a 
regularização ambiental (a Declaração de Conformidade 
da Aquicultura já foi feita para os piscicultores de tanque 
escavado e os de tanque-rede já estão no aguardo da 
liberação da licença da Cetesb), os piscicultores familiares 
estão deixando de ser apenas produtores para se tornarem 
empresários rurais”. Assim, Juvenal Borges da Silveira, médico 
veterinário da Casa da Agricultura local, vinculada à CATI 
Regional Votuporanga, define as transformações que estão 
ocorrendo na piscicultura local.

 “Minha visão nesse processo, como técnico, é de que 
as pessoas envolvidas puderam acompanhar o passo a 
passo da criação e instalação de um projeto extremamente 
técnico, totalmente documentado, fundamentado em bases 
científicas e financeiras e agora podem tirar suas próprias 
conclusões, positivas ou negativas. Foi um amadurecimento 
empresarial coletivo, no qual todos puderam participar, 
opinar e acompanhar as decisões”, fala o agrônomo sobre o 
desenvolvimento do Microbacias II, ressaltando que o Projeto 
veio em excelente momento para Riolândia, “quando nasce 
uma nova oportunidade de negócios no município a partir 
de um recurso ambiental, de natureza hídrica, cuja utilização 
se faz com respeito e responsabilidade e com resultados 
simplesmente espetaculares sob todos os aspectos”.

 Estelito Filintro Rosa, presidente da Associação dos 
Produtores Rurais de Riolândia, que teve Proposta de Negócio 
aprovada no Microbacias II, concorda: “A convivência com a 
CATI e a ajuda que nos foi dada até o momento, para a ela-
boração de projetos, documentos técnicos e acesso a outras 
repartições, foi uma mudança significativa do nosso ponto de 
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Estado de São Paulo se destaca no combate ao

CANCRO CÍTRICO E AO GREENING
doenças que afetam os parques citrícolas

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

A cada cinco copos de suco de laranja consumidos no 
mundo, três são com a fruta cultivada no Brasil. Um 
dado impressionante e que evidencia o poder da la-

ranja no que diz respeito à riqueza econômica gerada pelo 
setor citrícola. No entanto, duas doenças vêm causando 
“dor de cabeça” para os produtores rurais, o cancro cítrico 
e o greening, este último caracterizado como a pior doença 
da citricultura mundial. Contudo, órgãos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo, 
como a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e 
a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), em parceria 
com o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), têm bus-
cado soluções para que essas doenças não sejam proliferadas 
nos pomares paulistas.

 A citricultura brasileira ocupa uma área estimada em 753 
mil hectares, sendo 659 mil de laranja, 44 mil de limão/lima 
ácida e 50 mil de tangerina, presente em mais de três mil 
municípios em todos os estados, porém mais concentrada 
nos Estados de São Paulo (com 60% da área total), da Bahia 
(9%), de Minas Gerais (7%), de Sergipe (7%), do Rio Grande 
do Sul (5%), do Paraná (5%) e do Pará (2%), de acordo com 
dados do Fundecitrus e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A riqueza gerada pelo setor está distribuí-
da em centenas de empresas, em milhares de propriedades 
rurais, gerando empregos, recolhendo impostos, movimen-
tando diversos estabelecimentos nos municípios onde está a 
produção. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), a citricultura foi o segmento que 
mais gerou empregos durante o ano de 2016, entre todas as 
categorias da agropecuária no Estado de São Paulo.

 Embora o panorama apresentado seja fascinante e provo-
que surpresa aos que desconhecem a potência da citricultura 
paulista, as duas doenças mencionadas têm incomodado o 
produtor de citros. No caso do greening, este é responsável 
por reduzir drasticamente a produção no estado da Flórida, 
nos Estados Unidos. Por lá, estima-se que mais de 90% das 
plantas estão infectadas com a doença - foram 100 milhões 
de caixas a menos nos últimos 10 anos. No Brasil, cerca de 
17% das plantas citrícolas estão infectadas, no entanto esse 
número se mantém estável há três anos.

O que são o cancro cítrico e o greening?

Cancro cítrico

•  Afeta todas as espécies e variedades de citros de 
importância comercial.

•  Com origem na Ásia, surgiu no Brasil em 1957.
•  Causa desfolha de plantas, depreciação da qualidade 

da produção e redução na produtividade pela queda 
prematura de frutos. 

•  Consiste no trânsito da bactéria de uma lesão 
previamente formada até plantas sadias ou até partes 
sadias de uma planta anteriormente afetada.

•  Pode ocorrer por ação de chuvas, por intermédio do 
homem, de máquinas, ferramentas, equipamentos, 
mudas, material de colheita e vestuário infestados.

Greening
 
•  Doença mais destrutiva dos citros.
•  Não há variedade comercial resistente à doença e as 

plantas contaminadas não podem ser curadas.
•  As bactérias responsáveis por causar a doença são 

transmitidas para as plantas de citros pelo inseto 
psilídeo. 

•  Surgida na Ásia, a doença foi identificada no Brasil em 
2004.

•  A bactéria se multiplica e é levada por meio do fluxo da 
seiva para toda a planta.

•  Pomares com alta incidência da doença devem ser 
totalmente eliminados.

Produção de laranja após o greening no cinturão citrícola de São Paulo/Triângulo/
Sudoeste Mineiro e da Flórida.

Fonte: Fundecitrus
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São Paulo no combate ao greening
 Maior produtor de laranja do mundo, o Estado de São Paulo 
responde por quase 30% do total produzido no globo terres-
tre, de acordo com dados do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA, em inglês) e do IBGE. A safra do 
Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro em 2016/2017 foi de 
245 milhões de caixas de laranja, contra 69 milhões de caixas 
da Flórida, o segundo maior produtor mundial de laranja para 
indústria.

 Para manter o posto, a SAA, junto com o Fundecitrus, 
tem buscado soluções para afastar a incidência do greening. 
Antonio Juliano Ayres, gerente geral do Fundecitrus, explica 
os fatores que levaram São Paulo a obter êxito no controle 
da doença. “Quando o greening surgiu, ‘declaramos guerra’ 
em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado. Foram feitos levantamentos, campanhas de cons-
cientização e orientações para que o citricultor eliminasse, 
imediatamente, a planta infectada. Na Flórida, nosso principal 
concorrente, eles buscaram encontrar uma tentativa de cura 
para desenvolver uma planta resistente, mas todas as estraté-
gias fracassaram”, exemplificou. A produtividade dos pomares 
de laranja na Flórida, que em 2004 era de 43 toneladas/hec-
tare, atualmente é inferior a 24 toneladas/hectare. No estado 
americano, de 2006 a 2014, o greening causou prejuízos esti-
mados em US$ 9 bilhões ao setor e a perda de mais de 7,5 mil 
empregos.

 O Estado de São Paulo é visto pelo mundo como um 
exemplo de eficiência pela forma como atuou no combate 
ao greening. “Por aqui, cerca de 17% das plantas estão do-
entes e isso afeta, principalmente, o pequeno citricultor”, 
explicou. O presidente do Fundecitrus, Lourival Monaco, 
afirmou que a instituição se orgulha em ter o governo do 
Estado, por meio da SAA, como parceiro e liderando o projeto 
“#UnidosContraoGreening”. “A campanha tem como objetivo 
conscientizar toda a sociedade sobre o poder destrutivo do 
greening e mobilizar os citricultores e a população no enfren-

tamento da doença em áreas sem o controle adequado, como 
pomares abandonados, chácaras e quintais”, disse Monaco.

