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Vivemos um momento marcado pela tecnolo-
gia. Ela está presente nas mais diversas áreas, 
faz parte da vida de diferentes perfis de pes-

soas e está inserida em praticamente todas as ações 
cotidianas. Das simples às mais modernas, das aces-
síveis às de custo elevado – existem para organizar 
informações, aumentar a produtividade, diminuir 
esforços, simplificar processos, entre outras atribui-
ções. E é assim também no setor agropecuário. 
 Especialistas afirmam que os campos vivem a 
“quarta grande revolução na agricultura”, chamada 
também de “Agricultura 4.0”. É uma fase em que é 
possível unir as técnicas de produção da agricultura 
com as possibilidades oferecidas pela tecnologia. Já 
vivemos épocas de grandes transformações. O pri-
meiro grande avanço tecnológico na agricultura se 
deu na década de 1960, com a chamada Revolução 
Verde, mediante a invenção e disseminação de no-
vas sementes e práticas agrícolas que permitiram um 
vasto aumento na produção agrícola. Na sequência, 
a agricultura foi beneficiada com crédito rural, exten-
são técnica produtiva e pesquisa agrícola. Em 1820, 
veio a Revolução Industrial, época em que foram mo-
dernizados os sistemas de cultivo, introduzidas no-
vas técnicas e equipamentos; a mecanização ganhou 
espaço substituindo os processos manuais e o uso 
de animais para gerar força, favorecendo a produção 
em grande escala. Depois, outros progressos, como 
a chegada da eletricidade, o surgimento dos compu-
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tadores, a internet e as plataformas digitais, contri-
buíram para novas evoluções do campo. É fato que 
vivemos constantemente transformações e quem 
não as acompanha perde espaço.
 Assim também acontece com os trabalhadores 
do campo, que estão se modernizando, se adaptan-
do e se capacitando para incorporar novas tecnolo-
gias e mudar o modo de gerenciar os rumos do seu 
negócio. Inovação e tecnologia podem ser grandes 
aliadas para o aumento da qualidade da produção, 
da competitividade e da produtividade, para a redu-
ção de custos, para o aumento da eficiência de ges-
tão e para ampliação e manutenção de mercados. 
Importante destacar que tecnologia não está relacio-
nada apenas a equipamentos e máquinas para pro-
dução, ela está conectada também com as práticas 
de manejo, com o controle de pragas, com a dispo-
sição da matéria-prima, com pesquisa, com genética 
e com a interação dos produtores com o mercado. 
Tecnologia no campo se reflete em alimentos e pro-
dutos de melhor qualidade à toda a população!
 Nesta edição da Revista Casa da Agricultura, 
você poderá conhecer quais as tecnologias – de pro-
dução e equipamentos – estão sendo usadas pelos 
pequenos e médios produtores atendidos pela CATI 
e quais as ferramentas utilizadas pela instituição no 
seu trabalho de extensão rural. Agricultores con-
tam suas histórias de progresso graças à incorpo-
ração de tecnologias e mostram que a criatividade 
também é uma importante ferramenta de trabalho! 
Percebemos nos depoimentos, que graças a essa 
modernização, jovens estão ficando nos campos 
para darem sequência ao trabalho dos pais. Em nos-
sas seções fixas, o leitor poderá aprender como fazer 
um viveiro de mudas de olerícolas; a cultivar uma 
horta medicinal; irá conhecer as novas tecnologias 
nos cultivos em ambientes protegidos; os positivos 
resultados do consórcio café com macadâmia, entre 
outros assuntos! 
 Finalizo, fazendo um alerta: para que as tecnolo-
gias na agricultura continuem gerando benefícios, é 
importante que os agricultores utilizem as ferramen-
tas disponíveis para incrementar a sustentabilidade 
na utilização de nossos recursos naturais, com cons-
ciência e respeito ao meio ambiente.

Boa leitura!
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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

CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA

Fátima Ynoue – Boituva (SP) – Iniciamos o cultivo de toma-
tinhos orgânicos e pretendemos produzir em sacos plásticos 
(vasos) em estufa. Precisamos de uma orientação sobre o 
procedimento para certificação orgânica.

um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade 
(OPAC), pelo qual os próprios agricultores garantem que a 
produção está de acordo com a legislação, por meio de vi-
sitas de pares; 

 Essas duas certificações permitem o uso do selo do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
e a comercialização fora do município onde está a produção.

3. Organização de Controle Social (OCS) – grupo de agricul-
tores, com um técnico responsável, são cadastrados no 
MAPA e podem fazer a venda direta aos consumidores do 
seu município, sem o selo.

 Em qualquer um dos casos, é necessário preencher o 
Caderno do Plano de Manejo Orgânico, que pode ser acessa-
do no site do MAPA – http://www.agricultura.gov.br 

Engenheira agrônoma Escolástica Ramos de Freitas
Divisão de Extensão Rural (Dextru) da CATI – escolastica@cati.sp.gov.br

 Prezada Fátima,

 A certificação orgânica pode ser feita de três maneiras:
1. Por auditoria – contratação de uma das empresas que fa-

zem a certificação e um auditor verifica se tudo está dentro 
do que a legislação pede;

2. Sistema Participativo de Segurança (SPG) – representantes 
de vários grupos de produtores se reúnem para constituir 

PISCICULTURA

Thiago Soares – São Paulo (SP) - Gostaria de informações 
técnicas para iniciar um investimento em piscicultura.

 Olá, Thiago.

 Iniciar na atividade de piscicultura envolve questões 
referentes à legalização do empreendimento, como outorga 
de uso da água, registro de aquicultor e licença ambiental, 
bem como questões puramente técnicas, como: viabilidade 
econômica financeira, disponibilidade e qualidade de água, 
espécie a ser cultivada, manejo, sanidade etc.

 A CATI publicou o Manual Técnico de Piscicultura n.o 79, 
que dá uma boa base sobre essas questões. Caso tenha in-
teresse, entrar em contato com o Setor de Publicações da 
CATI (19) 3743-3858 ou publicacoes@cati.sp.gov.br.

 Também temos uma equipe de cerca de 40 técnicos ca-
pacitados em piscicultura em todo o Estado, que podem te 
dar o apoio técnico necessário. Seria importante um visita 
inicial ao local onde você pretende instalar teu empreendi-
mento, para avaliação do potencial e orientação no plane-
jamento da atividade.

 Sugiro que você fale com um dos técnicos da CATI mais 
próximo, na Casa da Agricultura do teu município ou no es-
critório regional da CATI (EDR). 

 Continuo à disposição para contribuir naquilo que você 
precisar.

Engenheiro agrônomo Fernando Jesus Carmo –
Assistência Técnica Especializada em Aquicultura da CATI –
fernando.carmo@cati.sp.gov.br

QUE PLANTA É ESTA?

Jcaveio Santos – Conseguem identificar, na foto, que 
planta gigante é esta?

 Em atenção à solicitação, explico que a foto remete à 
planta alimentícia não convencional (PANC) comumente 
chamada “alface-do-campo” ou “alface selvagem”, sendo 

muito parecida com uma outra 
PANC, chamada de “almeirão-
-de-árvore” (ou almeirão-roxo).

 Trata-se da espécie Lactuca 
serriola L., tida como progenitora 
da alface comum das hortas. 
Essa planta é originária da região 
Mediterrânea da Europa, Ásia e 
África. No Sul do Brasil ainda se 
tem mais o costume de cultivá-
la, mas aqui na região Sudeste, 
entre as comunidades mais 
tradicionais, pode-se encontrá-
la nos roçados e espalhadas 
pelo campo ou nos quintais 
das propriedades rurais. Produz 
muitas sementes viáveis! 
Podem-se comer suas folhas 
na forma de saladas (cruas) ou 
refogadas.

 Atenciosamente,

Osmar Mosca Diz – Engenheiro agrônomo da
Divisão de Extensão Rural (Dextru) da CATI – osmar.diz@cati.sp.gov.br
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ENTREVISTA – Reginaldo Minaré

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

Reginaldo Minaré – Coordenador do Grupo Técnico de Tecnologia da
Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Inovação e tecnologia podem ser 
grandes aliadas para o aumento da 
competitividade e da produtividade 

nos campos paulistas. Com elas é 
possível reduzir custos; aumentar a 
produtividade; estimular práticas com 
menos impacto ambiental e ampliar 
mercados. A tecnologia não está 
relacionada apenas a equipamentos e 
máquinas para produção, mas também 
com as práticas de manejo, com o 
controle de pragas, com a disposição 
da matéria-prima e com a interação dos 
produtores com o mercado. No entanto 
o novo não pode substituir totalmente 
o antigo – as práticas devem atuar em 
sintonia. Essa é a opinião de Reginaldo 
Minaré, coordenador do Grupo Técnico 
de Tecnologia da Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
que concedeu a entrevista que os leitores 
acompanham a seguir.

RCA – No Século 20, a grande revolu-
ção tecnológica agrícola ocorreu quan-
do foram criadas máquinas para arado 
sem a tração de um boi.  Na década de 
1960, o foco do avanço foi a chamada 
Revolução Verde, que promoveu mu-
danças no sistema de produção agríco-
la e, nos anos 1970, a modernização da 
agricultura teve como bases crédito ru-
ral, extensão técnica produtiva e pes-
quisa agrícola. Hoje, qual é o principal 
destaque do progresso tecnológico da 
agropecuária?

RM – Muito desse aparato tecnológi-
co desenvolvido ainda está presente. 
Todavia tem muita tecnologia nova que 
soma ou é acoplada a esse aparato. A 
infraestrutura espacial, por exemplo, é 
fundamental para o desenvolvimento 
da agricultura e da pecuária de precisão, 
os satélites são também uma máquina 

agrícola. As sementes melhoradas pelo 
método convencional são utilizadas; 
mas podem receber características es-
peciais que são introduzidas por meio 
de técnicas modernas da biotecnologia. 
A genética e as técnicas de clonagem 
na reprodução de plantas e animais 
são cada dia mais utilizadas, e os ferti-
lizantes e defensivos biológicos estão 
ganhando terreno. Merecem destaque 
também os mecanismos desenvolvidos 
para alocar recursos para o financia-
mento da atividade agropecuária, as 
tecnologias de armazenamento, de irri-
gação, de transporte e técnicas de culti-
vo como o plantio direto e a produção 
integrada lavoura/floresta/pecuária. 
Enfim, esse mosaico, que é a produção 
agropecuária abre mercado para uma 
variedade muito grande de tecnologias 
e processos. Entretanto nesse universo 
de inovação destaco as biotecnologias, 
as tecnologias digitais e o velho domí-
nio do controle de custos.

RCA – Quais as principais mudanças, 
observadas na prática, para os diver-
sos públicos do agro, com a chegada 
da tecnologia?

RM – Cada tecnologia que chega provo-
ca mudança, algumas mais outras me-
nos. A chegada da energia elétrica aos 
lares da zona rural constitui um marco; 
foi disruptivo para as lamparinas e lam-
piões e mudou a forma de lavar roupa, 
tomar banho e armazenar alimentos na 
residência rural. Quando uma proprie-
dade rural é contemplada com o sinal 
de telefonia móvel, tem potencial para 
transformar a vida do agricultor, pois 
ele não precisará mais se deslocar ao 
centro urbano ou à propriedade rural 
do vizinho para resolver algum assun-
to. O acesso à internet de boa qualida-
de pode melhorar a vida da família do 
agricultor e, ainda, permitir que o em-
presário rural construa, por exemplo, 
uma página na internet para divulgar 
sua produção ou serviço de turismo ru-
ral, bem como acompanhar os preços 
na bolsa de Chicago, a cotação do dó-
lar e até fazer negócios. Permite, ainda, 
que ele tenha uma máquina de cartão 
de débito e crédito funcionando bem 
para atender os clientes. Além disso, 
uma propriedade com essas tecnologias 
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O uso de tecnologias 
é um caminho sem 

volta para a população 
mundial; com o campo 

não é diferente.

tem mais possibilidade, por exemplo, 
de atrair a juventude para o trabalho 
e empreendedorismo no campo. E isso 
é fundamental. Por outro lado, um sis-
tema de irrigação inteligente, o uso da 
fixação biológica de nitrogênio, o uso 
de estufas e o plantio de uma lavoura 
resistente a uma determinada praga ou 
tolerante a um determinado herbicida 
podem melhorar o processo de cultivo. 
O campo e o homem do campo estão 
sempre mudando, se adaptando.

RCA – A agropecuária brasileira está 
ficando mais tecnificada, tanto na for-
ma de produção quanto na moderni-
dade de equipamentos. De um lado, há 
empresários rurais focados em se pro-
fissionalizar e, de outro, consumidores 
mais exigentes em busca de transpa-
rência no processo de produção e em 
maior segurança alimentar. Como ava-
lia essa realidade?

RM – É um cenário muito positivo. O 
uso de tecnologias é um caminho sem 
volta para a população mundial; com o 
campo não é diferente. Vejo essas exi-
gências por parte dos consumidores 
como uma oportunidade para o agri-
cultor mostrar como de fato produz. A 
grande maioria dos agricultores cuida 
muito bem de suas propriedades e pro-
duz utilizando técnicas que garantem 
a segurança dos alimentos produzidos. 
A produção de produtos tradicionais 
como queijos, embutidos, doces, açaí, 
geleias e mel é um patrimônio da agri-
cultura brasileira e a transparência no 
processo produtivo, identificando ade-
quadamente o produtor e a proprieda-
de onde são produzidos, certamente 
ampliará esse mercado e fortalecerá a 
relação de confiança entre produtores 
rurais e consumidores.  

RCA – O mercado de tecnologia está 
avançando na produção de equipa-
mentos e softwares específicos para 
a agropecuária? Há alguma pesquisa 
que comprove esse avanço? Como ob-
serva a criação de inúmeras start-ups 
para o setor?

RM – Diversos serviços da agricultura 
de precisão e aplicativos, especialmen-
te relacionados à prestação de serviços 
na área do clima, já estão disponíveis 
aos agricultores. O setor de tecnologia 
da informação cada dia mais se desen-
volve dentro das propriedades rurais. 
O Censo Agro 2017, que está em fase 
de conclusão, certamente nos trará in-
formações relevantes sobre o nível de 
acesso às tecnologias digitais no cam-
po e servirá para orientar as ações dos 

governos, das instituições representati-
vas e dos empreendedores no sentido 
de racionalizar os investimentos para a 
solução dos gargalos. A inovação em-
presarial é sempre importante para o 
mercado e as pequenas empresas ou 
start-ups são fundamentais para oxige-
nar o mercado. A concorrência sempre 
faz bem.

Todavia, sempre gosto de destacar que 
o novo mundo das tecnologias precisa 
sempre ter um encontro com o velho 
mundo do controle de custos dos agri-
cultores. Tal controle cada dia mais se 
torna basilar para o sucesso de um em-
preendimento, seja ele rural ou urbano.

RCA – Outro ponto a ser levado em con-
sideração versa sobre a sustentabilida-
de. A tecnologia deve estar em sintonia 
com o meio ambiente e essa consciên-
cia é respeitada por agricultores. No 
entanto as empresas desenvolvedoras 
de tecnologia têm essa preocupação?

RM – Veja, tem muita coisa boa sendo 
desenvolvida e implantada que, às ve-
zes, não tem o reconhecimento devido. 
As pessoas que desenvolveram e in-
centivaram o uso da técnica de plantio 
direto na palha deveriam ter um reco-
nhecimento muito maior. Essa é uma 
técnica simples e revolucionária. Deixar 
de queimar a cana-de-açúcar antes do 
corte também tem seus benefícios. 

Entretanto cabe registrar que a preocu-
pação inicial dos governos no mundo, 
que foram no início os principais incen-
tivadores da agricultura, era a de garan-
tir a produção de alimentos em escala 
suficiente para a população. E isso ainda 
é fundamental. A fome, por falta de ali-
mento disponível e não por ausência de 
condições econômicas para adquiri-lo, 
sempre foi um fator presente na histó-
ria da humanidade; inúmeras mortes 
ocorreram devido à falta de produção 

de alimentos na quantidade necessá-
ria. A agricultura vem funcionando tão 
bem, que as pessoas até acreditam que 
a falta de produção de alimentos em 
quantidade suficiente é coisa do passa-
do. E isso é um erro.

A preocupação em garantir a produção 
suficiente jamais pode ser abandonada. 
Todavia essa produção não é incompatí-
vel com a preservação do meio ambien-
te. Ao contrário, produzir sem preser-
vação ambiental é que pode oferecer 
risco. Os agricultores cada dia mais se 
conscientizam de que ter uma proprie-
dade com solo fértil e água limpa em 
abundância é vital para sua produção e, 
também, para melhorar o preço de sua 
propriedade. Os desenvolvedores tam-
bém compreenderam isso. A produção 
de alimentos e a preservação ambien-
tal já deixaram o noivado e contraíram 
matrimônio sem direito ao divórcio. 
Dogma mesmo, o que Deus uniu o ho-
mem não separa.

RCA – Essas ferramentas são acessíveis 
aos pequenos e médios?

RM – Infelizmente, o acesso às tecnolo-
gias disponíveis ainda não é uma reali-
dade para todos os empresários rurais. 
Muitos esperam novas tecnologias;  ou-
tros não conseguem ter acesso às que 
já existem.

O Censo Agropecuário 2006, do IBGE, 
identificou que: 39% dos agricultores 
sabem ler e escrever, mas não fre-
quentaram escola; 43% não possuíam 
o ensino fundamental completo; 80% 
dos produtores rurais possuíam baixa 
escolaridade; quase quatro milhões de 
estabelecimentos eram de baixa renda 
e extrema pobreza, agricultores exclu-
ídos da dinâmica tecnológica e prati-
cando uma atividade de subsistência. 
Vamos ver o que o Censo Agro 2017 vai 
nos mostrar, ver o quanto avançamos 
ou não.

Nesse cenário, é importante ser rea-
lista. A capacitação dos produtores e 
trabalhadores rurais é fundamental. 
O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) muito tem feito nesse 
campo, mas uma maior participação 
dos governos (federal, estaduais e mu-
nicipais) é importante nessa empreita-
da, inclusive por meio de parceria com 
o Senar, que já tem capilaridade e muita 
experiência nessa área. Junto com tudo 
isso, a manutenção de programas de 
extensão rural é basilar. É preciso, sim, 
um choque de preparação para muitos 
proprietários rurais. 
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RCA – Quais as tecnologias mais em-
pregadas atualmente nos campos e de 
que forma estão sendo mais utilizadas?

RM – É muito difícil dar uma resposta 
objetiva para essa pergunta. A agricul-
tura brasileira constitui um verdadeiro 
mosaico. Temos, entre outras, produ-
ção que vai de rã a búfalo; de coelho an-
gorá a peixe; de cogumelo a eucalipto; 
de fruta a camarão. Cada segmento tem 
suas tecnologias. Contudo, arrisco dizer 
que uma boa técnica de controle de 
custo precisa estar presente em todos 
os segmentos. Além dela, a genética é 
primordial para uma boa produção.

RCA – Qual o mapa da tecnologia nas 
propriedades rurais paulistas?

RM – O Estado de São Paulo é um oásis 
para a produção e para o desenvolvi-
mento e uso das tecnologias. Nele estão 
os dois maiores mercados do Brasil, que 
são a Grande São Paulo e o interior. A in-
fraestrutura paulista é muito boa, com 
estradas, ferrovias, portos e aeroportos. 
Em São Paulo temos instituições como 
Unesp, USP, Unicamp, Fapesp e diversas 
escolas técnicas e universidades fede-
rais. Além de terras boas e água.

RCA – Qual o primeiro passo para o 
produtor iniciar investimentos em tec-
nologia? Ele deve começar por softwa-
res de gestão? O que é preciso para 
acessar e competir no mercado atual?

RM – Desenhar seu modelo de negócio 
e fazer um controle prévio dos custos. 
A antiga fórmula do “vou produzir e no 
final ver o que sobra” é o caminho mais 
curto para o desastre. Compreender e 
valorizar o aprendizado das técnicas 
de controle de custo e o conhecimento 
para a construção do modelo de negó-
cio que pretende empreender é basilar. 
Após esse estágio, um bom software de 
gestão, que atenda suas necessidades, 
é uma boa aquisição.

RCA – Os usuários devem ter conheci-
mentos direcionados às novas tecnolo-
gias. Produtores estão se capacitando 
de forma adequada? Quais os princi-
pais desafios?

RM – Entre o potencial de saber fazer 
e a real capacidade de saber fazer exis-
te, efetivamente, o elemento intelec-
tual e fundamental do conhecimento. 
Trabalhadores e empreendedores pre-
parados, por si só já representam um 
ativo muito importante para qualquer 
nação. A capacitação do maior núme-
ro possível de produtores rurais é um 
desafio.

RCA – É possível afirmar que gerações 
mais jovens estão permanecendo na 
atividade rural por conta do avanço da 
tecnologia?

RM – As tecnologias têm um papel 
importante na fixação das famílias no 
campo e, principalmente, na perma-
nência dos jovens. Os últimos 30 anos 
podemos classificar como um perío-
do de transição das características do 
trabalho e da produção no campo. Em 
termos históricos, é até um tempo cur-
to para mudanças tão incríveis como as 
que estão ocorrendo. A colhedora de 
café foi introduzida por volta de 1980; 
e o profissional que trabalha com essa 
máquina tem uma preparação diferen-
te daquele que fazia a colheita manual. 
A mesma situação ocorre no caso da 
colhedora de cana, que foi introduzida 
por volta de 1993. Na Agrishow 2017, 
foi apresentado um trator sem motoris-
ta, cujo trajeto é programado no painel 
de controle da máquina que executa 
manobras sozinha. A produção de leite 
hoje pode ser muito diferente. O re-
banho pode ser composto por animais 
especializados. A inseminação artificial 
pode ser utilizada em 100% dos ani-
mais; e a ordenha mecânica é realizada 
em salas de ordenha, com resfriamento 
do leite na propriedade.

O campo está vivendo um mundo novo 
e a juventude já não tem preconceito 
com o trabalho nele. Ao contrário, cada 
dia mais os jovens estão sentindo orgu-
lho de trabalhar no campo.

RCA – Quais adaptações ainda se fa-
zem necessárias? Apesar de o Brasil ser 
o 5.o país que mais consome internet 
no mundo, algumas áreas rurais ainda 
estão desprovidas de sinais. Onde está 
o gargalo?

RM – Em tempo de big data, agricultura 
de precisão e internet das coisas, temos 
também propriedades rurais onde seus 
proprietários não conseguem sinal de 
celular, mesmo estando a poucos qui-
lômetros de um centro urbano. Nessa 
área, muito precisa ser feito. Para se ter 
uma boa infraestrutura espacial, precisa 
investir na sua construção ou comprar 
de terceiros. A construção de um pro-
grama bem estruturado requer uma 
estação de lançamentos e competência 
técnica para a construção de foguetes e 
satélites. O Brasil ainda não dispõe des-
sas competências. Todavia, são investi-
mentos que precisam ser realizados.

RCA – Qual é o papel do governo nessa 
área? Como podem o pequeno e médio 

produtor participar desse desenvolvi-
mento do setor?

RM – O papel do governo é fundamen-
tal. Muita coisa precisa ser feita fora da 
porteira, como as infraestruturas ter-
restre e espacial. Uma outra ação do 
governo, e que não depende de grandes 
investimentos, mas sim de competência 
técnica para realizar, é a construção de 
uma estrutura normativa que incentive 
a produção de produtos tradicionais pe-
los pequenos e médios produtores. Essa 
é uma atividade que poderá, e muito, 
contribuir para o aumento de renda 
dos agricultores. Exploramos pouco a 
produção de doces, geleias, embutidos 
e queijos. Ainda não temos uma lei dis-
ciplinando, por exemplo, a produção e a 
comercialização de queijos tradicionais. 
Esse tipo de regulamentação, para dar 
a garantia jurídica que os agricultores 
merecem, precisa estar em lei. Essa pa-
vimentação normativa ajudaria muito. 

RCA – O crédito rural e as políticas pú-
blicas têm contribuído para o aumento 
continuado da incorporação de tecno-
logias nos empreendimentos rurais?

RM – O crédito rural é uma ferramen-
ta importante e bastante contribui com 
a agricultura. Os governos brasileiros, 
mesmo sendo o Brasil um excelente 
pagador, patrocinaram uma política de 
juros elevadíssimos nas últimas déca-
das. Buscar financiamento no mercado, 
com o governo pagando juros muito 
elevados, certamente não seria interes-
sante para os agricultores. Certamente, 
ou sua produção seria inviabilizada ou 
sua renda seria transferida para o mer-
cado financeiro. A defesa sanitária é um 
exemplo de política pública que precisa 
ter planejamento, continuidade e orça-
mento compatível com sua relevância.

RCA – Qual a relevância da pesquisa e 
da extensão rural para a chegada de 
tecnologias aos homens do campo?

RM - A pesquisa proporciona a inovação 
tecnológica. Uma vez produzida a tec-
nologia, para bem utilizá-la precisamos 
ter pessoas preparadas. A capacitação 
dos agricultores é fundamental para 
que eles valorizem as tecnologias e as 
utilizem da melhor forma.  

RCA – Qual será a próxima revolução?

RM – O investimento nas pessoas; nos 
jovens, que terão que administrar um 
mundo mais populoso, cheio de confli-
tos e cada dia mais tecnológico.
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TRÊS ANOS DE MUITO TRABALHO
Arnaldo Jardim – Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

Destaco, ao fazer um balanço 
dos últimos três anos de atu-
ação à frente da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, o trabalho 
da CATI, a função estratégica da assis-
tência técnica e da extensão rural. Um 
balanço positivo, cheio de resultados, o 
que nos permite comemorar as diversas 
iniciativas de nossa equipe. 

 Bons resultados para a agropecuária 
paulista foram alcançados com a ação 
integrada dos diversos setores da nossa 
Secretaria. Nossa estrutura se mobili-
zou nos últimos três anos para oferecer 
ao produtor rural paulista tecnologias, 
informações, assistência técnica e ex-
tensão rural, financiamentos, crédito a 
juros baixos e longos prazos de reem-
bolso, conceitos de sustentabilidade, 
assim como geração de renda e agrega-
ção de valor.

