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omunidades Tradicionais: este é o tema central desta 
edição e uma das boas surpresas do Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado, executado, nesses últimos sete 
anos, pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
por meio da CATI, e pela Secretaria do Meio Ambiente, 
com apoio do Banco Mundial. Inserir como públicos be-
neficiários, além dos agricultores familiares paulistas, 
as comunidades indígenas e quilombolas foi uma con-
dição colocada pelo Banco para o desenvolvimento das 
Salvaguardas Sociais do Projeto. Com os objetivos cla-
ros de oferecer orientações e condições para que tives-
sem maior renda, oportunidades de mercado, qualida-
de de vida e manutenção de suas culturas e tradições, o 
Microbacias II tem, de fato, cumprido sua meta.

 É possível constatar o incremento da produção, a re-
dução dos custos, o aumento da receita, o respeito ao 
meio ambiente, a regularização das documentações e o 
mais importante: a capacidade aprendida de gerenciar 
seus negócios. De acordo com relatos das comunida-
des participantes do Projeto, além dos inúmeros apren-
dizados, foi possível unir os integrantes das aldeias e 
dos quilombos e marcar presença na agricultura pau-
lista com produtos agropecuários de qualidade. Foram 
cerca de R$ 13 milhões investidos em 35 comunidades 
tradicionais. Nas páginas seguintes, vocês poderão 
acompanhar os desafios, as dificuldades e as conquis-
tas de indígenas e quilombolas durante a execução do 

João Brunelli Júnior
Coordenador da CATI

Microbacias II e também conhecer a história de pesca-
dores artesanais que não contaram com investimentos 
do Projeto, mas que são atendidos pela extensão rural 
da CATI. Há histórias, inclusive, de muita criatividade 
que, aliada à visão mais profissional de mercado, per-
mitiu a criação de um novo modelo de negócio!

 No “Aprendendo com a CATI”, o produtor rural sa-
berá como se pode construir uma armadilha caseira, 
em pomares comerciais e domésticos, para capturar a 
mosca-das-frutas, uma praga que quando ataca os fru-
tos faz com que eles amadureçam prematuramente, 
causando um processo de podridão generalizada. No 
“Cultivando Saúde”, os protagonistas são a goiaba e o 
maracujá, espécies nativas do Brasil e ótimas opções 
de renda aos produtores rurais. Os leitores poderão 
conhecer as formas de cultivo, propriedades nutricio-
nais, receitas, entre outros assuntos. Também apresen-
tamos, na “Vitrine Tecnológica”, um novo sistema de 
monitoramento digital de secagem e armazenagem de 
sementes aplicado em silos da Fazenda Ataliba Leonel 
e adotado pelo Departamento de Sementes, Mudas e 
Matrizes (DSMM) da CATI. A tecnologia permite moni-
torar, até à distância, a temperatura e umidade das se-
mentes, fatores essenciais para a boa armazenagem do 
produto e a manutenção de suas características.  Ainda 
junto ao DSMM, mostramos o trabalho de uma comu-
nidade quilombola, que se tornou cooperadora da CATI 
na produção de mudas nativas, e a retomada da produ-
ção de mudas cítricas no Núcleo de Produção de Mudas 
de São Bento do Sapucaí e sua relevância para as expe-
riências, inovações e qualidade reconhecida das mudas 
produzidas e comercializadas pela instituição.

 Espero que nossas experiências sirvam de exem-
plo e estímulo para seus negócios e que possamos, de 
forma conjunta, incrementar a extensão rural paulis-
ta, oferecer alimentos e produtos de qualidade para a 
sociedade e valorizar o trabalho dos que trabalham a 
favor do agronegócio de forma que saiam da invisibili-
dade e ocupem o merecido lugar de destaque!

Boa leitura!
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da invisibilidade social e econômica à
presença marcante na agricultura paulista
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Este é um espaço para você, leitor, tirar dúvidas e buscar 
orientações com a equipe da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI).  Para enviar a sua manifestação, escreva 
para: faleconosco@cati.sp.gov.br

LESMAS NA HORTA
Marcelina Manara – Conchal (SP) – Tenho uma pequena horta 
caseira que está cheia de lesmas.  Joguei sal e cinza nelas, mas não 
resolveu. O que fazer?

GALINHA POEDEIRA
Reinaldo Friedrich – Ibiúna (SP) - Mais uma vez recorro a vocês para buscar orientações. Vi 
uma reportagem onde galinhas poedeiras são tratadas com rami murakami; onde posso 
encontrar?

CONSTRUÇÃO DE LAGOA
Pedro Cardozo – Itapira (SP) – Tenho 
uma propriedade rural e nela existe 
um córrego. Gostaria de construir uma 
lagoa com essa água e deixá-la fluir 
normalmente em seu curso. O que devo 
fazer?

 Prezado Pedro,
 O senhor deverá solicitar licença 
na Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb), por intervenção na 
Área de Preservação Permanente (APP), 
e licença no Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE), por intervenção 
em corpo hídrico.

 Mais informações:
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br
http://www.daee.sp.gov.br

 Atenciosamente,
Francisco Martins – Zootecnista da 
Assessoria Técnica da CATI
francisco.martins@cati.sp.gov.br

eles se juntam debaixo dos sacos, facilitando a sua eliminação. 
Outro método de controle é circundar as sementeiras e canteiros 
com uma faixa de serragem, de cerca de 10cm de largura, evi-
tando a entrada dos mesmos na exploração.

2. Uso de inseticida natural com chá de losna (Artemisia absinthium) 
– Indicação a lagartas e lesmas. Ingredientes: utilizar 30 gramas 
de folhas secas de losna + 1 litro de água. Preparo: misturar os 
ingredientes e ferver por 10 minutos. Para utilizar, adicionar o chá 
em 10 litros de água e pulverizar no início da infestação.

3. Controle da umidade do solo: as lesmas precisam de umidade 
para sobreviver. Evitar encharcar o solo e deixar áreas da horta 
alagadas. Irrigar com moderação e elevar canteiros, favorecendo 
a drenagem do solo.

 Atenciosamente,
Maria Cláudia Silva G. Blanco – Engenheira agrônoma da Divisão de 
Extensão Rural da CATI – claudia@cati.sp.gov.br

 Prezada Marcelina,

 Em atendimento à sua carta sobre controle de lesmas, seguem 
as seguintes recomendações:
1. Caramujo, lesma e tatuzinho devem ser atraídos deixando no 

terreno sacos de aniagem ou estopa úmidos e sujos de leite; pois 

 Reinaldo, 
 A utilização de rami na alimentação de 
galinha poedeiras realmente é benéfica, pois 
a folha possui maior teor de proteína, em mé-
dia de 20%, se comparado aos grãos, além ser 
fonte de cálcio, vitamina A e outros minerais. 
Em Ibiúna, devido a presença da comunidade 
japonesa, acredito que seja possível encon-
trar essa cultura em pequena escala. Cabe 
ressaltar que o rami, embora se recupere de 
geadas (frequentes em Ibiúna), é sensível, 
sendo as temperaturas mais adequadas entre 
12oC e 28oC. Recomendo que sejam utilizadas 
na alimentação fontes disponíveis localmen-
te, a fim de reduzir custos.  O principal é aten-
der à exigência nutricional das aves, visando 

fornecer uma alimentação balanceada para 
cada fase da vida.

 Para auxílio, sugiro que busque junto à 
Emprapa, a Circular Técnica 55 “Alimentos 
e Alimentação de Galinhas Poedeiras em 
Sistemas Orgânicos de Produção”, disponí-
vel on-line, que descreve as exigências nu-
tricionais, mostra teores de nutrientes em 
diferentes alimentos, recomenda algumas 
forrageiras para pastejo e outras informa-
ções sobre a produção de ovos orgânicos

 Sigo à disposição,
Caetano Mainine – Engenheiro agrônomo 
da CATI Regional Sorocaba
caetano.mainine@cati.sp.gov.br
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ENTREVISTAS – ABELARDO PINTO | LOURDES CARRIL

MICROBACIAS II – ACESSO AO MERCADO
 empoderamento das comunidades tradicionais

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

ABELARDO GONÇALVES PINTO
extensionista aposentado da CATI e responsável 
pela coordenação das Salvaguardas Sociais do 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado,

de 2008 a 2017.

RCA – Por que se optou por trabalhar 
com as comunidades tradicionais no âm-
bito do Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado?

AP – Trabalhar com as comunidades indí-
genas foi um pré-requisito colocado pelo 
Banco Mundial para o desenvolvimento 
do Microbacias II no Estado de São Paulo. 
Com a denominação de “Salvaguarda 
Social”, essa premissa significou a obriga-
toriedade de a CATI levar o Projeto a essas 
populações, a fim de reduzir a pobreza e 
propiciar benefícios sociais e econômicos 
culturalmente apropriados. Logo no início, 
as lideranças quilombolas reivindicaram e 
obtiveram as mesmas condições de par-
ticipação que as comunidades indígenas. 

A CATI nunca havia realizado um projeto 
ou programa de âmbito estadual nessa 
área. Mas, felizmente, contava com um 
pequeno grupo de extensionistas que, 
em diferentes regiões, sempre se identi-
ficou com os segmentos mais vulneráveis 
da agricultura familiar e que já vinha tra-
balhando há muitos anos com atividades 
voltadas à inclusão social e ao aumento 
do protagonismo de grupos sociais mi-

noritários tais como posseiros, caiçaras, 
pescadores artesanais, ribeirinhos etc. A 
vinda do Projeto, com recursos para in-
vestimentos diretos nas comunidades, ao 
contrário de uma obrigação, foi vista como 
uma oportunidade única que se apresen-
tou para uma plena prática extensionista 
emancipadora junto a essas coletividades.

RCA – Quais foram os principais desafios 
encontrados durante a execução dos pro-
jetos?

AP – O primeiro grande desafio foi criar 
uma estratégia de atuação junto a essas 
comunidades, que foi construída a par-
tir da contratação de um antropólogo 
para orientar todo o processo e com a 
formação de uma rede de cooperação 
institucional, envolvendo principalmen-
te a Fundação Nacional do Índio (Funai), 
a Fundação Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo (Itesp), Secretarias estaduais 
da Saúde e da Educação, associações e li-
deranças indígenas e quilombolas, ONGs, 
universidades e prefeituras. Outro grande 
desafio inicial foi a preparação e qualifica-
ção de equipes extensionistas para atua-
rem sob as perspectivas do etnodesenvol-
vimento e da agroecologia. 

Já na fase de execução dos projetos, a 
principal dificuldade foi o atendimento 
das exigências burocráticas pelas comu-
nidades, especialmente a regularização 
jurídica das associações, que requer bas-
tante habilidade no campo jurídico-con-
tábil-administrativo, envolvendo a elabo-
ração/atualização de estatutos, realização 
de assembleias de eleição de diretorias e 
registro de toda a documentação em car-
tório. Existem também as obrigações jun-
to à Receita Federal, para obtenção e ma-
nutenção de Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ). As associações precisavam 
ainda obter o Certificado de Regularidade 
Cadastral de Entidades (CRCE), que so-
mente é emitido após vistoria in loco por 
parte de profissionais do departamento 
de controle e avaliação da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo. Os en-
traves burocráticos, apesar dos esforços 
das equipes extensionistas, funcionaram 
como um filtro no processo participativo 
e inclusivo que se buscou instaurar. Por 
isso, apenas nove das 21 comunidades 
indígenas em condições de acessarem os 
recursos conseguiram, de fato, aprovar e 
executar seus projetos comunitários. A 
burocracia teve muito menos impacto no 
acesso das comunidades quilombolas, vis-

Executado pela CATI, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, que tem 
apoio do Banco Mundial e é voltado às ações que ampliam as oportunidades 

de renda dos agricultores rurais paulistas, conta com um compromisso chamado 
“Salvaguardas Sociais”, que tem como foco as comunidades tradicionais formadas 
por indígenas e quilombolas. Além de gerar emprego e renda, o Projeto respeita as 
origens culturais, valoriza as tradições e promove o desenvolvimento econômico de 
acordo com os valores de cada etnia e comunidade. Contaram com investimentos 
do Microbacias, 35 comunidades tradicionais, sendo 26 comunidades quilombolas e 
nove indígenas, com valor total de apoio de cerca de R$ 13 milhões. 

 Nas próximas linhas, os leitores poderão acompanhar uma entrevista com 
Abelardo Gonçalves Pinto, graduado em Agronomia pela Universidade Estadual 
Paulista (Unesp-Jaboticabal), doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), vice-presidente da Associação Paulista de 
Extensão Rural (Apaer), responsável pela coordenação das Salvaguardas Sociais do 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, de 2008 a 2017, e extensionista apo-
sentado da CATI, onde atuou por 33 anos. Também convidamos a fazer uma análise 
das comunidades tradicionais, Lourdes Carril, professora do curso de Licenciatura 
em Geografia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar-Sorocaba), onde 
coordena o projeto de extensão “Observatório Quilombola Evamario”; é docente 
da Pós-Graduação em Geografia na mesma universidade, doutora em Geografia 
Humana e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (USP).
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O principal 
benefício social do 
Microbacias II foi 

o empoderamento 
das comunidades 
tradicionais que 

desenvolveram as 
capacidades de 
autogestão e de 

inovação.

to que grande parte delas já estava orga-
nizada em associações reconhecidas pelo 
Estado. Mesmo assim, foram grandes os 
esforços dos extensionistas da CATI e do 
Itesp para orientarem os ajustes necessá-
rios em estatutos, atas, registros em car-
tórios e habilitação de contas bancárias.

RCA – Quais as aquisições mais comuns 
entre as comunidades e os focos das 
ações implementadas?

AP – Podemos apontar três grandes gru-
pos de aquisições realizadas pelas comu-
nidades. O primeiro voltado à produção 
agrícola e que englobou a compra de tra-
tores, arados, grades, semeadoras, micro-
tratores, carretas agrícolas, equipamentos 
de irrigação e roçadeiras entre outros. O 
segundo voltado para o transporte da pro-
dução e para a mobilidade, envolvendo a 
aquisição de caminhões, veículos utilitários 
e barcos a motor. Um terceiro grupo refe-
rente a construções rurais tais como cen-
tros de recepção de visitantes, centros co-
munitários, barracões para processamento 
da produção, cozinhas comunitárias e to-
dos os respectivos equipamentos comple-
mentares, incluindo móveis, instrumentos 
musicais, vestimentas etc.

O foco das ações era definido durante a 
elaboração do Plano de Etnodesenvol-
vimento, que representava o resultado do 
esforço, da união e do empenho de toda 
a comunidade que, juntamente com os 
profissionais da CATI e das organizações 
parceiras, se propuseram a debater, de 
maneira participativa, justa e democrática, 
suas principais dificuldades, suas condi-
ções de sobrevivência, seus problemas e as 
possíveis soluções na busca de melhores 
condições de vida. Essa forma participati-
va de tomada de decisão sobre o foco de 
ação e a posterior autogestão dos recursos 
financeiros alocados foram o terreno fértil 
semeado pelo Microbacias II para promo-
ver o protagonismo das comunidades.

RCA – Como avalia os principais resulta-
dos obtidos com o apoio do Projeto nos 
contextos econômico, cultural, ambien-
tal e social?

AP -– Na dimensão econômica, o principal 
resultado foi a geração de riqueza dentro 
das comunidades, trazendo renda para as 
famílias e dinamizando as economias das 
comunidades. O fortalecimento econômi-
co é a porta principal para promover a me-
lhoria da qualidade de vida. Houve tam-
bém diversificação produtiva, incremento 
da produção em bases agroecológicas, 
redução de custos de transporte da pro-
dução, aumento de vendas, maior acesso 

ao mercado de compras governamentais 
e agregação de valor pela agroindustria-
lização local. No campo cultural, expandi-
ram-se as atividades de turismo de base 
comunitária, de produção de artesanato 
e de fortalecimento das atividades cultu-
rais tradicionais tais como festas e grupos 
musicais. Na área ambiental, o ganho foi o 
fortalecimento de práticas agroecológicas 
e a implantação de sistemas agroflores-
tais em diversas comunidades. O principal 
benefício social foi o empoderamento das 
comunidades, que desenvolveram as ca-
pacidades de autogestão e de inovação, 
num processo de educação vivenciada 
que os levou a um novo patamar de qua-
lificação para a gestão deste e de futuros 
projetos. 

RCA – De que forma a extensão rural foi 
importante nesse processo e qual o im-
pacto do trabalho com as comunidades 
na extensão rural da CATI?

AP – A extensão rural foi fundamental em 
todas as etapas de implantação da estra-
tégia ao promover debates, assessorar 
em questões jurídicas, organizar capa-
citações, ao oferecer assistência técnica 
em todas as etapas da produção agrícola, 
entre outras ações. Foi muito importante 
também a área administrativo-financeira 
do Projeto, cuja eficiência no rápido re-
embolso das compras realizadas pelas as-
sociações propiciou o clima de confiança 
tão necessário a projetos dessa natureza. 
Enfim, o projeto evidenciou o papel im-
prescindível da extensão rural para a efe-
tividade e eficácia das políticas públicas 
para a agricultura.

Para a CATI, todo esse processo represen-
tou um aprendizado precioso. Consolidou 
internamente uma nova prática extensio-
nista específica para comunidades tradi-

cionais. Permitiu que a instituição traba-
lhasse com um novo público, expandindo 
sua atuação para mais dois importantes 
segmentos da diversificada agricultura 
familiar paulista. Aprendemos como for-
mar redes de cooperação e como mediar 
diálogos nessas redes, de modo a somar 
esforços em torno de um objetivo co-
mum, valorizando o papel e a relevância 
do aporte de cada ator social, seja em 
recursos financeiros, em expertise técni-
ca, em liderança comunitária ou em ex-
periência anterior com as comunidades 
tradicionais. O trabalho da CATI foi muito 
valorizado e elogiado pelas comunidades 
beneficiadas e houve também uma res-
peitável conquista de credibilidade junto 
às demais organizações participantes das 
redes regionais e à sociedade em geral.

RCA – Considerando o êxito do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado jun-
to às comunidades tradicionais, quais 
outras ações ou políticas seriam impor-
tantes para dar continuidade a partir dos 
projetos já implementados?