 Além disso, 25 mil armadilhas de plástico estão espalha-
das pelo Estado de São Paulo. A armadilha possui uma cola 
e a cor amarela atrai o inseto, que fica grudado ao tocar na 
armadilha. Elas têm a finalidade de atrair o inseto, monitorar 
a população do transmissor da doença e, assim, alertar os ci-
tricultores sobre a hora de pulverizar. “Esse alerta orienta o 
citricultor sobre o momento certo de fazer a pulverização e, 
dessa forma, a chance de o inseto migrar para outra proprie-
dade fica mais difícil”, explicou Ayres.

 O coordenador substituto da CDA, Mário Sérgio Tomazela, 
afirma que o órgão começou a combater o greening em 
2005. “À época não havia o pleno conhecimento sobre 
essa praga e, juntamente com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e com os órgãos de Defesa 
Agropecuária de outros estados, foram editadas instruções nor-
mativas para contemplar as ações de combate ao greening, ba-
seadas, principalmente, na eliminação do inóculo. “O Estado 
de São Paulo já estava bem preparado. Trabalhávamos em um 
método de produção de mudas sadias em sistema telado, que 
era usado no combate à clorose variegada dos citros (CVC), 
uma doença causada por uma bactéria que obstrui os vasos 
responsáveis pelo transporte de água e nutrientes da raiz 
para a copa da planta”, explicou Tomazela, afirmando que a 
CATI possui o importante papel de levar essas informações ao 
citricultor e também incentivar os manejos regionais.

 Antonio Lopes Júnior, engenheiro agrônomo e assessor de 
cadeias produtivas da CATI, corrobora a visão de Tomazela. “O 
enfoque da extensão rural é de capacitação e treinamento para 
gerar o conhecimento junto ao produtor rural. Nessa linha, 
nosso foco com o citricultor é aumentar o conhecimento dele 
em relação ao greening para que ele saiba de que forma essa 
doença se desenvolve, como se instala e quais as medidas miti-
gadoras para que ela não evolua”, afirmou.
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 A CATI, com o objetivo de fortalecer a citricultura de 
mesa do pequeno e médio produtor e afastar o cancro dos 
pomares paulistas, instalou 12 Unidades de Adaptação 
Tecnológica (UATs) em regiões estratégicas do Estado. 
“As UATs são unidades em que as novas variedades de ci-
tros, que já foram testadas pelo Centro de Citricultura do 
Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, são analisadas 
pela ótica do produtor rural em relação ao comportamen-
to dos materiais em regiões de clima e solo diversificados. 
Se trata de uma validação do que foi constatado na pes-
quisa”, explicou Antonio Lopes Júnior.

 As áreas de UATs existentes – Espírito Santo do Pinhal, 
São José do Rio Pardo, Mogi Mirim, Silveiras, São Luiz 
do Paraitinga, Sarapuí, Paranapuã, Macêdonia, Parisi, 
Auriflama, Botucatu e Lins – são focadas em variedades 

com potencial de tolerância ao cancro e em novas va-
riedades de citros de mesa para que produtor agregue 
valor à fruta e possa vendê-la em mercados e feiras. 
“Mensalmente, fazemos visitas às UATs para monitorar 
o desenvolvimento das plantas e verificar se há doenças 
e pragas. Esse acompanhamento é feito junto ao produ-
tor, afinal ele observa, dia a dia, o crescimento da planta. 
Portanto nosso objetivo é mostrar, para toda a comunida-
de, as novas variedades de citros e suas potencialidades”, 
disse Lopes.

As UATs
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Cancro cítrico e o Sistema de Mitigação de Risco (SMR)
 O Estado de São Paulo foi oficializado como área sob 
Sistema de Mitigação de Risco (SMR) para o cancro cítrico. A 
SAA publicou, em março deste ano, a Resolução SAA n.o 10, 
que delimita todo o território do Estado de São Paulo como 
área de controle da praga. Com isso, os produtores localizados 
em áreas afetadas pelo cancro cítrico podem adotar novas es-
tratégias de controle da praga que não sejam exclusivamente 
a erradicação da planta doente. Podem ser adotadas medi-
das para reduzir o potencial de inóculo, visando à proteção 
de áreas ainda sem a ocorrência do cancro cítrico; permitir o 
trânsito de frutos cítricos oriundos de áreas de ocorrência da 
praga cancro cítrico; bem como permitir a exportação de fru-
tos cítricos provenientes de áreas de ocorrência da praga para 
países que reconheçam o SMR como medida fitossanitária. 
A conduta estabelecida pela Defesa Agropecuária, até então, 
era a eliminação da planta contaminada.

 De acordo com Tomazela, o SMR é uma evolução. “Hoje, 
há uma integração de esforços entre as iniciativas pública e 
privada. Cada qual possui sua responsabilidade. Não há a 
necessidade de eliminar a planta, mas é obrigatório o SMR 
para evitar maiores danos e prevenir a doença em pomares 
que ainda não possuem o cancro”, afirmou. Para Ayres, do 
Fundecitrus, a política do Estado de São Paulo faz com que 
o produtor esteja mais atento e realize constantes inspeções 
em seu pomar. “Isso garante que a fruta chegará ao mercado 
sem o sintoma da doença”, opinou.

Citricultor –  batalha diária contra as doenças
 O produtor rural, além de se preocupar com as alterações 
do clima e do preço dos frutos que comercializa, precisa estar 
cada vez mais capacitado e informado para que sua produ-
ção não seja acometida por doenças e pragas. Leandro José 
Delgado, produtor de limão no município de Limeira, uma das 
regiões que apresenta maior incidência de greening, afirma 
que vários amigos produtores abandonaram a produção de 
laranja. “Quando o greening chegou para valer, há cerca de 
10 anos, a produção foi caindo aos poucos. No meu caso, in-
vesti na pulverização para controlar o psilídeo e isso tem dado 
resultado”, contou. Sobre as palestras que serão promovidas 
pela SAA, os trabalhadores rurais acreditam que a conscienti-
zação é a melhor ferramenta para que consigam combater as 
doenças em suas lavouras.

 No município de Cordeirópolis, outra região afetada pelo 
greening, o citricultor Odilon Bredis teve conhecimento da 
doença em uma reunião promovida no centro rural da cidade. 
“Faço a pulverização, mas de nada adianta pulverizar se meus 

vizinhos não fizerem a mesma coisa no mesmo momento”, disse. 
Na propriedade de Odilon, os sinais do greening são facilmente 
percebidos. Ramos com folhas amareladas, frutos tortos e com 
sementes escuras e murchas e queda prematura dos frutos são 
mostras de que o greening está afetando o pomar.

 Em Mogi Mirim, o produtor de laranja José Eduardo Favero 
opta por fazer a pulverização para se livrar do cancro cítrico 
em sua propriedade. No entanto seus vizinhos não seguem a 
mesma dinâmica. “O risco é que a doença que está do lado 
do meu vizinho passe para o meu lado da propriedade. Estou 
fazendo a minha parte, mas é preciso que todos colaborem”, 
afirmou. A reportagem da CATI andou pelas propriedades vi-
zinhas e constatou sinais de cancro. Se não tratada, a doen-
ça pode migrar para a propriedade de Favero. Sobre o SMR, 
o produtor afirmou que a vantagem da mitigação é que se 
tornou possível manejar a doença. “Mesmo assim, continuo 
com as pulverizações para evitar que o cancro acometa todo 
o meu pomar”, garantiu.