 São números a serem comemora-
dos, como o aumento de 50% do valor 
referente às compras da agricultura fa-
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miliar por meio do Programa Paulista da 
Agricultura de Interesse Social (PPAIS) 
e os 100% de esgoto rural tratados em 
Holambra com o Projeto Nascentes.

 Enfatizamos também o sucesso 
do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, que apoiou 267 Iniciativas de 
Negócio apresentadas por 248 coopera-
tivas e associações, beneficiando 10.475 
produtores rurais. Um êxito confirmado 
por relatório de auditoria independente 
contratado pelo Banco Mundial, pelo 
qual foi consolidado como o programa 
mais efetivo de transferência de renda 
da América Latina. 

 O Microbacias II também possi-
bilitou às prefeituras dos municípios, 
que têm Iniciativas de Negócio, a rea-
dequação de 81 estradas rurais, com 
a transferência de R$ 38.611.153,60, 
bem como a reforma de 74 Casas da 
Agricultura, obras que totalizaram R$ 
11.807.394,47. E o governador Geraldo 

Alckmin nos autorizou, em março, a as-
sinar mais 34 convênios para a reade-
quação de estradas e a reforma de mais 
64 Casas da Agricultura. Com o encerra-
mento do Microbacias II, previsto para 
2018, já estamos caminhando para um 
novo programa, o que evidencia o su-
cesso da ação da CATI. É o AgriProClima 
SP, que irá consolidar as ações de uma 
agricultura sustentável, com geração de 
renda, adoção de práticas sustentáveis 
de manejo de solo, água e redução de 
emissão de carbono.

 E o escoamento da produção tam-
bém ficou melhor, com a recuperação 
de estradas rurais para facilitar o trans-
porte e evitar o assoreamento de rios e 
erosão do solo com o Programa Melhor 
Caminho/Pontos Críticos. A iniciativa 
atendeu 57 municípios em 2015; em 
2016, 37; e em 2017, 29 - um investi-
mento de R$ 99.222.303,40. E, para 
2018, foi autorizada a assinatura de 
convênios com mais outros 13 municí-
pios. 
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 Reforçamos o atendimento aos 
produtores rurais, com o decreto au-
torizando a nomeação imediata de 156 
assistentes agropecuários aprovados no 
concurso público realizado em 2017. 
Nosso quadro também será reforçado 
por mais 33 pesquisadores científicos 
para a Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta). 

 Tivemos também a simplificação de 
normas de controle sanitário e fiscaliza-
ção da agroindústria de pequeno porte; 
o controle de comercialização de agro-
químicos no sistema eletrônico Gestão 
de Defesa Animal e Vegetal (Gedave); 
mudanças nos programas Pró-Trator e 
Pró-Implemento; regulamentação da 
pulverização aérea da bananicultura; e 
resolução que estabelece padrões da 
agricultura urbana e periurbana.

 Devo citar, ainda, o monitoramen-
to on-line da venda de agroquímicos, 
em parceria com o site Mercado Livre; 
parceria para compartimentação das 
casas genéticas paulistas; e destacar 
a destinação de R$ 49.767.499,85 da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) aos insti-
tutos de pesquisa agropecuária.

 Além de colher os frutos desse 
último triênio, também plantamos novas 
sementes nesse fértil “solo” que é o 
agro: 202 prefeituras paulistas assinaram 
convênios com o governo do Estado para 
terem acesso a programas como Patrulha 
Agrícola, Sistema Estadual Integrado de 
Agricultura e Abastecimento (Seiaa) e 
Melhor Caminho/Pontos Críticos.

 De acordo com a Resolução SAA 6, 
que estabeleceu padrões para as se-

guintes formas de cultivo, a agricultura 
urbana é realizada em espaços de utili-
zação secundária à prática de produção, 
como é o caso das hortas implantadas 
em terraços de edifícios comerciais e 
residenciais, e nos quais as técnicas ru-
rais são impraticáveis. Já a agricultura 
periurbana é desenvolvida em espaços 
ociosos, como terrenos baldios no meio 
urbano, onde é possível utilizar técnicas 
de produção que se assemelham à prá-
tica rural. 

 Serão apoiadas atividades de cultivo 
urbano, por meio da capacitação técni-
ca de agentes multiplicadores, além da 
produção de conteúdos informativos, 
como cartilhas e manuais e divulgações 
nas redes sociais, com orientações so-
bre formas de cultivo e as culturas mais 
indicadas. As ações podem trazer vários 
impactos positivos à sociedade, como o 
estímulo às práticas e projetos de segu-
rança alimentar e nutricional; contribui 
para a inclusão social de moradores ur-
banos, em especial das mulheres; pro-
move a utilização de tecnologias sus-
tentáveis e a educação ambiental, entre 
outros aspectos.

 Há uma nova Resolução SAA, que 
simplifica os procedimentos e facilita a 
instalação da pequena agroindústria e 
devemos difundi-la!

 Também serão estimuladas iniciati-
vas de reaproveitamento e reciclagem 
de resíduos orgânicos, além da capaci-
tação técnica e de gestão aos agriculto-
res urbanos e periurbanos. A equipe da 
Secretaria irá incentivar hábitos de ali-
mentação saudável; implantar espaços 
com fins pedagógicos em instituições 
de ensino, de saúde, religiosas, dentre 

outras entidades e associações; fomen-
tar o cooperativismo e o associativismo; 
proceder à coleta e sistematização de 
informações socioeconômicas dos em-
preendimentos de produção agrícola 
urbanos e periurbanos; difundir tecno-
logias de produção; criar novos canais 
de comercialização e abastecimento.

 São resultados e perspectivas que 
nos enchem de satisfação e nos dão ain-
da mais vontade de, sempre integrados 
em nossas diversas habilidades e res-
ponsabilidades, trabalharmos em prol 
dos produtores rurais - principalmente 
os de pequeno porte e os agricultores 
familiares. É o fruto da atuação de uma 
equipe que está de parabéns e da qual 
tenho muito orgulho.

 Mas o destaque é a dedicação, o es-
pírito público que marca a atuação dos 
servidores da SAA e especialmente a 
equipe da CATI. Pessoas que superam 
as dificuldades materiais, os constrangi-
mentos funcionais pelo amor à causa da 
extensão rural, pelo compromisso com 
o produtor rural, pela paixão para com 
a agricultura.

 Aprendi muito com cada um de vocês, 
testemunhei a criatividade, a iniciativa e o 
esforço. Contem sempre comigo!

Vamos adiante!
Arnaldo Jardim 
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EXTENSÃO RURAL MUDA DE
PARADIGMA COM O PROJETO

MICROBACIAS II – ACESSO AO MERCADO
Marcia Cristina de Moraes – Socióloga – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – marcia.moraes@cati.sp.gov.br

João Brunelli Júnior – Coordenador da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI/SAA) – brunelli@cati.sp.gov.br

As políticas públicas executadas pela CATI sempre esti-
veram intimamente relacionadas com o processo his-
tórico concomitante. As preocupações com a degra-

dação do meio ambiente, tema muito recorrente no discur-
so de ambientalistas, especialistas e lideranças políticas nos 
anos 1990, foram o cenário que a CATI idealizou e executou 
o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, o PEMH 
(2000-2008). O PEMH propiciou a formação de mais de 500 
associações de produtores rurais e a sua inserção como bene-
ficiárias do Programa. No contexto então predominante era 
preciso o emprego de um modelo de desenvolvimento rural 
sustentável em todos os âmbitos. Era imprescindível empre-
ender ações educativas que, em primeira instância, levariam 
os produtores a rever e alterar práticas de cultivo, mas tam-
bém melhorar os processos produtivos para o aumento da 
produtividade, consolidando as propriedades agrícolas como 
unidades produtivas sustentáveis.

 De caráter eminentemente ambiental, o PEMH trouxe na 
sua trilha um sistema de desenvolvimento que possibilitou 
muitas ações posteriores. Construiu as bases para a implan-
tação de uma política de desenvolvimento rural sustentável 
no Estado de São Paulo e fortaleceu os municípios com a im-
plantação de uma sistemática de desenvolvimento baseada 
em microbacias hidrográficas. Uma divisão por comunidades, 
concentrando intervenções que priorizaram as áreas com 
maiores problemas relacionados à degradação ambiental e 
com maior incidência de agricultores familiares.

 O PEMH possibilitou resultados concretos que contribu-
íram para melhorar os processos produtivos e aumento da 
autoestima e confiança das famílias rurais. Embora inegáveis, 
os resultados não tocaram todos os pontos críticos da agri-
cultura, sobretudo considerando a complexidade das relações 
entre o campo e a cidade e as redes de agentes intermediá-
rios existentes no mercado.

 A complexidade do mercado remetia à quebra de um pa-
radigma: produzir mais e melhor já não representavam garan-
tia de êxito. As organizações de produtores não dispunham 
de recursos para investimentos na propriedade que propor-
cionassem num prazo razoável uma mudança efetiva de vida; 
assim, as políticas públicas deveriam focar na esfera da co-
mercialização.
 O campo não acompanhou o ritmo das exigências do mer-
cado e das alterações nos padrões de consumo. Os produto-
res, em sua maioria, não integraram de forma espontânea os 
processos de modernização necessários para o atendimento 
às demandas de um mercado em constante movimento.
 Para romper com a prática de investimentos somente na 
produção, os produtores deveriam se lançar em processos 
mais avançados, como a padronização, a classificação e o pro-
cessamento dos produtos. O fortalecimento das organizações 
e dos espaços de representatividade eram fatores cruciais 
para melhorar a correlação de forças nas negociações com o 
mercado.
 Diagnóstico feito, desafios à vista. Os empecilhos não to-
cados pelo PEMH permaneceram no horizonte da CATI como 
a próxima fase de um jogo. Seria preciso construir instrumen-
tos operacionais, técnicos, metodológicos, creditícios, finan-
ceiros e políticos, capazes de empreender um projeto de de-
senvolvimento rural que abarcasse os aspectos relacionados 
ao mercado.
 Atenta a este diagnóstico, a CATI após intensa nego-
ciação com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), elabora o PDRS - Microbacias II - 
Acesso ao Mercado (2011-2018). Do projeto anterior trouxe 
parte do nome e, consequentemente, credibilidade. O novo 
projeto trazia os traços de uma política pública focada no 
acesso ao mercado.

A inserção de pequenos produtores no mercado foi possível graças 
aos investimentos em equipamentos e tecnologias inovadoras.

Com máquinas modernas é possível valorizar o produto
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 No ambiente institucional da CATI, a mudança de paradig-
ma de uma extensão rural antes focada na produção, para o 
“pós-porteira”, foi possível devido a vários fatores, entre eles 
as experiências vividas na execução do PEMH, na realização 
de diagnósticos participativos, na consolidação de uma visão 
sistêmica do mundo rural em que os produtores fossem com-
preendidos como sujeitos das ações e intervenções. No plano 
técnico e metodológico, a CATI priorizou ações que tinham 
em seu escopo a compreensão de processos relativos à dinâ-
mica do funcionamento do mercado agrícola.

 De porte desafiador, o Microbacias II também teve como 
seu público-alvo as organizações de produtores, conceben-
do um efeito potencializador e multiplicador do alcance das 
ações de extensão rural. O Projeto foi paulatinamente absor-
vido pela CATI, tanto no plano técnico quanto administrativo. 
Estabeleceu parcerias que foram fundamentais para a criação 
dos instrumentos jurídicos e operacionais necessários para a 
sua execução. A credibilidade das organizações foi conquis-
tada de forma progressiva com a implantação das primeiras 
Iniciativas de Negócios. O recorte espacial por comunidades 
ou coordenadas geográficas não permaneceu, pois o viés do 
Projeto é econômico e o mercado não possui fronteiras.

 Após sete anos, com 294 Iniciativas de Negócios implan-
tadas, o Microbacias propiciou às organizações rurais instru-
mentos para melhorar a competitividade e a possibilidade de 
incremento da renda por meio da agregação de valor aos pro-
dutos.

 No decorrer do processo, outros desafios apareceram, 
como a inserção de públicos específicos. Foram atendidos 
pelo Projeto, até o momento, 34 comunidades tradicionais. 

Destacam-se 65 projetos comunitários (12 indígenas e 53 qui-
lombolas), resultado de um trabalho planejado e desenvolvi-
do de forma participativa com o público-alvo, extensionistas 
de outras instituições, atores e parceiros envolvidos.

 O Microbacias II permitiu às organizações beneficiárias 
acompanhar as tendências do cenário socioeconômico, ajus-
tando-se às transformações no perfil do consumidor final, que 
busca produtos com melhor qualidade, praticidade e atrativos 
esteticamente. Os empreendimentos coletivos implantados 
favoreceram a adaptação a essas tendências, possibilitando 
contratos nos mercados atacadista e varejista, diminuindo 
o domínio dos intermediários que operam nesse ambiente. 
Ainda como parte de uma série de fatores que confluíram 
para o êxito do Projeto, destacam-se as políticas públicas de 
compras governamentais, que possibilitaram uma reserva 
de mercado destinada aos produtos oriundos da agricultura 
familiar, o que significou uma oportunidade de inserção dos 
produtos de qualidade pelas organizações que implantaram 
seus negócios.

 A inserção nos diversos mercados foi possível graças aos 
investimentos em equipamentos e tecnologias inovadoras, 
que proporcionaram rapidez e dinamismo aos processos pro-
dutivos e comerciais, possibilitando uma ampla variabilidade 
de novos produtos, melhorias na logística de distribuição, res-
friamento e transporte; redução de custos no processamento; 
gestão eficaz da produção da matéria-prima e, ainda, melho-
rias dos instrumentos de valorização do produto, como: cria-
ção de marcas, certificação e plano de marketing. A inserção 
no mercado e o domínio sobre os processos de comerciali-
zação proporcionaram a melhoria da renda e, consequente-
mente, a emancipação das organizações de produtores.

Redução de custos e melhoria da qualidade são alguns dos benefícios da implantação das tecnologias nas agroindústrias rurais
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NOVAS TECNOLOGIAS
NOS CULTIVOS EM AMBIENTE PROTEGIDO

Sergio Mitsuo Ishicava – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Bauru – sergio.ishicava@cati.sp.gov.br
Gilberto Job Figueiredo – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Pindamonhangaba –

Casa da Agricultura de Caraguatatuba – gilberto.figueiredo@cati.sp.gov.br
Julio César Thoaldo Romeiro – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Botucatu – julio.romeiro@cati.sp.gov.br

Harumi Hamamura – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Lins – harumi.hamamua@cati.sp.gov.br
Edson Savazaki – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Lins – Casa da Agricultura de Guaiçara – savazaki@cati.sp.gov.br

O cultivo protegido tem sido um importante “insumo 
agrícola” que permite aumentos e ampliação das 
épocas de produção das culturas, criando um novo 

ambiente de cultivo e colocando as plantas sob novo limite de 
produtividade, propiciando condições para expressão de seu 
máximo potencial genético. Nos últimos tempos tem surgido 
uma série de inovações tecnológicas num ritmo cada vez mais 
crescente, a ponto de ficarmos surpresos a cada visita em feiras 
e eventos da área.  No entanto é preciso que estejam inseridas 
em um padrão produtivo que utilize, de forma mais racional, 
os recursos naturais e mantenha a capacidade produtiva 
no longo prazo, isto é, dentro do conceito de agricultura 

sustentável, do ponto de vista econômico, social e ambiental, 
produzindo alimentos saudáveis e seguros aos consumidores.

 O presente artigo tem como principal objetivo listar novas 
tecnologias que vêm surgindo e outras recentemente sendo 
usadas por agricultores devido às diversas contribuições de 
técnicos da CATI de várias regiões do Estado de São Paulo, 
que procuram abordar de forma ampla, nas diversas áreas de 
cultivo em ambiente protegido, os manejos de tal ambiente 
e do solo, o uso racional da água e o controle de pragas e 
doenças.
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 Muitos produtores investem em estruturas para o cultivo, 
algumas com valor alto, sem se atentarem aos pequenos 
detalhes que farão o verdadeiro sucesso econômico do 
cultivo. Alguns fatores afetam muito o cultivo de hortaliças, 
como a temperatura, a luminosidade e o excesso de radiação 
solar. Assim, ao adotar o uso de telados ou estufas plásticas, 
a altura do “pé direito” é fundamental. Mesmo em regiões 
mais frias, estudos indicam uma altura mínima de 3m; a 
princípio, quanto maior for a altura, melhores as condições 
para o cultivo (sempre observando as devidas proteções com 
relação aos ventos). Atualmente, novos plásticos e telas têm 
surgido, elevando a produtividade a novos níveis, como os 
filmes plásticos aditivados, que reduzem a ação da radiação 
do sol sobre as plantas; os antigotejo e anti-insetos, como 
o filme azul; filme difusor de luz, que permite que a planta 
receba a luz do sol de uma maneira mais efetiva, melhorando a 
fotossíntese e, em consequência, a produtividade. Os telados 
têm sido muito utilizados e, em algumas condições, substituem 
a estufa plástica com maior efetividade e menor custo, 
devendo-se, neste caso, tomar cuidado para que não haja 
excesso de sombreamento na planta. Telados brancos/cristal 
são mais baratos do que os pretos e melhoram a distribuição 

de luz, ao mesmo tempo que reduzem a ação da chuva e do 
granizo, entre outros. Para folhosas, o telado de cor vermelha 
tem acelerado o crescimento da planta, proporcionando um 
maior número de ciclos de cultivo no mesmo local; e o telado 
aluminizado, aliado ao uso de micronebulizadores, mantém 
a umidade adequada e temperatura mais amena dentro do 
ambiente.

 Por outro lado, um dos erros mais comuns é não se ado-
tarem variedades desenvolvidas para o cultivo em ambiente 
protegido, o que deve ser repensado. Outra questão é não 
observar o espaçamento adequado, pois o crescimento da 
planta, em geral, se dará com mais vigor, variando conforme 
a época do ano, uma vez que em momentos de maior tempe-
ratura haverá um maior desenvolvimento e o espaçamento 
deverá ser maior do que o utilizado em épocas mais frias do 
ano. O controle da umidade do ambiente e do solo é funda-
mental, pois, se estiver muito seco, maior será a incidência de 
insetos e, sendo muito úmido, aumentará a presença de fun-
gos. Atualmente, temos disponíveis sistemas simples, baratos 
e eficientes para esse controle.

 A água é o bem mais precioso disponível em nosso 
planeta, essencial à vida de qualquer ser humano e, portanto, 
insubstituível. A agricultura, em média, utiliza 70% do total 
de água consumida por todos os setores; dessa forma, vale 
ressaltar que com os modernos e sofisticados sistemas de 
irrigação disponíveis, a chave para o uso eficiente da água 
na agricultura é o manejo da irrigação, ou seja, aplicar a 
quantidade de água necessária ao desenvolvimento vegetal, 
no momento correto e na posição adequada. Essa equação 
encontra nas novas tecnologias, como o “Sistema Pinga”, 
desenvolvido por professores da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, um “acionador simplificado de irrigação” 
de baixo custo, que liga e desliga automaticamente. Neste 
sistema utilizam-se: uma vela de filtro, uma peça de máquina 
de lavar louça (controlador de nível), mangueira de pedreiro; 
outra tecnologia já disponível é o uso da plataforma Arduino® 
no monitoramento da umidade do solo; o Sistema Irrigás®, 
sistema gasoso de controle da irrigação por meio de cápsulas 
porosas que fazem a tensiometria indicando a quantidade 
e o momento de aplicação da água preconizada pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
Pode ser encontrado no apoio de aplicativos inteligentes 
desenvolvidos por start-ups de gerenciamento de irrigação 
as ferramentas ideais para auxiliar o produtor na tomada de 
decisão, otimizando o uso do recurso hídrico, de fertilizantes 
e defensivos, alcançando os melhores índices produtivos. 
Muitos desses aplicativos deixam disponíveis o download 
gratuito.
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 O meio de cultivo – o solo – ou outras formas de fixação 
das raízes são de extrema importância, devendo o produtor 
estar atento ao manejo adequado para que os sistemas 
sejam sustentáveis. Quando se utiliza o solo do local como 
substrato, deve-se ter o máximo de cuidado para mantê-
-lo nas melhores condições possíveis do ponto de vista 
químico, físico e biológico, isto é, deve-se trabalhar o solo 
em sua totalidade. Temos observado em diversas áreas de 
cultivo manejos inadequados de nutrientes, levando a um 
desbalanço nutricional nas plantas e, geralmente, à salinização 
do solo. Para possibilitar um melhor controle nesse manejo, 
há alguns equipamentos que auxiliam os produtores no 
preparo das soluções nutritivas e no seu correto uso como 
os condutivímetros, pHmetro e extratores de solução do solo. 
Porém as mais recentes novidades tecnológicas estão na área 
de manejo, com ênfase nas partes física e biológica do solo. 

 Podemos citar, ainda, o uso de compostos orgânicos ricos 
em micro-organismos, como o bokashi (preparados pelos 

produtores ou adquiridos no comércio); uso de biofertilizantes 
enriquecidos com micro-organismos capturados na natureza 
(como uso de arroz cozido em área de mata natural) ou no 
comércio, como substratos para desenvolvimento de micro-
-organismos e condicionadores de solos (uso de ácidos 
húmicos e fúlvicos, turfa enriquecida, entre outros); novos 
tipos de fertilizantes à base de algas marinhas e silício, 
entre outros. Para esse sistema de manejo, algumas práticas 
são fundamentais como o uso de cobertura morta (capim 
brachiária, aveia, filmes plásticos) para manter a umidade do 
solo e reduzir o excesso de temperatura, tão prejudicial às 
culturas e aos micro-organismos e, também, a adequação da 
umidade relativa e temperatura do ar, por meio de sistema 
nebulizador. Outras práticas muito importantes são a rotação 
de culturas e a adubação verde. No caso de o solo estar 
limitado por pragas e/ou doenças ou condições locais, há 
disponíveis no mercado sistemas de cultivo com substratos 
em vasos, slabs ou adoção de sistema hidropônico.

 A necessidade de obtenção de produtos mais saudáveis 
e seguros tem proporcionado uma série de inovações na 
área de controle de pragas e doenças, no desenvolvimento 
de novos produtos químicos (agrotóxicos) de maior eficiência 
com menor tempo de carência, seletivo aos inimigos naturais. 
Contudo a utilização de controles alternativos, como o uso de 
produtos de controle biológico e cultural, tem se expandido 
muito, podendo ser encontrados, com facilidade, diversos 
produtos desse gênero, o que há bem pouco tempo não era 
possível. 

 Assim, procura-se adotar uma série de manejos como: 
correto uso da água; manejo nutricional; ambiente de cultivo; 
uso de variedades resistentes e épocas adequadas de cultivo; 
uso de práticas alternativas de controle cultural (melhoria 
do sistema de condução; uso de quebra-vento; armadilhas 
coloridas e atrativas, entre outros) e biológico (inimigos 
naturais, agentes biológicos como bactérias, fungos etc.). São 
possíveis de serem encontrados no mercado alguns exemplos 
de controles alternativos, destacando, porém, que há uma 
série de novos produtos em fase final de testes, prestes a 
serem lançados.

 No segmento de controle cultural temos algumas arma-
dilhas muito usadas em monitoramento, mas que em alguns 

casos auxiliam também no controle como armadilhas com 
feromônios (controle de broca-pequena-do-tomateiro – 
Neoleucinolles elegantalis; traça-do-tomateiro – Tuta abso-
luta), armadilha luminosa (insetos atraídos pela luz, como 
algumas mariposas) e armadilhas coloridas (amarelo para 
pulgão, cigarrinha, mosca-branca, mosca-das-frutas, mosca-
-minadora; azul para tripes e mosca-dos-estábulos; verde 
para psilídeos).

 No âmbito do controle biológico, há diversas novidades 
em razão do uso de inimigos naturais como Trichograma, 
espécie de vespa que preda ovos de lagartas. Atualmente, 
plasticultores vêm usando tal método para auxílio no controle 
de traça e broca de frutos para culturas do tomate, pimentão 
e pepino; para controle de ácaros (ácaro Neoseilus californi-
cus predador de ácaro-rajado); para controle de insetos su-
gadores, alguns fungos como Beauveria e Metarrizum; para 
controle de lagartas em geral, Bacillus thurigiensis; fungos de 
solo, Trichoderma harzianum; nematoides, uso de diversos 
agentes biológicos como Bacillus subtillis, fungo Paecilomyces 
lilacinus, entre outros. Há, ainda, produtores que utilizam prá-
ticas como uso de homeopatia, fitoterápicos e biofertilizantes 
do tipo bokashi, com a finalidade de auxílio e prevenção no 
controle de pragas e doenças. 

 Como vimos, as novas tecnologias estão em constante evolução, sendo cada vez mais necessário que os produtores e 
técnicos busquem em conjunto as melhores alternativas que se adequem dentro da realidade local, num sistema produtivo mais 
sustentável, com oferta de produtos saudáveis e seguros aos consumidores.
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Apr end end o com a CATI

O cultivo de olerícolas vem aumentando em todas as regi-
ões e praticamente todos os municípios contam com hor-
tas comerciais ou de uso comunitário e até hortas urba-

nas implantadas em terrenos e até em telhados! Entre os vários 
fatores que vêm contribuindo na última década para o aumento 
do cultivo de olerícolas, estão as políticas públicas de aquisição 
de alimentos que incentivam a compra de pelo menos 30% de 
produtos da agricultura familiar pelas prefeituras; o marketing 
para uma alimentação mais saudável, rica em hortaliças; o giro 
de capital em curto espaço de tempo; a versatilidade proporcio-
nada; a redução dos custos dos materiais utilizados no cultivo, 
principalmente plásticos e telados; entre outros fatores. Anos 
atrás, a olericultura era considerada “uma atividade menor”, 
porém hoje, com treinamentos e novas tecnologias, tornou-se 
uma cadeia respeitada e valorizada. Em uma pequena área de 10 
mil metros quadrados já é possível produzir comercialmente e a 
extensão rural paulista tem oferecido várias capacitações nessa 
área destinada tanto aos técnicos da rede da CATI quanto aos 
produtores rurais em todo o Estado.