AP – O trabalho agora é garantir a conti-
nuidade dos serviços de extensão rural 
para as comunidades tradicionais. Com o 
fim do Microbacias II, é importante que 
a CATI organize um setor específico para 
isso, com adequada dotação orçamentá-
ria e de pessoal, num rearranjo interno 
de simples concretização. É importante 
também incluir as comunidades tradi-
cionais como público beneficiário do 
AgriPróClima, provável sucessor do atual 
projeto e também nas demais políticas 
públicas já trabalhadas pela instituição. 

Estratégias inovadoras devem ser formu-
ladas em debates com as comunidades. 
Já foi debatida a importância da criação, 
nos municípios, de equipamentos públicos 
para a comercialização de produtos indíge-
nas e quilombolas, numa perspectiva de 
formação de redes de comercialização so-
lidárias e também a promoção de eventos 
anuais de valorização da cultura indígena e 
quilombola.

As comunidades quilombolas já são aten-
didas pela Fundação Itesp, mas as comu-
nidades indígenas não contam com um 
serviço regular de extensão rural públi-
ca, seja municipal ou estadual. O projeto 
mostrou que a manutenção de tais servi-
ços é boa para as populações indígenas e 
para a CATI.

Retirar os povos indígenas de São Paulo 
da invisibilidade social e orçamentária é a 
tarefa a ser feita!
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Entrevista com Lourdes Carril
Docente da UFSCar

RCA – As políticas públicas voltadas 
para os povos e comunidades tra-
dicionais, no Brasil, são recentes e 
como marco está a Constituição de 
1988. Desde então, quais os princi-
pais avanços nas legislações focadas 
nessas comunidades? 

LC – Antes de tudo, penso que um dos 
principais avanços é o do próprio reco-
nhecimento pelo Estado sobre as po-
pulações, principalmente quilombo-
las. Isto porque quanto aos territórios 
indígenas, desde o início do século XX, 
se inicia uma política destinada aos po-
vos indígenas com a criação do Serviço 
de Proteção ao Índio (SPI), em 1910, 
considerado um avanço no processo 
de aproximação com os índios e ações 
assistenciais aos mesmos. É claro que 
a Constituição de 1988 trouxe maiores 
progressos ao reconhecer expressa-
mente “sua organização social, costu-
mes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam”, bem como 
o caráter inalienável de seus territó-
rios. Quanto aos quilombolas, trata-se 
de um reconhecimento iné-dito de di-
reitos e responde a anseios de um sé-
culo após a abolição, quando não ocor-
reram indenizações nem reparações 
que dessem sustentabilidade aos li-
bertos para se integrarem à sociedade 
brasileira, iniciando-se uma política e 
uma prática de branqueamento social. 

O Art. 68, que trouxe o reconheci-
mento dos remanescentes de qui-
lombos, é um marco jurídico político 
para a regularização dos territórios 
quilombolas, seguindo-se do decre-
to n.o 4.887/03, que deu suporte ao 
autorreconhecimento dos territórios 
quilombolas e, nesse bojo, a neces-
sidade de diretrizes para a educa-
ção quilombola, que veio em 2012. 
Em fevereiro deste ano, o Supremo 
Tribunal Federal confirmou a consti-
tucionalidade do decreto n.o 4.887, 
que estava sendo questionado. A de-
cisão do Supremo garantiu ainda que 
não é necessário estabelecer o mar-
co temporal de 1988 para a conces-

são dos títulos para os quilombolas, 
como discutiam algumas entidades.

O desenvolvimento existente sobre 
políticas públicas que tocam na ques-
tão racial, territorial e o avanço na 
área da educação, culminando na lei 
n.o 10.639, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação (CNE/CP) de 
10/05/2004, na Resolução 1, de 17 de 
junho de 2004, e no Plano Nacional de 
Implementação da lei n.o 10.639/03, 
em 2009, e outras políticas públicas 
existentes nos últimos anos, resultam 
no caráter democrático de reivindica-
ção do território de inúmeras comuni-
dades quilombolas. Ressalte-se, nesse 
processo, a organização em nível na-
cional da Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negras 
Quilombolas (Conaq), o que demons-
tra um caráter organizativo de nature-
za macroterritorial com demandas es-
pecíficas e poder de pleitear políticas 
públicas, não somente de reconheci-
mento e titulação, mas de amparos 
técnicos diversos, como agrícola, de 
saúde, educação e estruturação terri-
torial.

O reconhecimento dessas territoriali-
dades é o resultado de lutas seculares 
emaranhadas numa multiplicidade de 
identificações que recolocam antigos 
desafios à universalização dos direitos 
pertinentes à cidadania, identificada 
com a liberdade e a igualdade, ainda 
não totalmente consolidada a uma 
grande parte da sociedade brasileira, 
na qual se localiza a população negra 
e indígena.

RCA – Quais são, ainda, as maiores 
necessidades desses grupos?

LC – O reconhecimento e a demarca-
ção de territórios têm sido uma neces-
sidade de grande urgência, pois como 
sabemos, a pressão de ruralistas e os 
impactos de megaprojetos e de in-
fraestruturas e de mineração afetam 
diretamente com violência e perda 
de territórios indígenas e quilombo-
las. Ao todo, 817 mil índios vivem no 
país, segundo dados do Censo 2010. 
Oficialmente, o Estado já recoheceu 

cerca de 3,2 mil comunidades quilom-
bolas. Quase 80% delas foram identi-
ficadas a partir de 2003, quando foi 
editado o decreto n.o 4.887, que traz 
os procedimentos de identificação, re-
conhecimento, delimitação, demarca-
ção e titulação das terras ocupadas por 
quilombolas. Segundo o relatório da 
Agência Brasil (29/05/2018), menos 
de 7% das terras reconhecidas como 
pertencentes a povos remanescentes 
de quilombos estão regularizadas no 
Brasil. Nos últimos 15 anos, 206 áreas 
quilombolas, com cerca de 13 mil fa-
mílias, foram tituladas pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), órgão que executa a 
titulação das terras já identificadas e 
reconhecidas.

Além da questão do território, a segu-
rança desses povos precisa de investi-
mentos. Há de se observar que os con-
flitos agrários têm aumentado e, com 
isso, assassinatos, tanto de lideranças 
quilombolas quanto de indígenas, têm 
aparecido nos noticiários. 

Há, ainda, a necessidade de prover às 
escolas quilombolas existentes no País, 
infraestrutura e formação de profes-
sores; além do que, implementar com 
maior rapidez as Diretrizes Nacionais 
para a Educação Quilombola, de 
2012, bem como a legislação (leis n.o 
10.639/03 e n.o 11.645/08) que obriga 
os currículos das escolas e das univer-
sidades a trabalharem com as diretri-
zes e bases da educação nacional de 
“História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”.

RCA – Como avalia o Projeto Micro-
bacias II – Acesso ao Mercado, esta 
importante ação de resultados con-
cretos e transformadores? 

LC – Acredito ser um projeto importan-
te e que deve ser estendido, pois há 
muitas comunidades espalhadas pelo 
Estado de São Paulo que apresentam 
demandas urgentes e se encontram 
em situação de insegurança alimentar, 
de saúde e educação.
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A atuação da CATI no Projeto de 
Desenvolvimento Rural Susten-
tável – Microbacias II – Acesso ao 

Mercado agregou novos elementos à ex-
tensão rural. Tal cenário se deu com as 
Salvaguardas Sociais, ação recomenda-
da pelo Banco Mundial para a execução 
do Projeto com os públicos indígenas e 
quilombolas. Essa ação é uma missão 
institucional do Banco Mundial para 
reduzir a pobreza e promover o desen-
volvimento sustentável, com respeito 
à dignidade, às economias, às culturas, 
aos direitos humanos e à participação 
das populações tradicionais. Mas como 
operacionalizar um trabalho com públi-
cos tão específicos? Em 2007, a CATI ini-
ciou seus trabalhos para construção da 
estratégia de extensão rural com essas 
comunidades. Surgiram muitas ques-
tões: quem são? Onde estão? Como 
vivem esses povos tradicionais? Quais 
as características antropológicas desses 
grupos? Quais as formas predominantes 
de organização social? O que essas co-
munidades necessitam e anseiam? 

 Nesse contexto, o processo de cons-
trução da estratégia para agregar essas 
comunidades tradicionais, como público-

-alvo da ação do Projeto Microbacias II, 
envolveu a análise de fontes documen-
tais com a caracterização antropológica 
dos grupos, a consulta a especialistas, 
órgãos colegiados afetos à temática, en-
tidades públicas, privadas e lideranças 
indígenas em diversas reuniões e audiên-
cias públicas, pois os indígenas foram os 
primeiros a ser inseridos. Em 2011, foram 
inseridas as comunidades quilombolas. E 
a estratégia de atuação foi construída de 
forma participativa e democrática, para 
que todos pudessem se reconhecer nas 
ações e nos resultados.

 Conhecer a forma de organização 
social das comunidades, reconhecer 
as entidades já atuantes e tê-las como 
parceiras foi essencial para que as ações 
da CATI não interferissem de forma im-
positiva nos processos em curso, mas se 
somassem às ações já desenvolvidas. O 
processo visou à otimização de recursos 
em vários âmbitos: humanos, técnicos, 
metodológicos e financeiros. O traba-
lho da CATI com comunidades envolveu 
ainda acordos formais com a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e a Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo (Itesp).

 Com o tempo, foi possível perceber 
que muitas comunidades não estavam 
aptas a receber investimentos e era ne-
cessário implementar ações contínuas 
de extensão rural para todas. Mas, por 
força de lei, investimentos em forma de 
subvenções podem ser destinados ape-
nas para aquelas com a questão fundiá-
ria regularizada.

 Para acesso ao Projeto, as comuni-
dades deveriam e devem estar organi-
zadas em associações e/ou cooperativas 
há pelo menos um ano e não possuir 
pendências fiscais. A participação das 
comunidades tem condições diferentes 
às normas de atendimento às demais 
organizações de produtores. Entre elas, 
a não exigência de períodos pré-deter-
minados (Chamadas Públicas) para a 
apresentação de projetos. O valor de 
referência da subvenção (por projeto) é 
de R$ 200 mil (podendo chegar a R$ 800 
mil) e o percentual da contrapartida da 
comunidade é de 1%.

 Alguns instrumentos foram constru-
ídos para possibilitar o acesso formal 
da comunidade; entre eles, o Plano 
de Etnodesenvolvimento elaborado 
de forma participativa, visando a um 
diagnóstico das comunidades nos âm-
bitos econômico, social, ambiental e 
cultural; bem como à organização so-
cial e jurídica. Houve também o Projeto 
Comunitário, com as prioridades de in-
vestimento para solucionar ou mitigar 
as problemáticas definidas pela comuni-
dade constantes no Plano. A efetivação 
do Projeto contou com intenso trabalho 
dos técnicos locais e trouxe resultados 
expressivos.

 Até o momento, os valores das sub-
venções investidas nas comunidades 
são de R$ 13 milhões. Desses, R$ 11 
milhões foram destinados para comuni-
dades quilombolas e R$ 2 milhões para 
comunidades indígenas. Ao todo 35 
comunidades tradicionais acessaram o 
Projeto Microbacias II. Das quais, 26 co-
munidades são quilombolas e nove são 
indígenas, somando ao todo 77 projetos 
comunitários em execução (ou já execu-
tados): 62 projetos são quilombolas e 15 
projetos são indígenas (algumas comu-
nidades acessaram mais de uma vez). 
Os projetos apresentados contemplam 
apenas investimentos coletivos, e pri-
mam pela sustentabilidade, pela com-
petitividade e pelo estímulo às manifes-
tações culturais.

Marcia Cristina de Moraes – Socióloga da Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI)
marcia.moraes@cati.sp.gov.br

SALVAGUARDAS SOCIAIS
o trabalho com

comunidades tradicionais
desafio, oportunidade e continuidade

Comunidade Indígena
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 Baseada nas aptidões locais, várias 
cadeias produtivas foram beneficiadas, 
tais como fruticultura, olericultura, ma-
ricultura e pupunha. O apoio do Projeto 
se deu em várias esferas: produção, co-
mercialização, abastecimento, resgate 
cultural, turismo étnico-cultural e base 
comunitária, fortalecimento da organi-
zação rural, artesanato, panificação ar-
tesanal, adequação ambiental, irrigação, 
inserção de novas funções (habilitação 
para conduzir embarcações), diversifi-
cação da produção, aumento de áreas 
de cultivo, introdução de novas culturas, 
prestação de serviços agrícolas, presta-
ção de serviços de hospedagem, alimen-
tação, apresentações culturais, realiza-
ção de festas típicas para arrecadação 
de fundos, entre outros.

 As comunidades buscam a geração 
de renda e sustentabilidade, visando 
produzir com qualidade para atender 
aos mercados privados e institucionais.

 Os resultados preliminares dos pro-
jetos apontam para o aumento e dina-
mização da produção e comercialização 
agrícola, a prestação de serviços agríco-

OUTRAS OPORTUNIDADES FORAM 
AGREGADAS PELO MICROBACIAS II

las e comercialização que impacta em 
melhoria de renda e qualidade de vida.

 Há ainda outras questões não men-
suráveis, como o ganho no aprendizado 
das comunidades no processo de geren-
ciamento das aquisições, dos equipa-
mentos e/ou contratação de empresas 
para realização dos serviços, além dos 
serviços oferecidos a partir dos negócios 
implantados.

 Em conversas com as lideranças das 
comunidades, percebe-se a mudança 
de imagem das comunidades, que eram 
praticamente invisíveis aos mercados 
locais e regionais. Com a efetivação dos 
projetos, muitas aquisições foram feitas 
e muitos serviços prestados para a cons-
trução dos espaços (sede da associação, 
centros culturais, espaços para recebi-
mento de turistas, entre outros). 

 Nos relatos dos integrantes das co-
munidades, destacam-se as informações 
que passaram a ser procuradas por em-
presas para oferecimento de serviços e 
produtos, por terem se consolidado lo-
cal e regionalmente como bons produ-
tores.

IMPACTO DAS 
SALVAGUARDAS 

SOCIAIS NA
EXTENSÃO RURAL

 A estratégia de extensão rural 
da CATI para com as comunidades 
tradicionais foi certeira. Do ponto de 
vista institucional foi exitosa graças à 
valorização do trabalho em redes de 
cooperação com parceiros. Além dos 
inegáveis resultados quantificáveis, 
os resultados qualitativos também 
têm trazido grande aprendizado: 
possibilitaram a aproximação com 
outras instituições; a inserção de 
novas metodologias; novas áreas 
de atuação; novos públicos; novos 
parceiros; fortalecendo a CATI na 
execução de sua missão de levar o 
desenvolvimento rural sustentável 
por meio de programas e ações parti-
cipativas com o envolvimento da 
comunidade e de entidades parceiras, 
concretizando, assim, a extensão 
rural na sua integralidade.

Comunidade Quilombola
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“As únicas pessoas que realmente mudaram a 
história foram as que mudaram o pensamento dos 

homens a respeito de si mesmos.” El-Hajj Malik 
El-Shabazz, mais conhecido como Malcolm X

O homem transforma tudo em mercadoria. Em dado 
momento, transformou o negro em escravo, a mais 
cruel forma de mercadoria. Por esse aspecto, nomeou 

uma categoria como raça negra e não mais raça humana. 
Passaram a admitir, inclusive, aqueles que condenam a 
escravidão e o racismo, mesmo que inconscientemente, a 
existência de uma diferença que colocou em lados opostos 
dois grupos de pessoas, submetidos a realidades distintas, 
porém acreditando que são diferentes. Ignorando aquilo que 
é fato, a existência de uma única raça: a humana.

 Todo racismo e toda discriminação têm como fundamento 
uma ideia estabelecida da diferença entre os homens, o que 
cria um pensamento dominante de que essa assertiva é ver-
dadeira. No Brasil, o pensamento reinante se apoiou na lógica 
perversa da descaracterização da condição do negro como 
humano, desvalorizou sua cultura, língua, religião e seu modo 
de vida a tal ponto, que o colocou na condição de odiado. 
Justificando, dessa forma, a violência imposta pela escravidão 
como algo necessário e aceitável.

 Óbvio que a discriminação não está fundada apenas nes-
sa interpretação. Contudo, na medida em que nos colocamos 

na condição do outro, afastamo-nos da real situação imposta 
pela discriminação. Não sentimos na pele. Portanto, reside 
nesta constatação a primeira e talvez mais complexa barreira 
a ser superada no combate ao racismo.

 A história do Brasil foi alicerçada, em grande medida, na 
exploração da força de trabalho negra por meio de ideias reli-
giosas e, de certa forma, racistas, que fizeram parte do senso 
comum e impuseram uma barreira ética e social entre negros 
e brancos. O pensamento fundamentou a exploração econô-
mica dos negros por mais de 350 anos no País.

 Os primeiros relatos da chegada da mão de obra escrava 
no Brasil remontam ao ano de 1538. A escravidão “perdurou” 
até 1888 e chegou ao fim, pelo menos na forma legal, com a 
assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel.  No entanto a 
lei apenas declarou extinta a escravidão, sem apresentar ne-
nhuma proposta de reparação às imensas injustiça e violência 
impostas aos negros. Essa forma de agir marcou os primeiros 
anos pós-Descobrimento.

 É preciso superar os limites da miopia dos brasileiros para 
que a nação possa enxergar sua condição de igualdade. O 
processo, ainda pouco estruturado, deve ser construído nas 
escolas para formar gerações mais conscientes e preparadas 
para conviver em uma sociedade mais justa, afastando defini-
tivamente toda sorte de preconceito e discriminação.

Carlos Henrique Gomes – Formado em Ciências Sociais e Direito
Controlador interno da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp)

Sergio Maranhão – Diretor-executivo da Fundação Itesp
Mestre em Educação, bacharel em Ciências Políticas e Sociais e professor universitário

Um pouco de historia
e o Projeto Microbacias II

Quilombos
em Sao Paulo
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 Passaram-se 100 anos até a publicação do primeiro Ato 
Constitucional em favor de alguma ação que buscasse pre-
servar, mesmo que minimamente, as terras objeto da guarda 
patrimonial histórica das comunidades negras quilombolas.