Greening: São Paulo e Minas Gerais

• Erradicação.
• Controle do psilídeo como vetor.
• 17% de plantas doentes.
• Citricultura: segmento que mais gerou

empregos em 2016 no Estado de São Paulo.

Greening: Flórida (USA)

• Ausência de erradicação.
• Controle do psilídeo como praga.

• Acima de 90% de plantas doentes.
• Em 10 anos, quase 8 mil trabalhadores

americanos perderam o emprego.
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Você gosta de frutas e legumes? Se a resposta é sim, en-
tão você gosta do que as abelhas fazem. Esses e muitos 
outros vegetais não existiriam ou seriam muito dife-

rentes sem a polinização feita por esses insetos. As berinje-
las, por exemplo, seriam menores que maçãs. Sendo assim, 
se pensarmos que as abelhas são responsáveis por 85% da 
reprodução das plantas com flores, caso haja um desequilí-
brio na população de abelhas, haverá um desequilíbrio das 
plantas.

 Mas nem todos sabem a extensão da importância das 
abelhas. Muitos acreditam que sua principal função é produ-
zir mel e seus subprodutos, mas na realidade, sua principal 
atividade reside na manutenção e no desenvolvimento da 
biodiversidade, além de serem essenciais para a produção 
de alimentos. Segundo especialistas, isto se deve à sua capa-
cidade polinizadora não apenas em culturas agrícolas, como 
também em plantas silvestres, a qual permite o aumento da 
disponibilidade de frutos e sementes para a manutenção dos 
ecossistemas. Algumas plantas dependem exclusivamente de 
animais polinizadores para sua reprodução, outras se benefi-
ciam deles produzindo frutos de melhor qualidade. 

 “Estima-se que 35% da produção agrícola global, bem 
como 85% das plantas selvagens, dependam, em algum grau, 
da polinização. As abelhas são responsáveis pela polinização 
de plantas e são amplamente reconhecidas como as mais 
importantes para essa função em escala global. Mais de 20 
mil espécies de abelhas – pertencentes a várias famílias da 
ordem Hymenoptera – já foram descritas e um número inde-
finido ainda é desconhecido. Só no Brasil já foram identifica-
das quase três mil espécies de abelhas”, informa o biólogo, 
pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) Meio Ambiente e presidente da Associação de 
Meliponicultores do Estado de São Paulo (Amesampa), 
Ricardo Costa Rodrigues de Camargo.

 Para promover a conscientização sobre o trabalho es-
sencial desses insetos para a vida humana, o Ministério do 
Meio Ambiente instituiu a data de 3 de outubro, como o 
Dia Nacional das Abelhas. Para o coordenador da CATI, João 
Brunelli Júnior, comemorar essa data com ações de conscien-
tização sobre a relevância das abelhas é uma atitude impres-
cindível nos dias de hoje. “Esses animais estão ameaçados por 

conta dos impactos negativos causados pela ação do homem 
na natureza, como o desmatamento, as queimadas, a inten-
sificação da monocultura, bem como o uso intensivo e indis-
criminado de agrotóxicos, aliados às mudanças climáticas, os 
quais têm causado mortes massivas de abelhas e a diminui-
ção de suas populações em todo o mundo. Por isso, as ações 
realizadas nesse dia devem alertar e mostrar que a preocupa-
ção deve ser constante”, avalia o coordenador.

 Engajada no movimento de preservação das abelhas, a 
CATI organizou, na data comemorativa, um evento que reu-
niu, na sede da instituição, em Campinas, mais de 100 pesso-
as, oriundas de diversas regiões do Estado, entre produtores, 
técnicos de sua rede extensionista e interessados em geral. 
“A programação foi bem diversificada, incluindo palestras, 
exposição e comercialização de produtos do mel, bem como 
uma vivência com a meliponicultura (criação de abelhas sem 
ferrão)”, informa o engenheiro agrônomo Osmar Mosca Diz,  
da Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI), um dos organiza-
dores do evento.
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CATI incentiva
a conscientização sobre a importância das abelhas 
para a agricultura e conservação da biodiversidade

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

Cleusa Pinheiro

O coordenador da CATI, João Brunelli, falou sobre o trabalho da instituição 
nos segmentos da apicultura e da meliponicultura.
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Apicultura
o papel da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
extensão rural e pesquisa

 A apicultura é uma das atividades agropecuárias que po-
dem ser caracterizadas como sendo ecologicamente corretas, 
economicamente viáveis e socialmente justas, ou seja, con-
templam os três pilares da produção sustentável. Seu nome 
vem do nome do gênero de abelhas Apis – abelhas com fer-
rão, cujo criador é o apicultor.

 Segundo pesquisadores, entre as espécies de abelhas 
descritas, apenas cerca de 2% produzem mel. Entre essa 
porcentagem, as do gênero Apis são as mais conhecidas e 
difundidas. “Pesquisas apontam que, provavelmente, esse 
gênero de abelha tenha surgido na África após a separação do 
Continente Americano, tendo posteriormente migrado para 
a Europa e Ásia”, explica Ricardo de Camargo, da Embrapa, 
ressaltando que, no Brasil, a espécie mais comumente encontrada 
é a Apis mellifera scutellata, abelhas chamadas africanizadas, as 
quais foram trazidas da África, na década de 1950.

 Considerada uma das grandes opções para a agricultura 
familiar, por proporcionar o aumento de renda e fixação do 
homem no campo pela oportunidade de aproveitamento da 
potencialidade natural do meio ambiente e da sua capacida-
de produtiva, a apicultura está em franca expansão e preci-

sa de estímulo e incentivo. “Em São Paulo, é fato que existe 
um grande potencial apícola (flora e clima) não explorado e a 
grande possibilidade de se maximizar a produção. Para tan-
to, é necessário que o produtor possua conhecimentos mais 
específicos para aumentar a produtividade”, explicou João 
Brunelli, coordenador da CATI. 

 Por isso, a instituição, atenta ao movimento crescente da 
apicultura em São Paulo, tem incentivado os apicultores a se 
organizarem, visando à formalização da produção artesanal, 
com agregação de valor e maior inserção no mercado. Para 
tanto, além de orientação técnica, tem realizado a transfe-
rência de tecnologia gerada pela pesquisa, com capacita-
ções, entre outras ações. Por meio do Projeto Microbacias II 
– Acesso ao Mercado, associações e cooperativas de produ-
tores familiares e de comunidades tradicionais (quilombolas 
e indígenas) têm sido beneficiadas com recursos para a aqui-
sição de equipamentos e construção das chamadas Casas do 
Mel, áreas para o beneficiamento de produtos apícolas. Até 
o momento foi investido mais de R$ 1,6 milhão. “Estamos 
apoiando projetos em todo o Estado, envolvendo inúmeras 
famílias, contribuindo para que as atividades de apicultura e 
meliponicultura gerem renda do ponto de vista econômico, 
com agregação de valor, colocando no mercado produtos da 
agricultura familiar com rótulo (mel e derivados). Temos um 
grande número de técnicos envolvidos nesse trabalho, com 
atuação constante”, informa Brunelli.