 Tendo esses elementos em vista e o fato de não existirem 
bons viveiristas disponíveis próximos ao local de produção em 
todas as regiões, é imprescindível que o olericultor possa pro-
duzir a sua própria muda. Contar com uma muda sadia é o pri-
meiro passo para se obter sucesso na produção de olerícolas e 
com produção própria, ele poderá garantir a qualidade, planejar 
as suas ações e, consequentemente, obter boa produtividade e 
rentabilidade em sua atividade. 

 O primeiro passo para a construção de um viveiro é a escolha 
do local, o qual deve ser o mais próximo possível da residência e/
ou barracão para que o produtor possa verificar, com facilidade, 
a formação das mudas. As visitas têm que ser diárias e, muitas 
vezes, mais de uma vez ao dia. A proximidade de água também é 
recomendável para que se possa providenciar a irrigação, porém 
devem ser evitados os terrenos encharcados, pois contribuem 
para a propagação de fungos. Dependendo do clima e da região, 
podem ser necessárias até três regas ao dia nos períodos secos 
ou de verão. Atualmente, a automação da irrigação pode ser feita 
com baixo custo e uso de materiais reciclados. O olericultor deve 
procurar orientação nesse sentido, pois irá facilitar muito o seu 
dia a dia na boa condução do viveiro.

 Outros fatores cruciais para o bom andamento de um vivei-
ro são a insolação e a incidência de ventos. O viveiro deve rece-
ber a luz do sol durante todo o dia. Áreas com sombreamento, 
sejam de árvores ou de construções próximas, que possam em 
algum momento do dia causar sombra, não são adequadas, 
pois favorecem os fungos. Em relação aos ventos, é bom lem-
brar que mal posicionado o viveiro não resiste à incidência de 
ventos que podem tanto derrubar a estrutura como rasgar os 
plásticos. É fundamental que esteja exposto aos ventos favorá-
veis, ou seja, devem acompanhar o sentido do comprimento da 
estrutura. Tal posicionamento também melhora a troca de ar 
e calor no interior do viveiro, contribuindo para a produção de 
mudas saudáveis.

 Em relação ao tamanho, um viveiro profissional, com capa-
cidade de produção entre oito e 19 mil mudas, deve ter uma 
dimensão de 5m x 6m, porém com um viveiro de 9m2 já é possí-
vel obter entre quatro e nove mil mudas de variadas olerícolas. 
Quanto ao custo para instalação de um viveiro, sugerimos que 
sejam feitas pesquisas, pois podem mudar muito de uma região 
para outra, de um tipo de material para outro. A madeira para 
a estrutura (pode-se usar vigas, caibros, sarrafos ou eucalipto) 
também sofre variações de preço, dependendo da região e do 
tipo de madeira utilizada, portanto a escolha dos materiais deve 
ser criteriosa.

 Existem dois tipos mais utilizados de estrutura de viveiro, tipo 
“arco” e “capela de duas águas”, ambos funcionais. A estrutura em 
arco é um pouco mais difícil de ser executada e precisa de uma 
mão de obra com maior conhecimento, portanto neste artigo op-
tamos pelo modelo capela de duas águas, mais simples e usual e 
que pode ser feito pelo próprio produtor. O tamanho do viveiro 
deverá ser dimensionado de acordo com a produção que se pre-
tende, o exemplo aqui utilizado poderá ser reduzido ou aumenta-
do usando-se a mesma proporção. O importante é que o pé direito 
não seja inferior a 3m de altura, para proporcionar uma boa circu-
lação de ar e o topo tenha entre 1m e 1,5m acima, no caso entre 
4m e 4,5m. Quanto mais quente for o clima, maior deverá ser a 
altura do pé direito.

 Definido o local, o tipo e a dimensão do viveiro, deve-se fazer 
um levantamento de custo tendo em vista os materiais que serão 
utilizados. É importante a escolha de materiais de boa qualidade, 
resistentes, que não venham a se desgastar e depreciar em curto 
espaço de tempo, o que irá, no fim das contas, acabar aumentan-
do o custo de produção. Por exemplo, existem bandejas para a 
produção de mudas que duram um ano ou apenas uma utilização 
(descartáveis), enquanto outras resistem por até cinco anos de 
uso contínuo, podendo ser lavadas e reutilizadas. Dessa forma, o 
custo inicial mais alto poderá compensar. 

 No caso da madeira para a estrutura, a mesma coisa; se a es-
colha for por eucalipto, deverá ter no mínimo 10cm de diâmetro. 
Verificar com o fornecedor se é a variedade usada em mourões 
de cerca, pois estes terão maior durabilidade do que as varieda-
des destinadas à celulose. Também podem ser usadas madeiras 
já existentes na propriedade, desde que sejam resistentes à umi-
dade. No restante da estrutura, as madeiras utilizadas serão as 
“serradas” ou industrializadas; para esteio, usar viga de 6cm x 
12cm, no telhado e nas laterais de fechamento, caibros de 5cm 

Como fazer um viveiro de mudas de olerícolas
Gilberto Job de Figueiredo − Engenheiro Agrônomo –

CATI Regional Pindamonhangaba − Casa da Agricultura de Caraguatatuba − gilberto.figueiredo@cati.sp.gov.br
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br
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Ilustrações: Tom Ribeiro

x 5cm. Nas laterais, para prender o plástico, também são utiliza-
dos sarrafos e/ou ripas. A mesma madeira dos caibros e sarrafos 
poderá ser usada para fazer a estrutura onde serão colocadas as 
bandejas.

 Na cobertura da estrutura, utilizar filme plástico agrícola 
aditivado, anti-UVA e UVB (diferentes tipos de raios ultraviole-
ta, transmitidos a partir do sol) com espessura mínima de 150 
micras, pois irão ter maior durabilidade. O plástico deverá ser 
transparente; NÃO usar plástico leitoso. Sempre adquirir de em-
presas idôneas e conceituadas no mercado. O Comitê Brasileiro 
de Desenvolvimento e Aplicação de Plásticos na Agricultura 
(Cobapla) lança, anualmente, o Guia Brasileiro de Plasticultura e 
Cultivo Intensivo com as indicações das boas empresas do setor 
(www.plasticultura.com.br).

 Nas laterais pode-se utilizar tela de coloração branca ou cris-
tal. Quanto menor o espaçamento do telado, melhor, porque evi-
tará a entrada de insetos. Também deve ser adquirida de empre-
sas idôneas, podendo ser consultado o guia já especificado para 
isso.

 Existem atualmente no mercado bandejas de plástico (polie-
tileno), mais ou menos rígidas, influenciando na durabilidade, as 
de poliestireno expansivo e as descartáveis (polietileno flexível) - 
usadas em alguns viveiros comerciais, pois não necessitam de re-
tornar ao viveiro, reduzindo os custos. O número de células para 
a produção de mudas é variável. As de 128 células são usadas 
para culturas como tomate, pepino, pimentão etc. As de 200 cé-
lulas são usadas para brócolis, repolho, acelga entre outras. E as 
de 288 células para alfaces de qualquer variedade e outras folho-
sas. Para higienização, as bandejas devem ser lavadas com jatos 
de água, seguida por uma imersão em solução de hipoclorito de 
sódio (1 a 2%) por 20 minutos e, após isso, devem ser novamente 
lavadas e secas ao sol. Atenção: quanto maior for a durabilidade 
da bandeja escolhida, maior deve ser o cuidado com a higieni-
zação. 

 Antes de iniciar a construção do viveiro, fazer o esquadreja-
mento do terreno para que a estrutura não fique desalinhada. 
Siga o passo a passo dos desenhos e, em caso de dúvidas, procu-
re a Casa da Agricultura do seu município ou a CATI Regional mais 
próxima. Os extensionistas rurais da instituição foram treinados 
para atender às demandas e solucionar as dúvidas dos produto-
res rurais que queiram ingressar ou se capacitar em olericultura.

PASSO
A

PASSO

Viveiro de 5m x 6m – materiais
• 6 vigas de 6 x 12cm, com 4m de comprimento (ou eucalip-

to com 10cm na mesma medida)
• 6 caibros de 5 x 5cm, com 2,5m
• 2 caibros de 5 x 5cm, com 5m
• 3 caibros de 5 x 5cm, com 6m
• 4 ripas de 5 x 5cm, com 3m
• 4 ripas de 5 x 5cm, com 2,5m
• 40m de arame grosso
• 25m de tela branca com 3m de largura
• 10m de plástico 150 micras de 6m de largura
• 1kg de prego 15 x 15
• furadeira, martelo, serrote, trena, nível de pedreiro e 

cavadeira.

Bancadas
• 9 caibros de 5 x 5cm, com 6m de comprimento
• 45 caibros de 5 x 5cm, com 1,5 de comprimento
• Se as bandejas forem descartáveis, usar 80m de arame 

grosso.
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Cultivar saúde implica cuidar do corpo, da mente e do 
espírito. Nesse sentido, a prática de plantar e manejar 
uma horta é uma terapia para se obter essa saúde inte-

gral, pois produz alimentos e remédios, promove atividades 
saudáveis para o corpo com a importante exposição ao sol, 
principal fonte de vitamina D, e proporciona momentos de 
reflexão, meditação, contemplação e de sensações (aromas e 
sabores) que beneficiam a mente e o espírito.

 Ter uma horta medicinal pode significar ter plantas medi-
cinais cultivadas junto com hortaliças ou no meio do pomar, 
no jardim ou no quintal ou até mesmo em recipientes como 
vasos, garrafas PET, caixotes, entre outros.

 Para iniciar essa atividade produtiva deve-se, primeira-
mente, conhecer um pouco sobre cada planta medicinal que 
se pretende cultivar:
• sua identificação botânica;
• seu tipo de crescimento ou porte (erva, arbusto, trepadeira, 

árvore etc.); 
• sua necessidade de luz (pleno sol, meia-sombra ou sombra);
• sua necessidade de água (regas abundantes, regas modera-

das, frequentes ou pouca água).

 Com essas informações, escolher o tipo e tamanho do re-
cipiente (quanto maior o porte da planta, maior o recipiente); 
o local adequado de incidência solar e o modo e a frequência 
das regas, que vai depender da época do ano, da textura do 
solo e das necessidades de cada tipo de planta.

 Após isso, devemos preparar o solo para receber as 
sementes ou mudas que precisam ser sadias e de boa 
procedência.

• Para cultivo direto no solo: fazer canteiros com cerca de 
30cm de altura para proporcionar a drenagem, utilizar 
100g/m2 de calcário para correção da acidez do solo e cerca 

de 3 a 5kg/m2 de húmus ou composto orgânico para adubar 
e proporcionar boa textura ao solo.   

• Para cultivo em recipientes: utilizar uma mistura de terra, 
composto orgânico/húmus ou torta de mamona nas se-
guintes proporções:
- terra : húmus  = 1 : 1 ou
- terra : torta de mamona = 3 : 1 ou
- terra : areia : húmus = 1 : 1 : 1, quando a terra for muito 

argilosa. 

 Ao montar os vasos, colocar no fundo pedriscos, cacos ou 
argila expandida para drenar o excesso de água. 

 Após colocar a mistura de terra, fazer a semeadura que 
deve ser realizada na profundidade exigida; quanto menor a 
semente, mais superficial é a semeadura. No caso de mudas, 
retirar do recipiente e colocá-las em buracos na terra, aper-
tando levemente com as mãos ao seu redor. 

 As mudas podem ser adquiridas no mercado ou produ-
zidas em recipientes como copinhos ou sacos plásticos, em 
local sombreado (viveiro) por meio de sementes, estacas de 
galhos ou a partir de outras estruturas propagativas como os 
rizomas e os rebentos, dependendo de cada planta.

 Para completar, regar bem sem encharcar e cobrir o solo 
do canteiro ou do vaso com capim seco, casca de arroz ou 
outra cobertura, evitando a erosão e os respingos de terra nas 
plantas quando forem regadas.

 Adubar com composto orgânico ou torta de mamona a 
cada dois ou três meses, para o bom desenvolvimento das 
plantas.

 É importante evitar o contato de animais domésticos em 
sua Farmácia Viva. 

 Colher sempre usando instrumentos limpos e afiados, na 
época certa e do modo adequado.

Cultivand o Saúd e

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
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 Seguem informações sobre seis plantas medicinais que não podem faltar em sua horta medicinal.

Recomendações para plantio

Planta medicinal Necessidade de luz Necessidade de água * Espaçamento e propagação Observações

Alecrim
Rosmarinus
officinalis L. 

Pleno sol Regas moderadas 1m x 0,6m
Mudas por sementes ou 
estacas apicais com 10cm a 
15cm

Arbusto aromático e 
perene. Transplantar 
quando a muda tiver de 
20 a 25cm

Babosa
Aloe vera (L.)
Burm. f.

Pleno sol Pouca água 1m x 0,6m
Rebentos

Erva perene. Os rebentos 
podem ser plantados 
diretamente no local 
definitivo.** 

Boldo     
Plectranthus
barbatus 
Andrews 

Pleno sol Regas moderadas 1m x 0,5m
Estacas com três nós

Arbusto perene. Pode ser 
plantado diretamente 
no local definitivo ou em 
viveiro (mudas). 

Capim-cidreira
Cymbopogon 
citratus (DC.) 
Stapf 

Pleno sol Regas moderadas 1m x 0,5m
Divisão de touceira

Erva aromática. Prefere 
solos areno-argilosos.
Pode ser plantada direta-
mente no local definitivo

Hortelã comum    
Mentha x
villosa L. 

Pleno sol ou
meia-sombra 

Regas moderadas 0,3m x 0,3m
Estolões ou rizomas com 10cm 
ou sementes

Erva aromática perene. 
Mudas são produzidas 
em viveiro. Prefere solo 
orgânico.

Manjericão    
Ocimum
basilicum L.

Pleno sol Regas moderadas 0,6m x 0,25m
Sementes ou estacas apicais 
com 10 a 15 cm

Erva aromática perene. 
Plantio de sementes ou 
mudas na primavera.
Planta muito visitada por 
abelhas (melífera). Pode-
-se cortar as primeiras 
florações para aumentar 
o número de folhas e o 
ciclo da planta.

* Verificar a aparência da planta: se estiver murcha, precisa de mais água. Nunca encharcar o solo, pois as raízes podem apodrecer.
** local definitivo = canteiro, vaso ou outro recipiente.

Recomendações para colheita e pós-colheita

Planta medicinal Parte colhida Época de colheita Pós-colheita Observações

Alecrim Folhas Primeira colheita após 
um a dois anos do 
plantio, quando bem 
formado.

Usada fresca ou seca à 
sombra ou a 40oC.

Pode-se colher duas vezes/ano  
no outono (metade superior da 
planta) e na primavera (a 50cm 
do solo) ou uma vez por ano na 
primavera (a 15cm do solo).

Babosa Folhas maiores
que 50cm

A partir de um ano do 
plantio, após primeira 
florada. 

Usada fresca, manter 
refrigerada.

Colher cinco ou seis folhas 
externas/planta. Após colheita, 
fazer amontoa (chegar terra no 
pé da planta).

Boldo Folhas A partir de quatro a seis 
meses do plantio. 

Usada fresca ou seca 
em secador a 40oC.

Colheitas a cada quatro meses.     
Durante a secagem, revolver as 
folhas a cada duas horas.

Capim-cidreira Folhas A partir de seis meses 
do plantio.

Usada fresca ou seca à 
sombra ou a 40oC.

Corte na altura de 10cm do solo. 
Dois a três cortes anuais.

Hortelã comum Parte aérea A partir de três meses 
do plantio.

Usada fresca ou seca ao 
natural ou em secador 
a 40oC.

Cortar a 5cm do solo. Até quatro 
cortes anuais, conforme o 
desenvolvimento. 

Manjericão Folhas Após dois a quatro me-
ses do plantio.

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

Cortes realizados a 15cm do solo, 
colher preferencialmente de 
manhã.
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Truta com alecrim
Ingredientes
• 4 trutas já limpas
• sal e pimenta-do-reino a gosto
• 2 dentes de alho cortados ao meio
• 4 raminhos de alecrim fresco ou

2 colheres (chá) de alecrim seco
• 3 colheres (sopa) de azeite ou óleo
• 1 limão cortado em 8 partes

Preparo
• Lavar.
• Esfregar uma a uma no sal e na pimenta-do-reino.
• Na abertura de cada peixe, colocar meio dente de alho e meia colher (chá) do ale-

crim seco ou um raminho de alecrim fresco.
• Arrumar as trutas numa grelha ou numa frigideira, untar cada uma com parte do 

azeite ou óleo e grelhar ou fritar por cinco minutos de cada lado, colocando mais 
azeite ou óleo, conforme a necessidade, até ficarem cozidas e macias.

• Transferir as trutas para uma travessa aquecida e substituir os dentes de alho pelas 
fatias de limão.

• Servir em seguida.

Suco de capim-cidreira com limão
Ingredientes
• 6 folhas compridas de capim-cidreira 

(capim-santo)
• 1 xícara (café) de suco de limão
• açúcar a gosto
• água filtrada gelada (até completar o 

copo do liquidificador)

Preparo
• Bater o capim-cidreira com água no 

liquidificador.
• Coar em pano fino e adoçar.
• Colocar o suco de limão e bater mais.
• Servir gelado.

Gel congelado de babosa – contra queimaduras e assaduras.
Ingredientes
• Folha fresca de babosa 

(de planta adulta,
+- 50cm)

Preparo
• Tire os espinhos da folha de babosa, lave-a na água corrente 

e deixe escorrer a resina amarela por umas seis horas. Retire 
toda a casca e corte a massa de gel transparente em pedaços 
de dois a três centímetros enrolando cada pedaço em papel 
alumínio, e guarde no congelador até o momento do uso.

Modo de usar
• Para o tratamento de 

queimaduras e assaduras, 
passar o gel congelado ou 
fresco diretamente no local 
lesionado. 

Pó de hortelã – antiparasitário (ameba e giárdia).
Ingredientes
• Folhas de hortelã

Preparo
• Secar à sombra ou 

em secador a 40oC e 
triturar com ajuda de 
um pilão até virar pó.

Modo de usar
• Usar o pó na dose de 1/2 colher de café, três vezes ao dia, durante cinco 

dias. O pó pode ser misturado ao mel ou amassado com frutas. Para meno-
res de 12 anos: usar 1/4 da colher de café do pó.

• Observação: o tratamento deve ser repetido após 10 dias, devendo-se ob-
servar, durante e depois, os cuidados na higiene pessoal e de toda família.

Chá das folhas de manjericão – contra distúrbios digestivos e sintomas da gripe; é antioxidante.
Ingredientes
• 3g de folhas secas ou uma 

colher de sopa de folhas 
frescas

• 150mL de água potável e 
filtrada

Preparo
• Preparar por infusão, acrescentando 

a água fervente sobre a planta, 
abafar por 15 minutos e coar.

Modo de usar
• Tomar uma xícara (150mL) antes das principais 

refeições ou de duas a três vezes ao dia para 
combater os sintomas de gripes.

Chá de boldo – digestivo e contra mal-estar devido intoxicação alcoólica.
Ingredientes
• 1 a 3g de folhas secas ou

1 folha fresca
• 150mL de água potável e 

filtrada

Preparo
• Por infusão – acrescentar a água 

fervente sobre as folhas secas e 
abafar por 15 minutos e coar.

• Por maceração – picar e socar a 
folha fresca, acrescentar água fria e 
deixar macerando, “de molho”, por 
alguns minutos.

Modo de usar
• Somente para maiores de 12 anos, tomar 150mL de 

2 a 3 vezes ao dia. Tomar logo após o preparo.
• Observações: não indicado para gestantes, 

lactantes, crianças e pessoas com hepatite ou 
obstrução das vias biliares e hipotensas.

* Receitas testadas pela equipe da CATI.

*
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Vitrine Tecnológica

Com uma estimativa de safra de quase 45 milhões de 
sacas, o Brasil é, hoje, o maior produtor e exportador 
mundial de café e tornar-se-á, em alguns anos, tam-

bém, o maior consumidor. Apesar dos crescentes aumentos 
de produção e produtividade alcançados nos últimos anos, 
os estoques mundiais diminuem a cada ano e fatores como 
mudanças climáticas preocupam ainda mais a sociedade, 
quando o assunto é desabastecimento. A maioria dos estu-
dos climáticos sugere que haverá, nas próximas décadas, uma 
elevação nas temperaturas no globo terrestre. Diante de tal 
fato, muitas áreas hoje cultivadas com cafeeiro podem se tor-
nar inaptas, pela elevação das temperaturas médias. Nesse 
contexto, a arborização de cafezais tem sido muito estudada 
como possível solução desse problema. Na literatura ela é su-
gerida como benéfica por diminuir a temperatura nas lavou-
ras em que exerce influência. Porém a redução no potencial 
produtivo do cafeeiro e as dificuldades em mecanizar lavou-

CONSÓRCIO CAFÉ-MACADÂMIA
tecnologia proporciona alternativa de maior renda ao produtor

Marcos José Perdoná – Pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta, Polo Centro-Leste)
marcosperdona@apta.sp.gov.br

ras arborizadas são fortes argumentos que fazem com que os 
produtores não adotem tal manejo, prevalecendo, no Brasil, o 
cultivo a pleno sol. 

 O consórcio com árvores, que além dos benefícios ao 
ambiente dos cafeeiros, também possibilite uma segunda 
fonte de renda ao cafeicultor, pode ser uma boa solução 
para viabilização da prática de arborização. O consórcio entre 
plantas de cafeeiro e macadâmia (Macadamia integrifolia 
Maiden & Betche) tem sido utilizado com relativo sucesso 
por produtores brasileiros desde a década de 1970 e, mais 
recentemente, tal tecnologia tem sido motivo de estudos por 
pesquisadores que comprovaram os benefícios da arborização 
com macadâmias aos cafeeiros.

 Experimentos instalados em fevereiro de 2006, no muni-
cípio de Dois Córregos (SP), em associação com o professor 
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Rogério Peres Soratto, da Faculdade de Ciências Agronômicas 
da Universidade Estadual Paulista (FCA/Unesp) Campus de 
Botucatu (SP), acompanham o desenvolvimento e a produção 
de cafeeiros e macadâmias em cultivos solteiros e também no 
cultivo consorciado do café com macadâmia. Os experimen-
tos avaliam, também, esses sistemas solteiros e consorciados 
sob as condições irrigada e  de sequeiro.

 Considerando as cinco primeiras safras, os pesquisadores 
verificaram que, em condições de sequeiro, o consórcio 
aumentou a produção de café em 10% e no sistema irrigado o 
consórcio não interferiu na produtividade dos cafeeiros. Esses 
trabalhos também mostraram que o crescimento e a produção 
das nogueiras macadâmia também foram beneficiados pelo 
consórcio. A produção e a qualidade das nozes macadâmia 
foram favorecidas pela consorciação e pela irrigação; já a 
produtividade de amêndoas no sistema de consórcio irrigado 
foi 27%, 133% e 251% superior aos sistemas de cultivo 
solteiro irrigado, consorciado sequeiro e solteiro sequeiro, 

respectivamente. Os pesquisadores verificaram, também, que 
o uso associado da consorciação e da irrigação aumentou a 
eficiência do uso da terra em cinco vezes, quando comparado 
às médias das culturas solteiras em condição de sequeiro. Ou 
seja, o que se produz de café e macadâmia em cinco hectares 
de plantio solteiro não irrigado pode ser produzido em apenas 
um hectare de consórcio irrigado. Esses resultados são muito 
relevantes, principalmente quando se pensa em diminuição 
dos impactos causados pela agricultura ao meio ambiente.

 Outro ponto muito importante desses estudos é que o 
cultivo consorciado irrigado proporciona maior rentabilida-
de e mais rápido retorno do investimento aos produtores. Os 
resultados econômicos, apurados em 2013, mostraram que, 
após cinco safras, no cultivo de café solteiro, com média de 
produtividade de 30 sacas por hectare, as receitas apuradas 
ainda não eram suficientes para cobrir os valores investidos 
desde a implantação (Tabela).

Tabela  –  Custo de produção (CP), receita bruta (RB) e resultados econômicos acumulados (RA), em R$/ha-1, da implantação até 
a quinta safra das culturas do café, da nogueira macadâmia e do consórcio entre elas, com e sem irrigação, em Dois Córregos 
(SP), de 2006 a 2013.*

Índices
Ano

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nogueira macadâmia - solteira sequeiro

CP 4.833,71 1.482,86 1.754,04 1.733,38 2.070,06 2.181,59 2.653,42 1.860,52

RB – – 0,0 34,08 221,28 1.269,12 2.231,04 4.105,23

RA -4.833,71 - 6.347,55 - 8.101,60 -9.769,92 -11.618,69 -12.531,16 -12.953,55 -10.708,74

Nogueira macadâmia - solteira irrigado

CP 10.672,60 1.761,11 2.100,81 2.239,47 2.876,27 2.573,21 3.685,89 3.753,26

RB – – – 229,68 1.562,88 3.474,24 5.302,88 13.312,89

RA -10.672,60 -12.433,70 -14.534,51 -16.544,30 -17.857,69 -16.956,67 -15.339,68 -5.780,05

Café - solteiro sequeiro

CP 9.842,03 3.306,38 5.630,71 9.219,09 14.772,50 7.264,59 10.595,04 –

RB – – 3.872,00 12.120,70 25.231,55 8.140,83 9.455,84 –

RA -9.842,03 -13.148,41 -14.907,12 -12.005,51 -1.546,46 -670,23 -1.809,43 -1.809,43

Café - solteiro irrigado

CP 18.092,68 3.584,63 7.251,28 11.199,11 17.521,93 7.098,27 18.358,32 –

RB – – 10.051,78 18.396,80 31.912,19 5.894,68 35.004,08 –

RA -18.092,68 -21.677,30 -18.876,81 -11.679,12 2.711,15 1.507,56 18.153,33 18.153,33

Consórcio sequeiro

CP 12.262,36 3.463,13 5.958,98 9.721,13 15.817,42 8.286,05 11.954,51 1.457,99

RB – – 4.068,49 12.058,72 29.976,89 10.281,96 15.237,15 5.331,968

RA -12.262,36 -15.725,49 -17.615,99 -15.278,40 -1.118,93 876,97 4.159,62 8.033,59

Consórcio irrigado

CP 20.368,94 3.741,38 7.497,11 11.836,98 18.571,47 9.506,78 19.788,89 2.538,31

RB – – 9.134,83 19.233,60 34.453,17 15.232,26 36.470,89 10.375,46

RA -20.368,94 -24.110,31 -22.472,60 -15.075,97 805,73 6.531,20 23.213,20 31.050,35

*Preços de café = R$ 385,27/saca. Preço da macadâmia = R$ 3,80.
Fonte: Apta
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 O consórcio sequeiro apresentou resultados positivos 
após a quarta safra do café e terceira da nogueira macadâmia 
(Tabela 1). Além do incremento na produção da nogueira ma-
cadâmia e do café, esse resultado se deu porque a nogueira 
macadâmia produz nozes de alto valor de mercado, confe-
rindo maior rentabilidade que os sistemas solteiros. Este é, 
portanto, um sistema indicado aos cafeicultores que não pos-
suam facilidade para o uso da irrigação e, em especial, aos pe-
quenos produtores, pois os sistemas agroflorestais são uma 
alternativa de baixo custo ao produtor e possibilitam ganho 
de renda adicional à produção, melhorando a viabilidade da 
cafeicultura não irrigada na região. 