 O artigo n.o 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 determi-
nou, em poucas linhas, em letras maiúsculas e no singular, 
que a União tem a responsabilidade de expedir títulos de pro-
priedade aos quilombolas “que estejam ocupando suas ter-
ras”. Porém tanto os Estados membros quanto os municípios 
são solidários no cumprimento do mandamento constitucio-
nal, fazendo com que as três esferas da administração atuem 
na medida de suas possibilidades. 

 Quase não existindo mais reminiscências físicas que pu-
dessem balizar os levantamentos para subsidiar a expedição 
de títulos das terras de que trata a Constituição, o Estado 
de São Paulo optou pela construção do reconhecimento por 
meio do Relatório Técnico-Científico (RTC), que tem como 
elemento essencial a finalidade de autorizar o ente público a 
expedir os devidos títulos de propriedades.

 O reconhecimento se fundamenta em critérios de autoi-
dentificação e dados histórico-sociais, escritos ou orais, por 
meio do relatório, que leva em conta os espaços de moradia 
e aqueles destinados às manifestações culturais, aos cultos 
religiosos, bem como espaços formadores da consciência co-
letiva, de convivência e de cultivos, áreas de perambulação e 
locais sagrados.

 A ação do Itesp surge no reconhecimento e na titula-
ção dos territórios quilombolas, na prestação de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) e na formação e capacitação, 
buscando aprimorar as relações comerciais e a inserção dos 
produtos quilombolas nos mercados.

 Passaram-se 20 anos desde o reconhecimento das primei-
ras comunidades remanescentes de quilombos. Em duas dé-
cadas é possível avaliar a complexidade que reveste o tema 
e a dificuldade para encontrar parâmetros factíveis que sub-
sidiaram e subsidiam a ação que, em última instância, busca 
resgatar um direito elementar daquela população que tanto 
sofreu pela escravidão e sofreu pela discriminação decorrente 

do processo de desconstrução de sua condição humana e de 
sua cultura; elementos usados para justificar o aprisionamen-
to e a condição de escravo em tempos passados, e que após 
a promulgação da Constituição de 1988 pôde vislumbrar a re-
gularização das suas terras. 

 O trabalho desenvolvido pela Fundação Itesp rendeu fru-
tos: 35 áreas foram reconhecidas e outras três estão em fase 
de construção dos RTCs. Seis receberam os títulos de proprie-
dade que não estão sujeitos à prescrição, ou seja, nunca dei-
xarão de ser terras quilombolas, cumprindo efetivamente o 
mandamento constitucional. 

 No auge da inquietação, na medida em que era necessário 
ampliar o espectro de possibilidades das comunidades qui-
lombolas para além do direito à terra, era preciso oferecer 
alternativas frente às dificuldades para ampliar a renda das 
famílias. Assim, foi criado o plano de étnico-desenvolvimento, 
com muitas possibilidades nos programas de Ater implanta-
dos por meio dos grupos técnicos capacitados, que levam em 
consideração a expertise dos próprios beneficiários.

 Nesse contexto, o Projeto Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado se mos-
trou fundamental para geração de novas oportunidades de 
renda nas comunidades remanescentes de quilombos em São 
Paulo. Com o apoio dos técnicos do Itesp, da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (CATI) – da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento – e da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN) – da Secretaria do 
Meio Ambiente – 26 comunidades quilombolas acessaram 
R$ 9.343.779,13 para compra de insumos e materiais diver-
sos, como caminhões, tratores, entre outros. 

 É inegável o avanço dos trabalhos empreendidos dentro 
da proposta do Projeto para acesso ao mercado, numa pers-
pectiva de organização e protagonismo dos grupos e, refor-
çando a importância da parceria entre a CATI e o Itesp, que 
se mantém ao longo do tempo, por meio destas ações, sobre-
tudo quando se voltam a buscar, em suas competências, os 
meios de executar as melhores políticas públicas que estimu-
lam a autonomia das comunidades quilombolas e a valoriza-
ção da agricultura familiar.
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Resgate de tradição, geração de renda e agregação de valor à produção: 
resultados das ações do Microbacias II para comunidades quilombolas.
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Rodrigo Thurler Nacif – Antropólogo – Fundação Nacional do Índio (Funai) – rodrigo@germinal.info
Gilberto Bueno – Chefe do Serviço de Gestão Ambiental e Territorial (Funai) – gilbueno.funai@gmail.com

F U N A I
UM VALIOSO ENCONTRO ENTRE

INDIGENISMO E EXTENSÃO RURAL

O indigenismo de estado tem 
uma trajetória antiga rela-

cionada ao afastamento das or-
dens religiosas do trabalho com 
os povos indígenas pelo Marquês 
de Pombal no século 18, mas 
somente em 1910 foi criado o 
Serviço de Proteção ao Índio e 
Localização de Trabalhadores 
Nacionais (SPILTN), mais tarde 
denominado apenas Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI), pelo 
decreto-lei n.o 8.072, de 20-06-
1910. O SPI teve como objetivo 

ser o órgão do governo federal encarregado de executar a po-
lítica indigenista oficial, sendo a primeira estrutura organiza-
cional com essa atribuição, pois até então essa era uma ação 
da qual se ocupavam os estados de forma dispersa. A Funai 
foi criada pela lei n.o  5.371, de 5-12-1967, sendo extinto o SPI. 
Sua missão atual é coordenar e executar as políticas indigenis-
tas do governo federal, protegendo e promovendo os direitos 
dos povos indígenas.

 A lei n.o 6.001, de 19-12-1973, conhecida como Estatuto 
do Índio, ao mesmo tempo em que foi um passo na formali-
zação dos procedimentos a serem adotados pela Funai para 
proteger e assistir as populações indígenas, inclusive no que 
diz respeito à definição de suas terras, reforçou uma ambiva-
lência em relação ao reconhecimento da especificidade cultu-
ral dos povos indígenas, pois se propunha a proteger suas di-
ferentes culturas ao mesmo tempo em que tinha por objetivo 
sua integração na “sociedade nacional”. Mesmo com os avan-
ços alcançados na abordagem da questão indígena, a função 
de tutela continuou sendo exercida pelo estado, reforçando 
a relação paternalista e intervencionista sobre as sociedades 
indígenas, corroborando para agravar os mecanismos de de-
pendência. Entendia-se que parte dessa prática poderia ser 
superada com a dispersão da ação indigenista marcada princi-
palmente pela transferência das ações de saúde indígena em 
1990 e da educação em 1991 para outros órgãos.

 Um dos maiores desafios atuais da política indigenista bra-
sileira é melhorar a sinergia das ações do governo federal em 
parceria com os estados, municípios e a sociedade civil, pro-

curando maior eficiência e coerência, ao mesmo tempo em 
que alcance compreender a organização social própria dos in-
dígenas e suas formas autônomas de gestão dos bens naturais 
e de encontrar soluções locais, validadas culturalmente, para 
os problemas enfrentados. Passados 30 anos da promulgação 
da Constituição, ainda persistem situações de conflito que 
tornam vulneráveis os povos indígenas e suas terras, invadi-
das por madeireiros, garimpeiros, atividades agropecuárias 
ilegais, entre outras, decorrentes do processo de expansão 
do modelo de exploração de bens primários e dos empreen-
dimentos de energia, transporte e agroexportação. Um dos 
instrumentos de mitigação desses impactos e de proteção dos 
modos de vida tradicionais se encontra justamente no fomen-
to de atividades direcionadas para a segurança alimentar e 
nutricional.

 Nesse sentido, a parceria entre a Coordenação Regional 
Litoral Sudeste da Fundação Nacional do Índio (Funai) e a 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), por in-
termédio do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, se destaca como exemplo 
do esforço técnico e institucional necessário entre os órgãos 
de diferentes esferas de governo na busca de uma coesão e 
coerência na consolidação das ações. Houve certamente uma 
resistência inicial por parte desta Fundação e de algumas li-
deranças indígenas frente às exigências burocráticas e um re-
ceio de que não houvesse o suporte técnico necessário para 
a execução dos projetos. A CATI, por sua vez, não havia até 
então incorporado em sua extensão rural uma experiência 
perdurável com os povos indígenas, que passaram a integrar 
o público do Microbacias II em atendimento a uma condicio-
nante apresentada pelo Banco Mundial.

 O extensionismo é um processo de bastante aprendizado, 
também pelos erros, e na parceria entre a Funai, a CATI e as 
prefeituras constituíram-se redes sociotécnicas importantes 
para dar maior consonância no atendimento aos povos in-
dígenas, articulando as diferentes ações de cada órgão e de 
cada servidor. Para a realização do Projeto Microbacias II nas 
Terras Indígenas foi elaborado em cada aldeia integrante um 
“Plano de Vida” a partir de uma análise situacional participa-
tiva sobre a realidade local, elencando suas prioridades para 
a promoção de melhorias, que foi o ponto de partida dos pro-
jetos, que não pretendiam se voltar somente para geração de 
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renda, mas deveriam passar primeiramente pela segurança 
alimentar e nutricional e pela valorização cultural das comu-
nidades indígenas. Alguns projetos foram revisados mais de 
uma vez nas aldeias a partir das dificuldades apresentadas 
para sua implantação.

 Foi necessária força de vontade dos envolvidos para supe-
rar as incongruências do Projeto em relação ao atendimento 
às populações indígenas, como por exemplo, a obrigatorie-
dade da constituição das associações, as quais se tornaram 
muito difíceis de regularizar e de gerir, criando dependência 
técnica e logística, além de atrasar a execução de forma ir-
reversível, ameaçando o acesso aos recursos em sua inte-
gralidade tendo em vista o prazo para o término do Projeto. 
Um outro problema que se apresentou foi a negativa frente 
às exigências impostas às comunidades indígenas que ainda 
não tinham sua área regularizada de receber os projetos. No 
entanto a implantação de projetos na área de produção e co-
mercialização e as estruturas para a recepção de turistas já 
têm mostrado resultados positivos, além do próprio aprendi-
zado.

 É fundamental destacar as excursões dos indígenas aos 
produtores vinculados à Cooperafloresta, no Vale do Ribeira, 
que reúne agricultores e agricultoras nos municípios de Barra 
do Turvo (SP) e Adrianópolis (PR), que adotaram os princípios 
agroflorestais para criar o seu próprio modelo agrícola. Elas 

fizeram parte também dessa parceria, custeadas de forma 
intercalada pela Funai e pelo Projeto Microbacias II. A CATI 
promoveu também a visita a uma Padaria Comunitária do 
Quilombo Peropava, no município de Registro (SP), para aten-
der o projeto dos Tupi-Guaranis da aldeia Itaoca, localizada 
em Peruíbe (SP).

 É apenas a partir do lugar real do conhecimento agríco-
la e dos demais saberes associados aos modos de vidas dos 
povos indígenas que se poderá analisar de forma crítica o tra-
balho da extensão rural e indigenista para procurar de forma 
menos assimétrica construir as interfaces entre o conheci-
mento tradicional e o saber acadêmico, que não raro comete 
graves equívocos a partir da própria falibilidade empírica de 
suas premissas. As formas de validação do saber ainda segue 
representando uma barreira a ser ultrapassada, mas estes 
primeiros passos entre indigenistas e extensionistas rurais, a 
troca de saberes e a discussão sobre valores devem passar, 
antes de tudo, pela questão para dar à extensão rural o senti-
do da soberania alimentar, pois ainda atende em grande parte 
ao difusionismo do agronegócio, voltado para a produção de 
commodities, e não de alimentos, mas retomando a questão 
levantada por Paulo Freire: ser, antes de tudo, um processo de 
comunicação. Estão sendo esses os passos que tornaram pos-
sível a parceria entre Funai e CATI. Que este seja um processo 
continuado; é o desejo de todos os envolvidos.
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O Turismo de Base Comunitária 
(TBC) tem alguns aspectos que 
são característicos e o diferencia 

do turismo tradicional. A comunidade 
deve reconhecer o que considera patri-
mônio comunitário e definir o que dese-
ja compartilhar com os visitantes, sejam 
espaços culturais, ambientais, sagrados, 
de lazer ou trabalho. Trata-se, assim, 
de compartilhamento do território, ou 
seja, do resultado de uma construção 
histórica. Outro aspecto, que represen-
ta uma intersecção entre TBC e a eco-
nomia solidária, é que todo o processo 
de organização, gestão da atividade e 
destinação dos recursos é democrático, 
fundamentado em acordos estabeleci-
dos pelos integrantes da comunidade. 
Além disso, os visitantes que participam 
do TBC buscam conhecer o diferente, 
obter conhecimento, não objetivam 
usufruir de espaços espetacularizados, 
como ocorre no turismo tradicional. 
Nas interações entre comunidade e vi-
sitantes todos ganham, pois há aprendi-
zado fundamentado na mutualidade de 
conhecimentos. Além disso, podem-se 
estabelecer alianças que tornam os vi-
sitantes porta-vozes voluntários do TBC 
que participaram e, assim, influenciar 
outras pessoas quanto à importância 
das comunidades indígenas, quilombo-

las, de agricultores familiares e pesca-
dores artesanais. 

 O Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PDRS) - Microbacias II é o 
maior projeto de financiamento do TBC 
que se tem notícia no Estado de São 
Paulo. Na Baixada Santista houve finan-
ciamentos em 10 aldeias indígenas com 
a construção de centros de recepção de 
visitantes, equipamentos de fotografia 
e vídeo, agricultura integrada ao TBC, 
barcos e, em fase de viabilização, seis 
centros culturais. No Vale do Ribeira 
foram financiados em seis quilombos 
equipamentos de espeleologia para 
visitação de cavernas, barracão, cozi-
nha, padaria, expansão de centro de 
recepção de visitantes. Já no quilombo 
Cafundó, situado em Salto de Pirapora, 
barracão e cozinha. Essas iniciativas re-
ferem-se somente a financiamentos re-
lacionados ao TBC.

 Todos os projetos estão inseridos 
nos planos de etnodesenvolvimento 
que foram elaborados de forma parti-
cipativa. Assim, a organização do TBC 
é um desejo concretizado das comu-
nidades. O papel da CATI não se limi-
ta à elaboração dos referidos planos 
e financiamento. É necessário apoiar 

a elaboração dos projetos de TBC nas 
comunidades, proporcionar formação, 
aperfeiçoar todos os aspectos envolvi-
dos, sejam organizacionais, técnicos ou 
interpessoais. Dessa forma, o assesso-
ramento da CATI no que concerne ao 
TBC não termina com o Microbacias II, 
pois deve ser continuado e o extensio-
nista atuar para a construção de redes 
sociotécnicas locais que darão suporte 
e continuidade aos projetos. Essas redes 
são espaços de cooperação entre dife-
rentes atores sociais para viabilizar uma 
ideia, um projeto, e são integradas por ex-
tensionistas, comunidades, indigenistas, 
agentes das prefeituras, visitantes etc. 

 Para que o TBC gere renda, as co-
munidades tradicionais devem se em-
penhar para fortalecer os aspectos cul-
turais e melhorar o próprio lugar onde 
vivem. Assim, o retorno não se limita 
ao dinheiro arrecadado, mas ao bem-
-estar que promove para si e visitantes. 
O Microbacias II, sem dúvida, tem um 
importante papel nesse processo de 
forma direta e indireta, pois a partir da 
organização das atividades outros ór-
gãos podem se engajar no apoio e, com 
isso, expandir as redes sociotécnicas, 
tornando os projetos irreversíveis.

MICROBACIAS II E O

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
Newton Rodrigues – Zootenista – Casa da Agricultura de Santos – CATI Regional São Paulo – newton.rodrigues@cati.sp.gov.br
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Ruben M
achota Jr..

Apr end end o com a CATI

Vinícius Agostini – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) 

 vinicius.agostini@cati.sp.gov.br

Praga agrícola presente em todo o território brasileiro, 
a mosca-das-frutas foi tema de diversos encontros na 
sede da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

(CATI), como o que ocorreu em 2017, no II Encontro de 
Inovações em Fruticultura, onde foi discutido, entre outras 
ações, o controle biológico do inseto com a introdução de 
machos estéreis. A praga, que acomete variados tipos de fru-
tas, faz ataques cíclicos, dependendo do clima e das medidas 
de prevenção adotadas. O período de maior ocorrência das 
moscas vai de novembro  março, quando as temperaturas são 
mais altas.

 Quem ainda não conhece a mosca, logo associa o nome 
à famigerada “mosca doméstica”, encontrada facilmente nos 
lares dos brasileiros. A praga, na verdade, é uma velha conhe-
cida dos produtores de goiaba, pois também é chamada de 
“bicho-da-goiaba”. Embora os produtores do fruto tenham fa-
miliaridade com esse inseto, a mosca-das-frutas causa danos 
à maioria das plantações frutíferas.

 No Brasil, existem dois gêneros considerados os mais 
importantes desse inseto: a Anastrepha, com mais de 94 
espécies identificadas até o momento, e a Ceratitis, com 
somente uma espécie, a Ceratitis capitata. As espécies 
de Anastrepha são nativas das Américas Central e do Sul, 
enquanto que a C. capitata foi introduzida no Brasil no 
início do século XX e hoje é encontrada em todo o País, pois 
a forte incidência dessa praga se reflete no grande número 
de hospedeiros, tanto de frutíferas comerciais como de 
nativas, de forma que nas regiões mais quentes o ataque é 
efetivamente maior.

para capturar a 
mosca-das-frutas em 
pomares comerciais 
e domésticos

elterrao.com.br

elterrao.com.br

https://youtu.be/_pMW0J9TuS4
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 Em suma, todas as espécies atuam de maneira semelhante, 
fazendo postura (colocando ovos) no interior do fruto, local 
onde emergem as larvas que se alimentam da polpa, o que 
afeta a qualidade dos frutos, deixando-os impróprios tanto 
para o consumo in natura como para a industrialização.