 Presidente da Associação de Apicultores do Polo Cuesta, 
do município de Itatinga, o apicultor Joel Santiago de Andrade 
reconhece a importância do Projeto Microbacias II, desenvol-
vido pela CATI, para a expansão da atividade dos associados. 
“Tivemos a primeira Proposta de Negócios aprovada em 
2011. De lá pra cá, nossa situação na Associação mudou mui-
to. Tínhamos 30 associados, hoje, mais de 80; dispomos de 
melhores condições e estrutura para beneficiar o mel; conse-
guimos agregar valor e obter um preço melhor. Antes, vendí-
amos o mel a R$ 4,50 o quilo; hoje comercializamos a mais de 
R$ 12,00 o quilo. Nosso produto passou a ter mais mercado; 
muitas vezes, antes de colhermos o mel, ele já está vendido”.

 “O espaço aberto pela CATI demonstra a sensibilidade da 
instituição para falar de um tema tão importante para toda a 
sociedade. Esse evento foi uma oportunidade de reunir pro-
dutores, interessados e consumidores em geral, atraídos pelo 
símbolo que a abelha representa para a vida. Foi um tempo 
de aprendizado, mas também de troca de saberes e experi-
ência entre os criadores e o público. Eventos como esse têm 
a capacidade de promover encontros do bem, que trabalhem 
temáticas transversais; no caso das abelhas, podemos falar 
delas como agentes polinizadores; agentes ambientais para as 

crianças; sobre sua importância no sistema agrícola; e como 
agente ecológico, polinizando as matas. Mas também foi um 
dia de alerta contra a mortandade das abelhas que tem ocor-
rido em todo o mundo, por inúmeros fatores, entre os quais o 
uso indiscriminado de agrotóxicos. Por isso, a realização deste 
evento na CATI se torna ainda mais relevante, pois é funda-
mental que todos os atores envolvidos possam assentar-se e 
buscar soluções para mudar este cenário. Boas iniciativas já 
têm sido praticadas com os sistemas agroecológicos e incenti-
vo à produção orgânica”, afirma Ricardo de Camargo. 

Ações da Extensão Rural
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Apicultores e meliponicultores comercializaram seus produtos e mostraram o 
trabalho realizado nas diversas regiões, como os membros da Associação de 
Apicultores do Polo Cuesta, de Itatinga (SP).
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 Segundo dados históricos da Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta) – Polo Regional Vale do Paraíba, em 
Pindamonhangaba, onde atualmente está localizado o Setor 
de Apicultura da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
(anteriormente conhecido como Centro de Apicultura 
Tropical), o ano de 1925 marca o início da atuação efetiva 
da Secretaria na área apícola, com a implantação do Parque 
Modelo de Apicultura (Colmeal Modelo) no Horto Florestal 
da Cantareira, no qual eram ministrados cursos aos interes-
sados na atividade. “Em 1930, o acervo do Horto e suas atri-
buições foram incorporados à Diretoria da Indústria Animal, 
no Parque da Água Branca, na capital paulista. Em 1935, ins-
talou-se embrionariamente um centro criatório de abelhas na 
então Fazenda Mista de Criação de Pindamonhangaba. Nas 
décadas subsequentes, as atividades da pesquisa em apicul-
tura foram gradativamente centralizadas nesse local (atual 
Polo), culminando com a transferência definitiva, em 1988, da 
Seção Técnica de Apicultura do Instituto de Zootecnia de Nova 
Odessa, onde pesquisas foram intensificadas na década de 
1970”, relembram as pesquisadoras Maria Luisa T. M. F. Alves 
e Érica W. Teixeira, responsáveis pelas pesquisas no Polo, que 
hoje engloba projetos, entre outros, ligados à tecnologia de 
produtos apícolas, avaliação de sistemas de produção apíco-
las e avaliação do perfil químico e da origem botânica dos pro-
dutos.

 Sobre o desenvolvimento da pesquisa no Estado, Érica 
afirma que “ao longo dos quase 100 anos de história da 
Secretaria com a apicultura, os trabalhos tanto da pesquisa 
quanto da extensão rural foram direcionados para otimização 
da lida com a abelha, maior produtividade e cursos para a di-
versificação, bem como para o controle de qualidade e origem 
de produtos. Em 2006, com os registros de perda de enxames 
em todo o mundo, a Secretaria implementou o Laboratório de 
Sanidade Apícola, no Polo do Vale do Ribeira, único com esse 
perfil específico no Brasil”.

 Entre as atividades desenvolvidas há décadas, ganham 
destaque até hoje, a produção e comercialização semanal 
de rainhas africanizadas fecundadas ou virgens (único criató-
rio do gênero existente no País em instituição de pesquisa); 
treinamento para produtores em manejo apícola; estágio 
curricular supervisionado para estudantes ou profissionais 
de nível superior, com formação compatível às atividades de-
senvolvidas na área de pesquisa em apicultura; permuta de 
cera alveolada comum e para criações de zangões, nesse úl-
timo caso, a instituição detém o único cilindro em atividade 
no País. “Nosso objetivo é fomentar e disseminar a atividade, 
fazendo uma divulgação efetiva da apicultura e de seus pro-
dutos, bem como da importância da abelha no ecossistema e 
a difusão de pesquisas e serviços”, explicam as pesquisadoras. 

 Na esfera de debate com os integrantes da cadeia produ-
tiva da apicultura, a Secretaria instituiu, em 1997, a Câmara 
Setorial de Produtos Apícolas, que se tornou um fórum para 
discussão sobre os entraves e as soluções para o setor até os 
dias atuais.

Ações da Pesquisa

Publicações
 Para contribuir com a difusão de conhecimento, a 

instituição tem disponível no seu catálogo de publicações o 

Boletim Técnico 202 – Apicultura, importante material que 

auxilia os iniciantes e estimula os apicultores de longa data. 

Ainda na área editorial, a CATI mantém disponível em seu site 

uma edição especial da Revista Casa da Agricultura sobre o 

tema, que pode ser acessada via link:

www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/17/index.html.
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 A CATI também mantém um projeto educativo sobre a 
meliponicultura, sob a coordenação de Osmar Diz, da Divisão 
de Extensão Rural (Dextru), no âmbito do Projeto Fazendinha 
Feliz, que congrega também o projeto Horta Educativa nas 
escolas. “As abelhas nativas sem ferrão representam um pa-
trimônio da nossa biodiversidade e não podemos correr mais 
riscos de extinção. No Brasil, existem entre 250 e 300 espécies 
dessas abelhas, as quais são pouco conhecidas, entre elas a 
jataí, a mandaçaia e a iraí. Além de polinizarem as espécies 
silvestres e as culturas agrícolas, sobretudo as frutíferas e hor-
taliças, essas abelhas produzem méis de valor biológico eleva-
do, própolis e pólen utilizados tanto na indústria farmacêutica 
quanto na alimentícia. Estamos montando um meliponário na 
Fazendinha Feliz, onde já temos oito espécies de abelhas sem 
ferrão e já realizamos diversas oficinas, que reuniram pessoas 
interessadas em ver e ouvir sobre as abelhas nativas”, infor-
mou Osmar. 

 Integrante do grupo de educadores que participam 
desse projeto da CATI, Maria de Lourdes Gomes da Silva, 
orientadora pedagógica do Centro de Educação Infantil do 
Agostinho Pátaro, de Campinas, enalteceu a iniciativa do 

Meliponicultura
abelhas sem ferrão representam patrimônio da biodiversidade

evento e falou sobre os desdobramentos para o projeto nas 
escolas. “Faço parte do grupo que já vem discutindo sobre a 
importância da horta escolar e, agora, sobre a temática das 
abelhas sem ferrão. Em nossa escola temos uma grande área 
verde e um enxame de abelhas jataí. As informações que a 
CATI nos transmite têm possibilitado trabalhar esse tema na 
teoria e na prática com as crianças. Participar do projeto tem 
sido enriquecedor e agregado muito à educação ambiental e 
ao incentivo à alimentação saudável das crianças”. 