 O café solteiro irrigado e consórcio irrigado pagaram o 
investimento após o terceiro ano de safra, tendo o último 
apresentado os melhores resultados. Mesmo com os resul-
tados positivos aferidos no café solteiro irrigado, o consórcio 
irrigado apresentou resultados econômicos 71% superiores a 
esse tratamento (Tabela 1), mostrando ser a melhor opção de 
investimento na região, entre os sistemas avaliados. Assim, 
a elevação da produtividade, como resultado da irrigação, 
e o ingresso de fonte extra de recursos geraram benefícios 
econômicos superiores aos custos ocasionados pela adoção 
dessas tecnologias. Considerando o período estudado, pode-
se apontar sequencialmente como melhor opção econômica 
para o cultivo na região: o consórcio de café e nogueira ma-
cadâmia irrigado, café solteiro irrigado, consórcio de café e 
nogueira macadâmia sequeiro.

 Os resultados desses trabalhos foram publicados na 
forma de resumos (Anais) e apresentados na ASA, CSSA and 
SSSA Annual Meetings, 2013, Tampa, Florida, com os títulos 
“Growth and Productivity of Coffee and Macadamia Cultivars 
in Intercropping Irrigated” e “Intercropping and Monocropping 

of Arabica Coffee and Macadamia Nut With and Without 
Drip Irrigation” e na forma de artigos científicos em revistas 
conceituadas PAB, P&T e PAT, intitulados “Crescimento e 
Produtividade de Nogueira Macadâmia em Consórcio com 
Cafeeiro Arábica Irrigado”, “Cultivo Consorciado de Café e 
Macadâmia”, “Ocorrência de Plantas Daninhas em Cultivo 
Consorciado de Café e Nogueira Macadâmia” e “Irrigation 
and Intercropping with Macadamia Increase Initial Arabica 
Coffee Yield and Profitability” pela revista internacional 
Agronomy Journal, da American Society of Agronomy. Esse 
artigo ocupou a capa da edição março/abril e a página on-
-line da revista. Esses trabalhos contêm informações inéditas 
e oferecem alternativas efetivas de melhoria de renda e 
sustentabilidade a mais de 23.700 cafeicultores paulistas.

 Na fase mais avançada dos estudos, esses pesquisadores 
avaliaram a viabilidade da colheita mecanizada dos cafeeiros 
consorciados com macadâmia. Foi verificado que a colheita 
pode ser feita com colhedeiras automotriz sem causar ne-
nhum tipo de prejuízo aos cafeeiros ou às nogueiras e que 
nessa condição o consórcio é de três a quatro vezes mais ren-
tável que o cultivo de café solteiro, isso devido ao alto valor 
da macadâmia, que foi comercializada a R$ 12,00 o quilo, ao 
produtor.

 Outro importante experimento refere-se à substituição 
de cafezais em fase adulta por consórcio café-macadâmia. A 
introdução de 200 plantas de macadâmia em cafezais adultos 
pode triplicar a rentabilidade do cafezal.  Estudos realizados 
na Fazenda Experimental de Gália, da Apta/SAA, mostraram 
que o produtor pode fazer essa introdução de forma eficiente 
simplesmente recepando duas plantas de café e plantando 
uma nogueira macadâmia no meio. Em parceria com a 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), três 
Dias de Campo foram realizados em 2017, em Gália, Bocaina 
e Guaimbê, para ensinar os cafeicultores a implantarem o 
consórcio. Muitos produtores de café já se convenceram 
das reais vantagens do consórcio e estão adotando essa 
tecnologia.

Marcos Perdoná é engenheiro agrônomo, formado em 1994 pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Foi responsável pela Casa da 
Agricultura de Dois Córregos por 13 anos, entre 1994 e 2007. Nesse período realizou 10 Encontros Regionais de Café em Dois Córregos e a área 
plantada com a cultura no município subiu de 680 para 2.400 hectares. Em 2007, iniciou os trabalhos como pesquisador científico na Apta, 
dedicando-se principalmente à cultura de café e o seu consórcio com macadâmia. Em 2013, concluiu o doutorado na Faculdade de Ciências 
Agrárias da Unesp, campus de Botucatu, tratando desse tema.

Dia de Campo em Bocaina – orientação aos produtores na
instalação do consórcio em cafezais adultos.
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 novos cultivos e tecnolo
Graça D’Auria – Jornalista

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

Com 85 mil hectares de extensão, o município de José 
Bonifácio tem 80 mil dedicados à atividade agropecu-
ária, desse tanto, metade é dedicada à cana-de-açúcar, 

outros 27 mil às pastagens e o restante está dividido entre 
várias atividades, com destaque para a heveicultura. O muni-
cípio, que homenageia o “Patriarca da Independência”, é um 
dos 24 atendidos pela CATI Regional São José do Rio Preto e 
já foi conhecido pela produção de grãos e de citros. Dos anos 
2000 para cá, após lutarem contra o cancro cítrico e o greening, 
os produtores ou arrendaram as terras para instalação dos ca-
naviais ou estão à procura de alternativas dentro da atividade 
agropecuária.

 Os bonifacences, muitos descendentes de italianos, são 
aguerridos e destemidos e costumam abraçar as novidades. 
Foi assim com a heveicultura, quando foram plantados os pri-
meiros pés de seringueira, ainda na década de 1970, pelo pio-
neiro Rui Novaes, que foi prefeito de Campinas. As primeiras 
árvores, no entanto, ainda resistem e marcam a paisagem ru-
ral. Mas nem por esse motivo os pioneiros deixaram de elevar 
a região à categoria de maior produtora de borracha natural. 
Do que é produzido hoje no Brasil em borracha natural, 56% 
são oriundos do Estado de São Paulo, onde, de 110 mil pés de 
seringueira, 33 mil estão na região de São José do Rio Preto. 
Um dado a ser considerado, segundo o diretor da CATI Regional 
São José do Rio Preto, médico veterinário Pedro Cavallini Neto: 
“Em importância econômica, em primeiro lugar na região vem 
a cana-de-açúcar, em segundo a pecuária de leite e corte, em 
terceiro a avicultura de corte e, em quarto, a heveicultura. 
Porém temos que considerar a sua enorme importância social, 
pois dá emprego e gera renda, principalmente para famílias de 
agricultores que têm na sangria da seringueira atividade e ren-
da complementares”, explica Cavallini.

 Assim como Cavallini, o engenheiro agrônomo Fioravante 
Stuchi Neto, nascido em Adolfo, município vizinho à José 
Bonifácio, e responsável pela Casa da Agricultura (CA) de 
José Bonifácio desde 2012, quando ingressou na CATI, vem 
acompanhando os rumos dessa atividade que nos últimos 
anos, depois de um grande aumento nos plantios, viu, junto 
com o preço da borracha, a atividade decrescer. “Nos últimos 

três anos ninguém plantou seringueira”, afirma Neto; pois 
trata-se de uma cultura que exige um alto investimento e 
tem um período de imaturidade econômica relativamente 
grande, começando a produzir a partir do sétimo ano, quando 
têm início as sangrias. Até lá, só mesmo gasto, ou melhor, 
investimento, e como acontece com qualquer outra atividade 
agrícola, os preços pagos ao produtor oscilam. “É cíclico, todo 
produtor sabe e convive com isso”, concordam tanto o diretor 
quanto o técnico da CA, preocupados em oferecer alternativas 

Braga (à esquerda) e Fioravante Neto ladeiam a família Fachim, que 
está na terceira geração cultivando a mesma área: o segredo é a 
diversidade de culturas.

O Sistema SAF proposto prega o consórcio entre a seringueira, a banana e o cacau. A partir do início da sangria, por volta do sétimo ano, seringueira e
cacau podem resultar em um “casamento” perfeito por mais de 30 anos.
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Graça D’Auria – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

de renda e capacitação àqueles que desejam permanecer na 
atividade.

 Foi pensando nisso e por ter certeza de que uma das 
funções do extensionista rural é estar atento às demandas, 
angústias e aos anseios dos produtores, que Neto procurou 
alternativas. Primeiro foi com a banana, também nada con-
vencional na região, porém com grande potencial de mer-
cado. No Vale do Ribeira, maior região produtora, o técnico 

colheu informações e procurou mudas in vitro, com genética 
de procedência, que melhor se adaptassem à região quente e 
seca de José Bonifácio e incentivou os pequenos produtores, 
com terras rodeadas pela cana-de-açúcar, a investirem na ba-
nana, comenta Neto. Hoje, muitos estão aumentando a área 
de plantio como o produtor Guilherme Dumas de Paulo, que 
investiu R$ 6 mil em mil pés de banana tipo nanica e na pri-
meira produção, um ano e três meses depois, obteve R$ 12 
mil. “Agora quero plantar mais mil pés; a área de 1ha já está 
reservada para isso”, conta animado Guilherme, dizendo que 
aprendeu muito nesse período. O ânimo vem por conta do 
mercado promissor para a banana, a segunda fruta mais con-
sumida no mundo, só perdendo para o tomate, que muitos 
nem sabem se tratar de uma fruta. Quem confirma o poten-
cial do mercado é o distribuidor José Alexandre Patrão, que 
percorre semanalmente as propriedades produtoras de José 
Bonifácio para cumprir sua rota de distribuição no próprio 
município e em Potirendaba, Ibirá e Urupês. 

 Na propriedade de Antonio Carlos Vendrame, o Nenê, são 
120 caixas semanais. O produtor não anda lá muito animado 
com a mão de obra, que falta na região. Nem por isso deixou 
de aumentar o seu bananal e, mesmo debaixo das últimas 
chuvas, estava fazendo a colheita para atender à demanda do 
mercado. Como tem de tudo um pouco e conhece os altos e 
baixos da atividade, para ver no que vai dar, plantou as pou-
cas mudas de cacaueiros levados pela equipe da CA de José 
Bonifácio. Nenê é um dos interessados no cultivo do cacau à 
sombra das bananeiras, investimento para o futuro, já que o 
cacau é uma cultura perene, que depois de instalada e dando 
frutos pode produzir por cerca de 40 anos.

 Mas e essa história do cacau na sombra da bananeira que 
começa a tomar vulto entre os produtores do município e 
região? Bem, essa foi outra alternativa que o técnico da CA 
de José Bonifácio foi buscar para a sua região. Percebendo 
o desinteresse crescente pela heveicultura, Stuchi Neto 
arregimentou parceiros na CATI Regional, os engenheiros 
agrônomos Andrey Vettorelli Borges e Fernando Miqueletti. 
Juntos, eles formaram um grupo de trabalho (GT) e 
começaram a estudar alternativas para implantar um Sistema 
Agroflorestal (SAF) na região, uma forma sustentável de 
continuar a incentivar o cultivo de seringueiras. Há três anos, 
o trio acompanha o trabalho do pesquisador professor doutor 
Marcos Silveira Bernardes, da Escola Superior de Agronomia 
“Luiz de Queiroz” (Esalq/USP) em projeto de SAF na região 

A DE JOSÉ BONIFÁCIO 
gias no planalto paulista

A equipe da CA, Valter Pietrobom, no apoio à pesquisa, e Fioravante 
Neto, no comando, acompanham o desenvolvimento dos primeiros 
cacaueiros plantados à sombra das seringueirias.

O Sistema SAF proposto prega o consórcio entre a seringueira, a banana e o cacau. A partir do início da sangria, por volta do sétimo ano, seringueira e
cacau podem resultar em um “casamento” perfeito por mais de 30 anos.
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e buscaram firmar um acordo de colaboração técnica de 
transferência de tecnologia com a Comissão Executiva do 
Plano Cacaueiro (Ceplac), do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), que executa ações em 
Ilhéus (BA) e outros Estados, como Espírito Santo e Pará, 
para implantação de SAFs. “O SAF que propomos é cultivar 
a seringueira em consórcio com o milho no primeiro ano; 
no segundo, a banana entraria no sistema; no terceiro ano 
entraria o cacau na sombra da bananeira; nesse período 
haveria uma amortização de custos das principais culturas 
do sistema (seringueira e cacau), que entrariam quase que 
simultaneamente em produção, por volta do sétimo ano de 
implantação do sistema. É um casamento perfeito, que duraria 
pelos próximos 30 ou 40 anos, tempo aproximado de produção 
econômica, tanto do cacaueiro quanto da seringueira. Tudo 
isso feito à sombra. Quer melhor atividade rural do que esta 
para quem está acostumado a labutar de sol a sol?”, indaga 
Neto, entusiasmado com as novas possibilidades.

 Mas assim como extensão rural é um trabalho demorado, 
que requer confiança de ambas as partes, técnico e produtor, 
o trabalho de pesquisa também é, e, por enquanto, a ideia 
é instalar e acompanhar vários experimentos para que se 
tornem protocolos de implantação de SAFs em diferentes 
modalidades de cultivo, incluindo plena sombra e pleno 
sol, em diversos modelos de espaçamento e com novas 
variedades de seringueira que vêm sendo desenvolvidas 
pela pesquisa. “Trata-se de um trabalho de parceria, sem a 
qual não seria possível. Nesse empreendimento juntamos 
vários órgãos, a Ceplac/MAPA, órgão federal em um acordo 
de colaboração técnica que irá do plantio até a colheita para 
inserir o cacau no Estado de São Paulo; o Instituto Agronômico 
(IAC), de Campinas, e a CATI, ambos vinculados à Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
(SAA); uma empresa privada de grande porte e os produtores 
rurais que cedem suas áreas para instalação de experimentos 
e abrem suas porteiras em Dias de Campo para divulgação 
das novas práticas e tecnologias. “O cacau tem alto valor 
agregado e muita demanda e nosso intuito é transformar esse 
embrião em um programa paulista, inclusive com recursos 
para implantação do sistema”, afirma Neto.

 “Estamos trabalhando para conseguir cinco unidades para 
que possamos criar 15 diferentes protocolos. São Paulo, que 
já tem as seringueiras, quem sabe não venha a se tornar tam-
bém um grande produtor de cacau?” Para isso, Stuchi Neto 
conta com o fundamental apoio de quem conhece muito bem 
a região e os produtores. Responsável por atualizar os da-
dos do Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária (LUPA), auxiliar na coleta de terra para análise 

de solo e divulgar as melhores práticas de manejo e combate 
às doenças que surgiram nos últimos 40 anos, Antonio Silvério 
Braga está perto da aposentadoria e conhece “cada palmo 
de terra e a disposição de cada produtor”. Braga soma esfor-
ços na equipe com o técnico de apoio à pesquisa Valter Luís 
Pietrobom, que há dois anos vem sendo cedido pela Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta/SAA) para atu-
ar em José Bonifácio. “Sem estes dois, seria difícil implantar 
qualquer novidade. Eles fazem toda a diferença no atendi-
mento da Casa da Agricultura, que recentemente foi refor-
mada com verba dos produtores que se uniram para propor-
cionar uma manutenção que incluiu troca de piso, revisão de 
telhado e parte elétrica, pintura e outros itens. Atualmente, 
na divisão de patrimônio, o prédio ficou com o Escritório de 
Defesa Agropecuária (EDA), mas ambos, defesa e extensão, 
sempre trabalharam juntos no mesmo local, que tem a fama 
de ‘portas sempre abertas ao produtor’”. 

 O trio da CA de José Bonifácio, além de manter um 
exemplar de cada cultura importante para o município – uma 
seringueira, uma bananeira, um pé de cacau e até arroz (que 
já foi importante na região) plantados no jardim da CA – tem 
feito e distribuído mudas de cacau para os interessados nas 
alternativas propostas pelo engenheiro agrônomo Stuchi Neto 
e sua equipe. O produtor Renato Segura Ramires Junior cedeu 
parte de sua área (8ha) para implantação de uma Unidade de 
Adaptação de Tecnologia (UAT) no sistema SAF com diferentes 
materiais genéticos. Já Edmar Mendonça Capuz também vê 
poucos pés de cacau florescerem, debaixo dos pés de banana-
maçã, plantados em seu seringal e também já fez outros 
experimentos como o cultivo do mamão papaya logo no início 
da implantação. Nesses últimos tempos a banana convive em 
perfeitas condições com as seringueiras e os primeiros pés de 
cacau já florescem em sua sombra. E Antonio Carlos Vendrame 
plantou nas bordas do bananal, com sol pela manhã e sombra 
à tarde, os seus primeiros cacaueiros cedidos pela Casa da 
Agricultura. 

 E a tradicional família Fachini, que espera manter a con-
tinuidade da atividade rural pode ser mais uma a aderir à 
nova alternativa proposta. José Fachini se orgulha de estar na 
terceira geração a cultivar as mesmas terras. Agora a filha e 
o neto tocam uma das atividades da família, a avicultura de 
corte, mas na área de 18ha de agricultura familiar também 
tem seringueira, milho, soja, mil pés de limão, gado de corte 
e suinocultura. Os primeiros seringais são de 1990 e no antigo 
campo de futebol, em frente à varanda da casa principal, as 
seringueiras já estão produzindo. O cacau pode vir a se tornar 
mais uma das atividades do incansável José Fachini, que con-
cilia a vida de produtor rural com a câmara dos vereadores 
(já está no oitavo mandato). Com seus intensos e brilhantes 
olhos azuis, Fachini mostra os diplomas de melhor produtor 
recebidos da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo 
e sintetiza a importância da Casa da Agricultura na vida do 
produtor rural do município. “Não vou nem citar nomes, mas 
conheci todos os engenheiros agrônomos e funcionários da 
Casa da Agricultura. Eles sempre estiveram muito presentes 
na vida dos produtores em várias épocas. Só lamento a falta 
de união entre os próprios produtores, isso ainda é o maior 
entrave ao crescimento”, afirma com sabedoria. Afinal, a Casa 
da Agricultura, com todos os projetos, programas e políticas 
públicas, está lá, desde a década de 1960, de portas abertas 
para o produtor rural bonifacense.

Casa da Agricultura mantém 
os registros desde a sua 

inauguração na década de 
1960, quando ainda era 

chamada Casa da Lavoura.
A CA ainda faz o registro diário 

de temperatura e umidade para 
auxiliar os produtores rurais.
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O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, 
com cerca de 19% do mercado global, sendo que, em 
2013, esse mercado movimentou aproximadamente 

US$ 11,5 bilhões, um crescimento de quase 50% em relação 
ao ano de 2010, permanecendo estável nos últimos anos. As 
lavouras de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar represen-
tam cerca de 80% do total das vendas do setor. Para diminuir 
o uso de agrotóxicos nos sistemas de plantio, bem como aten-
der à demanda crescente por alimentos mais saudáveis e por 
produtos livres de resíduos químicos, o controle biológico de 
fitopatógenos constitui-se em uma alternativa indispensável. 
Dentre os micro-organismos utilizados no controle biológico 
de doenças, as espécies do fungo Trichoderma têm sido as 
mais estudadas e empregadas em todo o mundo. No mercado 
brasileiro as formulações disponíveis possuem como princípio 
ativo Trichoderma harzianum, T. asperellum e T. stromaticum.

 O grande interesse nesse grupo de fungos se dá pelo fato 
de serem organismos amplamente distribuídos em todos os 
ambientes terrestres, capazes de colonizar solo, substratos e 
o sistema radicular de diversos tipos de plantas, além de pro-
duzirem um grande número de substâncias, incluindo enzimas 
degradadoras da parede celular de outros fungos, antibióticos 
e diferentes compostos que interferem no crescimento e na 
defesa das plantas.

Trichoderma
uso inteligente 
do bioagente na 
produção agrícola 
brasileira

Cleusa Maria Mantovanello Lucon – Pesquisadora – Instituto Biológico 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (IB-Apta)

mantova@biologico.sp.gov.br
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 Os principais mecanismos de ação utilizados por 
Trichoderma no controle de fitopatógenos são antibiose 
(interação onde o antagonista produz uma ou mais 
substâncias que inibem o crescimento ou a reprodução do 
patógeno), competição (relação onde o antagonista disputa 
os mesmos recursos, alimento e espaço com o patógeno), 
parasitismo (o antagonista se alimenta do patógeno) e 
indução de resistência (o agente benéfico/antagonista ativa 
os mecanismos de defesa da planta que fica mais resistente 
à entrada de um ou mais patógenos).

 A aplicação de Trichoderma pode ser realizada direta-
mente no solo; em substratos para a produção de mudas; 
em sementes ou outros materiais de propagação vegetal; na 
parte aérea das plantas; em resíduos de culturas ou outros 
substratos orgânicos; em frutos ou, ainda, nas plantas utili-
zadas na rotação de culturas.

 Bioprodutos comerciais à base de Trichoderma têm sido 
empregados em cerca de seis milhões de hectares no Brasil, 
principalmente para controlar doenças causadas por fungos 
de solo nas culturas de feijão, soja, milho, morango, frutas 
de caroço, maracujá, hortaliças e ornamentais. Alguns pro-
dutos também são recomendados para o controle de pa-
tógenos que causam lesões e podridões em folhas, ramos, 
caules, frutos e/ou flores, como é o caso de Botrytis cinerea, 
que causa um mofo cinzento em morangos e plantas orna-
mentais.

 É importante lembrar que as linhagens de Trichoderma 
atuam de forma preventiva e não curativa, isto é, a apli-
cação deve ser realizada antes da ocorrência da doença. 
Entretanto, como algumas linhagens do fungo são capazes 
de colonizar o solo e substratos orgânicos, podem agir na 
ausência da cultura de interesse, inativando estruturas in-
fectivas e de resistência de patógenos presentes no solo, 
levando a uma diminuição na incidência e/ou severidade da 
doença, no ciclo de cultivo seguinte.

 Além do controle biológico, esses fungos atuam no au-
mento da produtividade de diversas plantas. Esse efeito é 
uma resposta à modificação que causam na arquitetura da 
raiz, levando ao uso eficiente da água e da maior aquisição 
de nutrientes minerais. Também podem melhorar os meca-
nismos ativos de absorção de vários minerais como cobre, 
fósforo, ferro e manganês, bem como aumentar a eficiência 
da planta na utilização de alguns nutrientes importantes, 
como o nitrogênio.

 O sucesso do emprego desses fungos depende do seu 
crescimento, colonização e sobrevivência nos ambientes 
onde são aplicados. Portanto o tipo de solo, teor de matéria 
orgânica, pH, temperatura, disponibilidade de água, micro-
-organismos presentes e disponibilidade de oxigênio e 
nutrientes, influenciam diretamente na atuação dos agentes 
de biocontrole.

Trichoderma
como agente de controle biológico

Como utilizar corretamente 
produtos à base de
Trichoderma

 Para que um bioproduto comercial à base de Trichoderma 
funcione, é importante que a linhagem utilizada na formulação 
seja eficiente, que o lote esteja dentro do prazo de validade e 
que sejam seguidas rigorosamente as recomendações de uso 
fornecidas pelo fabricante, geralmente encontradas no rótulo 
e na bula do produto, inclusive quanto à compatibilidade 
com outros produtos (químicos e biológicos) e a forma de 
armazenamento.

 Por conter organismos vivos, as aplicações dos bioprodu-
tos devem ser feitas no período da tarde, quando as condições 
ambientais estão mais favoráveis, tais como umidade relativa 
elevada, temperatura amena e menor incidência de raios ul-
travioleta, que são prejudiciais às linhagens de Trichoderma.

 A forma de aplicação dos bioprodutos pode ser realizada 
via pulverização, irrigação, imersão ou polvilhamento, depen-
dendo da cultura e do patógeno alvo. Recomenda-se o uso de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), mesmo sendo con-
siderados mais seguros que os agrotóxicos, pois eles podem 
causar alergias e infecções em pessoas com imunidade baixa.

 Outro cuidado importante é sempre utilizar produtos 
registrados, pois eles passam por diversos tipos de análi-
se para comprovarem que são seguros e eficientes antes de 
serem aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

 A compatibilidade dos bioprodutos com os diferentes 
agrotóxicos deve ser fornecida pelas empresas que produzem 
o insumo biológico. Para alguns produtos recomenda-se que 
a aplicação seja realizada de 10 a 14 dias antes ou depois da 
aplicação de fungicidas químicos, por exemplo.

 O Instituto Biológico (IB) possui 120 linhagens selecio-
nadas de Trichoderma que vêm sendo utilizadas há 15 anos 
em diversas pesquisas aplicadas, inclusive em parceria com 
a iniciativa privada, com o objetivo de controlar importantes 
fitopatógenos de solo e promover o aumento no crescimento 
e na produtividade de diversas culturas. 