 Após atacados, os frutos amadurecem prematuramente 
e caem das plantas, passando por um processo de podridão 
generalizada causado pela infecção secundária de patógenos 
(organismos que são capazes de causar doença em um hos-
pedeiro). Somente no momento da colheita o produtor terá 
conhecimento em relação ao nível de agressividade do aco-
metimento de seu fruto, dada a maneira como a mosca ataca. 
Dessa forma, os produtores, certamente, terão prejuízos, so-
bretudo os que exportam as frutas produzidas em solo brasi-
leiro, pois a presença da praga, em alguma inspeção, acarreta 
o embargo à exportação, causando prejuízos financeiros para 
o produtor.

A armadilha
 Embora a aplicação de inseticidas ofereça controle 
efetivo nos pomares comerciais, o produto químico 
pode deixar resíduos nos frutos, pois deve ser 
aplicado próximo à data da colheita. Sendo assim, as 
armadilhas caseiras podem servir como parâmetro 
para determinar se existe ou não a necessidade de 
aplicação de defensivos agrícolas em uma determinada 
propriedade. Para os pomares domésticos, a armadilha 
pode controlar ou até diminuir a incidência do ataque 
das moscas quando são utilizadas em quantidades 
recomendadas por profissionais da área. O material 
PET, plástico resistente para fabricação de garrafas, 
frascos e embalagens, é o indicado para a confecção 
da armadilha.

Como fazer a armadilha com uma garrafa PET
Os materiais e instrumentos necessários para confeccionar uma armadilha PET

Garrafa plástica transparente de refrigerante,
tipo PET, de dois litros e com tampa.

Régua de 30cm.

Fonte de calor, tal como uma lamparina,
um lampião ou boca de fogão.

Um pedaço de vergalhão, de 20 a 30cm, de ferro de 
construção, de 1/2 polegada de diâmetro,

sendo recomendado o isolamento de uma das suas 
extremidades (10cm) enrolando fita.

Caneta marcador permanente.

Pedaço de 30cm de arame.
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Preparação
1. Retire o rótulo da garrafa, se houver. Com o auxílio de uma 

régua e de uma caneta marcador permanente, meça o meio 
da garrafa a partir da base até antes do gargalo e marque 
quatro pontos equidistantes ou em cruz alinhados.

2. Na fonte de calor, aqueça a ponta do vergalhão e aplique, 
furando sobre os pontos marcados, fazendo giros de meia 
volta, com a finalidade de obter um furo no diâmetro do 
vergalhão. Dica: afinar a extremidade do vergalhão facilita 
o furo.

3. Prenda uma das extremidades do arame no gargalo da 
garrafa, logo abaixo do encaixe da tampa, sendo que a 
outra extremidade será usada para pendurar a armadilha 
na fruteira.

Isca atrativa

 Antes de pendurar a armadilha na fruteira, o usuário deve 
abastecê-la com a isca, que nada mais é do que um atrativo 
alimentar.

 Existem várias possibilidades de isca, segundo apresenta a 
publicação técnica da Embrapa “Armadilha PET para captura 
de adultos de moscas-das-frutas em pomares comerciais e 
domésticos”. São elas:

• proteína hidrolisada a 5%. Para preparar 500mL de solução, 
diluir 25mL da proteína hidrolisada em 475mL de água;

• melaço de cana-de-açúcar a 7%. Diluir 35mL de melaço em 
465mL de água para preparar 500mL de solução;

• sucos de fruta, tais como suco de uva 1:4 (uma parte de 
suco para quatro partes iguais de água) ou suco de pêssego 
1:10 (uma parte de suco para 10 partes iguais de água).

Arame

Garrafa PET

Solução

Furo de meia 
polegada no 

centro da garrafa
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Fique sabendo

 A solução atrativa é depositada no fundo da arma-
dilha PET, com o auxílio de um funil, a partir da boca 
da garrafa, que deve ser fechada com a tampa para 
não permitir entrada de chuva, bem como evitar que a 
mosca saia da armadilha.

 Essas armadilhas deverão ser penduradas na parte 
externa das copas das plantas, a uma altura que per-
mita a instalação manual, o que facilita as trocas de 
solução. Recomenda-se, ainda, que sejam instaladas 
em plantas da periferia do pomar e com a face voltada 
ao Leste.

 As armadilhas precisam ser inspecionadas a cada 
10 dias, no máximo, inclusive trocando a solução atra-
tiva, pois sua eficiência tende a diminuir quanto à atra-
tividade das moscas com o passar do tempo. O con-
teúdo necessita ser descartado fazendo uma pequena 
cova no solo, com uma enxada, sendo coberta nova-
mente com solo.

 A quantidade de armadilhas por área depende da 
finalidade. Se for para monitoramento em pomares 
comerciais, deve colocar de uma a duas armadilhas 
por hectare. Para pomares domésticos, recomenda-se 
uma armadilha para cada 10 plantas do pomar, pois 
assim existe a possibilidade de controle dessa praga 
mediante a captura e morte dos adultos na solução, 
evitando o ataque nos frutos maduros.

Eng. Agr. José Augusto Maiorano
da Divisão de Extensão Rural (Dextru) da CATI.

Confira o passo a passo dessa armadilha em nosso canal:
www.youtube.com/videoscati
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A goiaba possui poucas calorias e é 
ótima fonte de vitaminas A e C; lico-
peno; folato e fibras. Também possui 
potássio, cobre, fósforo e magnésio.

 Uma porção da fruta supre a 
quantidade diária recomendada de 
vitamina C para uma pessoa, além 
de prevenir o dano celular graças ao 

seu poder antioxidante. A vitamina C é uma vitamina solúvel, 
que o corpo elimina em muitos momentos do dia. No entanto 
sua reposição se faz necessária para manter os níveis adequa-
dos que garantam seus benefícios para as diversas funções do 
organismo. 

 Além da vitamina C, encontramos na goiaba um mineral 
muito importante para o corpo, que diminui os efeitos nega-
tivos do excesso de sódio: o potássio. O potássio é essencial 
para manter a função cardíaca, além de desempenhar um 
papel importante na redução de cálculos renais, diminuir a 

pressão arterial e, consequentemente, os riscos de acidente 
vascular cerebral, além de manter a saúde óssea. 

 Na goiaba estão presentes o licopeno, um pigmento ver-
melho que não é produzido pelo corpo humano, mas é es-
sencial para a saúde de órgãos como fígado, pulmões, pele, 
cólon, próstata, glândulas suprarrenais e sangue; e também 
a quercetina, um flavonoide natural que possui propriedades 
anti-inflamatória, antiviral, antialérgica, entre outras. Nessa 
fruta também são encontradas altas concentrações de fibras, 
as quais contribuem para o baixo índice glicêmico, importante 
para evitar a hiperglicemia (taxas altas de açúcar no sangue).

 Em relação ao valor medicinal, as folhas, as cascas e os 
frutos verdes da goiabeira possuem ação antidiarreica, antio-
xidante, antimicrobiana e anti-inflamatória. A parte mais usa-
da são os brotos das folhas na forma de chá por infusão (uso 
interno) e chá por decocção (uso externo - banho, compressa 
e gargarejo).

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

Denise Baldan – Nutricionista - Gabinete do Coordenador (CGC/CATI) – denise.baldan@cati.sp.gov.br

Cultivand o Saúd e

GOIABEIRA E 
MARACUJAZEIRO

Espécies nativas do Brasil, 
que geram renda aos 

produtores rurais e saúde 
para os brasileiros

O Brasil é o maior produtor mundial de goiaba e de ma-
racujá-azedo. Em São Paulo, a goiaba é tradicional-
mente produzida na região de Campinas, destacando-

-se os municípios de Valinhos e Campinas, mas sua produção 
tem obtido destaque em outras áreas do Estado, como em 
Monte Alto e Taquaritinga. Já o maracujá, tem sua maior pro-
dução no Vale do Ribeira, especialmente em Eldorado, Iguape, 
Pariquera-Açu e Pilar do Sul.

 Ambas são culturas que demandam muita mão de obra 
e por isso são muito cultivadas por agricultores familiares, 
contribuindo, portanto, para a manutenção dessas famílias 
no campo. Além deste relevante aspecto social, os valores 
nutricional e medicinal dessas plantas têm contribuído muito 
para a saúde de seus consumidores.

GOIABA – fonte de vitamina C e potássio

INFORMAÇÕES PARA O CULTIVO DE GOIABA (Psidium guajava L.)

Necessidade de luz Necessidade de água Espaçamento e propagação Observações

Pleno sol. Regas moderadas. 6m x 6m.
Mudas por semente ou
por estaca.

Árvore de três a 12 metros de altura. A 
fase de implantação da cultura é mais 
exigente em regas. Plantar na primavera. 
Podas anuais reduzem o porte da planta, 
favorecendo tratos culturais e colheita.

Parte colhida Época de colheita Pós-colheita Observações

Folhas e frutos. Folhas: colher as 
folhas novas dos 
ponteiros.
Frutos: de abril a 
julho e de novembro 
a fevereiro.

Folhas frescas ou secas ao 
natural ou em secador a 
40oC.
Frutos frescos ou 
processados.

Necessita de polinização das flores para 
obtenção de frutos.
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O maracujá é uma fruta rechea-
da de nutrientes, como minerais e 
vitaminas, inclusive antioxidantes 
como flavonoides, magnésio, fósfo-
ro, fibras e pequena quantidade de 
proteína e de ferro. Possui poucas 
calorias e seu gosto azedo, que com-

bina com o clima tropical, proporciona um sabor peculiar em 
preparações doces ou salgadas. 

 A casca do maracujá pode ser incluída na alimentação, pois 
é rica em pectina, um tipo de fibra que retarda o esvaziamento 
gástrico e reduz a absorção de glicídios, diminuindo o pico glicê-
mico decorrente da ingestão elevada de carboidratos. Além dis-
so, aumenta o volume do bolo alimentar e torna mais viscosas 
as soluções no trato gastrointestinal, favorecendo a formação 
de uma camada gelatinosa na mucosa intestinal a qual reduz a 

absorção de lipídeos e promove a saciedade. Dessa forma, a fa-
rinha feita com a casca do maracujá vem sendo utilizada nos tra-
tamentos dos distúrbios de metabolismo glicêmico e lipidêmico.

 As folhas do maracujazeiro produzem substâncias tera-
pêuticas que atuam nos quadros leves de ansiedade e insônia, 
como calmante suave. A forma de uso é o chá por infusão, que 
é administrado oralmente e não deve ser usado concomitante-
mente com outros medicamentos sedativos e depressores do 
sistema nervoso.

 Apesar de o cultivo comercial demandar mão de obra abun-
dante e especializada, nada impede que se tenha uma goiabei-
ra ou pés de maracujá num jardim ou quintal. Basta que suas 
necessidades básicas sejam atendidas, como por exemplo um 
tutor para a condução do maracujazeiro, que pode ser uma cer-
ca ou um caramanchão.

MARACUJÁ – conhecida pelo efeito calmante,
a fruta oferece vários nutrientes

INFORMAÇÕES PARA O CULTIVO DE MARACUJÁ (Passiflora edulis)

Necessidade de luz Necessidade de água Espaçamento e propagação Observações

Pleno sol. Regas moderadas. 2,5m x 2,5m
Mudas por semente.

Planta trepadeira, conduzir em espaldeira 
com 1,9m de altura.
Em quintais, pode ser conduzida em 
cercas ou caramanchões.

Parte colhida Época de colheita Pós-colheita Observações

Folhas e frutos. Folhas: antes da 
floração. 
Frutos: quando a 
casca estiver pelo 
menos 50% amarela.

Folhas frescas ou secas ao 
natural ou em secador a 
40oC.
Frutos frescos ou 
processados.

Iniciar a colheita das folhas somente após 
o bom desenvolvimento da planta.

Planta, flor e fruto Planta, flor e fruto
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RECEITAS CULINÁRIAS
(testadas na Cozinha Experimental da CATI)

Musse de goiaba com sálvia ou melissa 

Ingredientes
8 goiabas sem casca e sem sementes
1 pacotinho de gelatina em pó sem sabor
1 xícara (chá) de água quente para derreter a gelatina
1 e ½ xícara (chá) de açúcar
1 e ½ xícara (chá) de iogurte natural
3 folhas grandes de sálvia ou melissa frescas e lavadas

Preparo
• Dissolver a gelatina na água quente e juntar 

aos demais ingredientes, batendo tudo no 
liquidificador.

• Acrescentar as folhas de sálvia ou melissa e bater 
novamente.

• Colocar em copinhos de café, taças individuais ou 
numa tigela.

• Servir gelada.

Molho de maracujá para saladas 

Ingredientes
2 maracujás (somente a polpa, com ou sem as 

sementes)
1 xícara (chá) de azeite de oliva
½ xícara de água filtrada
Suco de ½ limão-cravo
2 colheres (sopa) de mel
1 colher (sopa) de mostarda amarela
Pimenta e sal a gosto

Preparo
• Em um recipiente acrescente o azeite, a mostarda, 

o limão, a água, o sal e a pimenta. Misture tudo 
muito bem e adicione a polpa do maracujá coada 
ou, se preferir, deixe as sementes. Adicione o mel 
e misture mais. Servir com verduras frescas de sua 
preferência.

RECEITAS MEDICINAIS

Chá de folhas de goiaba:
anti-inflamatório e antimicrobiano

Ingredientes
10 folhas de goiabeira
1 litro de água potável

Preparo
• Preparar por decocção, ou seja, ferver os 

ingredientes juntos, de dois a três minutos, tirar do 
fogo e abafar até esfriar.

• Coar.

Para feridas: após esfriar, deixar em contato com 
as feridas (banho ou compressa) por 20 minutos 
(mínimo). Utilizar uma ou duas vezes ao dia.
Para gargarejo: utilizar de duas a três vezes ao dia.

Cuidado: uso sob orientação médica ou de enfermagem.

Chá de folhas de maracujá:
ansiolítico e sedativo leve

Ingredientes
1 colher (sopa) de folhas de maracujazeiro.
150mL de água filtrada

Preparo
• Preparar por infusão, ou seja, verter água fervente 

nas folhas, abafar e deixar por 10 a 15 minutos.
• Coar.

Uso interno: tomar 150mL do chá, de duas a quatro 
vezes ao dia.

Cuidados: o uso por indivíduos de três a 12 anos de 
idade deve ser realizado sob orientação médica. Não 
usar em casos de tratamento com sedativos e depres-
sores do sistema nervoso. Não utilizar cronicamente.

RECEITAS
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Vitrine Tecnológica

“Termometria digital”. Esse é o nome da tecnologia
que foi instalada nos 12 silos de secagem e ar-
mazenamento de sementes da Fazenda Ataliba 

Leonel – principal unidade de produção do Departamento de 
Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM), da CATI. “Essa é uma 
tecnologia de ponta que traz, como diferencial, precisão em 
medições de parâmetros, como temperatura, no interior de 
silos. Com ela, o controle é realizado de forma digital e envia-
do a plataformas como computador, tablets e smartphones, 
na forma de gráficos e relatórios emitidos em tempo real, via 
internet. Além disso, esse sistema permite que a tomada de 
decisão sobre as ações a serem efetivadas no processo de se-
cagem seja feita com rapidez, já que a leitura é realizada a 
cada dois minutos”, explica Maria Paula Domene, diretora do 
Centro de Testes, Avaliação e Divulgação (Cetadi), do DSMM, 
que acompanha, ao lado da equipe da Fazenda, o monitora-
mento digital desde a sua instalação, em maio deste ano. 

 A instalação dos equipamentos – sensores digitais 
instalados no interior dos silos, duas estações meteorológicas 
e um termômetro na saída do ventilador, que monitoram as 
condições de seca e aeração dos silos, foi possível devido à 
uma parceria estabelecida com a empresa Procer, localizada 
em Criciúma, no Estado de Santa Catarina, que cedeu o sistema 
gratuitamente. “Tivemos contato com a empresa fabricante 
a partir de uma reunião técnica ocorrida na Faculdade de 
Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Ao saber sobre o nosso trabalho de promover o 
desenvolvimento sustentável, com a produção de sementes 

variedades para atender à agricultura familiar, disponibilizaram 
o sistema, pois esse nosso trabalho vai ao encontro de sua
filosofia de favorecer iniciativas que se baseiam nos pilares do
fortalecimento social, ambiental e econômico”, explica Ricardo
Lorenzini, diretor do DSMM, ressaltando que o investimento em
tecnologia é uma diretriz que o departamento vem adotando
nos últimos anos, visando garantir o aumento da produtividade
com otimização de mão de obra.

 De acordo Samuel Aguiar, gerente comercial da empresa 
os sensores digitais permitem monitorar, por meio de softwa-
res, a temperatura e umidade das sementes, fatores essen-
ciais para a boa armazenagem do produto. “Além de todo o 
sistema, oferecemos suporte técnico e operacional para que 
o DSMM usufrua de todos os benefícios do sistema”.

Segundo Maria Paula, controlar a temperatura nos silos é
primordial para garantir a qualidade das sementes. “Quando 
a semente é colhida e levada para o silo, geralmente a umida-
de do grão está acima do permitido para o armazenamento. 
Nesse momento é necessário fazer a secagem das sementes 
no silo, pois elas continuam “respirando”, ou seja, colocar a 
semente em contato com o ar quente com circulação forçada 
para diminuir a umidade. Nesse contexto, o controle da tem-
peratura é essencial para que a secagem – processo que reduz 
a umidade da semente até o ponto de equilíbrio higroscópico, 
que é por volta de 13% – seja feita de forma correta, permi-
tindo o armazenamento e evitando a proliferação de fungos e 
insetos (ver box)”. 

TERMOMETRIA
DIGITAL

CATI adota tecnologia 
de monitoramento 
digital na secagem 
e armazenagem de 
sementes na Fazenda
Ataliba Leonel

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br
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 Até pouco tempo, na Fazenda Ataliba Leonel, esse contro-
le da umidade era feito manualmente, coletando-se amostras 
de sementes de diferentes pontos do silo, para a checagem 
dessa umidade em aparelhos específicos para esse fim e, as-
sim, tomar a decisão de insuflar ou não ar quente (oriundo de 
aquecimento por fornalha).