Boa notícia para os meliponicultores paulistas: 
regulamentação do beneficiamento do

mel das abelhas sem ferrão

 No dia 4 de outubro, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo publicou a Resolução SAA n.o 10.484/2017, 
para a regulamentação técnica para fabricação, beneficiamento e 
controle de qualidade da produção do mel das abelhas da subfa-
mília Meliponinae (Hymenoptera apidae), mais conhecida como 
abelha sem ferrão.

 O objetivo da regulamentação é padronizar a identidade, 
qualidade e os requisitos adequados para o processo de 
beneficiamento do mel para o consumo humano. A grande 
beneficiada é a agricultura familiar, já que a melipolicultura tem 
potencial gerador de emprego e renda, por isso é apoiada por 
iniciativas da pasta como o Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado.

 No regulamento técnico definiram-se alcance, classificação, 
processamento, composição, acondicionamento, armazenamento, 
higiene e rotulagem adequados para a melipolicultura. O 
documento tem como base científica artigos da Embrapa Meio 
Ambiente, no âmbito federal, e do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (Ital), no âmbito da pasta paulista. Aprovação e 
registro de estabelecimentos de fabricantes serão feitos pela 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria, 
por meio do Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
(Cipoa).

Curiosidades

•  A apicultura é a atividade de criação de abelhas do gênero Apis 
(dotadas de ferrão, as quais no Brasil são resultado do cruza-
mento entre as abelhas europeias introduzidas na época da 
Colonização e uma espécie africana, introduzida na década de 
1950, por isso são denominadas “africanizadas”).

•  Mais de 20 mil espécies abelhas – pertencentes a várias famí-
lias da ordem Hymenoptera – já foram descritas e um número 
indefinido ainda permanecem desconhecido. Só no Brasil já fo-
ram identificadas quase três mil espécies de abelhas.

•  Para produzir mel, as abelhas que coletam o néctar precisam 
realizar milhares de viagens todos os dias, visitando milhares 
de flores.

•  A maior parte do mel produzido no Brasil é silvestre, retirada de 
floradas nativas. A exceção fica para o mel de Santa Catarina, que 
é retirado das macieiras, e para o mel de São Paulo, cuja boa par-
te é produzida com base nas laranjeiras e nos eucaliptos.
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A atividade chamou a atenção das crianças do Centro de Convivência Infantil 
(CCI) da CATI, que conheceram curiosidades sobre as abelhas.



 Casa da Agricultura ׀ 42

IV FÓRUM

MICROBACIAS II
ACESSO AO MERCADO

mostra iniciativas que 
fortaleceram a

agricultura familiar

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

Para coroar os consideráveis avanços obtidos com o Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, a Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI), órgão da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo, 
realizou no dia 14 de agosto, no município de Barra Bonita, o 
IV Fórum Consultivo do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PDRS) – Microbacias II – Acesso ao Mercado. 
No evento, foram apresentados os resultados que vêm 
fortalecendo centenas de organizações rurais paulistas, 
bem como promovendo a geração de emprego e renda para 
milhares de famílias no campo. Além disso, produtores que 
participaram do Projeto proporcionaram momentos de muita 
emoção ao fornecer depoimentos que exemplificam a mudança 
na qualidade de vida dos agricultores. O Fórum contou ainda 
com apresentações artísticas de comunidades quilombolas e, 
ao final, uma plenária foi promovida para responder as dúvidas 
dos participantes. Cerca de 450 pessoas compareceram ao 
evento.

 Na solenidade de abertura, o coordenador da CATI, João 
Brunelli Júnior, afirmou que o Projeto propicia a emancipação 
das associações e cooperativas. “O papel do Estado é ser 
facilitador e o dos agricultores familiares, após receberem os 
incentivos do Microbacias II, é caminhar com as próprias pernas 
e aprenderem a gerir o próprio negócio. Portanto, a partir de 
agora, vocês são gestores da sua associação e cooperativa”, 
frisou o coordenador, se direcionando aos produtores 
rurais. Brunelli disse também que esse “caminhar” tem se 
amadurecido à medida que os projetos são implantados. “O 
Projeto trouxe uma nova realidade para essas organizações 
rurais, que agora necessitam buscar fornecedores, identificar 

clientes e enfrentar as adversidades que o mercado apresenta. 
É um desafio novo para todos”, opinou.

 O secretário adjunto da SAA, Rubens Rizek Jr., compare-
ceu ao evento para representar o titular da pasta, o secretário 
Arnaldo Jardim, e destacou o trabalho dos técnicos envolvidos 
no Projeto. “O êxito do Microbacias II, executado em todo o 
Estado de São Paulo, se deve à garra e dedicação dos técnicos 
da SAA. Precisamos agradecer a esses servidores competentes 
e que lutam, dia a dia, para o fortalecimento da agropecuária 
no Estado”, ressaltou.

 A gerente do Microbacias II na Secretaria do Meio Ambiente 
(SMA), Helena Carrascosa, disse que o intercâmbio de informa-
ções entre as pastas foi essencial para o sucesso do Projeto. 
“Trabalhamos juntos, Agricultura e Meio Ambiente, e isso ga-
rantiu que o Microbacias II – Acesso ao Mercado se tornasse 

Cerca de 450 pessoas, entre 
produtores e técnicos da CATI, 

compareceram ao evento.
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presidente da organização, lembrou do passado difícil. “Havia 
um desestímulo grande. Cheguei a abandonar a agricultura 
e me aventurei em outras profissões, pois não tinha mais 
vontade de seguir com a terra”, contou enquanto enxugava as 
lágrimas que escorriam pelo rosto. “A Secretaria de Agricultura 
e a CATI proporcionaram a vinda desse Projeto maravilhoso, o 
Microbacias II, e, hoje, nossa organização conseguiu estruturar 
a colheita do café, o que diminuiu o custo de colheita, que 
consome cerca de 40% do custo do café”, disse Bassetto, 
afirmando que a unidade de processamento de café fez com 
que o valor do café ofertado aumentasse.

 Ainda na cadeia produtiva de grãos, Franklin da Silva Neto, 
presidente da Associação dos Produtores Rurais de Lourdes, 
abriu o coração e falou sobre o sonho realizado. “Todo pro-
dutor de grãos do município de Lourdes tinha um sonho que 
parecia inacessível a curto prazo. A construção de um silo gra-
neleiro para armazenamento parecia estar distante da nossa 
realidade. Mas o Microbacias II provou que, com empenho, de-
dicação e, principalmente, vontade, é possível realizar o sonho. 
Com o armazenamento dos grãos obtivemos um preço melhor 
de comercialização e conseguimos construir nosso próprio es-
critório. Somos muito gratos a todos os órgãos envolvidos que 
contribuíram para que nossa Associação tivesse a realidade 
transformada”, emocionou-se ao falar.