 O IB também presta serviços de análise qualitativa e quan-
titativa de produtos comerciais à base de Trichoderma, asses-
soria a biofábricas e identificação molecular de linhagens de 
interesse comercial.
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1 Engenheira Agrônoma – Coordenadoria de Defesa Agropecuária – Escritório de Defesa Agropecuária de São José do Rio Preto; 2 Pesquisadora Científica – 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) – Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios da Alta Mogiana; 3 Engenheiro 
Agrônomo – Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA); 4 Engenheiro Agrônomo – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) – Escritório de 
Desenvolvimento Rural de Votuporanga; 5 Pesquisador Científico – Apta – Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Norte;  
6 Engenheiro Agrônomo – Coordenadoria de Defesa Agropecuária – Escritório de Defesa Agropecuária de Lins.

A longevidade de qualquer sistema agrícola depende das boas características do solo e o sucesso de um empreendimento 
será determinado pela forma com que o produtor rural cuidará do solo. Para isso, Boas Práticas de manejo e conservação 
devem ser planejadas e adotadas desde a etapa de planejamento da atividade, passando pela implantação da lavoura, 

até, no caso de um seringal, a sangria das seringueiras. 

 A conservação do solo não pode ser realizada com práticas isoladas; para obter êxito, deve-se implantar um sistema con-
servacionista, o qual corresponde à adoção de um conjunto de práticas, tais como: manutenção da cobertura vegetal, calagem, 
adubação, subsolagem, plantio em nível, plantio direto, cultivo mínimo e práticas mecânicas (terraceamento) que, se bem exe-
cutadas, devem manter as características desejáveis do solo e melhorar a sua capacidade produtiva.

Maria Argentina Nunes de Mattos1; Elaine Cristine Piffer Gonçalves2 – elainegoncalves@apta.sp.gov.br; Oswaldo Julio Vischi Filho3;
Carlos Alberto De Luca4; Antonio Lúcio Mello Martins5 e Raul Barros Penteado6 

TÉCNICAS DE PREPARO DO SOLO

• Convencional – o terreno deve ser preparado por meio de 
destoca, aração e gradagem, podendo-se utilizar as entreli-
nhas para o plantio de culturas intercalares, como é o caso 
das leguminosas para cobertura vegetal.

• Cultivo mínimo – dessecação da vegetação por meio da 
aplicação de herbicidas, sulcamento da área, abertura das 
covas dentro dos sulcos, fechamento das covas e plantio 
das mudas.

• Plantio direto – consiste na eliminação das plantas invaso-
ras por meio de dessecação química, seja em área total ou 
em faixas nas linhas de plantio, abertura de covas com “bro-
cas” e o plantio das mudas.

• Calagem – deve ser feita a partir dos resultados da análise 
de solo, a qual se recomenda fazer na fase de implantação 

da cultura e, depois, de três em três anos. Quando se cons-
tatar índice de saturação por bases inferior a 40% deve-se, 
no cálculo da dosagem de calcário, procurar elevar o refe-
rido índice para 50%, respeitando-se o limite de 2t/ha/ano. 

• Adubação de formação e produção – existem variações nos 
critérios de recomendação de adubação, havendo estados 
que utilizam apenas análise química do solo e outros que 
consideram a análise química de solo e a idade da cultura 
(Instituto Agronômico − IAC, de Campinas, 1997). 

• Densidade de plantio – recomendam-se em torno de 500 plan-
tas por hectare. Atualmente, existe a tendência de adensamen-
to, entretanto a densidade não deve ser superior a 550 plantas 
por hectare. Os espaçamentos mais utilizados são 8m entre li-
nhas e 2,5m entre as plantas, ou 7m entre linhas e 2,85m entre 
plantas. Como recomendação geral, para seu bom desenvolvi-
mento, não utilizar área menor que 18m2 por planta.
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• Conservação do solo – todas as práticas de controle da ero-
são baseiam-se no princípio do seccionamento do declive 
do terreno (diminuição do comprimento da rampa) por 
meio de barreiras, mecânicas e/ou vegetativas, com o ob-
jetivo de diminuir a velocidade de escoamento das águas 
pluviais, evitar a formação das enxurradas e proporcionar a 
infiltração das águas no solo. Sobre as linhas de nível serão 
construídos os terraços ou demarcadas as covas, depen-
dendo da prática escolhida, se simples plantio em nível ou 
terraceamento.

• Marcação das linhas de nível – as linhas de nível deverão ser 
alocadas com emprego de nível de precisão. Primeiramente, 
é determinado o espaçamento entre as linhas de nível, po-
dendo-se utilizar o espaçamento do terraço ao qual essa 
prática está geralmente associada, encontrado em tabelas 
(CATI, 1994). Determinado o espaçamento horizontal entre 
as linhas de nível, ajusta-se esse espaçamento a um número 
múltiplo da distância entre as ruas de seringueira. Sempre 
que possível, duas linhas de nível devem ser transformadas 
em carreadores, ficando, entre elas, uma linha de nível me-
diana. Caso o terreno apresente duas ou mais declividades 
muito diferentes entre si, é aconselhável separar estas áre-
as diferentes por meio de carreadores em nível ou penden-
tes, dependendo da posição das áreas. O heveicultor de-
verá se preocupar com a ausência de ruas mortas, ou seja, 
ruas sem saída, pela dificuldade que causam às operações 
das práticas culturais em geral. Por isso, o melhor sistema 
de marcação das covas em nível é aquele em que, partindo-
-se de uma linha nível mediana, tiram-se paralelas de baixo 
para cima até encontrar a linha de nível superior, onde foi 
marcado um carreador; da mesma mediana tiram-se para-
lelas para baixo, até encontrar a linha de nível inferior, onde 
foi marcado outro carreador, ficando, assim, todas as ruas 
com saída para carreadores. 

• Terraceamento – obedecer às mesmas instruções indicadas 
para a marcação das linhas de nível. Sua construção é rea-
lizada com trator de pneus com arado de discos ou terra-
ceador. O número de passadas com trator, para construção 
dos terraços, depende do tipo, da umidade do solo, entre 
outras variáveis. O importante é que, ao final, o terraço se 
apresente com dimensões suficientes para fazer face às 
precipitações máximas da região. Neste particular, é muito 
importante a sua secção. As condições que desaconselham 
a construção de terraços são os solos rasos, onde logo abai-
xo da camada superficial encontra-se a rocha ou camada 
de impedimento; os declives superiores a 18%; solos com 

acentuada deficiência de drenagem; terrenos muito com-
prometidos pela erosão; e, finalmente, em terrenos que 
recebem água de estradas ou de áreas vizinhas não prote-
gidas. 

• Preparo da cova – após a definição do espaçamento, pro-
cede-se à sulcagem das linhas de plantio, que devem ser 
demarcadas paralelas à linha nivelada básica, obedecendo-
-se o espaçamento. Podem ser abertas manual ou mecani-
camente com brocas acopladas ao trator.

• Plantio – evitar a cabeceira do terraço ou a secção do canal 
(curvas de nível), devido ao acúmulo de água o qual pode 
provocar a morte das mudas e atrapalhar a sangria (poças 
de água). O plantio deve ser feito próximo às costas das cur-
vas em linha total, fazendo um carreador, arrematando as 
linhas de plantio e evitando linhas mortas no seringal.

• Manejo – durante a fase de formação do seringal, o con-
trole de plantas daninhas é fundamental. No primeiro ano, 
deve-se proteger as mudas com o uso de herbicidas. Para 
a manutenção de uma faixa de controle nas linhas, bem 
como das entrelinhas, podem-se utilizar métodos manu-
ais, mecânicos ou químicos, com ênfase no período seco, 
quando a concorrência por água se acentua. A seringueira 
deve ser sempre mantida “no limpo”. Nos casos em que o 
produtor optar pelo consórcio de seringueira com culturas 
anuais ou perenes, obedecer ao espaçamento mínimo para 
não haver competição entre as culturas. Quando do início 
do estabelecimento da seringueira, a cultura consorciada 
deve ser plantada em ruas alternadas para não atrapalhar 
as operações de replantio, irrigação, adubação e demais 
tratos culturais. Deve ser dada especial atenção às áreas 
cuja vegetação seja do gênero Brachiaria, em função tan-
to do poder de competição dessas gramíneas como do seu 
efeito competitivo, para não haver consequências drásticas 
na redução das taxas de crescimento da seringueira. A par-
tir do sétimo ano, o controle de ervas daninhas deverá ser 
feito eventualmente. 

LEGISLAÇÃO CONSERVACIONISTA

 A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo (SAA), por meio da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA), aplica a lei estadual n.o 6.171, de 
4/7/1988, que dispõe sobre o uso, a conservação e preserva-
ção do solo agrícola, e também o decreto estadual n.o 41.719, 
de 16/4/1997, que regulamenta a referida lei.

 A lei define que:
• o solo agrícola é considerado patrimônio da humanidade;
• o responsável pelos danos ao solo terá que repará-los;
• o infrator poderá ser penalizado com multas de 20 a 1.000 

Ufesp’s;
• o infrator, caso não recupere os danos, desembolsará os va-

lores gastos pelo Estado nessa recuperação.

PLANEJAMENTO
CONSERVACIONISTA

Para a implantação da cultura, deve-se realizar o 
planejamento das atividades, tais como: levantamento 

topográfico, alocação das estradas e os carreadores, 
subdivisão da área em talhões e definição do plantio.

Terrenos mal preparados causam perda de solo e enormes prejuízos 
financeiros e ambientais.
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O universo do agronegócio no Brasil tem vivido uma 
ampla e profunda transformação nas últimas déca-
das. Cada vez mais distante de velhos estereótipos, o 

pequeno produtor rural está se modernizando, incorporando 
novas tecnologias e mudando o modo de gerenciar a proprie-
dade rural.
 Pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) intitulada “Tecnologia 
da Informação no Agronegócio” – que ouviu 4.467 produto-
res rurais, em 2017, nas 27 unidades da Federação –, apon-
tou que 71% dos donos de microempresas rurais e 85% dos 
proprietários de empresas de pequeno porte no campo usam 
smartphones para acessar a web. Os dados revelaram, no en-
tanto, que os produtores fazem uso restrito da internet, seja 
para transações comerciais ou para divulgação, em grande 
parte por conta da dificuldade de acesso ou da má qualidade 
da conexão. Quanto ao tema gestão, apesar de 70% dos em-
preendedores já praticarem o gerenciamento administrativo 
e financeiro dos seus negócios rurais, apenas 25% dos pro-
dutores fazem isso por meio de ferramentas digitais de ges-
tão. Entretanto a maior parte deles (64% dos entrevistados) 
informou que utilizariam esses recursos para gerenciar suas 
empresas se eles estivessem disponíveis.
  Para o secretário de Agricultura e Abastecimento (SAA) do 
Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, informações como essas 
confirmam a necessidade de investimentos no meio rural, de 
modo a aumentar o acesso dos produtores às tecnologias da 
informação. “No mundo atual, onde o pequeno produtor pre-
cisa agregar valor ao seu trabalho e se diferenciar do restante 
do mercado, o acesso aos instrumentos digitais é algo funda-
mental para a conquista de novos públicos consumidores e 
para elevar o nível de competitividade do negócio”, comenta 
Jardim, ressaltando que “garantir o acesso dos pequenos pro-
dutores rurais à internet é, não somente, assegurar um direi-
to, mas também uma forma de atrair os jovens de volta para 
o campo”.

 Recentemente, além das ações já desenvolvidas pela SAA, 
por meio de seus órgãos de pesquisa e extensão rural, a pasta 
realizou o evento Agrifultura, que apresentou aos produto-
res paulistas o que há de mais moderno para ser aplicado nas 
propriedades, visando à agregação de valor à produção, gera-
ção de renda e emprego e qualidade de vida. 

Agricultores fAmiliAres pAulistAs e 
tecnologiA: o pApel dA cAti nessA relAção

 A agricultura familiar é responsável pela maior parte da 
comida que vai à mesa do brasileiro – cerca de 70% –, o que 
evidencia a importância desse segmento para o País. Para o 
fortalecimento desses produtores, nos últimos anos diver-
sos fatores têm contribuído, como o crédito rural, mas é na 
adoção de tecnologias eficientes que as rotinas da produção 
agropecuária estão sendo otimizadas a cada dia, com impacto 
no aumento da produtividade e da qualidade dos produtos 
obtidos pela agricultura familiar, fornecendo a eles potencial 
competitivo.
 “As mudanças de comportamento dentro e fora da portei-
ra, com a tecnologia fazendo parte da rotina, aliada à neces-
sidade de acompanhar o dinamismo do setor, estão modifi-
cando as relações, especialmente do produtor familiar, com o 
mercado. A redução dos custos; a possibilidade de produção 
em larga escala; o aumento da eficiência e da segurança nos 
processos produtivos; o acesso ao mercado e a ampliação 
dos canais de comercialização são alguns dos benefícios da 
adoção de tecnologias que contribuem para o crescimento e 
a consolidação da agricultura familiar”, afirma João Brunelli 
Júnior, coordenador da CATI.
 E para que os agricultores familiares tenham acesso às 
tecnologias de produção que se multiplicam e são atualizadas 
constantemente, um dos personagens principais é o extensio-
nista rural. Brunelli ressalta que, desde a sua criação, a trans-
ferência de tecnologia é uma das competências da CATI e que 
os técnicos da rede são facilitadores e articuladores no pro-
cesso de adoção de tecnologia, especialmente pelos produto-
res familiares. “O papel da instituição tem sido cumprido com 
dedicação, nesses 50 anos de atuação na assistência técnica 
e extensão rural, pois entendemos que adoção de tecnologia 
é uma das molas propulsoras para o desenvolvimento rural 
sustentável. Por isso, trabalhamos alinhados com entidades 
de pesquisa, públicas e privadas; universidades; e empresas 
ligadas ao segmento agropecuário, para levar aos produtores 
conhecimento, tecnologia e metodologias de trabalho que 
agreguem valor à produção e gerem renda e emprego, utili-
zando os mais modernos canais de comunicação, não deixan-
do de lado os meios tradicionais e consagrados, como os Dias 
de Campo e as nossas publicações técnicas”.
 Nestas reportagens mostramos exemplos de tecnologias 
e de produtores que ao adotá-las ou adaptá-las na produção 
agrícola, estão colhendo bons frutos, agregando valor aos 
produtos, gerando emprego e obtendo renda para se manter 
com qualidade de vida no campo.

tecnologiAs no Agronegócio
inovAções trAzem sustentAbilidAde e rentAbilidAde

Cleusa Pinheiro – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br
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A adubação representa cerca de 40% do custo de produção na 
fruticultura e o produtor que não investe numa adubagem 

correta, além de gastar mais, pode comprometer a qualidade 
do fruto produzido. Batizado de CND (Compositional Nutrient 
Diagnosis, em inglês - Diagnóstico da Composição Nutricional), 
o desenvolvimento do software teve início com trabalhos em 
campo nas safras dos anos agrícolas de 2013/2014, 2014/2015 
e 2015/2016 nas regiões de Itapetininga e São Miguel Arcanjo, 
responsáveis pelo terceiro e quinto lugares, respectivamente, 
no fornecimento de atemoia para a Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

 “O software é resultado de uma grande parceria que ti-
vemos com a CATI Regional Itapetininga e com a Associação 
Paulista dos Produtores de Caqui (APPC). A CATI forneceu os 
dados da análise de solo, análise foliar e análise de produção 
de atemoia durante três anos. O resultado disso é um progra-
ma que reúne as melhores produções de atemoia e que per-
mite ao produtor inserir os dados da sua produção e compa-
rar com os melhores produtores”, explicou o professor Danilo 
Rozane, desenvolvedor do software. “Após o agricultor inserir 
os dados de sua produção de atemoia, a plataforma oferece 

ferrAmentA grAtuitA proporcionA Ao produtor
de AtemoiA melhorA dA produtividAde e dA quAlidAde do fruto

um diagnóstico e aponta quais as áreas com excesso ou defici-
ência de nutrientes, como o nitrogênio, o cálcio, o magnésio, 
o potássio, o fósforo, o zinco, entre outros”, afirmou Rozane. 
 Produtor de atemoia em Pilar do Sul desde 1992, Claudio 
Ito detectou, com o auxílio do software, uma alta deficiência 
de magnésio em suas plantas. “Após a aplicação do magnésio, 
já notei uma boa diferença nas plantas. Elas estão mais ver-
des, porque o magnésio ativa a fotossíntese e melhora a ques-
tão da clorofila”, apontou o produtor, que também descobriu 
que estava com excesso de fósforo em sua plantação. Sergio 
Ituo Masunaga, engenheiro agrônomo da APPC, afirma que a 
ferramenta é um marco na produção de atemoia. “Antes do 
software, não sabíamos ao certo quais os níveis de exigência 
da atemoia e hoje temos os dados”, disse.
 O extensionista da CATI Regional Itapetininga, engenheiro 
agrônomo Luiz Carlos de Carvalho Leitão, afirmou que a fer-
ramenta representa a máxima produtividade com a máxima 
qualidade. “Os produtores que fazem tudo certinho foram os 
responsáveis por balizar os dados contidos no software. Os 
demais produtores têm, então, a meta de se aproximarem 
dos melhores”, opinou.

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

Inovação e uma boa dose de criatividade foram as ferramen-
tas usadas por um fruticultor do município de Meridiano, 

que ao invés de comprar novas câmaras frias para fazer a 
maturação de bananas, adaptou equipamentos de ar-con-
dicionado e reformou dois quartos de uma antiga casa que 
servem, desde então, como câmara fria. Com as adaptações, 
acompanhadas de perto pelos técnicos da CATI Regional 
Fernandópolis, o produtor economizou mais de R$ 50 mil.

 Agricultor dedicado à fruticultura, Rodrigo Binhardi 
explica que, no início da produção, não possuía a câmara fria 
e necessitava levar as bananas para que um amigo fizesse 
a maturação da fruta. Com o tempo, o produtor conseguiu 
comprar um contêiner com câmara fria já instalada, mas houve 
um problema no compressor do equipamento responsável por 
fazer o resfriamento das bananas e lançar o gás sobre elas. 
“Foi então que tive a ideia de instalar um ar-condicionado no 
contêiner para fazer a maturação das bananas. Ao descobrir, 
minha irmã não gostou muito da ideia, mas não teve jeito”, 
sorri Rodrigo, ao explicar que retirou o aparelho do quarto da 
irmã. O produtor garante que o uso improvisado não altera em 
nada a qualidade do produto.

 Além de instalar o equipamento no contêiner, Rodrigo 
adaptou uma outra câmara fria dentro do quarto onde morou 
na infância, em uma casa antiga anexa à propriedade, e a 
responsável pela ideia foi a própria mãe, dona Ida Binhardi. 
“Por que você não adapta os dois quartos da casa antiga para 

economizar dinheiro e faz uma câmara de resfriamento?”, 
indagou a mãe ao filho à época. A partir da ideia de dona Ida, 
Rodrigo reformou dois quartos da antiga casa e os transformou 
em uma câmara de resfriamento que serve para armazenar os 
produtos ao serem retirados do contêiner, após o processo 
de maturação. No “barracão” adaptado, o produtor colocou 
forro de PVC e, aproveitando a ideia do ar-condicionado no 
contêiner, adquiriu mais um equipamento para colocar na 
sala de resfriamento. “Deixo em uma temperatura de 18oC a 
22oC e, assim, mantenho a qualidade e o frescor do produto”, 
afirmou.

 De acordo com o produtor, os dois quartos que se trans-
formaram em barracão de câmara fria com ar-condicionado e 
o contêiner, que também recebeu o equipamento, custaram 
cerca de R$ 7 mil. “Se eu comprasse duas câmaras frias ficaria 
em torno de R$ 60 mil. Isso gerou uma economia de quase 
90%”, revelou. Os engenheiros agrônomos da CATI Regional 
Fernandópolis, Mauro Macchi e Mauro Rubens, afirmam que 
a ideia de Rodrigo é um exemplo de criatividade. “Com uma 
estrutura simples ele conseguiu diminuir os custos e agregar 
valor e isso é um exemplo que pode ser seguido por outros 
produtores, afirmaram.

fruticultor economizA cercA de 90%
unindo criAtividAde e inovAção

Vinícius Agostini – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – vinicius.agostini@cati.sp.gov.br
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Contêiner adaptado com ar-condicionado: economia com originalidade
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A crescente busca por alimentos prontos para o consu-
mo e que sejam, ao mesmo tempo, saudáveis é cada 

vez maior numa sociedade globalizada. Atento a essa 
demanda, o mercado de fast foods busca, diariamente, 
produtos prontos ou semiprontos, como hortaliças mini-
mamente processadas e de fácil preparo, que possam ser 
consumidas em situações ou serviços de entrega rápida, 
como os deliveries. De olho no mercado, produtores ru-
rais investem em novas técnicas para aumentar a renda 
e atender à demanda, como no caso do produtor de ole-
rícolas Sérgio Calusne, proprietário da Calusne Farms que 
abandonou o cloro e investiu na técnica do ozônio (O3) 
para higienizar suas verduras e hortaliças e, assim, forne-
cê-las para restaurantes, buffets e hotéis. De acordo com 
o produtor, a técnica permite economia de água em até 
90%, bem como o ganho no tempo da higienização.

 A ideia de trabalhar com olerícolas higienizadas e 
prontas para o consumo surgiu no início dos anos 2000, 
quando a proprietária de um famoso restaurante em 
Campinas procurou Sérgio. “Ela estava com uma alta 
demanda por verduras lavadas e, àquela época, poucos 
produtores forneciam verduras já higienizadas e prontas 
para o consumo”, explicou o produtor. Com o surgimento 
da nova demanda, o proprietário da Calusne Farms iniciou 
o processo de higienização com o cloro, por cerca de dois 
anos, mas logo percebeu que precisava buscar uma nova 
forma de sanitização de suas verduras. “O cloro, além 
do alto custo, faz mal para a saúde de quem convive 
diariamente com ele. Quando utilizava o produto, eu 
gastava 20 minutos a mais por processo de higienização 
do que gasto atualmente. Além disso, as folhosas em 
contato com o cloro precisam ser lavadas mais de uma 
vez para que seja possível retirar o excesso do produto 
químico”, explicou. Após participar de uma feira, em 2003, 
voltada a produtores rurais, Sérgio conheceu a técnica de 
higienização por meio do ozônio.
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produtor investe nA tecnologiA do gás o3 pArA

higienizAção de olerícolAs e economizA Até 90% de águA
Vinícius Agostini – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – vinicius.agostini@cati.sp.gov.br

 Atendendo ao mercado gastronômico da Região Metro-
politana de Campinas (RMC) e empregando atualmente 35 
pessoas, o produtor afirma que a técnica com o gás, usada 
há 15 anos, manteve o número de funcionários. “Isso só foi 
possível pelo aumento da nossa demanda. Como a técnica 
com o ozônio é mais rápida e não necessita de contratação 
de mão de obra, cheguei a pensar que dispensaria alguns 
funcionários. Contudo a demanda cresceu tanto, que 
consegui manter todos”, alegrou-se ao contar. Além disso, 
Sérgio afirma que obteve economia de água em até 90%. 
“Quando acaba o ciclo de processamento, a água é utilizada 
para a limpeza do ambiente pois está tratada, sanitizada e 
ainda com presença do gás. Ou seja, tem uma ação efetiva 
de sanitização durante algum tempo”, explicou.

 Em relação à manutenção do ozônio, Sérgio explica que 
compra um equipamento que produz o gás. “O equipamento 
necessita de manutenção anual para aferimento. O valor 
de aquisição e manutenção do dispositivo depende da 
quantidade de ozônio que o produtor necessita para 
higienizar seus produtos”, disse. Sérgio afirma que seu 
equipamento fabrica dois gramas de ozônio por hora e que 
o custo inicial gira em torno de R$ 20 mil.