 Funcionário da Fazenda há mais de 30 anos, José Roberto 
Ribeiro, que é o responsável pela operacionalização do siste-
ma no armazém da unidade, fala sobre a transição do proces-
so manual para o digital. “Para efetivar esse processo, era pre-
ciso deslocar funcionários específicos, inclusive aos finais de 
semana e, às vezes, até no período noturno, os quais também 
tinham a responsabilidade de ligar e desligar presencialmente 
a plataforma de controle e os registros e relatórios eram feitos 
manualmente. Com o sistema digital, otimizamos o processo; 

os equipamentos podem ser acionados e desligados à dis-
tância, bem como feitos o monitoramento e as correções de 
eventuais falhas. Além disso, nos permite decidir, com mais 
acerto, sobre o melhor momento para fazer transilagem, que 
é a passagem das sementes de um silo para outro, visando à 
homogenização da massa de sementes”.

 De acordo com Verusa Alvim Castaldim e Souza, engenhei-
ra agrícola da Fazenda Ataliba Leonel, com inserção dos dados 
on-line que alimentam o sistema, é possível obter relatórios 
de todo o processo de armazenamento, por meio do histórico 
de cada silo. “Ainda contamos com a assessoria permanente 
da empresa, que nos alerta se detectarem algum fator que 
possa colocar em risco a qualidade das sementes. Esse moni-
toramento é feito remotamente pelos técnicos da empresa, 
de sua sede em Criciúma”.

• monitoramento, em tempo real, das condições do ar de se-
cagem-aeração;

• possibilidade de tomada de decisão quanto aos procedi-
mentos técnicos, para controle das condições de secagem 
e armazenamento das sementes;

• menor custo de secagem, uma vez que os ventiladores são 
ligados quando as condições são propícias;

• menor utilização de mão de obra, uma vez que  o monitora-
mento e controle podem ser realizados remotamente;

• confiabilidade nos dados;
• sementes com maior qualidade, pois são menos manusea-

das. Diminui o processo de transilagem, acarretando menor 
dano mecânico e latente*;

Benefícios da Termometria Digital
• controle mais preciso da temperatura do ar de secagem 

e da temperatura no interior da massa de sementes, pro-
porcionando menor dano latente, melhorando a qualidade 
fisiológica, o que vai permitir uma semente de maior capa-
cidade germinativa e vigorosa; 

• de forma indireta, ocorre o controle de pragas, como inse-
tos e fungos, uma vez que as sementes estão sendo secas e 
mantidas sob condições controladas. 

*Dano mecânico é quando se visualiza um dano na semente, 
como uma rachadura, por exemplo; e o dano latente é quan-
do o dano não está visível, ou seja, acarretato por calor exces-
sivo, amassamentos, entre outros.

1

3

2

4
1 – Informações podem ser acessadas de qualquer plataforma digital | 2 – Painel de controle manual
3 – Verificação do grau de umidade no laboratório | 4 – Equipe responsável pelo sistema: José Roberto Ribeiro, Maria Paula Domene, 

Verusa A. C. e Souza e Leandro Barreiro.
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 O DSMM/CATI produz sementes de milho variedade, 
sendo o principal objetivo atender o agricultor familiar. 
A produção segue a Lei de Sementes de n.o 10.711/2003, 
de 5/8/2003, regulamentada pelo Decreto n.o 5.153, de 
23/7/2004.

 Mas, na prática, o que é produzir semente? Essa é 
a pergunta que muitos fazem, questionando também 
a diferença para a produção grão. De maneira sucinta, 
é preciso conceituar uma e outro. Semente só é 
considerada como tal por estar viva e apta para gerar 
uma nova planta. Deve apresentar uma germinação 
mínima, padronizada por Instruções Normativas (IN), 
publicadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) e segue todas as diretrizes 
descritas na Lei de Sementes. Como a semente precisa 
dar origem a uma nova planta, os cuidados após a 
colheita também são diferenciados; já o grão é o 
resultado da colheita pura e simples. Em linhas gerais, 
grão é o que o produtor colhe e se alimenta ou utiliza 
para alimentação animal e semente é o que ele planta. 
Tanto as sementes como os grãos precisam dos mesmos 
insumos e devem seguir as Boas Práticas de Produção.

 Como todo o plantio, é preciso observar a região, 
ou seja, o clima, a altitude, o tipo de solo, as espécies 
adaptadas ao local de cultivo; o período de plantio – se é 
safra ou safrinha; as condições pluviométricas; a densi-
dade de plantio; entre outros fatores. “Para se obterem 
sementes de qualidade, é preciso plantar e conduzir a 
lavoura, utilizando todos os insumos e tecnologias dis-
poníveis, como adubos e irrigação; realizar a colheita 
com colhedoras que, como as plantadeiras, reduzem 
os impactos provocados às sementes e aos grãos, dimi-
nuindo os danos mecânicos e latentes”, explica a enge-
nheira agrônoma Maria Paula.

 Segundo a especialista, para que se inicie a colheita 
das sementes e dos grãos, a determinação da umidade 
é importantíssima. “Cada espécie tem o seu grau de 
umidade, determinado pelo ponto de maturação 
fisiológica, ou seja, o ponto em que a semente já se 

desligou da planta-mãe, não recebendo nutrientes dela. 
A semente de milho, por exemplo, é colhida quando 
o grau de umidade atinge 20%”, ressalta, abrindo um 
parêntese para informar que a colheita não coincide 
com o ponto de maturidade fisiológica. “No ponto de 
maturidade fisiológica, as sementes estão com teor de 
água elevado, o que impossibilita a colheita mecânica. 
Sendo assim, como as sementes e os grãos estão com 
o grau de umidade elevado para o beneficiamento e 
armazenamento, é imprescindível a sua secagem”.

 O tipo de secador e a temperatura de secagem são 
diferentes para sementes e grãos. A temperatura do 
ar de secagem das sementes varia de 38oC a 40oC, na 
massa de sementes, dependendo da espécie e do seu 
grau de umidade, o que geralmente torna o processo 
mais lento, gerando a necessidade de transilagem. 
Segundo a agrônoma, controlar a temperatura nos silos 
é primordial para garantir a qualidade das sementes. 
“Quando a semente é colhida e levada para o silo, em 
geral a umidade do grão está acima do esperado, sendo 
assim é necessário fazer a aeração das sementes no 
silo, pois elas continuam “respirando”, ou seja, colocar 
a semente em contato com o ar ambiente para diminuir 
a umidade, pois em excesso ela leva à proliferação de 
fungos e ao aumento de insetos. Nesse contexto, o 
controle da temperatura é essencial para que a secagem 
– processo que reduz a umidade da semente – seja feita 
de forma correta, visando atingir o nível adequado de 
umidade para o armazenamento (em torno de 13%)”, 
explica Maria Paula.

 Para monitorar todo esse processo, o DSMM 
possui um Sistema de Controle da Qualidade, onde 
tudo é registrado, desde a produção no campo até a 
colheita, secagem, beneficiamento, armazenamento e 
comercialização. “Além desse controle, que é exigido 
pelo MAPA, agora temos o monitoramento digital, o 
qual está trazendo ganhos reais e pode ser definido 
como mais um diferencial na produção de sementes 
da CATI”, avaliam os envolvidos em todo o processo de 
produção.

O processo de produção e secagem de sementes
e os benefícios da termometria digital

1 2
1 – Transilagem das sementes entre os silos | 2 – Amostragem de sementes em silos de armazenamento
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Casa da Agricultura

Com seus poucos mais de cinco mil habitantes, Iporanga, 
que na língua tupi significa Rio Bonito, é um município 
localizado no coração da Mata Atlântica, junto às mar-

gens do Rio Ribeira de Iguape e na foz do Ribeirão Iporanga, 
tem sua fundação datada como arraial no ano de 1755. 
Cercada por belezas naturais e ostentando o título de muni-
cípio com o maior número de cavernas no Brasil, é conhecida 
como a “Capital das Cavernas” e, em 1999, foi reconhecida 
como Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização 
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).
 É nesse cenário que a Casa da Agricultura local, fundada 
na década de 1960, desenvolve seu trabalho de levar tecno-
logia e aprimorar a agropecuária em harmonia com o meio 
ambiente, respeitando as tradições culturais e sociais de seu 
público-alvo: os agricultores familiares e as comunidades qui-
lombolas. “Em nosso município, a maioria dos agricultores é 
familiar, ou seja, possuem menos de quatro módulos fiscais, 
sendo a maior parte quilombolas, mas há muitos produ-
tores que não são”, informa Thiago Ramon da Silva Lisboa, 
zootecnista responsável pela unidade, que é conveniado 
pela Prefeitura, por meio do Sistema Estadual Integrado de 
Agricultura e Abastecimento (Seiaa). 

 Análises de solo; projetos para acesso ao crédito rural; 
ajuste na logística de compra de insumos e escoamento de 
produção; emissão de Declarações de Aptidão ao Pronaf 
(DAPs) e de Conformidade a Atividade Agropecuária (DCAA); 
incentivo ao preenchimento do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR); venda de sementes; são alguns dos serviços prestados 
pela Casa da Agricultura.  De acordo com a última atualiza-
ção do Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária (LUPA), o município possui 263 propriedades, 
onde as principais atividades são o cultivo de palmito pupu-
nha, a bananicultura, a criação de bubalinos e bovinos de leite 
e corte, a olericultura e a extração de resina de pinus. “Com 
exceção  da resina de pinus, cuja maioria da área pertence a 
um único produtor, mas que é repassada a meeeiros, todas as 
outras atividades são conduzidas por pequenos agricultores. 
Por isso temos uma grande preocupação em levar a eles no-
vas tecnologias, crédito rural e ferramentas de gestão, para 
que, além de produzir em quantidade e com qualidade, pos-
sam gerir as propriedades de maneira profissional para que 

tenham renda e emprego por meio da agropecuária e, assim, 
permanecer no campo, onde estão as suas raízes, principal-
mente os quilombolas”, explica Thiago, que conhece bem a 
realidade das comunidades locais, pois também é agricultor e 
quilombola.
 “Estamos investindo muito em ações para fortalecer 
as cadeias produtivas de bubalinos leiteiros e do palmito 
pupunha, pois, atualmente, são as mais rentáveis para os 
produtores, envolvendo um número expressivo de mão de 
obra familiar. Outro ponto importante no nosso trabalho 
é o acompanhamento do Projeto Microbacias II junto às 
comunidades quilombolas, que tem feito uma transformação 
social e econômica nessas comunidades e nos proporcionado 
uma grata satisfação como extensionistas de coração que 
somos”, complementa Rivaldo Maciel da Silva, oficial de apoio 
agropecuário da CATI, que trabalha na unidade há muitos anos. 
  Eduardo Antônio Sodrizeieski, conhecido como Mamute, 
diretor da CATI Regional Registro, à qual a Casa da Agricultura 
é ligada, reconhece a atuação dos técnicos locais em sinto-
nia com os assistentes da Regional, como a mola propulsora 
do desenvolvimento da agropecuária no município. “O tra-
balho da Casa da Agricultura vai além das ações de cunho 
técnico, pois, por conta do nosso público-alvo diversificado e 
que está inserido em uma região diferenciada do ponto de 
vista ambiental, se fez necessária uma atuação extensionista 
abrangente, com as famílias e as comunidades no centro do 
trabalho, o que a Casa da Agricultura tem feito muito bem”, 
avalia o diretor, que fala com conhecimento de causa, pois, 
por muitos anos, foi extensionista da unidade. 
  Para o prefeito municipal de Iporanga, que tem a economia 
baseada na agropecuária e no turismo de base ecológica, 
Valmir da Silva, a unidade é um centro de referência no 
atendimento aos produtores rurais. “O trabalho da Casa 
da Agricultura é muito importante, principalmente para os 
pequenos produtores, que, além de apoio técnico, têm acesso 
à tecnologia e conhecimento nas mais diversas atividades. O 
convênio que mantemos com o governo do Estado, além de 
proporcionar a complementação do quadro, possibilita que a 
Casa da Agricultura tenha um carro e um prédio para exercer 
suas atividades e seus projetos com qualidade”. 

CASA DA  AGRICULTURA DE 

IPORANGA
trabalhando para o 

desenvolvimento sustentável 
de comunidades tradicionais 

e agricultores familiares

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br
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FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Produtores trocam o boi pelo búfalo, investem no cultivo 

do pupunha com apoio da Casa da Agricultura
e conseguem permanecer na propriedade 

 Luiz Augusto de Lima e  Dionatan Uilians Delfino  têm res-
pectivamente 34 e 30 anos, sendo ambos filhos de produtores 
que enxergaram na propriedade rural o trabalho que deseja-
vam para o resto da vida, apesar das dificuldades inerentes à 
atividade. Mas nem sempre foi assim; até pouco tempo atrás, 
Luis era carreteiro na cidade de Santos, tendo voltado para o 
sítio após ver os bons resultados trazidos pelo comércio de 
leite de búfala, animal que tem se destacado como melhor 
opção de criação na região, por suas características mais ro-
bustas e de manejo. Ao retornar para o seu município, em 
busca de uma vida com mais qualidade, encontrou na Casa da 
Agricultura o apoio que precisava para se manter na atividade 
rural com renda. Atualmente, ele é criador de búfala leiteira e 
agricultor, tendo como principal atividade o plantio de pupu-
nha, que soma 10 mil pés cultivados em seu sítio, de 48 hec-
tares. Já Dionatan sempre trabalhou com gado de leite, mas 
pensou em desistir da atividade, por conta dos altos custos e 
da baixa rentabilidade. 

 Atualmente, os dois produtores se tornaram sócios na 
produção de leite de búfula e enaltecem o trabalho da Casa 
da Agricultura na sua tomada de decisão de continuar na pro-
priedade, garantindo a sucessão no campo, processo cada 
vez mais difícil. “O apoio dos técnicos foi fundamental para 
que eu pudesse fazer a transição da criação de bovino para 
bubalino, o que só trouxe ganhos e me fez desistir de deixar o 
sítio. Os búfalos são mais rústicos, adaptáveis na nossa região, 
e o leite de búfula tem comercialização certa nos laticínios. 
Além da orientação técnica, foram os técnicos da Casa da 
Agricultura que fizeram o projeto para que eu pudesse conse-
guir o financiamento para adquirir o plantel, que hoje conta 
com 30 animais e resulta em uma produção diária de 120 li-
tros, dos que estão em lactação”, conta Dionatan, ressaltando 
que, por conta dos bons resultados, tem conseguido “tocar” 
o sítio herdado do pai e já se alegra com o interesse do filho 
em ser produtor no futuro.

 COMUNIDADES QUILOMBOLAS
Microbacias II fortaleceu o trabalho de

extensão rural em parceria, com geração de renda e 
preservação da identidade cultural

  Ao todo, sete comunidades são atendidas pela Casa da 
Agricultura: Praia Grande, Bombas, Piririca, Porto Velho, 
Pilões, Maria Rosa e Nhunguara, abrangendo cerca de 300 fa-
mílias.  “O trabalho é realizado em parceria com a Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), tanto na 
assistência técnica como nos projetos do Microbacias II, os 
quais foram elaborados e acompanhados pela equipe da CATI 
Regional Registro e que têm sido imprescindíveis no desen-
volvimento das comunidades envolvidas (Bombas e Piririca 
não participam do Projeto). Desde o início das ações do 
Projeto, observamos uma melhora significativa na qualida-
de de vida dos quilombolas, pois  o mecanismo de escolha, 
no qual comunidade fala o que precisa e decide o que será 
adquirido, garante que as suas necessidades sejam atendidas 
de acordo com sua realidade”, avalia Thiago, acrescentando: 
“Além disso, a união de esforços e trabalhos afins, potencia-

liza os resultados que têm trazido desenvolvimento para os 
agricultores quilombolas, reforçando seu protagonismo como 
produtores”. 

 Como quilombola, Thiago fala de seu orgulho por desem-
penhar o papel de extensionista rural junto à sua comunidade 
e às demais. “O que me deixa muito feliz é o fato de que com 
os avanços conquistados pelas comunidades, cada dia mais os 
jovens estão tendo oportunidade de permanecer no campo. 
Também tem acontecido o retorno daqueles que saíram para 
buscar um caminho melhor, e agora estão vendo que esse lu-
gar pode ser alcançado com o trabalho na comunidade. E o 
Microbacias II tem tido um papel marcante nesse contexto, 
pois as ações estão sendo materializadas em equipamentos, 
máquinas agrícolas, infraestrutura logística e de transporte, 
entre outras coisas, que, além de impulsionar a agropecuária, 
está fortalecendo as atividades culturais e de turismo, e me-
lhorando  a produção e a comercialização dos produtos, mas 
principalmente a qualidade de vida das comunidades inseri-
das no Projeto”.

Ailton de Deus Soares Silva, diretor de Agricultura da Prefeitura; 
Rivaldo Maciel da Silva, oficial de apoio agropecuário da CATI; 
Carlos Henrique Pedroso, técnico agrícola da Prefeitura; e Thiago 
Ramon da Silva Lisboa, zootecnista: equipe dedicada que trabalha 
afinada para atender às demandas dos produtores rurais e das 
comunidades tradicionais, na Casa da Agricultura que teve seu 
prédio reformado recentemente, em um investimento de mais 
de R$ 168 mil, provenientes do Projeto Microbacias II.