 Com o Projeto, outras cadeias produtivas também foram 
beneficiadas, como fruticultura, no município de Valinhos, 
considerado o maior produtor de figo de mesa do Brasil e o 
maior produtor de goiaba de mesa do Estado de São Paulo. 
A Associação Agrícola de Valinhos e Região implantou um 
packing house, investiu na criação de marca e também em 
transporte com recursos viabilizados pelo Projeto. O presidente 
da Associação, Pedro Pellegrini, lembrou da época em que a 
organização rural, por pouco, não fechou as portas. “Em 2005, 
contávamos com apenas 26 associados e as coisas estavam 
nebulosas. Enfrentávamos muitas dificuldades. Em 2008, 
solicitei um terreno ao prefeito e ele me lançou um desafio: ‘Se 
você não construir nada em três anos, pego o terreno de volta’” 
contou. Foi então que apareceu o Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado. “Graças ao Projeto conseguimos construir nosso 
packing house; temos uma central de compras que valoriza 
nosso produto em até 30% e, hoje, somos em 202 associados”, 
alegrou-se ao falar.

referência para outros estados do País”, disse Helena, comple-
tando que “o produtor rural é nosso parceiro no que diz respei-
to a uma nova consciência na forma de produzir e conservar”.

O evento
 Antes de dar início às falas, o coordenador da CATI fez uma 
apresentação com dados sobre o número de organizações ru-
rais beneficiadas, bem como valores de reembolsos a serem fei-
tos e destacou que, após o Projeto, associações e cooperativas 
estão aprendendo a comprar com mais responsabilidade, além 
de conseguirem ampliar e diversificar a produção. Logo após, 
representantes dos municípios de Colômbia e Divinolândia, 
atendidos pela CATI Regional Barretos e CATI Regional São 
João da Boa Vista, respectivamente, forneceram depoimentos 
sobre as melhorias asseguradas após as readequações feitas 
em estradas rurais. “Conseguimos recuperar cerca de 9km de 
estradas rurais que estão garantindo o escoamento mais rápi-
do da produção”, disse João Batista Vivarelli, vice-prefeito de 
Divinolândia, beneficiada com quase R$ 400 mil em recursos 
do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado para recupera-
ção de estradas rurais.

 Em seguida, foi a vez de produtores rurais contarem 
suas experiências para relatar a satisfação com as ações e os 
projetos implementados após os investimentos viabilizados 
com os recursos do Microbacias II – Acesso ao Mercado.

 No município de Pratânia, a Associação dos Produtores 
Rurais da Microbacia Hidrográfica do Rio Claro e da Cooperativa 
Prata de Cafés Especiais (Cooperprata) foi contemplada em três 
Chamadas Públicas. No total, foram investidos mais de R$ 1,8 
milhão na implantação de uma agroindústria de torrefação de 
café e também em investimentos em colheita mecanizada e 
beneficiamento dos grãos. Emocionados, Luis Carlos Bassetto, 

O IV Fórum contou ainda com apresentações artísticas
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Um ano,
muitas mudanças
 Presente no Fórum do ano passado, 
quando apresentou sua experiência 
junto ao Microbacias II, o presidente da 
Cooperativa Cooperlimão, Orlando dos 
Santos, disse que, em apenas um ano, 
a Cooperativa passou por mudanças 
significativas: “Em 2016, em meu 
depoimento, disse que a Cooperativa 
comercializava 265 mil caixas de limões 
e obtinha cerca de R$ 1 milhão de lucro 
bruto. Só neste ano, comercializamos 
635 mil caixas de limão e obtivemos 
R$ 17 milhões de lucro bruto”, revelou 
Orlando.

 Segundo o presidente da 
Cooperlimão, o próximo passo da 
organização é exportar as frutas. 
“Nosso sonho é exportar. Estamos 
conversando com representantes da 
China e da Holanda que estão muito 
interessados em adquirir nossos 
limões. Vamos continuar trabalhando, 
com os pés no chão, para alcançarmos 
nosso objetivo”, concluiu.

 Durante o evento, a Associação dos 
Remanescentes de Quilombo do Bairro 
São Pedro e a Associação Quilombola 
São Miguel Arcanjo do Morro Seco, 
ambas atendidas pela CATI Regional 
Registro, fizeram apresentações 
artísticas e mostraram suas tradições 
culturais, mantidas graças aos 
recursos do Projeto Microbacias 
II, que permitiram a compra de 
uniformes, instrumentos, além de 
outros itens. Benedito Câncio Alves, 
da Associação Quilombola São Miguel 
Arcanjo do Morro Seco, disse que 
todos os equipamentos e utensílios 
comprados foram conquistados 
pelo Projeto Microbacias II. “Com o 
Projeto compramos tratores e outros 
equipamentos e nosso sentimento é de 
gratidão por toda a ajuda que o pessoal 
da CATI nos forneceu. Foram eles que 
nos fizeram andar para frente. Tenho 
certeza de que todas as comunidades 
contempladas devem estar muito 
satisfeitas”, disse Câncio.

Plenária
 Para debater o Projeto e avaliar o impacto de suas ações, uma plenária 
foi realizada no desfecho do Fórum. O coordenador da CATI, ao lado gerente 
do Microbacias II, Vivaldo Viganó, e do secretário-executivo do Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), Fernando Penteado, responderam 
a todas as dúvidas dos presentes. O intercâmbio de experiências é uma 
estratégia de aprendizado para as associações e cooperativas, que podem, a 
partir daí, aprimorar seus processos de produção, comercialização e gestão, 
além de compartilhar dificuldades e aprendizados.

Comunidades tradicionais

Integrantes da Associação Quilombola São Miguel Arcanjo do Morro Seco durante apresentação
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Rubens Risek Jr., secretário adjunto de Agricultura e Abastecimento: “Eu não podia deixar de comparecer, 
representando o secretário Arnaldo Jardim nesse evento tão importante. No Fórum Microbacias II estamos 
compartilhando experiências, ações, conhecimentos e tudo isso dentro de um maravilhoso projeto 
governamental. Acredito que o Microbacias II – Acesso ao Mercado é um exemplo para o Brasil e mostra de 
que forma os recursos podem ser bem aplicados e, assim, mudar a vida das pessoas.”

Alberto Wagner, engenheiro da Prefeitura de Colômbia: “Em nosso município foram recuperados três 
trechos de estradas rurais, com implantação de pista de rolamento e rede de drenagem com gramado. Os 
trechos são utilizados para que o escoamento da produção seja feito de maneira segura e rápida.”

João Batista Vivarelli, vice-prefeito de Divinolândia: “Divinolândia possui 1,8 mil propriedades rurais. 
Portanto é de suma importância que nossas estradas estejam em boas condições para garantir que 
a produção chegue ao mercado, afinal a estrada rural é essencial para a eficiência agrícola. O Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado deveria ser uma política nacional para a agricultura, ao passo que 
contribui diretamente para o progresso do agronegócio no Brasil.”

Luis Carlos Bassetto (Japão), presidente da Cooperativa Prata de Cafés Especiais de Pratânia (Cooperprata): 
“No dia a dia do trabalho no campo sentimos que o governador Alckmin e o secretário Arnaldo Jardim 
estão próximos da gente. Tenho muito orgulho em poder participar do Projeto. Quero agradecer ao Brunelli 
extensivamente a todos os coordenadores que passaram pela CATI. Quando eu chego na CATI Regional 
Botucatu, parece que estou na minha própria casa. Houve uma época em que cheguei a deixar de acreditar 
na agricultura. Os agricultores estavam saindo das propriedades porque não conseguiam obter renda. 
Felizmente, o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado chegou.”

Mauro Airton dos Santos, da Associação Indígena Tembiguai: “Sabemos que não é fácil falar com índio, mas 
o pessoal da CATI, com o maior carinho, se esforçou para se comunicar conosco e isso nos permitiu participar 
do Microbacias II – Acesso ao Mercado. Com a ajuda dos servidores da CATI e do Projeto, conseguimos 
regularizar nossa Associação, comprar ferramentas, investir em um viveiro, na plantação de palmito e de 
árvores frutíferas.”