 O engenheiro agrônomo da Casa da Agricultura de 
Campinas, Geraldo Magela, lembra que, em 2014, o 
Estado de São Paulo enfrentou a pior crise hídrica da 
história. “A RMC sofreu com essa fase de grande seca, 
quando houve muita restrição para o uso de água, prin-
cipalmente na agricultura, e isso pode voltar a qualquer 
momento. Portanto investir em tecnologias que reduzam 
o consumo de água, como na propriedade do Sérgio, é um 
modelo a ser seguido”, ressaltou Geraldo.

o mágico de oz(ônio)

Equipamento que produz o O3.
Confira o processo completo de higienização em:
www.cati.sp.gov.br

Cesto com olerícolas imerso em água com O3
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AssistênciA técnicA e extensão rurAl Ao AlcAnce dA mão
 O extensionista Silvio não tem utilizado a tecnologia apenas como instrumento de transformação nas propriedades, 
mas também como aliada no trabalho cotidiano da Casa da Agricultura. “Eu trabalho sozinho na área técnica da 
unidade e o nosso município é um dos mais extensos do Estado em número de propriedades: mais de duas mil. Como 
a maioria demanda uma grande atenção, comecei um trabalho de extensão rural via WhatsApp, inicialmente com o 

grupo de olericultores, com a finalidade de divulgar os resultados auferidos com as inovações tecnológicas e trocar informações sobre 
os preços da comercialização do pimentão na região. O resultado foi muito bom, com retorno positivo por parte deles; então expandi os 
contatos. Hoje, nas conversas e mensagens diárias, consigo transferir tecnologia enviando informações técnicas sobre temas diversos; 
buscar soluções para problemas comuns; fazer alertas sobre as condições climáticas que influenciam, entre outras coisas, na irrigação 
e pulverização; facilitar a troca de experiências e mobilizá-los para cursos e reuniões, entre outras coisas”, explica o agrônomo. TE
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Há 10 anos, o cenário agrícola em Itápolis, município de pouco 
mais de 42 mil habitantes, que tem a agricultura como base da 

economia e 80% das propriedades conduzidas em regime familiar, 
era dominado pela citricultura, o que o levou a ser chamado de a 
“capital mundial da laranja”. No entanto, em 2008, com o avanço 
de doenças como cancro cítrico e greening, bem como a crise eco-
nômica global, a atividade entrou em declínio e, principalmente, os 
pequenos produtores deixaram a produção, que saiu de um patamar 
de mais 12 milhões de pés para os atuais dois milhões cultivados. 
 Nesse contexto, o extensionista Silvio Pereira dos Santos, enge-
nheiro agrônomo recém-ingresso na Casa da Agricultura (CA) local, 
unidade vinculada à CATI Regional Jaboticabal, vindo da região de 
Bauru, onde amealhou uma grande experiência na área de olericul-
tura, enxergou nessa atividade uma alternativa para esses agriculto-
res. “No início, muitos produtores relutaram em mudar de atividade, 
pois na citricultura todo o trabalho, exceto a colheita, era realizado 
de forma mecanizada; na olericultura, o trabalho é praticamente 
todo manual. No entanto mostrei a eles, em visitas técnicas a pro-
priedades de produção de olerícolas em ambiente protegido que uti-
lizam tecnologia avançada e eficaz, que em 1.000m2 (área média de 
uma estufa) é possível obter uma rentabilidade de cerca de R$ 25 mil 
líquidos anualmente; já com a laranja cultivada nessa mesma área, o 
ganho girava em torno de R$ 800,00 anuais”.
 Transcorridos 10 anos após o início dos trabalhos da Casa da 
Agricultura, baseados na filosofia de adoção de tecnologia como 
mola propulsora para o desenvolvimento sustentável firmado no tri-
pé econômico, social e ambiental, um grupo de 60 produtores ado-
tou a olericultura em ambiente protegido e tem colhido excelentes 
frutos, especialmente na cultura do pimentão, principal olerícola 
plantada. “O foco do nosso trabalho de extensão tem sido conscien-
tizar, principalmente o agricultor familiar, de que embora ele seja 
pequeno, não tem que usar somente tecnologia de baixo custo, ape-
sar de algumas apresentarem bons resultados. Mostramos, com da-
dos práticos, que convém a ele adotar tecnologia eficiente, a qual dê 
retorno financeiro, mesmo sendo considerada de custo mais eleva-
do”, afirma Silvio, que, com essa filosofia, conseguiu promover uma 
mudança cultural nesse grupo de produtores, incentivando o uso 
de recursos do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar 
(Pronaf) para a introdução de novas tecnologias de produção e aqui-
sição de equipamentos.
 Valdecir Fernandes é um dos produtores que acreditaram na ole-
ricultura com adoção de tecnologias e tem colhido excelentes resul-
tados. “Quando comecei, fiquei um pouco desconfiado porque não 
conhecia o sistema, pois sempre trabalhei com laranja. Hoje, já te-

nho cinco estruturas, totalizando quase 10.000m2, nas quais produzo 
pimentão e tomate em cacho; gero cinco empregos diretos, incluin-
do os funcionários que fazem o beneficiamento e embalamento da 
produção para comercialização; mantenho a minha família e tenho 
recursos para aprimorar constantemente a minha produção, adotan-
do as tecnologias incentivadas pelo Silvio”.

 Outro produtor que investiu em tecnologia e está vendo sua pro-
dução se tornar mais sustentável e rentável é Wagner Semensato, 
que, em seu terceiro ano na atividade, investiu na tecnologia de 
“cortinas”, novidade que tem demonstrado excelentes resultados na 
redução de incidência de pragas.  “Eu comecei na atividade incenti-
vado pelo Silvio e observando os bons resultados obtidos em outras 
propriedades. Eu produzo na área do meu sogro, que auxiliou na 
aquisição das cortinas (estrutura de lona deslizante, utilizada princi-
palmente em períodos mais frios, mantendo temperatura e luz em 
condições adequadas para conter a proliferação de pragas). Tenho 
uma estufa de 1.300m2 e os resultados têm sido animadores”.

 Segundo Silvio, o sistema de cortinas não é barato (o custo apro-
ximado de instalação de cortinas em uma estufa de 1.000m2 é de 
R$ 20 mil). “Só que, ao fazer as contas, observa-se que o produtor 
perde, anualmente, esse valor com o oídio, doença que causa grande 
dano econômico. Com o uso da cortina, a incidência dessa praga é 
quase zero e a redução do uso de agrotóxicos é de mais de 50%”.

 Segundo Reginaldo Pasquini, um dos primeiros produtores a 
adotarem a produção em estufas, investir em um manejo de solo 
adequado para controlar nematoide, praga que causa dano eco-
nômico à produção, foi o diferencial para o sucesso na atividade. 
“Quando iniciei, sempre tive o cuidado com o manejo do solo, mas 
com a orientação do técnico da Casa da Agricultura foi possível aces-
sar novas tecnologias e metodologias de conservação de solo, como 
adubação verde, controle biológico para pragas, rotação de culturas, 
cobertura dos canteiros com palha ou esterco, entre outras. Isso fez 
com que, mesmo diante da presença de nematoides no solo, não 
perdesse produtividade e mantivesse a sanidade das plantas”. 

 Outro desdobramento importante foi a parceria informal firma-
da pela Casa da Agricultura com a Coopercitrus. “Nossa Cooperativa 
conta com um número expressivo de pequenos e médios produto-
res. Com o aumento da área de olericultura cultivada em Itápolis, 
a partir do trabalho da Casa da Agricultura, redesenhamos a nos-
sa atuação, estamos contratando técnicos para apoiar os olericul-
tores, que serão capacitados e receberão apoio técnico da Casa da 
Agricultura”, informou Francisco de Paula, gerente da unidade da 
Coopercitrus em Itápolis.

produtores de itápolis investem em tecnologiAs sustentáveis
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

(Da esq. p/ dir.) Os produtores Valdecir 
Fernandes, Wagner Semensato, Reginaldo 
Pasquini e o eng. agr. Silvio Pereira dos 
Santos: investimento em tecnologias 
de produção em ambiente  protegido e 
transferência de conhecimento por meios 
digitais têm transformado a realidade da 
agricultura familiar.
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Ivan Casarin tem 27 anos, formação em ciências contábeis e 
paixão pela terra, sentimento herdado do pai, do avô e do 

bisavô, que encontraram no solo de Saltinho, município liga-
do à CATI Regional Piracicaba, a matéria-prima para manter 
a família unida e obter sustento com a atividade agrícola. Ao 
lado dos pais, José Valentim e Eleni Casarin, há dois anos ele 
investiu em tecnologias para viabilizar e ampliar a avicultura 
de corte, principal atividade do sítio Casarin.  

 E a redução de custos foi o que motivou a família a investir 
na tecnologia de biodigestão. “Nosso objetivo foi reduzir os 
custos com energia elétrica, conta que era responsável, até 
há poucos meses, por mais de 30% do custo dos três galpões 
que abrigam cerca de 70 mil aves, a cada ciclo de 60 dias. Mas 
o início foi bem difícil, pois não existem muitas informações 
disponíveis no mercado sobre o uso dessa tecnologia em avi-
cultura”, explica Ivan. 

 Após conhecer o sistema de biodigestores instalados em 
propriedades de suinocultura e verificar os bons resultados, 
os produtores decidiram investir nessa tecnologia para ge-
rar gás e, posteriormente, energia elétrica, a partir da cama 
de frango (forragem – serragem, sabugos de milho, cascas 
de amendoim etc. – colocada no piso das granjas, onde os 
frangos andam e deitam). “Nosso pensamento foi de que, se 
com os resíduos da criação de suínos era possível gerar gás 
por meio desse equipamento, com a avicultura poderíamos 
obter os mesmos resultados. Fomos, então, em busca de in-
formações técnicas e recursos para adquirir o equipamento, 
que tem um custo de mais de R$ 200 mil”, relata Ivan, des-
crevendo as dificuldades enfrentadas. “Só achei relatos de 
uma experiência do tipo na Alemanha. O problema maior que 
enfrentamos foi como umidecer adequadamente a cama de 
frango, que é um resíduo seco, para que pudesse ser proces-
sada”.

 A saída, segundo Ivan, foi instalar um sistema de coleta de 
água da chuva na propriedade e fazer uma lagoa para ter água 
em quantidade suficiente, sem onerar os custos de produção. 
“Durante sete meses, fizemos testes diários de quantidade de 
água e massa, até chegar ao pleno funcionamento do equipa-
mento, mas nunca pensamos em desistir e contamos com o 
apoio da CATI, que foi fundamental para que conseguíssemos 
os recursos para adotar e adaptar a tecnologia de biodigestão 
para a avicultura”, conta Ivan.

 Desde o início do projeto, o engenheiro agrônomo da CATI 
Regional Piracicaba, Henrique Bellinaso, acompanha os pro-
dutores e elaborou os projetos para que acessassem os re-
cursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap). 
“Acompanhamos e apoiamos a luta dos produtores, em bus-
ca da adaptação dessa tecnologia no sítio. Além de auxiliar 
na procura por conhecimento técnico, elaboramos o projeto 
para que eles pudessem acessar a linha de financiamento de 
desenvolvimento sustentável do Feap, para a obtenção dos 
recursos para a aquisição das máquinas, dos insumos e imple-
mentos necessários, sem os quais seria impossível viabilizar a 
adoção dessa tecnologia, que está revolucionando a proprie-
dade e gerando renda”.  

 O agrônomo ressalta ainda que: “Com esse sistema, além 
da redução de custos na produção, o ganho ambiental é muito 
grande, pois além da geração de gás para produção de ener-
gia elétrica, o resíduo gerado após o processamento do mate-
rial no biodigestor pode ser utilizado como biofertilizante em 
diversas culturas, como é o caso da área com cana-de-açúcar, 
que a família cultiva para a alimentação do pequeno rebanho 
de gado de corte”.

 Além da energia gerada para consumo próprio, a qual tem 
sido suficiente para o pleno funcionamento da granja e tam-
bém da moradia da família, os produtores estão em contato 
com a empresa de energia elétrica local, para comercialização 
do excedente. “Hoje, consigo gerar energia elétrica para uso 
interno e estou em conversação com a companhia elétrica 
para uma futura comercialização do excedente, o que pode 
gerar uma receita mensal de cerca de R$ 5 mil. No entanto, 
para formalizar essa parceria, está nos faltando adquirir um 
equipamento exigido pela companhia, que permite a trans-
missão de energia da propriedade com segurança”, ressaltan-
do que, em um futuro próximo, a família pretende adquirir o 
equipamento e dar início à comercialização. 

 Sobre os resultados obtidos até o momento e os impac-
tos benéficos, Ivan, que é filho único e assumiu a propriedade 
com o pai há alguns anos, dando continuidade à profissão de 
agricultor, que segundo ele é considerada uma missão na fa-
mília, afirma: “Eu sempre quis ficar no sítio, mas precisava ter 
garantia de renda e melhores condições de trabalho, o que eu 
só consegui com o investimento em tecnologia, que viabilizou 
a ampliação da produção e garantia de comercialização”.

AviculturA – biodigestor reduz 
custo e gerA rendA
Cleusa Pinheiro – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Família Casarin e extensionistas da CATI Regional Piracicaba: 
investimento em tecnologia com apoio técnico,

uma equação de sucesso.

O biodigestor do sítio Casarin processa uma tonelada por
dia de cama de frango e usa 5 mil litros de água na homogeneização. Ilustração: Paulo Santiago
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No sítio Janeiro – batizado em homenagem ao curso d’água Janeiro, cujas águas 
brotam apenas nesse mês e que está próximo à propriedade de 30 hectares, 

localizada no município de Pardinho –, os produtores Antônio Carlos e Felipe Baldini, 
pai e filho, plantam literalmente de “janeiro a janeiro”. Há mais de 50 anos no seg-
mento da horticultura, os produtores têm orgulho da atividade na qual empregam 16 
pessoas nas áreas de produção, beneficiamento e entregas, colhem 140 dúzias diárias 
de folhosas diversas e investem em tecnologia para garantir produtividade e renda.
 E uma das tecnologias, que está otimizando o trabalho, reduzindo custos e resol-
vendo um problema na propriedade, que é comum a muitos produtores no Estado – a 
falta de mão de obra especializada –, é uma plantadeira mecânica de mudas de horta-
liças folhosas, que Felipe adquiriu em uma visita à Feira Hortitec (que apresenta anu-
almente tecnologias para o setor hortícola). “Existem diversos tipos de plantadeiras 
mecânicas no mercado, mas a maioria de grande porte, nem sempre adequadas às 
pequenas áreas, como a minha que tem 14 hectares cultivados. Quando vi essa, que 
tem pequeno porte, enxerguei nessa tecnologia um instrumento para baixar custos e 
otimizar a produção”, explica Felipe.
 Quando questionado sobre a equação: novas tecnologias x fechamento de postos 
de trabalho, Felipe é contundente: “Investir em tecnologia, como a dessa máquina, não 
é um fator de desemprego, pelo contrário, pois a falta de mão de obra na agropecuária 
de modo geral, mas muito sentida na olericultura, é um dos principais entraves para a 
manutenção na atividade. Hoje, não temos mais pessoas querendo trabalhar no cam-
po, em condições de intempéries de chuva e calor intenso. Com a adoção de tecnologia, 
seja na mecanização ou produção, a pessoa melhora o ânimo, tem mais vontade de vir 
trabalhar no campo. Além disso, com redução de custos e perdas, aliadas ao aumento 
de produção, nos tornamos mais competitivos e, assim, podemos gerar renda, para nos 
manter aqui nesse ambiente bom e oferecer emprego para que outros também não 
tenham que ir para a cidade, sendo operário de fábrica ou, muitas vezes, aumentando 
os números de desemprego”.
 Para Andréia Bosco Talamonte, engenheira agrônoma da Casa da Agricultura de 
Pardinho, ligada à área de atuação da CATI Regional Botucatu, a tecnologia é fun-
damental para a sobrevivência dos pequenos e médios agricultores. “O trabalho da 
família Baldini é um exemplo de como a tecnologia pode ser bem empregada para o 
fortalecimento da agricultura nas pequenas e médias propriedades. Costumo brincar 
que essa é uma propriedade ‘difícil de acompanhar tecnicamente’, pois o seu Antônio 
é olericultor há mais de 50 anos e o Felipe é formado em Agronomia e está sem-
pre em busca de tecnologias, metodologias e técnicas diferenciadas para aprimorar 
a produção de hortaliças e acessar novos mercados. Mas temos uma troca grande 
de experiência e conhecimento e procuramos auxiliá-los, cumprindo nosso papel de 
extensionista em todas as atividades que necessitam, abrangendo acesso a crédito 
rural, às políticas públicas e às novas tecnologias, levando-os junto com outros pro-
dutores ”. 
 Sobre a aquisição da plantadeira, que é uma das poucas em operação no País, 
Andréia ressalta que é um grande ganho. “Esse implemento mostra que existem 
opções viáveis no mercado que podem mudar, e muito, a realidade da produção 
familiar. A plantadeira, além da rapidez, tem uniformidade e eficiência no plantio; o 
espaçamento sai perfeito; não tem replantio, as perdas diminuem. Ficamos contentes 
de saber que, com essa tecnologia, eles vão sofrer menos com o trabalho”.
  O custo da plantadeira, de acordo com Felipe, está na faixa de R$ 40 mil reais, 
valor que ainda não pode ser financiado com recursos como os disponibilizados pelo 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), pois ela não 
é fabricada nem tem peças produzidas no Brasil. “Mas o custo-benefício da máquina 
vale muito a pena. A redução de custos e a otimização de tempo de trabalho geram a 
renda necessária para pagar o investimento”.
 Com essa constatação, Felipe deixa uma mensagem aos outros produtores sobre o 
investimento em novas tecnologias: “Não desistam; é preciso acreditar que é possível 
melhorar. Busquem apoio de quem pode nos ajudar, como é o caso dos técnicos da 
CATI. Estamos em um ambiente adverso, por isso sempre temos que mudar, buscar 
tecnologia, variedades novas, informação, para continuar vivendo dessa atividade. 
Precisamos ser otimistas e inovadores”.

produtores de pArdinho otimizAm tempo e reduzem custos
com investimento em plAntAdeirA mecânicA de hortAliçAs

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

plAntAdeirA
A plantadeira tem capacidade para plantio de 
2.500 mudas por hora. O operador da máquina é 
responsável por colocar as mudas no console e 
acompanhar o plantio nas linhas. O combustível 
utilizado é gasolina e o consumo é
de 350mL/hora.

dA enxAdA à
plAntAdeirA mecânicA
Os olhos do seu Antônio ficam marejados ao 
lembrar dos tempos em que tudo no sítio era 
feito manualmente, do plantio à colheita. “Eram 
tempos muito difícieis, pois o trabalho era muito 
pesado e feito embaixo do sol quente, todos 
os dias. Só quem arrancou tocos do chão no 
enxadão, contava apenas com a força de um 
animal para fazer o preparo do solo e tinha que 
carregar muita água para molhar as plantas, 
sabe do que estou falando. Hoje, praticamente 
tudo pode ser feito de forma mecanizada, tem 
irrigação automática, tratores com ar-
-condicionado, então ficou mais fácil. Fico feliz 
de ver essas novas tecnologias, pois elas ajudam 
a manter os mais jovens que gostam da atividade 
e dão mais conforto a quem já carrega no corpo 
as marcas do serviço pesado”.

Felipe e Antônio Carlos Baldini
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A sucessão na propriedade rural é um dos pontos-chave na realidade atual da agropecuária nacional, quiçá mundial. Como 
incentivar os mais jovens a se manterem no campo? Essa é a pergunta que muitos se fazem, principalmente aqueles pro-
dutores rurais que já ultrapassaram a barreira dos 50 anos e são maioria nas propriedades, em especial nas familiares. 

Nos últimos anos, no entanto, devido a diversos fatores, em alguns locais, produtores mais jovens têm assumido o protagonis-
mo na área rural, dando sequência, em alguns casos, ao trabalho que vem sendo realizado como missão, há várias gerações.

 Pesquisas têm demonstrado que a adoção de tecnologia, seja na mecanização, na produção ou na gestão do negócio, está 
entre esses fatores, pois facilita o trabalho no campo; diminui as distâncias entre produtores e consumidores; reduz custos e 
aumenta a rentabilidade, bem como favorece o acesso ao conhecimento, conectando a população rural ao mundo globalizado. 
E os mais jovens, já adeptos da tecnologia, principalmente àquela ligada aos smartphones, têm sido instrumentos de renovação 
cultural e incentivo para aqueles que ainda resistem às novas tecnologias como ferramenta de trabalho.  

 Para o engenheiro agrônomo Joel Leal Ribeiro, diretor substituto da CATI Regional Franca, a sucessão no campo é um tema 
urgente e necessário e o papel da instituição é estimular a integração de toda a família em eventos e projetos realizados, para 
assim colocar os mais jovens em contato constantemente com tecnologias que podem incentivá-los na tomada de decisão de 
ficar na propriedade.

 Nesta reportagem, a história de três jovens produtores, de municípios ligados à área de atuação da CATI Regional Franca, e 
de um produtor de Jundiaí, beneficiado pelo Projeto Microbacias II, se entrelaça em torno do investimento em tecnologia e do 
amor à terra, que os fez permanecer na atividade agropecuária.

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

Jovens produtores
permAnênciA no cAmpo e A influênciA dA tecnologiA

sítio são gAbriel
permAnênciA do filho gArAntiu
continuAção dA AtividAde rurAl

 Gabriel Queiroz Limonti tem 36 anos e começou na agri-
cultura seguindo os passos do pai. Aos 17 saiu do sítio para 
cursar faculdade de Agronomia, mas após o primeiro ano, 
sentiu que não era o que queria. “Resolvi voltar para a roça 
e tocar os negócios, mesmo à revelia da minha família, es-
pecialmente do meu pai, que tinha arrendado a maior área 
da propriedade para a cana-de-açúcar e mantido apenas 10 
hectares de café e um pequeno rebanho leiteiro. Mas eu vol-
tei decidido e busquei meios de permanecer na atividade que 
amo”. 

 Contando com o apoio técnico da CATI, Gabriel trabalhou 
muito, buscou conhecimento, acessou crédito rural e come-
çou a mudar o perfil do sítio. “Eu sempre tive o apoio dos 
técnicos da CATI; eles têm uma visão de futuro e sempre nos 
incentivam a participar de eventos e obter mais conhecimen-
to. Investi em tecnologia de produção e comecei a ampliar a 
área de café e diminuir a de cana. Hoje, 18 anos depois, arren-
do terras de vizinhos, cultivo 98 hectares de café, sendo que, 
este ano, pretendo chegar a 125 hectares plantados. Além 
disso, estou diversificando as atividades, investindo na produ-
ção de tomate, das variedades grape e cereja, em ambiente 
protegido”, explica Gabriel, dizendo que conta com o apoio da 
esposa nessa nova empreitada. “Ela atua na área comercial e 
eu fico no campo produzindo”.

 Questionado sobre os resultados de sua escolha, Gabriel é 
enfático: “Se eu tivesse me formado e ido trabalhar em alguma 
empresa, minha realidade seria bem outra; eu não teria con-
seguido estruturar a vida da minha família da mesma forma. O 

trabalho no sítio é exaustivo, mas compensador, principalmen-
te por ser o que gosto de fazer e por ter uma ligação forte com 
o campo, aliado à melhor qualidade de vida. Foi por meio dele 
que consegui equipar a propriedade, reformar a minha casa, 
ter um bom um veículo, ou seja, dar uma vida digna e confor-
tável para minha família. Além disso, se eu tivesse ido embora, 
nosso sítio teria se tornado um ‘mar’ de cana, pois o meu pai 
não tem mais disposição para conduzi-lo”.

 Para Joel Ribeiro, da CATI Regional Franca, Gabriel é um 
exemplo. “Costumo dizer que ele toca a propriedade melhor 
que o pai; é muito estudioso, busca assessoria técnica e não 
tem medo do novo nem de investir em tecnologias; por isso é 
um exemplo na região”. 

Foto: Cleusa Pinheiro

Gabriel Limonti – investimento em tecnologia na cafeicultura
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Amor pelo cAmpo e investimento em tecnologiA
fAzem Jovem Assumir propriedAde dA fAmíliA em bAtAtAis

 Neto de produtores e filho de um professor que amava a 
terra e a produção de alimentos, André Costa Freiria, 37 anos, 
e sua família decidiram manter ativa a propriedade rural, após 
o falecimento do pai. Juntos criaram uma empresa para gerir 
a Fazenda Itapura e intensificaram as ações para fortalecer 
uma atividade que vem perdendo terreno no município de 
Batatais – a pecuária leiteira –, onde a cana-de-açúcar vem 
ganhando espaço.  “Essa propriedade vem dos meus avós, ou 
seja, é familiar. Meus irmãos e minha mãe participam, mas 
nesse momento cabe a mim estar mais próximo, até por eu 
ser agrônomo. Decidimos dar continuidade à bovinocultura 
leiteira, por paixão mesmo, apesar de ser, como muitos a de-
finem, uma atividade ‘cativa’ e para qual encontrar mão de 
obra está cada dia mais difícil”. 

 André relata que para aperfeiçoar a atividade buscou tec-
nologia e conhecimento em diversas fontes. “Logo que eu me 
formei, em 2005, estava sendo desenvolvido o Projeto CATI 
Leite no município; começamos a participar e ele foi minha 
primeira referência técnica, quando decidimos investir mais 
na pecuária leiteira. Depois fui buscar conhecimento na área 
zootécnica, com professores da Escola Superior de Agronomia 
Luiz de Queiroz (Esalq); também fui conhecer a experiência de 
pecuaristas de Castrolanda (PR), que são referência no seg-
mento. Com esse escopo técnico e o investimento em tecno-
logia ampliamos e qualificamos a produção, que hoje alcança 
a média de 600 litros diários”, informa ele, que, no momento, 
está fazendo a transição para produção de leite orgânico, com 
apoio da empresa com a qual comercializa, visando à segu-
rança alimentar e saúde dos colaboradores.

 Nesse contexto, o produtor adotou a homeopatia para 
tratamento dos animais. “Essa experiência tem sido surpre-
endente; um dos maiores medos que tínhamos era o de infes-
tação por carrapato e infecção por mastite; após sete meses 
de tratamento, podemos afirmar que estamos convivendo 
melhor com esses problemas agora, do que quando usáva-
mos produtos alopáticos e fazíamos pulverizações constantes 
de pesticidas nos animais”.

 Outra ação que tem se mostrado determinante para o 
sucesso no setor leiteiro é o investimento em tecnologias de 
gestão, que são fundamentais para tomar decisões, adequar 
situações e profissionalizar o trabalho. “Nesse quesito, as 
planilhas do Projeto CATI Leite nos ajudam muito, pois são 
simples, ao mesmo tempo que nos fornecem um panorama 
zootécnico e econômico da atividade, mostrando o planejado 
e o executado”.

 Ao lado dessas ações, André relata que a família investiu 
na capacitação e melhoria da qualidade de vida dos funcioná-
rios, muitos dos quais os acompanham há mais de 30 anos, 
por entenderem que sozinho não se conquista nada. “Meu 
avô fez um pouco, meu pai aprimorou e eu estou trabalhan-
do, pensando nos filhos que ainda virão. Mas tudo o que foi 
conquistado não seria possível sem nossos colaboradores”.

 Cláudio Henrique Frata, técnico de apoio agropecuário da 
Casa da Agricultura de Batatais, que acompanha a proprieda-
de, avalia o trabalho que tem sido realizado de forma muito 
positiva. “A família do André é muito unida e o resultado é 
o que enxergamos hoje: eles estão conseguindo se manter 
em uma atividade que não é fácil e na qual manter os fun-
cionários é uma tarefa difícil, indo na contramão do que tem 
acontecido com outros produtores do município, que já foi 
considerado uma bacia leiteira e hoje tem apenas sete mil 
hectares ocupados com pastagem. É gratificante saber que 
participamos do trabalho deles com nossas ações de exten-
são rural que, entre outras coisas, facilita o acesso às novas 
tecnologias”.