Luiz e Dionatan - produtores
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ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE
QUILOMBO PORTO DOS PILÕES

 Sentado orgulhoso em frente ao trator adquirido com 
recursos do Microbacias II, o seu Pedro Rodrigues da Cunha, 
um dos moradores mais velhos da comunidade de Pilões, re-
lembra os tempos difíceis em que, para se cultivar a terra, os 
integrantes da comunidade tinham apenas a força do braço 
como instrumento e algumas poucas ferramentas rudimen-
tares. “Para plantar as sementes de milho, arroz e feijão, a 
gente usava a “saracoca” (um pedaço de pau afiado) para 
abrir os buracos. Para conseguir ir até a cidade mais próxima, 
Iporanga, distante cerca de 30 quilômetros, levávamos dois 
dias, inclusive para vender o pouco que sobrava das nossas 
roças que eram, praticamente, apenas de subsistência. Era 
um tempo de dificuldades“, conta o produtor, que junto com 
outros membros da Associação Remanescente de Quilombo 
do Bairro Pilões celebra as conquistas as quais estão trans-
formando a vida das mais de 40 famílias da comunidade, que 
têm na agricultura (olericultura e palmito pupunha) a princi-
pal fonte de subsistência e renda.
 E essa transformação, segundo José Guia dos Santos, ou-
tro membro da comunidade, teve início com os programas 
de compras governamentais, que ampliaram o mercado para 
comercialização de seus produtos, e culminou com a chegada 
do Projeto Microbacias II. “Quando acessamos o Microbacias 
II, com o apoio da CATI e do Itesp, e recebemos recursos para 
ampliar e diversificar as fontes de renda da nossa comunida-
de, que realmente tivemos condições de sonhar em ter uma 
melhor qualidade de vida e renda para nos mantermos na ter-
ra dos nossos ancestrais, que para mim é um pedaço do céu, 
apesar de todas as dificuldades”, salienta o produtor, conheci-
do como Zeca.
 João Benedito Rocha, também produtor na comunidade, 
está entusiasmado. “Os implementos e o trator que adqui-
rimos pelo Microbacias II nos ajudam em tudo, facilitam do 
plantio à colheita, incluindo o transporte, pois contamos com 
uma carreta; não precisamos mais depender de terceiros ou 
da prefeitura, e não perdemos mais as época de plantio e 
de entrega, pois podemos levar o nosso produto até a balsa 
para ser transportado, mesmo em período de chuva, o que 
não acontecia antes. Há algum tempo começamos a plantar 
uma pequena área de palmito pupunha e vimos que é uma 
excelente alternativa. Por isso, com os recursos do Projeto, 
adquirimos 130 mil mudas de pupunha que ampliarão muito 
a nossa produção e, consequentemente, a nossa renda”. Zeca 
complementa: “Com o Microbacias II, vimos que agregar va-
lor à produção é o melhor para aumentar a renda, então já 
estamos sonhando em montar uma fábrica para industrializar 
o palmito, que hoje vendemos in natura para fábricas locais”.

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE
QUILOMBO PRAIA GRANDE

 Situada às margens do Rio Ribeira de Iguape, a comuni-
dade Praia Grande é composta por cerca de 20 famílias, que 
vivem da agricultura de subsistência e do cultivo de palmito 
pupunha. “Porém, por sua localização e tradições, o turismo 
se apresenta como uma nova alternativa de renda para a co-
munidade. Por isso, o investimento dos recursos de mais de 
R$ 400 mil obtidos, pelo Projeto Microbacias II, na construção 
de um centro comunitário e receptivo para atender visitantes, 
foi uma das escolhas dos quilombolas”, informa Thiago, zoo-
tecnista da Casa da Agricultura.
 A chegada dos materiais para a construção do sonhado 
centro comunitário foi motivo de festa para a comunidade, 
mas também de muito trabalho. Com acesso feito apenas 
por barcos, o “grupo do arrebenta” (formado por integrantes 
da comunidade, a maioria de jovens), fez todo o transporte 
das pedras, areia e madeira (que chegaram de caminhonete 
até a parte que a estrada permite) em cestos carregados nas 
costas, até os barcos. “Contratamos uma empresa especiali-
zada para a construção, mas nos empenhamos na travessia 
dos materiais e no apoio geral. Saímos cedo de casa, sendo 
que muitos moram há muitos quilômetros do lugar onde o 
material é descarregado e têm que vir a pé, no meio da mata, 
depois de fazer o seu trabalho na roça (as principais ativida-
des cultivadas são a mandioca, o feijão e hortaliças). Mas vale 
a pena todo esforço, pois não podemos desperdiçar a opor-
tunidade que tivemos do Microbacias II”, conta João Luis de 
Moura.
 Sobre os barcos, o seu Benedito Messias Freitas, “co-
mandante” oficial da embarcação adquirida com recursos 
do Projeto, fala de como a vida melhorou. “Antigamente, era 
muito difícil o transporte aqui, pois na maioria das vezes era 
feito em pequenas canoas movidas a remo ou vara; leváva-
mos horas para chegar até o local de pegar outro transpor-
te para ir à cidade, em um trajeto inseguro. Esse barco e os 
motores que compramos com os recursos do Microbacias II 
nos ajudam em tudo, tanto para levar os aposentados para 
receber quanto os doentes para fazer tratamento e trazer as 
compras. É uma benção!”. 
 Em frente à pequena igreja que faz parte do núcleo central 
da comunidade e, atualmente, é, além de espaço religioso, o 
local para festas e reuniões, dona Iracema Pereira de Almeida, 
presidente da Associação, fala sobre o múltiplo uso do galpão. 
“Apesar de todas as dificuldades, que são muitas, eu tenho   
profundo orgulho de viver nessa terra e sonho em deixá-la para 
os mais jovens cuidarem, cultivarem e viverem nela. Nesse cen-
tro, além de concentrar as nossas atividades, também podere-
mos receber as pessoas que vem, principalmente para nossas 
festas religiosas, gerando renda; teremos um espaço para co-
zinha e também será utilizado como sede da Associação. Não 
vejo a hora de ele ficar pronto; rezo a Deus todos os dias”. 
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Trator recebido do Microbacias II
melhorou a vida da Comunidade Porto dos Pilões.

Centro comunitário unirá ainda mais
as famílias do Quilombo Praia Grande.
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Neste período de pós-modernidade do século 21 e de 
avanços tecnológicos que se multiplicam em uma ve-
locidade vertiginosa, palavras como tradição parecem 

estar localizadas em um passado distante. Mas nada é tão 
atual quanto falar da importância das comunidades tradicio-
nais no meio rural, no momento em que produção em harmo-
nia com o meio ambiente é a diretriz para o desenvolvimento 
rural sustentável dos pontos de vista econômico, social e am-
biental. Mas quem são esses povos tidos como tradicionais? 

 A categorização desses povos, como comunidades tradi-
cionais, é relativamente nova, tanto na esfera governamental 
quanto na esfera acadêmica ou social. Pesquisadores listam 
como parte de seu universo: quilombolas, indígenas, ribeiri-
nhos e caiçaras (que incluem pescadores artesanais).  A pri-
meira Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
das Comunidades Tradicionais foi instituída em dezembro de 
2004, no âmbito do governo federal. Em fevereiro de 2007, foi 
elaborada a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais (decreto n.o 6.040), de-
finindo-os oficialmente como “grupos culturalmente diferen-
ciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territó-
rios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição”.

 Nesse contexto, em 2011, por conta da inserção das 
comunidades indígenas e quilombolas, como Salvaguardas 
Sociais, no Projeto Microbacias II, a CATI começou a 
desenvolver um trabalho mais abrangente de assistência 
técnica e extensão rural (Ater) – que já vinha sendo feito há 
alguns anos com pescadores artesanais, vide matéria da página 
35 –, com um salto qualitativo nas ações. “Hoje, é possível 
dizer que as estratégias de Ater com os povos tradicionais 
ganharam um novo enfoque no Estado de São Paulo com as 
ações e os investimentos do Projeto, que têm contribuído 
para que as novas gerações de quilombolas e indígenas 
possam continuar em terras habitadas por seus ancestrais, 
com renda e emprego gerados localmente. Em parceria com 

a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), 
vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 
que atua com os quilombolas, e com apoio da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), que atua com os indígenas, foram 
executados os projetos que têm se mostrado propulsores de 
transformações em vários aspectos: valorização das tradições 
e da memória cultural, integração da produção agrícola com 
o meio ambiente e promoção de desenvolvimento econômico 
de acordo com os valores de cada etnia e comunidade”, 
explica João Brunelli Júnior, coordenador da CATI. 

RESULTADOS DO PROJETO MICROBACIAS II EM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

 Para se ter uma dimensão da atuação e do impacto 
das ações e dos investimentos do Projeto Microbacias II 
nas comunidades quilombolas e indígenas no Estado de 
São Paulo, é preciso caracterizar o seu universo:

• Aldeias indígenas existentes: 46
• Aldeias indígenas regularizadas: 14
• Aldeias (organizações) beneficiadas pelo Projeto 

Microbacias II: 9
• Percentual de atendimento: 64,28%
• Associações Remanescentes de Quilombo: 51
• Associações Remanescentes de Quilombo 

regularizadas: 35
• Associações Remanescentes de Quilombo 

beneficiadas pelo Microbacias II: 26
• Percentual de atendimento: 74,28%

Após sete anos de execução do
Projeto (2011-2018), contabilizam-se:

26 comunidades quilombolas beneficiadas,
com 62 projetos.

9 comunidades indígenas beneficiadas,
com 15 projetos.

Total investido até o momento nas comunidades 
tradicionais: mais de R$ 13 milhões.

COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

PAULISTAS

GERAÇÃO DE RENDA, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RESGATE CULTURAL 
POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DE ATER E DO PROJETO MICROBACIAS II

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

QUILOMBOLAS 
DO ESTADO

DE SÃO PAULO

TÊM CONQUISTAS SOCIAIS E ECONÔMICAS
COM O AUXÍLIO DO PODER PÚBLICO

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

Os grupos conhecidos como comunidades remanescen-
tes de quilombos foram constituídos pelos descenden-
tes dos escravos negros que, no processo de resistên-

cia à escravidão, originaram grupos sociais que ocupam um 
território comum e compartilham características culturais até 
os dias de hoje. Se originalmente os quilombos se mantinham 
isolados da sociedade, atualmente a situação é bem diferente 
graças às transformações sociais e econômicas promovidas 
com o apoio de ações, como o Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado, executadas por órgãos públicos como a CATI, o 
órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo.

ASSOCIAÇÃO DO QUILOMBO DO
RIBEIRÃO GRANDE/TERRA SECA

 Reconhecida como comunidade quilombola em 2008, a 
Associação Quilombo do Ribeirão Grande/Terra Seca, no mu-
nicípio de Barra do Turvo, é uma das comunidades que co-
lhem os frutos após a passagem do Projeto, que viabilizou R$ 
200 mil para a Associação formada por famílias descendentes 
de escravos.

 Com 65 anos de idade, Joaquim de Paula, um dos inte-
grantes da comunidade quilombola, lembra dos tempos de 
outrora. “Antigamente, não tinha estrada por aqui e sobrevi-
víamos daquilo que a gente produzia, como o arroz, o feijão, 
o café, além da produção de algumas hortaliças”, afirmou, 
ressaltando que “havia época em que o alimento ficava es-
casso por dificuldade na produção”. No entanto o rosto de 
Joaquim logo esboça um sorriso ao ser questionado sobre o 

Microbacias II - Acesso ao Mercado. “Depois de muitos anos, 
foi aberta a estrada, mas a gente não tinha como escoar nossa 
produção. Esse Projeto nos proporcionou a compra de um ca-
minhão, que permitiu levar nossos produtos até a cidade; isso 
gerou mais renda e garantiu que as famílias que aqui residem 
tivessem uma vida melhor”, explicou. A comunidade produz 
e comercializa hortaliças, palmito, banana, mandioca, feijão, 
cana-de-açúcar e arroz.

 A presidente da Associação Quilombo do Ribeirão Grande/
Terra Seca, Nilce Pereira dos Santos, afirma que viu no Projeto 
a possibilidade de geração de renda para a comunidade. 
“Além da compra do caminhão-baú para o transporte da pro-
dução, adquirimos armários, batedeira, beliches, colchões, 
fogão industrial, micro-ondas, freezer, geladeira, liquidifica-
dor, máquina de lavar roupa e panela de pressão. Passamos 
a investir, também, no turismo de base comunitária”, disse a 
presidente da comunidade tradicional, que recebe cerca de 
300 pessoas por ano, entre estudantes e pesquisadores de 
diversas partes do País, para conferir de perto o sistema agro-
florestal, um modelo de produção utilizado pelos produtores 
rurais da comunidade.

 Com a chegada do Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
Nilce afirma que o número de associados saltou de 60 para 
92. “Hoje, a comunidade conta com mais autonomia e as fa-
mílias que residem aqui perceberam que estamos crescendo 
cada vez mais. Dessa forma, as pessoas se associam, conse-
guem produzir mais e isso contribui para o fortalecimento, o 
reconhecimento, o desenvolvimento e também para a susten-
tabilidade da Associação”, disse.
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Comunidade do
Ribeirão  Grande/Terra Seca
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PODER PÚBLICO FAZENDO SUA PARTE

 Carlos Rodrigues dos Santos, filho da presidente da 
Associação Quilombo do Ribeirão Grande/Terra Seca, afirmou 
que a CATI e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo (Itesp) foram as responsáveis por, nas palavras dele, 
“abrirem muitas portas para a comunidade”. Carlos afirmou, 
ainda, que passou a investir em cursos voltados à área de tu-
rismo, pois percebeu que a comunidade conta com potencial 
para receber interessados em conhecer e entender a cultura 
quilombola.

ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA
SÃO MIGUEL ARCANJO DO MORRO SECO

 No município de Iguape, os integrantes da Associação 
Quilombola São Miguel Arcanjo do Morro Seco, reconhecida 
em 2006 e atendida com os projetos e ações da CATI, acre-
ditam que a história do local ultrapassa os 300 anos. “Meus 
avós, meus pais e eu nascemos nesse local. A história do bair-
ro já é bem antiga”, conta José de Assis Pereira, de 65 anos 
de idade. “Todos estão satisfeitos e felizes, porque o Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado foi o responsável por im-
pulsionar nossa comunidade”, ressaltou. O Projeto viabilizou 
cerca de R$ 200 mil, a fim de garantir a reforma do centro 
comunitário, além da compra de dezenas de equipamentos 
para a produção, tais como adubo, arado hidráulico, balança 
digital, batedeira semi-industrial, bebedouro, beneficiadora 
de arroz, café e cacau, cadeiras, caixas plásticas, calibrador de 
pneu, carreta agrícola, compressor, freezer, geladeira, liquidi-
ficador, plantadeira manual, roçadeiras, trator, entre outros 
produtos.

 Orgulhosas, as 20 famílias quilombolas que residem no 
local são uníssonas ao comunicar as melhorias obtidas por 
meio do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado. “Além 
das máquinas e dos equipamentos que nos ajudam a produ-
zir mais e escoar melhor nossos produtos, o Projeto permitiu 
que a comunidade adquirisse algumas roupas para nossa dan-
ça, o fandango”, disse. Fandango é uma dança característica 
da cultura afro-brasileira, com a participação de homens, mu-
lheres e crianças. Músicas típicas são cantadas com o acom-
panhamento de rabeca, violão e viola e a dança ocorre, prin-
cipalmente, quando há comemorações. “Já nos apresentamos 
em Barra Bonita, em Iguape, em São Paulo e a visibilidade 
da nossa cultura é importante”, lembrou. Por fim, José afirma 
que a CATI e a Fundação Itesp são parceiras da comunidade e 
que os técnicos de ambos os órgãos estão sempre dispostos a 
auxiliar as famílias quilombolas que moram por ali.

PROJETO PERMITIU QUE PARENTES
VOLTASSEM À COMUNIDADE

 A principal fonte de renda na comunidade, como em mui-
tas outras, é a produção agrícola. Embora a produção seja 
presença marcante na Associação Quilombola São Miguel 
Arcanjo do Morro Seco, as poucas alternativas de renda não 
deixavam opção para alguns integrantes. “Grande parte dos 
pais de família e jovens tinha que sair da comunidade ou 
trabalhar como assalariados, diaristas ou empreiteiros para 
garantia do sustento”, explicou Bernadete Pereira Alves, inte-
grante da comunidade, ao relatar que a filha, Rosilene Pereira 
Alves, saiu do convívio quilombola com a finalidade de buscar 
renda e melhores condições de vida no meio urbano.

 “Nasci e cresci na comunidade Morro Seco. Por volta 
dos 16 anos de idade, terminei os estudos e fiquei mais um 
ano com minha família. Depois, me casei e fui embora por-
que as condições não eram boas”, relatou Rosilene, filha de 
Bernadete. Após cerca de cinco anos longe da família e das 
raízes quilombolas, Rosilene voltou depois de um convite da 
própria mãe. “Durante o tempo em que fiquei fora, a comuni-
dade recebeu os incentivos do Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado e minha mãe contou sobre as melhorias na con-
dição de vida proporcionadas pelo Projeto. Foi então que de-
cidi retornar e permanecer”, afirmou Rosilene, dizendo, ain-
da, que auxilia a mãe na lavoura com o cultivo de mandioca, 
arroz, feijão e milho.

 Feliz por ter a filha por perto, Bernadete conta que o 
Projeto estancou o êxodo da comunidade. “O Microbacias 
II permite que os mais jovens possam vislumbrar um futuro 
melhor dentro da comunidade, sem a necessidade de saírem 
para buscar melhores condições”, disse a mãe, reiterando que 
sente orgulho em ser quilombola.

“DE SECO ESSE MORRO NÃO TEM NADA”

 Um dos integrantes mais antigos da comunidade quilom-
bola São Miguel Arcanjo do Morro Seco é Hermes Modesto 
Pereira, de 76 anos de idade. Neto de escravos, Hermes conta 
a origem do nome Morro Seco. “Há muitos anos, o povo se 
utilizava da caça para sobrevivência. Foi numa dessas épo-
cas de caça que uma equipe resolveu entrar nas matas para 
efetuar a caça. Esse pessoal andou por vários lugares até que 
começou a sentir sede e passaram a procurar por água. A tar-
de veio chegando e não conseguiram encontrar água, pois a 
área aqui é grande e foram embora. Em seguida, os mesmos 
caçadores resolveram adentrar novamente a mata. Só que 
dessa vez, já preparados, diziam: “Vamos caçar, mas vamos 
levar água, porque naquele morro não tem”. Outros diziam: 
“Vamos caçar no Morro Seco”, contou Hermes. Mesmo rece-
bendo o título de ‘seco’, Hermes garante que existem muitas 
fontes e afluentes espalhados pelo local. “Alguns até marcam 
história, como o Ribeirão da Bezerra, que nasce, corta toda a 
comunidade e deságua no Rio Morro Seco, onde os morado-
res antigos faziam as embarcações para Iguape”, concluiu.