Mauri Gasparotto, da Associação dos Produtores de Café Natural do Bairro do Paraíso do Alto de 
Torrinha (Cafenato): “Esse Projeto, além de permitir que nossa associação ficasse mais forte e unida, trouxe 
inúmeros benefícios. Antes do Projeto, comercializávamos por meio de intermediários e 10% do que a gente 
poderia faturar ficava com os tais. Em 2011, fomos uma das primeiras associações a entrar no Projeto. Foi 
construído um barracão e equipamentos foram instalados. Além de garantir renda, com o Microbacias II 
estamos estancando o êxodo rural e a comunidade está prosperando.”

Depoimentos
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João Antônio do Nascimento, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Santa Cruz da Esperança: 
“A partir de 2015, agrupamos alguns produtores de leite e conseguimos comprar um tanque, via Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, com capacidade para quatro mil litros. O Projeto fez com que 10 
produtores recebessem benefícios individuais, como tanque de resfriamento, ordenhadeira e ampliação 
de instalações físicas. Iniciamos a organização rural com 13 produtores. Atualmente, contamos com 25. O 
preço de venda do leite e o volume produzido aumentaram. Não acreditávamos no associativismo, mas essa 
ideia mudou.”

José Adriano Ferreira, da Associação dos Produtores Rurais de Sud Mennucci: “O packing house viabilizado 
permitiu que vários produtores, que lutavam sozinhos, sem ter mercado para comercializar, ingressassem 
na Associação. Com o apoio total e irrestrito da CATI, legalizamos a Associação e os produtores foram 
vivenciando o prazer no investimento.”

Priscila Luiz do Santos, da Associação dos Produtores de Leite da Região de Orindiúva (Ornileite): “O 
Microbacias II – Acesso ao Mercado foi uma benção que caiu do céu. O Projeto trouxe várias coisas para 
nós, como um analisador de leite, que melhorou a qualidade do leite produzido por todos os associados, e 
aquisição de tanques resfriadores, que nos permitiu obter ganhos maiores. Só tenho a agradecer a toda a 
equipe da Secretaria de Agricultura do Estado, em especial à CATI.”

Franklin Querino da Silva Neto, da Associação dos Produtores Rurais de Lourdes: “Desde que a 
Associação foi criada, nosso sonho sempre foi construir o silo. No armazenamento, em pouco tempo, 
nosso produto é escoado e o preço se torna mais competitivo. O Projeto Microbacias II é um belo exemplo 
de política de governo que mudou uma cidade, afinal Lourdes é um município pequeno.”

Antônio Alves Garcia, presidente da Cooperativa Agropecuária Mista da Região de Palestina: “O 
Microbacias II veio ao encontro das necessidades dos agricultores do Estado de São Paulo, incentivando os 
produtores a continuarem nas propriedades com esperança de dias melhores. O coordenador João Brunelli 
esteve conosco desde o começo do Projeto. Mais de 90% dos nossos cooperados são agricultores familiares 
e eles necessitavam de ajuda. E essa ajuda veio na forma do Projeto, o Microbacias II – Acesso ao Mercado.”

Benedito Câncio Alves, presidente Associação Quilombola São Miguel Arcanjo do Morro Seco: “Acredito 
que todas as comunidades de quilombos atendidas pelo Projeto devem estar muito agradecidas, como nós 
também estamos. A CATI Regional Registro nos deu total apoio. Com o Microbacias II compramos várias 
coisas e também um trator. Graças a vocês a gente consegue andar para frente, mantendo nossas tradições 
culturais.”

Noel Castelo da Costa, presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombo do Bairro Abobral 
Margem Esquerda: “Nós, quando ainda lutávamos pelo reconhecimento de comunidade de quilombo, 
sonhávamos junto com o governador Mário Covas, o grande investidor das comunidades remanescentes 
de Quilombo. Hoje, com o governador Alckmin e o secretário Arnaldo Jardim, ficamos muito felizes com a 
chegada do Microbacias II em nossa comunidade. Adquirimos computadores, instalamos sinal de internet 
e adquirimos um trator, que veio a contribuir muito. Antes, precisávamos pagar para os fazendeiros para 
emprestar o trator e hoje temos a máquina. Agradeço de coração ao trabalho da CATI de Registro, da 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) e do Instituto de Cooperativismo e Associativismo (ICA).”
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Marcos da Silva Alcântara, cacique da Associação Indígena Tupi Tapé Porã: “O Microbacias II – Acesso 
ao Mercado permitiu que nossa Associação fosse beneficiada com a construção de um centro cultural de 
visitantes e a geração de renda aumentou com esse turismo; famílias retornaram para a comunidade; 
pessoas que precisavam trabalhar na cidade por falta de renda, agora não precisam mais. Agradecemos à 
CATI e à Fundação Nacional do Índio (Funai). Nosso objetivo agora é uma padaria artesanal.”

Pedro Pellegrini, presidente da Associação Agrícola de Valinhos e Região (AAVR): “O município de Valinhos 
é o maior produtor de figo de mesa do Brasil e o maior produtor de goiaba de mesa do Estado de São Paulo. 
A Associação foi fundada em 2000, com 42 produtores, para poder suprir a deficiência de comercialização, 
porém não tivemos sucesso e quase falimos. Em 2008, a Prefeitura Municipal concedeu um terreno para que 
nós construíssemos nosso packing house, viabilizado graças ao Microbacias II – Acesso ao Mercado. O galpão 
possui 400m², dotado de câmaras frias e outros equipamentos e conta com 202 produtores associados. Sem 
as parcerias com os órgãos públicos, não conseguiríamos nada.”

Sônia Cristina Marion, presidente da Associação Municipal dos Produtores Rurais de Santa Salete (Ampruss): 
“Nossa Associação foi fundada em 2006, mas não era tarefa fácil ser produtor, afinal nossa produção de laranja 
era entregue por meio de atravessadores; o preço ficava lá embaixo. Com o Microbacias II, que chegou para 
nós com a Casa da Agricultura de Santa Salete, foi uma maravilha. Construímos nosso packing house. Hoje, 
temos nosso próprio barracão com máquinas e equipamentos, um escritório e computadores. Eliminamos os 
atravessadores, aumentamos nosso lucro em 30% e estamos mais unidos do que nunca. Muito obrigado ao 
pessoal da Casa da Agricultura e aos demais envolvidos para o sucesso do Projeto.”

Gilberto Endo, gerente-geral da Cooperativa Agrícola de Ibiúna (Caisp): “Nós não temos palavras para 
agradecer à CATI e a todos os envolvidos no Microbacias II. O Brunelli foi um dos grandes incentivadores para 
que a Casip participasse do Projeto. Com o Microbacias II – Acesso ao Mercado, refrigeramos 12 caminhões, 
construímos nosso packing house, adquirimos a lavadora de caixas e as esteiras para empacotamento. Em 
2007, tínhamos um faturamento de R$ 16 milhões. Em 2017, nosso faturamento saltou para R$ 55 milhões.”

Joel Santiago de Andrade, presidente da Associação dos Produtores do Polo Cuesta (AAPC): “No início 
do Projeto, em 2011, a apicultura não tinha destaque naquela região. Com o Microbacias II, tivemos um 
crescimento em mais de 100% em produção de mel. Contávamos com 30 associados naquela época. Hoje, 
somos em 80 produtores rurais associados. Mais de 60% têm a apicultura como a principal atividade e isso 
trouxe muitas pessoas de volta ao campo. Saltamos de uma produção de 300 toneladas de mel por ano para 
700 toneladas/ano. Aliado a isso, no começo do nosso projeto, a perspectiva era vender nosso produto 
a R$ 5,15. Hoje, vendemos o mel a R$ 12,50. Foi surpreendente o resultado em termos de produção e de 

aumento de rentabilidade.”