 Para incentivar outros jovens produtores, André deixa 
uma mensagem: “Busquem bons exemplos e tecnologias e 
adaptem à sua realidade. Vocês descobrirão que em diversos 
lugares existem pessoas que estudam, se dedicam e traba-
lham muito e, por isso, têm obtido sucesso. E o melhor, estão 
dispostas a transmitir conhecimento e apoiar quem quer se 
manter na atividade agropecuária, vivendo dignamente, ge-
rando renda para si e para outros, trilhando o caminho do 
bem”.

microbAciAs ii – tecnologiA inéditA 
no brAsil chegA às mãos de pequenos 

produtores de vinho de JundiAí e
fAz com que Jovem permAneçA nA áreA rurAl

 Por meio do Projeto Microbacias II, executado pela CATI, 
milhares de produtores paulistas, associados e/ou coopera-
dos de organizações beneficiadas com recursos, estão tendo 
acesso a tecnologias que estão agregando valor à produção 
e transformando suas vidas. Um desses exemplos de inves-
timento em tecnologia é o primeiro Envase Móvel de Vinho 
do Brasil. Produtores da Cooperativa Agrícola dos Produtores 
de Vinho (AVA), de Jundiaí, adquiriram com recursos do 
Microbacias II equipamentos e um caminhão para montar a 
estrutura de uma envasadora móvel.  Instalado em um cami-
nhão, o envasador móvel de vinho inclui tonéis para o bom-
beamento da bebida, equipamentos para filtragem, higieni-

Foto: Cleusa Pinheiro

André Freiria – novas tecnologias fortalecem a pecuária leiteira
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tecnologiA e diversificAção de AtividAdes
segredos dA mAnutenção dA fAmíliA bisco nA AtividAde rurAl

 David César Faria Bisco é filho único de Mauro José e Dalva 
Bisco, produtores rurais do município de Rifaina. Quando 
criança, o seu passatempo predileto era estar no meio da 
“roça”, dos animais e das máquinas agrícolas. Hoje, aos 26 
anos, está à frente da Fazenda Cachoeirinha, onde a família 
cultiva café; tem um rebanho leiteiro; e mantém um empório, 
onde comercializa produtos elaborados com matéria-prima 
que produzem.

 “Há cerca de 10 anos, logo depois de terminar o colégio 
agrícola, tentei morar na cidade para fazer faculdade. Fiquei 
uma semana e voltei; não me acostumei de jeito nenhum. 
Então, eu e meus pais decidimos investir na propriedade que 
era do meu avô, da qual ficamos com pouco mais de 30 hecta-
res, onde já trabalhávamos com leite e café. Mas as coisas es-
tavam muito difíceis; éramos só nós e um funcionário. Vimos 
que precisávamos buscar meios e tecnologia para diminuir 
custos e aumentar a produtividade. Foi nesse período que 
conhecemos e aderimos ao Projeto CATI Leite. Adotamos as 
tecnologias recomendadas, como os piquetes rotacionados, a 
inseminação artificial e melhoramento do rebanho; aumen-
tamos a produção na menor área possível, com redução de 
custos”, relata David.  

 A partir daí, segundo ele, a situação começou a mudar. 
“Para agregar valor à produção e nos manter na atividade, 
minha mãe começou a fazer queijo e doces, bem como a ven-
der frango caipira para rancheiros que passam pela Fazenda 
em direção à represa de Rifaina. A demanda começou a au-
mentar; o pessoal começou a ir à porta da cozinha de casa 
para comprar as coisas. Decidimos, então, abrir um ponto de 
comércio perto da estrada. Paralelamente, começamos a nos 
especializar mais na cultura do café; investimos em tecnologia 
de produção e mecanização, o que nos levou, hoje, a partici-
par de concursos de qualidade”. Atualmente, a família Bisco 
gera 18 empregos diretos.

 Segundo dona Dalva, se o filho tivesse ficado na cidade, 
ela e o marido já teriam desistido da propriedade. “Eu fiz de 
tudo para ele ir para a cidade, pois achei que, assim, teria uma 
vida melhor. Se ele tivesse ido e ficado, não estaríamos mais 
aqui. Hoje, quando olho para tudo que conquistamos, fico 
muito feliz que isso não tenha acontecido, pois só chegamos 
onde estamos, por conta dessa tecnologia que ele buscou, de 
sua disposição em aprender e empreender aqui na roça”.

 Mas além de buscar tecnologia, David tem um lado inven-
tor de tecnologia. “Desde pequeno gosto de mexer com ferra-

mentas, como o meu avô, com quem aprendi a soldar peças. 
Há alguns anos, meu pai me deu uma moto de aniversário; eu 
peguei e troquei em uma máquina de solda, para aperfeiço-
ar os trabalhos. Quando começamos a trabalhar com o café, 
um dos maiores problemas que encontramos foi a falta de 
mão de obra especializada na varrição; diante disso, eu en-
tendi que precisava fazer alguma coisa para agilizar e facilitar 
o processo. Após diversas tentativas e erros, desenvolvi uma 
máquina de rastelo duplo, que faz o trabalho. Os representan-
tes da Cocapec, da qual sou cooperado, conheceram a máqui-
na, gostaram e estabelecemos uma parceria: eu montei uma 
oficina na propriedade, eles me fornecem o material e, junto 
com um grupo de funcionários, construo as máquinas que são 
comercializadas nas lojas da Cooperativa”, explica David.      

 Hoje, além das máquinas de rastelo duplo, simples e hi-
dráulico, David tem no portfólio de sua fábrica a construção 
de implementos como roçadeiras e carretas para silagem, 
além de inúmeras máquinas adaptadas para melhorar o tra-
balho dos produtores rurais, especialmente os pequenos.

 A outros jovens, que talvez não tenham a mesma vertente 
de inventor de tecnologia, mas querem utilizá-la a favor da 
manutenção no agronegócio, David deixa uma mensagem: 
“Cada vez mais, eu pretendo utilizar tecnologia; em um futuro 
próximo penso em investir em energia solar, para diminuir os 
custos. Por isso, digo para outros jovens que são apaixonados 
pela área rural como eu: não desistam, há muitos meios e tec-
nologias disponíveis. É preciso enfrentar as dificuldades com 
dedicação, esforço, conhecimento e apoio técnico; assim, to-
dos conseguem”.

zação, envase (é possível envasar 600 garrafas de vinho por 
hora) e a rotulagem das garrafas.  A estrutura, que teve um 
custo de mais de R$ 700 mil, permite maior mobilidade ao 
produtor, que não precisa transportar a bebida para fora de 
sua propriedade, propicia mais qualidade do vinho e conta 
com licença junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).

 Um dos primeiros a utilizar o novo equipamento, o pro-
dutor Evandro Marquesin comemora a novidade, que, além 
de reduzir custos, deve ajudá-lo a aumentar sua produção em 
20%. “É uma ferramenta bem mais moderna, similar à que 

vinícolas tradicionais do Chile e de cidades europeias usam. 
É um equipamento industrial dentro da nossa própria casa, 
o qual não conseguiríamos adquirir sozinhos, por isso esse 
apoio do governo foi fundamental. Agora, posso sonhar em 
aumentar a minha produção, o que garantirá que eu per-
maneça na atividade agrícola, dando sequência ao trabalho 
que começou com meu avô, passou para o meu pai e agora 
está sob a minha responsabilidade. Essa e outras tecnolo-
gias que têm chegado no campo, para os pequenos produ-
tores, têm incentivado os jovens a permanecerem na área 
rural”, diz.

Foto: Cleusa Pinheiro

David Bisco – inovação agregou valor à produção
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 Para realizar, em 2017, o Levantamento Censitário 
das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA), um 
censo rural paulista, em 324 mil propriedades rurais do 
Estado de São Paulo, técnicos da instituição utilizaram o 
Personal Digital Assistent (PDA), microcomputadores de 
bolso. A ferramenta possibilitou que as informações, an-
tes preenchidas a mão, fossem feitas digitalmente, oti-
mizando o trabalho de toda a equipe. Além das funções 
de um computador, o aparelho possui GPS de navegação 
e uma câmera fotográfica com georreferenciamento, 
que pode auxiliar o mapeamento de áreas rurais. Para 
que o PDA funcionasse adequadamente, um software 
específico foi desenvolvido por profissionais da área de 
informática da CATI e do Instituto de Economia Agrícola 
(IEA), órgão também vinculado à SAA. Os servidores fo-
ram capacitados a utilizarem a nova tecnologia e não 
mostraram dificuldade para captar e transferir os dados 
coletados.

 Uma das tecnologias mais recentes, os drones 
são veículos aéreos não tripulados que estão 
sendo bastante utilizados na agropecuária. Podem 
ser usados para analisar plantios, monitorar 
queimadas, visualizar nascentes, buscar animais 
perdidos, entre outras utilidades. Em 2017, a 
equipe do Centro de Comunicação Rural (Cecor) 
da CATI adquiriu o equipamento com o objetivo 
de melhor divulgar as imagens captadas em seus 

canais de comunicação. Reportagens específicas contam com o recurso do drone, 
que pode captar, do alto, uma grande área de erosão; ou estradas que receberam 
intervenções com construções de bacias de contenção, entre outras situações. O 
drone, com capacidade de voo de cerca de 30 minutos, alcança até 5 mil pés de 
altura (cerca de 1,5km), grava vídeos com a resolução de imagem 4K, pode filmar 
em Full hd e fazer fotos. Pelo aplicativo no tablet conectado ao controle, é possível 
executar todas as funções de gravação e fotografia.
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equipe dA cAti utilizA modernAs tecnologiAs A fAvor dA extensão rurAl
Roberta Lage – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – roberta.lage@cati.sp.gov.br

Censo Rural Paulista – na palma da mão

 Como área de referência no trabalho em geoprocessamento (ramo do conhe-
cimento que trabalha com informações que possuem componente geográfico e 
representa o conjunto de tecnologias capazes de coletar e tratar esses dados), o 
Ciagro está investindo na aquisição de um software com tecnologia de ponta, que 
permitirá à CATI implementar uma plataforma digital e democratizar as informa-
ções espaciais geridas pelo Centro, tais como as relacionadas ao solo, aos recursos 
hídricos, além dos dados do Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária (LUPA), consolidadas e agrupadas.
 Essa plataforma, denominada Arcgis Enterprise, subsidiará o planejamento dos 
trabalhos de extensão rural, por meio dos diversos projetos, programas e ações da 
CATI, pela integração de um vasto universo de informações, quer sejam geográficas 
(mapas, imagens de satélite, pontos coletados em campo etc.) ou não, possibilitan-
do assim um atendimento mais eficiente e efetivo ao produtor rural, com economia 
de recursos.
 Essas informações serão disponibilizadas para a rede CATI – e não apenas a 
um grupo restrito e especializado – em formato de mapas, gráficos e aplicativos, 
os quais permitirão aos usuários a coleta e inserção de dados de forma rápida e 
segura.

Geoprocessamento – Centro de Informações 
Agropecuárias (Ciagro) investe em software de 
última geração

dAdos climáticos –
sistemA Antigo,
tecnologiA AtuAl

 Uma área bastante acessada no site 
da CATI é a “Rede DataClima”, criada 
em 2010, que apresenta informações 
sobre meteorologia; imprescindíveis 
para que o produtor rural planeje suas 
atividades com precisão e segurança. 
Para que esta Rede funcione, são insta-
ladas, em locais estratégicos do Estado 
de São Paulo, estações meteorológicas 
automatizadas, que coletam e enviam 
para um banco de dados informações 
sobre temperatura, ventos, radiação so-
lar, umidade relativa e volume de chu-
va. Atualmente, existem 195 estações 
meteorológicas automáticas, com infor-
mações atualizadas a cada 20 minutos. 
O banco de dados que armazena esses 
elementos foi desenvolvido em 1890 
pelo Instituto Agronômico (IAC), órgão 
da SAA. De acordo com a equipe que 
comanda esse sistema, nenhum outro 
estado brasileiro ou país da América 
Latina possui base de dados tão exten-
sa, com armazenamento ininterrupto 
de mais de 100 anos, que serve para 
avaliar cenários e transferir informa-
ções para os agricultores adequarem o 
manejo das culturas. O acervo permite 
também analisar se as chuvas que ocor-
rem no momento presente são fenô-
menos normais, já existentes em outras 
décadas ou se poderiam apontar para 
alguma alteração no clima. Os dados 
emitidos pelas estações são enviados 
automaticamente aos sites do IAC e da 
CATI, unidades da Defesa Civil e institui-
ções que trabalham com a previsão do 
tempo.

 Site: http://www.ciiagro.sp.gov.br

Drone – do registro de imagens às análises
mais específicas
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da máquina. A operação de trilha ou debulha é executada no 
primeiro terço do comprimento do rotor. Nos dois terços res-
tantes ocorre a operação de separação dos grãos da palha, 
permitindo um menor dano mecânico aos grãos.

 O sistema de limpeza é o convencional (já utilizado no sis-
tema tangencial), no qual o ar é gerado pelo ventilador e con-
duzido ao longo 
das peneiras. 
Dessa forma, a 
grande diferença 
construtiva entre 
o sistema tan-
gencial e o axial 
está no sistema 
de trilha e sepa-
ração.

 A fase de colheita é uma das mais importantes fontes de 
injúrias às quais as sementes são submetidas. Seu propósito é 
recolher as sementes, separando-as do restante do material 
colhido de maneira adequada, com mínima perda, para man-
ter a mais alta qualidade da semente.
 A intensidade de injúria mecânica que sofre uma semente 
é avaliada por seus efeitos sobre a germinação e vigor. Quanto 
maior for a força de impacto do sistema de trilha, maior será 
o grau de injúria mecânica, causando a perda da semente por 
quebra ou morte do embrião.
 Por problemas na fase da colheita, perdem-se, em média, 
5% de grãos de trigo, 12% de grãos de soja e mais de 15% de 
grãos de milho. Vale ressaltar que os tratos culturais e os pro-
cedimentos na colheita são idênticos para grãos e sementes. 
Aproximadamente 50% dessas perdas poderiam ser evitadas 
se fossem utilizadas colhedoras adequadas e bem reguladas.
 No sistema axial, o fluxo de grão segue ao longo do cilindro 
de trilha (rotor) que é montado longitudinalmente no corpo CA
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 O Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM), 
da CATI, conta com infraestrutura laboratorial moderna para 
atender à demanda de sua produção de sementes e matrizes 
de mudas.  
 No início de 2018, foi inaugurado, no Núcleo de Produção 
de Mudas de Tietê,  um moderno laboratório de micropropa-
gação de plantas in vitro.  O nível de excelência das instalações 
e dos equipamentos assegura todos os cuidados sanitários e 
fisiológicos que garantem um sistema de micropropagação 
eficiente e de elevada qualidade com economicidade. O labo-
ratório produz plantas matrizes livres de vírus, fungos e bac-
térias e com qualidade genética assegurada (ver matéria nas 
páginas 45 e 46).
 Já o Laboratório Central de Sementes e Mudas (LCSM), lo-
calizado em Campinas, realiza a análise das sementes produzi-
das pelo DSMM baseada em critérios rigorosos de qualidade, 
os quais englobam pureza física e testes fisiológicos tais como 
germinação e vigor de sementes, garantindo o controle da 
qualidade de todos os lotes disponibilizados ao produtor rural 
paulista. O LCSM é reconhecido pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e compõe sua rede creden-
ciada de laboratórios, o que possibilita realizar análise da pro-

sementes, mudAs e mAtrizes – quAlidAde gArAntidA com AJudA dA tecnologiA

     Com o objetivo de produzir 
mais com um menor impacto 
ambiental e de forma a redu-
zir os custos de produção, o 
DSMM vem utilizando um pul-
verizador autopropelido equi-
pado com GPS em seus cam-
pos de produção de sementes.
     Essa tecnologia permite que 
as aplicações de defensivos 
sejam mais eficientes e preci-

sas, pois sua capacidade de calda e largura das barras resultam 
em um rendimento operacional maior do que pulverizadores 
menores e, aliado a isso, a utilização do GPS evita que ocorra a 
sobreposição das faixas de aplicação, evitando assim o gasto des-
necessário de defensivos.
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dução do DSMM, de amostras da fiscalização coletadas pelo 
MAPA e também atender diretamente o produtor. 

 O escopo de análise para atendimento ao produtor abran-
ge grandes culturas, olerícolas, ornamentais, forrageiras e 
florestais, contemplando 420 espécies. Para tanto, possui um 
sistema de gestão da qualidade baseado nos requisitos da 
Norma NBR ISO/IEC 17025/2005, que garante o treinamen-
to contínuo de toda a equipe de apoio tanto na execução de 
suas atividades quanto no manuseio correto de equipamen-
tos necessários ao laboratório, tais como balanças analíticas 
de precisão, massa padrão, câmaras de germinação e termo-
-higrômetros, que são periodicamente verificados e calibra-
dos. Desde 1997, é associado à International Seed Testing 
Association, órgão internacional de referência em análise de 
sementes, e participa anualmente de testes de proficiência 
organizados por essa instituição, o que assegura sua avalia-
ção externa por organização internacionalmente reconhecida 
e proporciona confiabilidade em seus resultados. Também 
possibilita o incremento de sua coleção de sementes, que já 
conta com mais de 500 espécies identificadas. Para mais infor-
mações, o interessado pode entrar em contato por meio do 
e-mail: lcsm@sp.gov.br.

mAis precisão e eficiênciA nA AplicAção de defensivos com o pulverizAdor Autopropelido

      Um equipamento desse porte permite a aplicação em uma 
área de aproximadamente 120ha ao dia, sendo que para a mes-
ma área seriam necessários dois  equipamentos menores, acar-
retando um custo operacional maior (mão de obra, óleo diesel 
etc.). Além disso, há o aspecto da compactação do solo, pois com 
equipamento menor é necessário maior número de passagens 
para cobertura da área.
 Como a agricultura depende muito das condições climáticas 
para realização das atividades, um equipamento mais eficiente 
permite que mesmo em curtos períodos de boa condição, seja 
possível realizar a maior área possível, fator determinante para se 
obter um melhor resultado dos defensivos, evitando ao máximo 
a necessidade de uma outra aplicação.
 Uma cultura bem cuidada permite a produção de sementes 
com grande qualidade, característica importante para o sucesso 
da instalação de uma boa lavoura.

colheitAdeirA AxiAl, que evitA dAnos às sementes, é usAdA pelo dsmm
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Cerca de 2,5 mil pessoas compareceram à primeira edi-
ção do AgriFutura, evento inédito, organizado pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do 

Estado de São Paulo, que ofereceu soluções tecnológicas e 
inovadoras voltadas ao agronegócio. O evento ocorreu nos 
dias 3 e 4 de março deste ano no Instituto Biológico, na capital 
paulista. Estudantes, produtores rurais e profissionais da área 
conferiram de perto o que há de mais moderno. Start-ups 
apresentaram novidades, os órgãos da SAA expuseram os re-
sultados de pesquisas desenvolvidas, além de serem ofereci-
das palestras com especialistas sobre diversos temas relacio-
nadas à inovação. O evento promoveu ainda um Hackathon, 
onde times de programadores, técnicos, marqueteiros, em-
preendedores e engenheiros resolveram os desafios tecnoló-
gicos apresentados pelos próprios agricultores diante de suas 
necessidades, sendo que os três primeiros colocados foram 
premiados.

 Na abertura do evento, o secretário Arnaldo Jardim desta-
cou que nunca houve um crescimento tão expressivo no setor 
do agronegócio e que o AgriFutura contribui para esse forta-
lecimento. “O último dado do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Estado de São Paulo mostra crescimento de 1%, sendo que 
0,7% se deu pelo agronegócio. Nas últimas três grandes cri-
ses econômicas, o ‘agro’ se manteve em evidência, gerando 
emprego e renda. Portanto é preciso investir em ciência e tec-
nologia neste setor tão importante para o País e o AgriFutura 
contribuiu para isso”, afirmou. Para João Brunelli Júnior, 
coordenador da CATI, o AgriFutura permitiu a aproximação 
de produtores rurais com as novas tecnologias. “O agricultor 
teve a oportunidade de conhecer as tendências e novidades 
e avaliar se uma determinada tecnologia é aplicável em sua 
propriedade”, exemplificou. 

 No AgriFutura, o representante do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o setor 
da agroindústria, Rafael Mancuso, anunciou a primeira 
linha de financiamento para Internet das Coisas, que está 
em elaboração. “É uma linha de crédito de recursos não 
reembolsáveis que deve financiar projetos-piloto de Internet 
das Coisas, pelos quais serão gerados relatórios finais. Todo 
o mercado brasileiro poderá conhecer quais as melhores 
soluções tecnológicas para o setor agropecuário e o ambiente 
rural no Brasil”, afirmou. Mancuso disse, ainda, que a 
expectativa é que os projetos sejam recebidos em abril deste 
ano e, em meados de junho, a seleção desses projetos deve 
ser concluída. 

 Ações inovadoras, executadas por órgãos de pesquisa 
da SAA, também ganharam destaque no AgriFutura. Os 
visitantes do evento conheceram as novidades apresentadas 
pelos seis institutos de pesquisa da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta), como a obtenção de 
ingredientes a partir da casca do café robusta, sem o uso 
de solventes, desenvolvida pelos institutos de Tecnologia 
de Alimentos (Ital) e Agronômico (IAC); o desenvolvimento 
de antiparasitário com uso de óleos essenciais, seguindo 
a tendência de formulações alternativas para controle de 
parasitas nos animais, do Instituto de Zootecnia (IZ); o 
potencial da aquaponia, que reúne técnicas de piscicultura 
e hidroponia, apresentada pelo Instituto de Pesca (IP); o 
desenvolvimento, pelo Polo Regional da Apta em Ribeirão 
Preto, de uma vacina que imuniza a galinha e faz com que o 
animal, ao excretar anticorpos na gema do ovo, que é usada 
como aditivo alimentar e possui propriedades funcionais, não 
promova a produção de bactérias resistentes.

Evento voltado à inovação no agronegócio
atrai milhares de visitantes

Vinícius Agostini – Jornalista – Centro de Comunicação Rural – (Cecor/CATI) – vinicius.agostini@cati.sp.gov.br
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Brunelli, coordenador da CATI, e Maiorano, diretor da Regional Campinas,
apresentaram as ações da instituição e falaram sobre novidades e tendências.
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 Milhares de pessoas que compareceram ao evento se surpreenderam com 
o alto nível de interatividade do AgriFutura, bem como do ambiente altamen-
te convidativo para o compartilhamento de ideias e informações. “O que mais 
chamou minha atenção foi a micropropagação de mudas executada pela CATI. 
A explicação da técnica no estande da instituição foi bem didática e as pa-
lestras altamente enriquecedoras”, opinou a engenheira agrônoma Carolina 
Machado. O produtor de café Fernando Jacob classificou o evento como ‘fan-
tástico’. “Já participei da Agrishow, em Ribeirão Preto. Mas um evento voltado 
exclusivamente às novas tecnologias foi uma ideia muito interessante. Foram 
palestras enriquecedoras e com uma visão bem futurista”, frisou.

 De acordo com Carlos Henrique Paes de Barros, coordenador do AgriFutura, 
a expectativa foi cumprida. “Atingimos uma excelente participação de público 
e é impressionante a unanimidade de satisfação de quem visitou o evento”, 
disse. Barros afirmou ainda que a segunda edição do AgriFutura deve ocorrer 
em Campinas em 2019. “Nossa intenção é fazer em Campinas, pois é uma 
cidade que está mais próxima do interior do Estado, o que deve agregar uma 
participação ainda maior dos homens e mulheres do campo”, concluiu.

Palestras, start-ups e Hackathon – o futuro no campo

Público que visitou o evento  se surpreendeu

 O evento contou ainda com o AgriFórum, onde foram pro-
movidos 20 fóruns, de duas a três palestras por encontro com 
especialistas, sobre diversos temas, como cultivo, pós-colhei-
ta, genética, fazenda inteligente, agricultura de precisão, co-
nectividades, entre outros. Mariana Vasconcelos, CEO de uma 
empresa de tecnologia, abordou o tema de monitoramento 
de cultivo. “É necessário ter a informação para a tomada de 
decisão; afinal, aquilo que é mensurável é possível mudar para 
gerar recomendações ao produtor”, explicou. Felipe Santos, 
representante de uma empresa multinacional de venda de 
veículos e máquinas agrícolas, abordou o tema da agricultura 
de precisão: “Custo de produção e produtividade são duas va-
riáveis que determinam o sucesso do agricultor”, disse.

 O Brasil é considerado o quinto país que mais utiliza in-
ternet no mundo, de acordo com dados da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Em sua 
primeira edição, o AgriFutura trouxe a tecnologia aplicada ao 
agronegócio, com a presença de 24 start-ups, que apresen-

taram equipamentos de controle de produção; programas de 
big data e marketplace e criações de softwares e aplicativos 
para gestão de negócios, como no caso de Leonardo Guedes, 
representante de uma start-up que apresentou um ‘plano de 
saúde da vaca’. “Nossa empresa desenvolveu uma coleira com 
chip que monitora e rastreia a vaca. Com isso, conseguimos 
detectar a ruminação do animal e saber quando ele necessi-
ta ser examinado, se há algo de anormal em relação à saúde 
dele, saber quando a vaca vai parir, ou seja, nossa ferramenta 
traduz o que ela sente e repassa ao produtor as orientações 
necessárias, para que seu rebanho não seja acometido por 
imprevistos”, explicou Guedes.

 Adquirir conhecimento e promover a interação entre es-
tudantes e técnicos dos órgãos da SAA também foram marcas 
do AgriFutura. O evento permitiu o estreitamento de laços e 
a troca de conhecimentos entre extensionistas, tecnólogos e 
pesquisadores com jovens estudantes por meio do Hackathon 
AgriFutura, no qual 12 equipes com cinco pessoas estudaram 
propostas e apresentaram soluções para temas como clima, 
doenças e pragas, comercialização e extensão rural. A marato-
na durou cerca de 20 horas.