Cleusa Pinheiro

Aquisição de trator e outros implementos
impulsionaram a agricultura no Quilombo Morro Seco.
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COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS 

MICROBACIAS II
RESULTADOS VÃO ALÉM DOS DADOS NUMÉRICOS

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

As comunidades quilombolas têm avaliado positiva-
mente o desenvolvimento do Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado, o trabalho da CATI e de seus 

parceiros, no desafio de desenvolver uma extensão rural vol-
tada a elas, fortalecendo a organização de suas entidades re-
presentativas, a busca por alternativas de renda e a produção 
sustentável, respeitando suas características culturais. 

 Isso tem acontecido, segundo as avaliações do Projeto, por 
conta dos excelentes resultados no que diz respeito às ações 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e ao aporte de 
recursos financeiros para iniciativas de produção, comerciali-
zação, fortalecimento organizacional e manejo de bens natu-
rais. “O apoio à produção tem proporcionado melhorias nas 
atividades agrícolas, favorecendo a consolidação de algumas 
comunidades produtivas e viabilizando a comercialização de 
produtos com qualidade, com o investimento de milhões de 
reais. No entanto os resultados vão além do que pode ser 
contabilizado em números, pois as ações têm favorecido uma 
maior integração entre os membros das comunidades, como 

resultado do empoderamento do processo de efetivação do 
investimento, onde os membros foram quem escolheu o que 
deveria ser feito, adquirido ou construído; bem como o forta-
lecimento da autoestima e dos aspectos culturais e identitá-
rios dos grupos”, avalia Márcia Moraes, socióloga responsável 
pelas Salvaguardas Sociais no âmbito do Microbacias II.

 Para Antônio Eduardo Sodrzeieski, conhecido como 
Mamute, diretor da CATI Regional Registro, que abrange 23 
das 26 comunidades quilombolas envolvidas no Microbacias 
II, o maior legado das ações executadas junto aos povos tradi-
cionais é a emancipação gerada. “O maior presente do Projeto 
para as comunidades é a independência que está sendo gera-
da. Está sendo traçado um novo horizonte, no qual elas estão 
deixando a dependência das áreas de assistência social e de 
viver de cesta básica, para se firmarem como agricultores e/
ou pescadores e extrativistas. Portanto, para mim, o grande 
legado do Projeto é a autonomia das comunidades, a melho-
ria em sua qualidade de vida e as infraestruturas que ficarão 
para as novas gerações”. 

MICROBACIAS II SOB A ÓTICA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE
QUILOMBO DO BAIRRO DA POÇA

 “Com os recursos do Projeto, adquirimos um veículo uti-
litário que tem sido muito útil a toda a comunidade, na área 
de produção e para o transporte de pessoas. Também com-
pramos um trator com carreta e uma câmara climatizadora 
para acondicionar a nossa produção de banana, que está 

mudando a nossa relação com o mercado, pois além de não 
depender apenas dos atravessadores e de ter que pagar caro 
por hora/máquina, podemos assegurar a qualidade de nossa 
banana (principal exploração agrícola e fonte de renda da co-
munidade), que é comercializada principalmente para a me-
renda escolar. Estamos finalizando a construção de barracão 
multiuso que, além de sede da nossa associação, será um es-
paço para reuniões, festas e garagem para os equipamentos 
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e implementos adquiridos. Esses benefícios têm mudado a 
vida na comunidade e incentivado os mais jovens a permane-
cerem aqui, apontando para um futuro melhor”, avalia Nilso 
Tavares da Costa, coordenador da Associação Remanescente 
de Quilombo da Poça, no município de Eldorado, ligado à área 
de atuação da CATI Regional Registro, falou sobre o Projeto, 
por meio do qual a comunidade recebeu um aporte de 
R$ 589.592,98.

https://www.youtube.com/watch?v=N4w76iU8OjY

 ASSOCIAÇÃO DO
 QUILOMBO DO ENGENHO

“Esse projeto está nos proporcionando a concretização de 
um sonho, pois há muito desejávamos ter um local adequa-
do para nossos festejos, reuniões e comunhão. Durante anos, 
tínhamos que subir o morro perto das casas, com madeiras 
e lonas, para montar um verdadeiro acampamento para nos 
encontrarmos como comunidade. Hoje, ao olharmos para 
toda a estrutura e a infraestrutura do nosso recém-construí-
do centro comunitário, as lágrimas vêm aos olhos, mas agora 
de felicidade. Outro grande benefício que tivemos foi o inves-
timento na canalização de água para as casas e para a pro-
dução agrícola, pois mesmo estando em uma região de água 
abundante, não conseguíamos ter recursos para canalizar em 
todos os lugares, pois estamos em uma região montanhosa”, 
conta emocionada, Vera Lúcia de Souza Rodrigues, presiden-
te da Associação do Quilombo do Engenho, no município de 
Eldorado / CATI Regional Registro, onde o investimento do 
Projeto foi de R$ 409.532,32.

https://www.youtube.com/watch?v=x2j5csacZ00

ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE 
QUILOMBO DA BARRA DE SÃO PEDRO

DO BAIRRO GALVÃO
 “Pelo Projeto adquirimos um trator com carreta e constru-
ímos um galpão multiuso, bens que não teríamos condições 
de comprar sozinhos. Dois de nossos jovens fizeram curso de 
tratorista na Casa da Agricultura e estão aptos para operar 

os equipamentos. O nosso tempo de trabalho foi reduzido e 
fazer o transporte da produção de banana ficou muito mais 
fácil. O barracão que construímos, além de guardar os nos-
sos valiosos equipamentos, também é utilizado, junto com 
o centro comunitário que já temos, para receber as pessoas 
e realizar as nossas festas. Só temos a agradecer, primeiro a 
Deus, depois ao governo do Estado e a esse Projeto que veio 
para melhorar a vida de comunidades como a nossa”, Jacira 
Rodrigues dos Santos Oliveira, presidente da Associação 
Remanescente de Quilombo – Barra do São Pedro do Bairro 
Galvão, município de Iporanga/CATI Regional Registro, onde o 
investimento do Projeto foi de R$ 313.927,61.

https://www.youtube.com/watch?v=eEznuv4J1gs

ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES
DE QUILOMBO DO BAIRRO

 PEDRO CUBAS DE CIMA
 “Tudo o que conquistamos com os recursos do Microbacias 
II trouxe uma nova esperança para que os mais jovens possam 
continuar na nossa terra, cuja regularização foi conquistada 
com muita luta. Construímos o nosso centro comunitário em 
módulos de contêiner, pois assim teremos espaço para diver-
sos ambientes, voltados para toda a comunidade: sede da as-
sociação, biblioteca e local de estudos, cozinha comunitária, 
banheiros e salão para festas. O trator e os implementos faci-
litaram o nosso trabalho na produção de pupunha, pois antes, 
quando precisávamos carregar a produção, tinha que ser na 
cabeça ou em lombo de animal. Muitos que saíram da comu-
nidade estão vendo uma oportunidade de ficar e quem está 
tem a certeza de dias melhores, com mais renda e qualidade 
de vida. Por isso digo aos jovens: ‘Essa é uma oportunidade 
que não podemos deixar passar, estudem e trabalhem para 
ajudar a comunidade a crescer e se fortalecer cada vez mais. 
Nós, os mais velhos, fizemos isso, honrando os nossos ante-
passados e vocês devem continuar para manter viva as tradi-
ções e o modo de vida quilombola’”, Edvina Maria Tié Braz da 
Silva, a dona Diva, integrante da Comunidade, localizada no 
município de Eldorado/CATI Regional Registro, que recebeu 
investimento de R$ 443.898,69.

https://www.youtube.com/watch?v=ucblG-04UCk

Microbacias II trouxe esperança, união e fortaleceu a produção dos Quilombos Galvão e Pedro Cubas de Cima
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Aldeias
do litoral sul

APRENDENDO A VIVER ENTRE OS TUPI-GUARANIS
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Um dia os portugueses chegaram e a terra que era habi-
tada por guaranis, tupis, kaigangues, terenas, krenak e 
outras etnias foi tomada por novos costumes, diferen-

tes hábitos, novas doenças. A partir daí, transcorridos mais de 
500 anos, período em que a maioria foi dizimada ou sucum-
biu, os indígenas brasileiros tentam restabelecer, preservar e 
manter sua cultura por meio do artesanato, das danças, dos 
cantos, da agricultura, da alimentação e do idioma repassado 
às novas gerações.

 Segundo Cristiano Hutter, coordenador regional da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), somente nos Estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro existem 46 territórios indígenas, 
os quais compreendem 70 aldeias, 63 delas estão no Estado 
paulista, onde a relação entre a CATI e as associações e coo-
perativas indígenas foram intensificadas após o lançamento, 
em 2011, do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(PDRS) – Microbacias II – Acesso ao Mercado, que previu pro-
jetos de etnodesenvolvimento, colocando os extensionistas 
da CATI em maior contato com a população indígena exis-
tente, tanto no litoral quanto no interior do Estado. “Foi um 
aprendizado, de lado a lado, um ‘namoro’ com altos e baixos, 
idas e vindas, até que começassem a compreender as dife-
renças e peculiaridades de cada etnia indígena mas, principal-
mente, as diferenças relacionadas ao público mais constante 
da CATI, os produtores rurais”.

 A burocracia a ser enfrentada, a exigência para que esti-
vessem organizados em associações e cooperativas devida-
mente cadastradas, em consonância com as exigências do 
contrato com o Banco Mundial, financiador junto com o go-
verno estadual do Microbacias II, levou tempo, desgastou as 
relações, incitou à desconfiança e, por fim, acabou vencen-
do a expectativa de aproveitamento da verba de R$ 200 mil 
para cada projeto de etnodesenvolvimento aprovado visando 
à melhoria de vida dessa importante parcela da população 

genuinamente brasileira. Em contrapartida, teriam que arcar 
com 1%, quantia quase simbólica, porém representativa para 
essas populações. 

 Com essa oportunidade em mãos, a CATI Regional São 
Paulo tornou-se responsável por sete projetos, sendo seis 
no litoral sul de São Paulo, mais especificamente nos municí-
pios de Mongaguá (3), Peruíbe (2) e Itanhaém (1), e um em 
Parelheiros, na divisa entre a capital paulista e o município 
de São Bernardo do Campo. No litoral norte e no interior 
do Estado, outras Regionais CATI também se mobilizaram. 
O maior desafio é que cada aldeia, cada etnia possui carac-
terísticas, necessidades e anseios próprios. Levou tempo, os 
projetos foram sendo acertados aos poucos, em um ritmo di-
ferente das associações e cooperativas de produtores rurais 
acostumadas aos meandros da administração pública. Tudo 
era arduamente discutido entre as lideranças indígenas – os 
anciãos e os novos caciques e presidentes de associações –, 
os extensionistas da CATI na linha de frente e, muitas vezes, os 
funcionários da Funai na intermediação. 

 Em função da localização e da vocação natural, a maioria 
optou por incrementar o turismo como forma de divulgar e 
perpetuar a cultura indígena, mas outros também investiram 
em melhorar a agricultura e com essa atividade o fornecimento 
de alimentos para a própria aldeia e o excedente para venda 
em feiras livres e/ou políticas públicas de aquisição de alimen-
tos, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

 A Associação Guarani Nhe’E Porã, nascida às margens da 
represa Billings, adquiriu  um barco de alumínio com motor e 
os equipamentos de informática, móveis, TV e implementos 
agrícolas estão em fase de aquisição. O barco já leva turistas 
para passeios pela represa; enquanto se divertem, eles tam-
bém aprendem um pouco sobre a vida e os costumes da na-
ção Guarani. A outra função do barco é o transporte de indí-
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genas que vivem na outra margem da represa. Quem coman-
da o vai-e-vem dos barcos na Aldeia Krukutu, na Estrada do 
Curucutu, é Tranquilino Karaí Martines. “Atualmente, temos 
três barcos e treinamos mais pilotos; é o nosso meio de trans-
porte para trazer as crianças para a escola, bem como pesso-
as doentes, enfim, é de grande auxílio; antes tínhamos que 
remar em dias calmos ou de ventanias”, relembra Tranquilino, 
que ainda espera ver um projeto de piscicultura na represa. 
“Ia melhorar muito a nossa renda”, afirma. A Aldeia Krukutu, 
nome que veio do canto das inúmeras corujas existentes por 
ali, é comandada por um cacique jovem, Fábio da Costa, que 
dá plantão na Unidade Básica de Saúde (UBS) instalada na al-
deia que também é aparelhada com um Centro de Educação 
e Cultura Indígena (Ceci) e uma escola que vai da 1.a até a 
9.a série do ensino básico e emprega funcionários indígenas e 
não indígenas. Uma delas é Kerexu Mirim, que com 22 anos 
é a presidente da Associação. “Boa parte da renda vem do 
turismo com os passeios, da venda de artesanato, camisetas 
e outros artigos”, conta Kerexu, informando que sete aldeias 
vivem nos 16 mil hectares homologados. Esperta com seus 
22 anos, Kerexu aprendeu com o pai Olívio, que foi o primeiro 
presidente da Associação formada em 2001. “Nosso foco é 
incentivar o turismo e oferecer cada vez mais produtos para 
esse público”, afirma com segurança. 

 Descendo para o litoral, nossa equipe de reportagem 
encontrou muita diversidade. Em Mongaguá, a Associação 
Indígena Guarani Tenonderã (aldeia Itaoca Guarani) e Asso-
ciação Indígena Tupi Tape Porá (aldeia Itaoca Tupi) optaram 
pela construção de centros de recepção ao turista. Distantes 
um do outro cerca de 300m, cada um tem finalidades diferen-
tes, embora o padrão de construção seja bem parecido. O dos 
tupis fica ao lado da escola que atende a ambas as aldeias; 
com o Projeto Microbacias II receberam mudas de banana e 
outras frutíferas e também de palmito pupunha. A presidente 
da Associação, Ivoneide da Silva, tem planos para uma pada-
ria artesanal. “Como ficamos mais próximos da estrada, as 
pessoas chegam facilmente até aqui, queremos comercializar 
nossos produtos também nesse local (eles já levam produ-
tos da horta para venda na feira promovida pelo grupo de 
Economia Solidária) e convidá-los a participar de nossas fes-
tas. Fomos visitar comunidades quilombolas em Peropaba, 
na região do Vale do Ribeira, e voltamos com muitas ideias 
que podem gerar renda para a comunidade”, afirma Ivoneide. 
A CATI irá proporcionar os cursos de panificação artesanal e 
outros. Uma subida de uns 300 metros separa um Centro 
Cultural de outro. Os objetivos de venda de artesanato e 
produtos locais e divulgação da cultura são os mesmos, mas 
têm outra finalidade também, que é o atendimento de saúde. 
Nela foi necessária a construção de um muro de arrimo e está 
prevista a compra de equipamentos de informática, eletrôni-
cos e eletrodomésticos. 

 Ainda em Mongaguá, a visita à aldeia Aguapeú (Asso-
ciação Indígena Guarani Tekoa Aguapeú-Aiguata) é parte do 
que é oferecido aos turistas: a única forma de chegar é de 
barco; da margem do riacho até a escola, primeiro ponto de 
parada, é uma íngreme subida de uns 100 metros. Esse é o 
caminho que eles fazem todos os dias. Por ali chegaram as 
quatro mil mudas de bananeiras, os insumos e equipamen-
tos, assim como os materiais para construção de uma câmara 
de climatização para bananas. A dificuldade do acesso é re-
compensada pela vista deslumbrante que se tem lá de cima. 
Foi tão inesquecível para os nômades guaranis, que eles vol-
taram para lá depois de muito tempo fora e, com a sabedoria 
do posseiro que havia tomado as terras, voltaram a ocupar 
o território. Quem conta esta história é Roberto Martim da 
Silva, tesoureiro da Associação. O cacique é seu irmão Sergio, 
de 34 anos. A comunidade é muito unida e, com isso, várias 

conquistas foram feitas. A CATI tem ajudado na implantação 
de um sistema agroflorestal onde foram plantadas frutífe-
ras diversas, mandioca, pupunha e o colorido milho guarani. 
“Apesar de não ser usada tanta tecnologia, eles conseguem 
com manejo uma produção que alimenta as famílias e ainda 
gera um excedente para fornecer ao PNAE e à feira local. Para 
isso, adquiriram pelo Projeto Microbacias II, quatro tendas e 
também um veículo utilitário e uma carreta, além da refor-
ma de um galpão e a construção de uma câmara climatiza-
dora para as bananas”, explica o diretor da CATI Regional São 
Paulo, cientista social Flávio Rizzi. Anteriormente, atuando no 
Vale do Ribeira, Rizzi, que assumiu a diretoria técnica há pou-
co mais de um ano, soube se adaptar à nova realidade que 
apresenta problemas tão parecidos com outras comunidades 
tradicionais. “É preciso, antes de tudo, saber ouvir e enten-
der; não adiantam propostas prontas, tudo é fruto de muito 
debate entre eles e deles com as instituições, isso resultou em 
várias demandas e alterações nos projetos porque querem o 
respeito às suas tradições”, explica Flávio. Também focados 
no turismo, a Associação conta com quatro barcos que fazem 
os passeios turísticos pelo rio Aguapeú e, além da locomo-
ção das pessoas, transportam a produção das 20 famílias da 
aldeia, que é totalmente sustentável. Comandados pelo caci-
que Sergio, eles têm grande respeito ao meio ambiente e ao 
território de rara beleza que ocupam.

 Todas as aldeias visitadas contam com lideranças jovens, 
tanto na cacicagem quanto na presidência das Associações; 
têm havido renovação e também muitas divisões de aldeias 
em uma mesma terra indígena. As crianças indígenas, falan-
do em tupi-guarani e algumas também em português, correm 
alegres, ruidosas e curiosas por todas as aldeias; é visível o 
aumento das populações indígenas que já passaram por mo-
mentos de quase extinção. O objetivo, entre outros, como a 
definição de prioridades diferentes em cada uma delas, é a 
ocupação da terra. Quem explica um pouco dessa lógica indí-
gena, por ter vivenciado muitas situações de disputas internas, 
é o extensionista Luiz Gustavo Villela, da Casa da Agricultura 
de Peruíbe. Da aldeia-mãe, da Terra Indígena Piaçaguera, 
surgiram nove aldeias e duas Associações: Associação Terra 
Indígena Piaçaguera (Atip) e Associação Indígena Taniguá 
(Aigt). Dentre as lideranças, duas mulheres fortes e de opi-
niões diferentes: Lílian Gomes Fernandes, em Piaçaguera, e 
Miriam Dina dos Santos Oliveira, na aldeia Tabaçú.