Junichi Iketsu, da Cooperativa Agrícola de Guatapará (Coag): “Nosso propósito é comercializar o ovo 
pasteurizado para a indústria e isso faz com que consigamos atender a um nicho de mercado que não é muito 
explorado no Brasil, ou seja, a pasteurização do ovo. E essa ideia só ganhou força com o Projeto Microbacias II, 
que viabilizou máquinas e equipamentos, sendo alguns deles importados. O equipamento que faz a quebra 
do ovo, por exemplo, importamos da Itália. Nossos sinceros agradecimentos a toda a equipe da Secretaria de 
Agricultura, principalmente à CATI Regional Ribeirão Preto.”
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uma cadeia produtiva e a participação da CATI é fundamental 
na implementação operacional. A CATI será o ‘braço execu-
tivo’ e fará a coordenação dos planos regionais”, explicou o 
coordenador. De acordo com Brunelli, cada Regional CATI, em 
parceria com entidades representativas do setor, irá elaborar 
diagnósticos para fazer um planejamento, estabelecendo me-
tas para alcançar o maior número de produtores, envolvendo 
laticínios, sindicatos, associações e cooperativas para garantir 
a eficiência do Plano. 

CATI APRESENTA EM DEBATE AS PRINCIPAIS
NOVIDADES DURANTE II ENCONTRO DE

INOVAÇÕES EM FRUTICULTURA

 Com cinco palestras técnicas durante todo o dia 14 de 
novembro, os mais de 100 participantes do II Encontro de 
Inovações em Fruticultura, realizado em Campinas, puderam 
ouvir e debater sobre as novas tendências em processamento 
de frutas, com destaque para os sucos; a ascensão do cultivo 
de uvas sem sementes, um mercado promissor pelo alto valor 
agregado; as novas variedades disponíveis para cultivo apri-
moradas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa); entre outras informações importantes para o se-
tor, como o controle biológico da mosca-das-frutas com a in-
trodução de machos estéreis. Tal mosca, que ataca variadas 
frutas, faz ataques cíclicos dependendo do clima e das medi-
das de prevenção adotadas, porém costuma aumentar muito 
a mão de obra e o custo de produção. 

CATI RECEBE CONSULTORES DO BANCO MUNDIAL
EM MISSÃO DE SUPERVISÃO DOS PROJETOS

APOIADOS PELO MICROBACIAS II

Aconteceu

 Desde o dia 4 de setembro, instituído pela 
Resolução n.o 21, editada pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento (SAA), os agri-
cultores familiares têm à disposição um 
grande incentivo para ampliar a área de 
plantio de grãos no Estado de São Paulo: 

15% de desconto na aquisição de sementes variedades 
de milho (convencional e orgânica), feijão e sorgo; e mu-
das de essências florestais nativas, produzidas com qua-
lidade garantida e certificada pela CATI, por meio do seu 
Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM).

 Após um planejamento de custo e produção, entendeu-se 
que era possível implementar um desconto, visando incen-
tivar esse público. A venda com desconto atenderá a alguns 
critérios, os quais estão enquadrados nas regras disponibili-
zadas na Resolução. As sementes com desconto poderão ser 
adquiridas nos Núcleos de Produção de Sementes do DSMM 
e nas Casas da Agricultura, cujos endereços e contatos estão 
no site: www.cati.sp.gov.br. Mais informações podem ser ob-
tidas pelo e-mail: cps_ex@cati.sp.gov.br ou diretamente nos 
pontos de venda.

TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SÃO 
CAPACITADOS PARA ATUAREM NO COMBATE

À MOSCA-DOS-ESTÁBULOS

 Em continuidade às ações para o combate ao grave proble-
ma que a mosca-dos-estábulos vem ocasionando em várias 
regiões do Estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (SAA) promoveu, no dia 11 de setembro, 
em Jaboticabal, uma capacitação voltada aos técnicos da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) reunindo 120 
participantes, 60 de cada órgão.

 Com a capacitação, os técnicos se tornam multiplicadores 
em suas regiões e passam a atuar junto aos proprietários rurais, 
às usinas e às prefeituras, uma vez que as moscas, quando em 
grande número, passam também a atacar animais domésticos 
e seres humanos. A mosca-dos-estábulos (Stomoxys calcitrans) 
é muito semelhante à mosca doméstica, sendo a principal di-
ferença entre elas o fato de a S. calcitrans ser hematófaga, ou 
seja, se alimentar de sangue, tanto os machos quanto as fême-
as. Elas se multiplicam em matéria orgânica em decomposição, 
aliada à umidade, sendo a vinhaça e a torta usada em canaviais 
os principais meios de proliferação.

GRUPO GESTOR DO PLANO MAIS LEITE, MAIS RENDA 
DEFINE DIRETRIZES EM REUNIÃO NA SEDE DA CATI

 Cerca de 30 integrantes do grupo gestor do Plano da 
Bovinocultura Leiteira Paulista, o Mais Leite, Mais Renda, se 
reuniram na sede da Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI) para discutir o planejamento das áreas de atu-
ação do Plano, que visa incrementar a produção de leite e a 
rentabilidade dos pecuaristas no Estado de São Paulo e envol-
ve vários órgãos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
(SAA), além de universidades paulistas e outras entidades re-
lacionadas ao leite. A reunião ocorreu nos últimos dias 31 de 
outubro e 1.o de novembro.

 Segundo o coordenador da CATI, João Brunelli Júnior, a 
meta do Plano é aumentar em até 50% a produção leiteira 
paulista. “Esse Plano é uma ação estruturada com foco em 

SEMENTES E MUDAS DA CATI COM DESCONTO
PARA AGRICULTORES FAMILIARES

 Nos dias 8 e 9 de novembro, o gerente de projetos do Banco 
Mundial para o Brasil, Maurizio Guadagni, e os consultores 
Nestor Bragagnolo de Melo e Fernando Silva estiveram na CATI, 
em missão de supervisão do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. Nos dois dias, eles se reuniram com o coordenador 
da instituição, João Brunelli Júnior, e integrantes da equipe 
gestora do Projeto, fazendo um acompanhamento das ações e 
definindo estratégias para o último ano de execução.

 Ao analisar os dados de 2017 até o momento, os consulto-
res avaliaram que os números evoluíram muito, podendo ser 
comparados aos anos de 2015 e 2016 juntos. Já foi efetuado 
o reembolso de 83% do desembolso do Projeto e, a partir de 
agora, o grande desafio será estruturar as linhas de avaliações 
do Projeto, que precisam ter uma metodologia inovadora, 
para medir os benefícios, pois as atividades realizadas têm 
características próprias em cada região e impactos diferen-
ciados. A CATI está realizando, em média, R$ 1,5 milhão de 
reembolso, por semana.

 A equipe do Departamento de Estatísticas do Banco 
Mundial (Dime) apresentou estudos preliminares da Ava-
liação de Impacto do Projeto, com resultados surpreenden-
tes de aumento do valor das vendas de mais de 50% para as 
organizações de produtores beneficiadas pelo Microbacias II, 
apesar da grande crise econômica por que passa o País.
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