 Cinco juízes que executam trabalhos no setor agropecu-
ário assistiram atentamente à apresentação de cada equipe, 
avaliando a coerência com o tema, impacto, execução e ori-
ginalidade. Ao final, consagrou-se vitoriosa a equipe Campo 
Tracker, que apostou no tema “transporte” e apresentou uma 
ferramenta que consiste na instalação de tags em cada em-
balagem de produto agroquímico, que é monitorado desde a 
expedição, passando pelo ponto de venda e chegando até a 
propriedade do agricultor. “Com isso, é possível evitar a fal-
sificação e permitir a total rastreabilidade do produto”, expli-
cou Daniel Penteado, um dos membros da equipe, que espera 
validar a tecnologia e disponibilizá-la no mercado. Cada inte-
grante da Campo Tracker foi premiado com uma SmartTV de 
40 polegadas.

 Casa da Agricultura ׀ 43

Participantes do Hackathon buscaram
soluções para o setor agropecuário.

Visitantes conheceram a técnica de
micropropagação de mudas in vitro.
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 No estande da CATI, os visitantes tiveram contato com tec-
nologias que melhoram o sistema de produção e garantem 
qualidade ao alimento, como no caso da micropropagação de 
mudas in vitro, uma técnica utilizada pelo Departamento de 
Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) da CATI. “A produção 
das matrizes de mudas em laboratório, feita via micropropa-
gação, é um conjunto de técnicas que permite que as plantas 
sejam desenvolvidas in vitro, com padrão de qualidade, au-
sência de vírus, fungos e bactérias”, explicou Laura Becker, en-
genheira agrônoma do Núcleo de Produção de Mudas (NPM) 
de Tietê. Cada matriz pode dar origem de 500 a mil mudas 
e, além da qualidade da matriz, a cultura in vitro permite a 
produção em massa, em qualquer época do ano, independen-
temente das condições climáticas. 

 Outra tecnologia de produção apresentada foi a terra dia-
tomácea, que permite o tratamento natural de sementes em 
escala comercial e faz da agricultura uma parceira do meio 
ambiente. “A terra diatomácea é um produto mineral que 
funciona como defensivo natural, em substituição ao trata-
mento químico. Testado e implantado pelo DSMM da CATI, o 
uso da terra diatomácea nas variedades de milho está aprova-
do”, explicou Gisele Bonacin, engenheira agrônoma da CATI. 
Comprovando a eficácia da terra diatomácea e da qualidade 
do milho da CATI, o produtor Glauber Nápole, de Mogi das 
Cruzes, presente no AgriFutura, disse que usa o milho da CATI 
e que a qualidade é superior. “O produto da CATI tem uma cor 
mais forte e os grãos são maiores. Uso em todas as safras e 
recomendo”, afirmou.

 No estande foi possível conhecer o Personal Digital 
Assistent (PDA), um microcomputador de bolso usado para 
realizar, em 2017, o Levantamento Censitário das Unidades 
de Produção Agropecuária (LUPA), um censo rural paulista, 
em 324 mil propriedades rurais do Estado. A ferramenta pos-
sibilita que as informações, antes preenchidas à mão, sejam 
feitas digitalmente, otimizando o trabalho de toda a equipe.

 Por último, não menos importante, a CATI apresentou um 
programa de computador que realiza o diagnóstico da compo-
sição nutricional da atemoia. Batizada de CND (Compositional 
Nutrient Diagnosis = Diagnóstico da Composição Nutricional), 
a ferramenta foi desenvolvida com a união de esforços de 
pesquisadores, extensionistas, produtores rurais e universi-
dades. “A utilização do programa é simples e prática. Um dos 
resultados dessa ferramenta é a produção de frutos de me-
lhor qualidade, pois ele permite recomendações de adubação 
específicas para a cultura”, afirmou Danilo Eduardo Rozane, 
engenheiro agrônomo da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) de Registro e um dos responsáveis pela elaboração 
do software. “O programa, além de gratuito, é inovador na 
forma de aprendermos sobre as plantas. A análise de solo, 
por exemplo, diz o que há na terra e esse software nos mos-
tra o que a planta está precisando. Vou utilizar, com certeza”, 
afirmou o produtor de atemoia José Carlos Vieira Pinheiro, 
administrador do Sítio Paineiras do Iratí, em Itapetininga.

AgriFórum
 Especialistas abordaram questões da tecnologia aplicadas 
a horticultura, fruticultura, bovinocultura de corte e de leite, 
aquicultura e produção de grãos durante o AgriFórum, que 
ocorreu nos dois do evento. Representantes da CATI foram 
convidados para participarem como moderadores. O coorde-
nador da CATI atuou no painel que abordou o tema da gestão 
agronômica, tendo a participação de palestrantes de três em-
presas que levaram em conta questões como monitoramento 
de cultivo, expansão do digital para pequenas propriedades e 
inteligência artificial. José Augusto Maiorano, diretor da CATI 
Regional Campinas, moderou o painel que abordou a pós-co-
lheita, genética e a proteção biológica.

Estudante e extensionista –
parceria no Hackathon
 Os técnicos da CATI participaram, ainda, do Hackathon 
AgriFutura fornecendo monitoria aos estudantes na elabo-
ração de projetos com o objetivo de criar inovações tecno-
lógicas que auxiliem o agricultor a produzir mais e melhor e 
também à CATI enquanto prestadora de assistência técnica. 
“Nossos técnicos foram orientadores no sentido de explicar o 
que é, de fato, a extensão rural. Dessa forma, os estudantes 
estavam preparados para elaborar bons projetos e apresentar 
novidades”, disse Brunelli.

 O estudante André Perez, um dos participantes o 
Hackathon, disse que Maiorano auxiliou o grupo na tomada 
de decisão em relação ao foco de seu projeto. “Nós estáva-
mos elaborando um software que faz o controle da irrigação. 
O engenheiro agrônomo da CATI explicou que esse tipo de 
programa, que reúne informações mais espaçadas, seria inte-
ressante a partir do médio agricultor”, disse. Para Maiorano, 
o estreitamento de laço com os estudantes foi uma boa expe-
riência. “O profissional que já está na ativa há muito tempo 
cria muros que, por vezes, não existem. Os estudantes têm a 
‘cabeça aberta’, são entusiasmados e estão dispostos a criar 
uma ferramenta inovadora e isso é muito empolgante para 
mim”, afirmou.

CATI marca
presença no 

AgriFutura

O público pôde conhecer os projetos desenvolvidos pelo órgão da SAA
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TECNOLOGIA DE PONTA

Garantia de aumento na produção de mudas 
geneticamente saudáveis em novo laboratório da CATI

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

A tecnologia para o desenvolvi-
mento sustentável tem sido a 
grande aliada na agricultura para 

a produção de alimentos saudáveis, 
obedecendo as normas de segurança 
alimentar e fitossanitárias. Dessa forma, 
são cultivadas frutas, hortaliças e grãos 
livres de micro-organismos nocivos à 
saúde de quem produz e consome. O 
Departamento de Sementes, Mudas 
e Matrizes (DSMM) da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (CATI) 
vem aprimorando o protocolo para a 
produção de matrizes de morangueiro 
por meio da cultura de tecidos. Em ja-
neiro de 2018, o secretário estadual de 
Agricultura e Abastecimento, Arnaldo 
Jardim, inaugurou o novo Laboratório 
de Micropropagação do Núcleo de 
Produção de Mudas (NPM) de Tietê. O 
espaço, que recebeu investimento de 

quase R$ 500 mil em infraestrutura e 
na aquisição de novos equipamentos, 
ampliou a produção de 20 mil para 100 
mil matrizes e já atende 40 produtores 
rurais.

 O morangueiro é uma espécie bas-
tante suscetível a doenças e, por muitos 
anos, foi comum entre os agricultores a 
utilização de muitos defensivos agríco-
las, os quais geralmente deixavam resí-
duos nos frutos. “Isso aumenta o custo 
de produção, contamina o solo e os ma-
nanciais de água, degradando assim o 
meio ambiente”, afirmou Laura Becker, 
engenheira agrônoma do NPM de Tietê.

 A grande incidência de doenças na 
cultura do morangueiro ocorria cons-
tantemente devido à propagação vege-
tativa de suas mudas. “Sempre que o 
agricultor refazia a produção comercial 

utilizando mudas retiradas da cultura 
anterior, ele propagava as mesmas do-
enças, pois o material vegetal portador 
de patógenos sempre produzirá plantas 
e pomares com as doenças cujos parasi-
tas são por ele transportados ou trans-
mitidos. Assim, é garantida a presença 
constante dos patógenos com seus 
hospedeiros onde eles são cultivados 
comercialmente”, explicou a engenhei-
ra agrônoma Walkiria Maria Nicolosi, 
diretora do NPM de Tietê.

 Para quebrar esse círculo vicioso, 
foi introduzido no sistema comercial a 
técnica da cultura de tecidos, por meio 
da produção das mudas de matrizes 
micropropagadas. “É uma das tecnolo-
gias mais eficientes na limpeza do ma-
terial de propagação vegetativa”, disse 
Walkíria.

O QUE É MICROPROPAGAÇÃO?

 A micropropagação é o conjunto de técnicas que permitem a produção de mudas em escala. A muda é produzida 
a partir do meristema, que é um grupo de tecidos livre de doenças e caracterizado por ser a parte principal da 
planta. Esse material é retirado com o auxílio de um microscópio, pois é muito pequeno. Após isso, esse material se 
desenvolverá e se multiplicará in vitro. Com a fase de enraizamento, a muda é entregue para os produtores com a 
ausência de vírus, fungos e bactérias.

Fases do processo de produção de mudas por micropropagação
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 Há 10 anos, desde o antigo Laboratório de Micropropagação 
do NPM de Tietê, a CATI vem aperfeiçoando seu compromisso 
na produção de matrizes de morangueiro por meio da cultura 
de tecidos. “Embora possa ser utilizado para todos os genóti-
pos de morangueiro, a eficiência do sistema varia em função 
do cultivar. Na região Sul do Brasil, por exemplo, o impacto 
da introdução dessa tecnologia no setor produtivo, quando 
adotada, há quase três décadas, possibilitou que a produti-
vidade passasse de três a cinco toneladas por hectare, para 
18 a 20 toneladas por hectare” exemplificou Walkíria. Desde 
então, dezenas de milhares de matrizes vêm sendo produzi-
das anualmente e disponibilizadas a viveiristas e produtores 
do Estado de São Paulo pelo NPM. No entanto a produção 
das matrizes de morangueiros era insuficiente para atender 
à demanda, pois a estrutura era restrita em espaço e equipa-
mentos, sendo necessária a ampliação de Laboratório.

 A produção de mudas de matrizes micropropagadas é 
uma das tecnologias mais eficientes na limpeza do material 
de propagação vegetativa, segundo explica a diretora do NPM 
de Tietê. “Para contribuir com o fornecimento de matrizes de 
morango com alta qualidade genética e sanitária aos produ-
tores de morango, e também propiciar a redução na depen-
dência por matrizes importadas, a CATI, por meio do DSMM, 
investiu em tecnologia de ponta, com a instalação de equipa-
mentos modernos e que visam maior capacidade produtiva, 
com respeito ao meio ambiente, voltada à tecnologia susten-
tável”, disse.

 Adquirido com investimento do Projeto Microbacias II 
– Acesso ao Mercado e com recursos do próprio DSMM, o 
novo laboratório apresenta o que há de mais moderno para a 
produção de mudas de qualidade sanitária e genética. “Para 
a nova estrutura, foi necessário adquirir uma balança, com 
precisão mais apurada, que pesa os micronutrientes e regu-
ladores de crescimento responsáveis por fazer a composição 
dos meios de cultura”, afirmou Laura.

 Além disso, com a instalação da osmose reversa, foi in-
vestido também na qualidade da água utilizada para fazer os 
meios de cultura. “Nesse equipamento a água passa por três 

filtros e a deixa extremamente purificada. Isso resulta em eco-
nomia de energia elétrica, pois um destilador comum demo-
raria mais tempo para purificar a água, e torna o laboratório 
mais sustentável, ao passo que a perda de água também é 
menor, chegando a uma economia de água e energia de até 
90%”, disse Walkíria.

 A capacidade de esterilização também aumentou após a 
aquisição de mais uma autoclave. “A autoclave é um aparelho 
que se caracteriza pela capacidade de esterilização de mate-
riais e utensílios. O processo consiste em manter o material 
em contato com um vapor de água em temperatura elevada 
para matar todos os micro-organismos”, explicou Laura.

 O processo de repicagem, que é a transferência do ma-
terial vegetativo em cultivo para um novo meio nutritivo, 
também ganhou melhorias. “Há maior espaço interno, o que 
propiciou a instalação de mais uma câmara de fluxo laminar 
vertical, aumentando assim a capacidade de repicagem diá-
ria”, disse Walkíria.

 Para atender à demanda das matrizes de morango e tam-
bém de outras espécies de interesse, como a banana e a man-
dioca, foram projetadas duas salas de crescimento. “Estamos 
prontos para atender os agricultores”, garantiu Walkíria.

 Para coroar os avanços e benefícios que o novo espaço 
trouxe, bem como contribuir com a produção e o forneci-
mento de mudas de melhor qualidade para o agricultor, li-
vre de patógenos e doenças e sempre em conformidade com 
as normas e legislações nacionais pertinentes à produção 
das mudas, o Laboratório de Micropropagação de Mudas da 
CATI está em processo de certificação, que é fornecida pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
“A certificação diz respeito ao método pelo qual a muda pas-
sa, desde a saída da planta mãe, até chegar ao produtor. Isso 
fornece ao agricultor a rastreabilidade de todo o processo da 
produção”, explicou Laura, afirmando que o andamento para 
obter a certificação depende do envio da documentação e 
vistoria por um representante do MAPA. A certificação deve 
ocorrer no próximo ano.

TECNOLOGIA EM PROL DA AGRICULTURA PAULISTA

DIA DA INAUGURAÇÃO – 19 de janeiro

 Ao visitar as instalações, o secretário Arnaldo Jardim se 
surpreendeu com o nível de excelência de equipamentos e 
com a estrutura do novo espaço. “É um laboratório de ponta. 
Aqui estão assegurados todos os cuidados sanitários para ga-
rantir um sistema de micropropagação com eficiência e quali-
dade e os números comprovam a expressividade desse local. 
Serão produzidas 100 mil matrizes por ano, sendo que cada 
uma produz, em média, 350 mudas. Portanto são 35 milhões 
de mudas de morango por ano que serão produzidas”, enfa-
tizou Jardim, lembrando que a Associação dos Produtores de 
Morango e Hortifrutigranjeiros de Jarinu e Região, presidida 
pelo produtor Oswaldo Maziero, será a principal beneficiada.

 De acordo com Maziero, o novo espaço possibilita uma 
qualidade superior ao morango produzido pela organização 
rural. “O laboratório aumentará nossa demanda em produ-
ção de morangos e isso é muito importante, pois quanto mais 
produzimos, maior é nosso ganho”, disse. “Adquirimos matri-

zes da CATI desde 2008 e, ao longo do tempo, o uso dessas 
matrizes resultou na melhora da qualidade do nosso moran-
go. Usamos menos agroquímicos e isso é benéfico para nós 
e para o consumidor”, afirmou Maziero, que no ano passado 
adquiriu cerca de 16 mil matrizes para a Associação.

 Para João Brunelli Júnior, coordenador da CATI, o maior 
beneficiado com o laboratório é o produtor. “Os vírus são um 
grande problema para os produtores, pois muitos deles reu-
tilizam as mesmas mudas e, com isso, os riscos sanitários vão 
aparecendo, bem como o aumento do custo de produção. 
Com as mudas produzidas por esse laboratório, vamos aten-
der às necessidades dos produtores com mudas sadias e que 
devem melhorar a qualidade do produto no campo”, disse. 

 De acordo com Ricardo Lorenzini, diretor do DSMM, a 
expectativa é ampliar a produção e trabalhar com novas 
variedades. “Estamos abertos para ajudar na análise de 
outras demandas e, com isso, contribuir para o sucesso da 
agricultura paulista”, concluiu.
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Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

 INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA
excelente tecnologia de produção

A ILP é uma alternativa de aumento de produtividade para a 
agricultura e para a pecuária ao mesmo tempo em que ajuda 
a recuperação de áreas degradadas. O sistema é semelhante 

ao de rotação de culturas. No verão, planta-se milho ou soja. Pelo 
sistema de ILP, o produtor concilia a pecuária bovina e a produção de 
grãos na mesma área de terra. No inverno, boi e vacas alimentam-se 
de forrageiras e pastagens. A rotação de culturas é feita por técnicas 
de plantio direto, que reduzem o risco dos sistemas tradicionais de 
produção nas propriedades. 

 “A ILP consiste na exploração de atividades agrícolas e pecuárias, 
de forma integrada, em rotação ou sucessão, na mesma área e em 
épocas diferentes, aumentando a eficiência no uso dos recursos 
naturais, com menor impacto sobre o meio ambiente, uma vez que 
os processos de degradação são controlados por meio de práticas 
conservacionistas. Além disso, é uma alternativa viável que contribui 
para a recuperação de áreas degradadas, na adoção de Boas Práticas 
Agropecuárias (BPA) e no aumento da eficiência com o uso de 
máquinas, equipamentos e mão de obra”, avalia Júlio Romeiro.

 Júlio ressalta também que “o sistema contribui significativamente 
para melhorar a qualidade do solo e diversificar as alternativas de 
renda na propriedade, bem como tem impacto positivo no quesito 
segurança alimentar, pois agrega diferentes meios de produção: 
vegetal e animal”.

Organizado pela Estância Lívia, pela Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) – Campus de Botucatu e pela CATI Regional 

Botucatu, com apoio de parceiros públicos e privados, o Dia de 
Campo, realizado em março, reuniu mais de 250 pessoas, entre 
produtores, profissionais do setor agropecuário e estudantes, em 
torno de um tema que vem ganhando força na região: a Integração 
Lavoura-Pecuária (ILP). “A demanda por informações sobre a ILP tem 
crescido, em decorrência da adoção desse sistema em algumas pro-
priedades da região e dos excelentes resultados obtidos, como os 
que vem obtendo a Estância Lívia, que sediou o evento”, explica Júlio 
Romeiro, diretor da CATI Regional Botucatu, contabilizando o suces-
so da realização do evento à sinergia entre as entidades públicas e 
privadas do município. “Desde o ano passado está acontecendo uma 
grande interação entre as instituições públicas e privadas, entre as 
quais a CATI, a Prefeitura Municipal, o Sindicato Rural, a Unesp e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
para a realização de eventos e desenvolvimento de projetos em par-
ceria para que as informações que cheguem aos produtores sejam 
aplicáveis, em nível de campo”.  

 Sobre o tema central, Júlio explica que para embasar o incentivo 
à adoção da Integração Lavoura-Pecuária foi realizado um diagnós-
tico. “A pecuária na região e em grande parte do Estado é extensiva, 
os pastos são degradados e têm uma baixa taxa de lotação; diante 
desse cenário, nos perguntamos o que fazer para aumentar a renta-
bilidade nas propriedades que exploram pecuárias de corte e leite 
e melhorar as condições das pastagens, sendo que reformá-las re-
presenta um custo de aproximadamente R$ 2.500 por hectare. Com 
a implantação dessa tecnologia, consegue-se reformar as pastagens 
com um custo variável, de cerca de R$ 900, pois na ILP planta-se o 
milho para produção de silagem ou grãos e junto com o milho seme-
ado colocam-se as sementes do pasto; com isso é possível reduzir o 
custo e antecipar a reforma da pastagem, assim o produtor rural é 
beneficiado”, informa, avaliando que nos próximos cinco anos have-
rá um grande salto na adoção do sistema na região, por conta dos 
excelentes resultados obtidos até o momento”.

 Alexandre Ghelardi, proprietário da Estância Lívia, é um dos pro-
dutores que já trabalham com o sistema e aponta os benefícios da 
integração. “O objetivo do Dia de Campo foi mostrar os resultados 
obtidos com a adoção do sistema, principalmente para os criadores 
da região. Na nossa área, a ILP trouxe melhoria das pastagens, me-
lhor aproveitamento do desenvolvimento e engorda dos bois; com 
ela estamos reformando todas as áreas degradadas da fazenda e os 
resultados têm sido fantásticos”. 

 Sobre o Dia de Campo, o professor da FMVZ, Paulo Meirelles, 
destaca a sua relevância para produtores e a universidade. “Esse 
evento, para nós da universidade, foi muito importante, pois nos au-
xiliou a transferir tecnologia gerada pelas universidades e por outras 
instituições de pesquisa, do Brasil e do exterior, para os produtores 
rurais; para os alunos foi uma oportunidade de levá-los ao campo 

para interação com os produtores e conhecimento in loco do que 
aprendem em sala de aula; para os produtores foi uma oportunidade 
de visitar uma propriedade onde está sendo desenvolvida a ILP e os 
resultados são excelentes, vendo que é possível a sua adoção para 
aumentar a rentabilidade de sua propriedade”.

 Participante assíduo dos eventos organizados ou apoiados pela 
CATI, o produtor Antonio de Oliveira, do município de Bofete, saiu 
do Dia de Campo com informações consistentes para adotar a ILP 
em seu sítio, onde tem pecuária de corte e planta grãos. “Diante do 
que eu vi no Dia de Campo, a Integração Lavoura-Pecuária é o cami-
nho; o produtor que não adotar tecnologias ficará para trás e fora do 
mercado. Eu pretendo adaptar algumas das tecnologias mostradas, 
pois minha área é pequena; para isso, vou continuar contando com o 
apoio dos técnicos da Casa da Agricultura, que sempre nos apoiam, 
inclusive eu só fiquei sabendo desse evento porque eles nos convi-
daram”.

 O Dia de Campo foi dividido em palestras e estações. Segundo 
Cristiano Magalhães Pariz, engenheiro agrônomo e coordenador do 
evento, os temas foram escolhidos de maneira tal que os participan-
tes tivessem uma visão ampla do sistema e pudessem tirar dúvidas 
recorrentes, como as ligadas à produção e armazenagem de silagem. 
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bolso quanto a avaliação de impacto realizada por consultoria 
terceirizada, que comprovou que apesar de a meta inicial do 
Projeto prever o aumento de cerca de 8% na comercialização 
das organizações participantes do Microbacias, as expectati-
vas foram superadas com aumento das vendas de 87%.

Patrulha Agrícola

Aconteceu
Dia de Campo em Ataliba Leonel reúne 
200 participantes para apresentar novas 
tecnologias

 Em 22 de fevereiro, na Fazenda do Estado Ataliba 
Leonel, foi realizado o Dia de Campo que teve como tema 
Novas Tecnologias para Cultura da Soja e do Milho Safrinha, 
promovido pelo Departamento de Sementes, Mudas e 
Matrizes (DSMM) da CATI. Nas estações, os participantes 
puderam conferir de que forma se faz a construção do perfil 
de solo, melhorando sua fertilidade. Além disso, receberam 
informações relacionadas à adequação de população de 
plantas, ao posicionamento de cultivares, ao sistema de 
inoculação e à nutrição das plantas.

 Ato da Agricultura
 No dia 19 de março, no Palácio dos Bandeirantes, na capital, 
foi realizado o “Ato pela Agricultura – alimento, renda e futuro”, 
realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo. O objetivo foi apresentar um balanço das 
ações realizadas, nos últimos anos, pela pasta em prol do setor 
agropecuário. Entre outras apresentações, o secretário de 
Agricultura, Arnaldo Jardim, mostrou os resultados positivos do 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado e o coordenador 
da CATI, João Brunelli Júnior, e o consultor do Banco Mundial, 
Maurizio Guadagni, entregaram ao governador Geraldo Alckmin 
um relatório com a avaliação de impacto do Projeto, que foi 
bastante positiva, e a proposta para um próximo programa 
nomeado de São Paulo Agricultura Pró-Clima – AgriProClima SP, 
que irá apoiar práticas agrícolas com baixa emissão de carbono 
no Estado de São Paulo.

Missão do Banco Mundial
 Entre os dias 19 e 23 de março, o gerente de projetos 
do Banco Mundial para o Brasil, Maurizio Guadagni, acom-
panhado pelo consultor Martial Bernoux, especialista em 
recursos naturais, da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), estiveram na CATI em 
missão de supervisão do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado e para discutir propostas para o Projeto São Paulo 
Agricultura Pró-Clima – AgriProClima SP, o qual deve ser 
desenvolvido com financiamento do Banco, com um orça-
mento global de US$ 104 milhões, sendo US$ 80 milhões do 
Banco Mundial e US$ 24 milhões do governo do Estado. O 
Microbacias foi avaliado de forma positiva, tanto seu desem-

 No fim de março, foram entregues pelo secretário de 
Agricultura, Arnaldo Jardim, kits de máquinas e equipamentos 
a 61 prefeituras municipais do Estado de São Paulo. Os kits 
são compostos por um distribuidor de calcário e adubo; 
uma semeadora/plantadeira hidráulica; um pulverizador 
agrícola com 600 litros; e um trator cabinado e com ar- 
-condicionado. As Patrulhas Agrícolas são viabilizadas com 
recursos provenientes do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), por meio de contrato de repasse, 
e têm o objetivo de propiciar aos agricultores familiares o 
acesso a equipamentos destinados à correção da acidez e 
fertilidade do solo, bem como ao cultivo adequado de grãos 
para fins comerciais. 

Semana de Fitoterapia

 A CATI recebeu, em sua sede, em Campinas, cerca de 250 
visitantes por dia ao longo da XVI Semana de Fitoterapia de 
Campinas Professor Walter Radamés Accorsi, realizada entre 
17 e 20 de abril. Com foco no bem-estar, o evento contou 
com palestras voltadas à saúde mental; abordando temas 
como depressão e ansiedade; falsificações de medicamentos, 
aromaterapia, além de oficinas e minicursos. Foram apre-
sentados trabalhos técnicos e científicos, bem como feita a 
venda e exposição de produtos relacionados à alimentação e 
fitoterapia. Promovido pela CATI, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, e com o apoio de associações e institutos, a Semana 
de Fitoterapia de Campinas foi instituída por lei (Lei Municipal 
n.o 11.385, de 2002) e, desde então, é realizada anualmente.
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