 Lilian sonha com a autonomia das aldeias em relação à 
renda. “Esperamos tirar todo o sustento das nossas ativida-
des, não temos um espírito consumista, mas queremos nos 
manter com dignidade”, diz a líder. Muitos ainda precisam tra-
balhar na cidade em empregos precários, como construção 
civil ou estradas. Por isso estão criando mais oportunidades; 
com o Projeto Microbacias II pretendem construir um centro 
de recepção ao turista para escoar artesanato e produtos; 
plantam o palmito juçara com mudas produzidas na aldeia, 
também têm orquidários; e o Sistema Agro-Florestal (SAF) e o 
círculo de bananeiras para filtragem da água têm sido implan-
tados; foram adquiridas mudas de frutíferas variadas; têm pe-
quena horta comunitária. “Felizmente, temos contado com a 
assistência técnica da CATI para essas ações”, comenta Lílian, 
que, além de ser professora, complementa a renda vendendo 
artesanato na Feira da Liberdade, na capital paulista. 

 Da Terra Indígena Piaçaguera, Luiz Gustavo também 
viu nascer, sob a liderança da pedagoga formada pela 
Universidade de São Paulo (USP), Miriam Dina dos Santos 
Oliveira, a aldeia Tabaçú Reko Ypy, que congrega nove famí-
lias. Itamirim, como é conhecida por todos, mudou-se com 
a família para um terreno alagadiço, as primeiras chuvas os 
pegaram morando em tendas de plástico, depois casinhas de 
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pau a pique (ainda resta uma para visitação). Em janeiro deste 
ano (2018), eles conseguiram, por meio de um projeto federal 
(Projeto Teto), a construção das casas de madeira com teto de 
sapê. O sistema é de palafitas por causa da umidade; em dois 
dias, um mutirão de 250 pessoas transformou a aldeia em um 
alegre colorido de casinhas verde-claro construídas ao redor 
da ocaruçu, uma grande oca aquecida pelo “fogo sagrado”, 
onde recebem os visitantes. A cerimônia “Tataruçu Katu” (re-
acendimento do fogo sagrado da união) há dois anos passou 
a fazer parte do calendário de eventos oficial de Peruíbe (final 
de semana da lua nova de agosto). Os turistas são convida-
dos, nessa época e durante todo o ano, não só a visitar, mas 
a vivenciar o dia a dia na aldeia e a participar de várias ações, 
das pinturas e aos gritos de guerra, às danças e aos cantos de 
festa. 

 Itamirim, que já foi casada com um juruá e passou um 
tempo fora, voltou para a aldeia tupi com a missão de viver 
da forma mais tradicional possível. “As cestas básicas que nos 
eram oferecidas trouxeram obesidade e doenças, agora que-
remos retomar nossa alimentação, servir aos turistas comidas 
típicas, chamá-los a participar de nossas festas, danças, rituais 
de pintura, enfim, nossa proposta para o Microbacias II é de 
uma grande oca de madeira e sapê e seis ocas menores para 
as festas e jogos realizados na aldeia. A terra é muito ruim, 
resultado de anos de mineração; tentamos a agricultura, mas 
é muito complicada e não é a nossa prioridade, então foca-
mos no plantio de urucum e jenipapo, ambos usados para 
as pinturas vermelho e preta usadas nas cerimônias e no dia 
a dia da aldeia”, diz Itamirim, ao lado do filho Kelvin, de 18 
anos, presidente da Associação. A jovem índia tupi tem mais 
quatro meninas e é casada com o cacique da pequena aldeia 
de 45 habitantes. No curso de Turismo de Base Comunitária, 
oferecido em parceira entre a CATI e a Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), Itamirim e vários integrantes de outras al-
deias aprenderam que o compartilhamento pode ajudar a to-
dos e que a comunicação é a alma e a arma do negócio; e têm 
usado as redes sociais para divulgar as culturas tupi e guara-
ni. Desse marketing, Itamirim, Sergio, Roberto, Lílian, Kerexu, 
Ivoneide e outros pretendem tirar o sustento das famílias, 
que só tendem a crescer. 

 Como os costumes são diferentes, as opções também o 
são. Os guaranis sempre foram um povo nômade, mas agora 
procuram o estabelecimento e o sustento das famílias em 
terras homologadas. Foi em busca de rios de águas limpas, 
peixes, mata e caça abundante que os guaranis chegaram 
ao pé da Serra do Mar, em Itanhaém, e fundaram, com 18 
famílias, a aldeia Rio Branco e, posteriormente, a Associação 
Indígena Mbya Guarani Piray Porã, que já adquiriu, via Pro-
jeto MicrobaciasII três minitratores para ajudar nos plantios, 
que vão dos grãos às hortaliças, olerícolas, frutíferas e flores 
ornamentais. Para chegar até lá, é preciso percorrer cerca de 
25km de sinuosa estrada de terra. Atualmente, pagam fre-
te para levar a mercadoria; com a aquisição de um veículo 
pretendem baratear o custo e reverter em mais renda para 
todos. Os sistemas incentivados pela Casa da Agricultura de 
Itanhaém e pela Prefeitura local são o consórcio de culturas e/
ou o agroflorestal, dependendo de cada caso, já que as roças 
são individualizadas por famílias e as casas de alvenaria mais 
afastadas umas das outras. 

 O presidente da Associação é Ribeiro da Silva, o Ribeirinho, 
que como qualquer agricultor tem orgulho das batatas-do-
ces de cor alaranjada, do colorido milho guarani, tradicional 
na cultura indígena, e da coleção de mais de 30 espécies de 
diferentes orquídeas que tem em sua mata de palmito juça-
ra. O seu vizinho mais próximo é Kwaraí, ou Marcos da Silva 
Laurindo, um índio que veio a pé do Paraguai e ajudou a fun-
dar a aldeia Rio Branco. “Eu gosto de plantar, descobri que 

quero ser agricultor e também fiz o curso de agente ambien-
tal. Quero fazer certo, direito; participei de excursões em 
Barra do Turvo (Vale do Ribeira) organizadas pela CATI para 
aprender”, conta Kwaraí (sol em tupi-guarani), que também 
fez o curso para ser o agente ambiental da aldeia. Pelo jeito 
aprendeu, sua roça de banana e pupunha, consorciada com 
plantio de alface e couve, é bonita de se ver e também mo-
tivo de orgulho para esses indígenas que escolheram a mata 
para viver, preservar e dela tirar o sustento das famílias. Eram 
nômades; já não são mais, fincaram raízes e querem uma vida 
melhor.

 Ângela Sartori, da CATI Regional São Paulo, tem acompa-
nhado todas as compras, auxiliado nos orçamentos e na pape-
lada burocrática exigida, tão nova quanto desconhecida para a 
maioria das comunidades indígenas. “Aprendi muito em todo 
esse contato com os indígenas, enriqueceu minha vida, minha 
cultura, me tornei de fato uma extensionista”, afirma Ângela, 
que tem feito esse trabalho em todas as aldeias, onde passou 
a ser recebida com carinho e muitos pedidos de auxílio nas 
questões que ainda não dominam, mas que pouco a pouco, 
entre idas e vindas a cartórios e em meio a toda papelada 
necessária, vão aprendendo como funciona esse complicado 
mundo dos juruás. 

 O extensionista Newton Rodrigues foi um dos pioneiros 
e é grande entusiasta da relação com as comunidades tradi-
cionais. “Requer tempo e muito trabalho apoiar pessoas que 
estão em estado de extrema pobreza ou que sofrem discrimi-
nação, a fazer a trajetória para serem gestores dos seus pro-
jetos e terem uma vida com perspectiva. Agradeço a todos 
que trabalharam no Microbacias II, para viabilizá-lo, pois pelo 
Projeto tive a oportunidade de me realizar profissionalmente. 
Lá na frente citarei o poeta Neruda: ‘Confesso que vivi!’”. 

 A esperança de um lado e de outro é que essas relações 
se fortaleçam, independente de projetos. Hoje, a CATI e as 
comunidades indígenas estabeleceram um vínculo de con-
fiança, proporcionado pelo trabalho desses e de outros ex-
tensionistas, como Maurício Rubio Pinto e Antonio Marchiori, 
ambos atuando no litoral norte, em aldeias de São Sebastião 
e Ubatuba, respectivamente, ou ainda João Pacheco de 
Almeida Prado, na região de Bauru, onde a extensão rural 
também vem fazendo um respeitado trabalho junto a várias 
aldeias do interior paulista. São nesses espaços conquistados 
que a CATI tem dado continuidade e suporte às comunidades 
tradicionais; é um caminho sem volta para todos que se en-
volveram nas questões indígenas, um caminho que se preten-
de seja longo e duradouro.

Divulgação – cultura indígena

Atividades e modo de vida na aldeia Krukutu –

www.tenondepora.org.br

Atividades nas aldeias associadas à Associação Terra 

Indígena Piaçaguera (Atip) –

www.vivencianaaldeia.org.br 

Mongaguá – aldeia Aguapeú (13) 99695-1883 –

Cacique Sergio – passeios de barco.

Peruíbe: aldeia Tabaçú – contatos: (13) 99658-4168

Itamirim e (13) 99130-7242 – Kelvin | aldeia Piaçaguera 

(13) 99115-5168 – Lílian – liliantupy@yahoo.com
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A história dos pescadores de Ilhabela começou há mui-
to tempo, quando o acesso à Baía de Castelhanos era 
ainda mais difícil do que é atualmente; e praticamente 

só se chegava e saía de barco e era preciso buscar alterna-
tivas para que os pescadores pudessem conservar por mais 
tempo o pescado. A abundância de cachoeiras permitiu que 
fosse aproveitada a água para obter energia elétrica e, com 
isso, construir uma câmara fria e guardar o pescado para dias 
melhores. 

 Essa foi apenas uma primeira conquista já há mais de uma 
década, acompanhada de perto pelo extensionista da Casa 
da Agricultura de São Sebastião, Maurício Rúbio Pinto, um 
paulistano de alma caiçara que começou a atuar na CATI em 
1990 e viu que antes de aplicar tudo que havia aprendido na 
faculdade de Engenharia Agronômica, era preciso ouvir as co-
munidades para desenvolver um trabalho de extensão rural. 
“As comunidades sabem o que querem, elas têm um plano; é 
preciso ouví-las, entender suas prioridades para poder ofere-
cer os melhores canais e caminhos para conseguirem aquilo 
que desejam. Como o poder público pouco chega até elas, 
quando chega uma instituição como a CATI, que atende nos 
lugares mais longínquos, as lideranças acabam envolvendo o 

extensionista nos mais diversos problemas, já que a carência 
costuma ser grande e em todos os aspectos, enfim muitas 
demandas que não podem ser ignoradas e, certo modo, for-
talecem o processo de planejamento participativo”, explica 
Maurício, que atende tanto as comunidades tradicionais de 
Ilhabela quanto de São Sebastião, municípios da área de atu-
ação da CATI Regional Pindamonhangaba.

 Nessa parte do litoral norte, a agricultura foi muito reduzi-
da devido à criação de unidades de conservação e à expansão 
imobiliária, então o trabalho do extensionista acaba natural-
mente se voltando às comunidades tradicionais: indígenas e 
pescadores artesanais, ambas voltadas à vocação natural da 
região: a pesca e a silvicultura. O turismo favorece a venda 
do artesanato local e o modo caiçara de viver, com sua cul-
tura própria e alimentação típica à base de peixes e frutos do 
mar. Os hotéis, pousadas e restaurantes são ótimos pontos de 
venda e os pescadores artesanais descobriram que esse é um 
bom filão para o comércio de pescados. Porém o turismo traz 
consigo a especulação imobiliária e foi preciso que as comuni-
dades se organizassem para a demarcação de suas terras. Esta 
foi a conquista da Associação dos Moradores e Pescadores 
Artesanais da Baía de Castelhanos, a “AmorCastelhanos”.

PESCADORES 

ARTESANAIS

UMA MANEIRA CAIÇARA DE OFERECER PESCADOS
E FRUTOS DO MAR DIFERENCIADOS E ALAVANCAR

O TURISMO NO LITORAL NORTE PAULISTA
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br
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 Quem conta sobre esta trajetória é a ex-presidente da 
Associação, Angélica de Souza, que nasceu na Praia Mansa, 
na Baía de Castelhanos. Segundo ela, foi exatamente o amor 
a essa terra que a levou a participar de ações para preservá-la; 
conseguiu junto com outras lideranças o Termo de Autorização 
de Uso Sustentável (Taus), expedido pela Secretaria de 
Patrimônio da União, que reconhece a terra caiçara e o direito 
dos moradores ao manejo dos recursos naturais. “É possível 
usufruir e passar às futuras gerações”, frisa Angélica, afinal, há 
mais de 500 anos, como conta a história, os portugueses já se 
referiam à população indígena do arquipélago como “homens 
pescadores-coletores do litoral”.

 “As políticas públicas foram muito importantes, abriram 
novas oportunidades de comercialização; o associativismo 
e o cooperativismo são fundamentais no trabalho de exten-
são rural” afirma o técnico. O Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com a 
CATI e a Prefeitura, trabalhou na criação e no fortalecimento 
da Cooperativa de Pesca de São Sebastião (Cooperpescas) e 
foram oferecidas capacitações em Boas Práticas para a ma-
nipulação e beneficiamento do pescado e está nos planos 
das Prefeituras de Ilhabela e São Sebastião a possibilidade 
de compra de peixes para a merenda escolar. “Por meio do 
planejamento participativo, os pescadores se tornaram pro-
tagonistas do seu próprio desenvolvimento e a comunidade 
tem aprendido a caminhar sozinha; esse é o papel da CATI: 
oferecer as ferramentas e direcionar as demandas”, conclui 
Maurício Rúbio, que diz ter aprendido muito nessa convivên-
cia comunitária. “Houve muitos avanços de lá para cá, as co-
munidades isoladas de Ilhabela hoje têm internet e energia 
solar, estão sendo desenvolvidos projetos de saneamento e 
melhoria das habitações e escolas foram construídas. Na Ilha 
de Búzios, uma das várias do arquipélago, uma mulher se des-
taca como forte liderança”, diz o extensionista, referindo-se 
a Benedita Aparecida Leite Costa, há mais de 30 anos líder e 
atual presidente da Colônia de Pescadores de Ilhabela. “Mas 
ainda é um constante aprendizado e um desafio para os ex-
tensionistas da CATI”, afirma Maurício.

 Em Caraguatatuba, o cenário é diferente, pois o município 
conta com vários produtores de hortaliças, frutas e leite, 
além da pesca artesanal e da maricultura. Quem atende a 
todas essas demandas, inclusive os maricultores da Praia 
da Cocanha, é Gilberto Figueiredo. Vindo da região de Mogi 
das Cruzes, o engenheiro agrônomo há cinco anos também 
teve que enfrentar o desafio de trabalhar com comunidades 

tradicionais. Enfrentou, junto com os 19 associados da 
Associação dos Pescadores e Maricultores de Caraguatatuba, 
um momento difícil que foi o vazamento de óleo ocorrido em 
2013 na região que deixou os maricultores fora da atividade 
por mais de dois anos. “Para receber a indenização da 
Transpetro, subsidiária da Petrobras (Petróleo Brasileiro S/A), 
eles tinham que ter tudo regularizado e trabalhamos, a CATI e a 
Prefeitura (Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca), 
no fortalecimento da Associação e na regularização como o 
necessário preenchimento da Declaração de Conformidade à 
Atividade Aquícola (DCAA), entre outros quesitos. 

 Gilberto lembra que nessa época foram oferecidas várias 
capacitações e alguns se interessaram pela olericultura e co-
meçaram a cultivar e vender hortaliças, já que não tinham 
mais como gerar renda da atividade. “Caraguatatuba é di-
ferente de São Sebastião, aqui temos uma agricultura mais 
relevante, somos grande produtores de berinjela e cambuci, 
por exemplo, e eles se inseriram nessa atividade. Hoje, alguns 
seguem como uma atividade paralela”, conta Gilberto, que é 
responsável na CATI pela cadeia da olericultura. 

 No marisco tiveram que recomeçar do zero com novas 
fieiras de mariscos, “aí eu fui aprendendo com eles um pou-
co mais da maricultura”, José Luiz Alves, uma das lideranças 
mais antigas da Associação, contando que foram momentos 
difíceis e até hoje não conseguiram atingir os 100% produzi-
dos à época do desastre ambiental. “Em 2015, começamos a 
refazer a fazenda de mariscos, cuja coleta leva quase um ano; 
de 2016 até agora, chegamos a 60% da produção antiga. No 
total, serão necessários cinco anos”, explica José Luiz, dizendo 
que a indenização total ainda não foi paga, alguns recebem a 
título de auxílio (que será descontado) dois salários mínimos, 
alguns há mais e outros há menos tempo.

 O que vale é que os criadores de mexilhões são organi-
zados, comercializam diretamente o próprio marisco em 
quiosques, restaurantes, hotéis e pousadas; também vendem 
para os turistas, se alternando, para que todos ganhem, ou 
dividindo o lucro entre todos. Alguns turistas, mais aventu-
reiros, chegam a ir com eles até às cordas instaladas ao longo 
da Praia da Cocanha, onde a profundidade chega a 30 metros. 
A Prefeitura também tem incentivado, cedeu o material para 
a formação das novas fazendas de mariscos e há dois anos 
organiza o Festival do Mexilhão, que a exemplo de outros dois 
festivais, o do Camarão e da Tainha, vem ganhando público 
com a divulgação da atividade.

Criadores de mexilhão mantêm fazendas marinhas no litoral norte
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Os sorrisos são tímidos, mas as mãos e os pés firmes; 
típicos de pessoas que sabem onde querem che-
gar, mesmo que o caminho seja árduo. E essa fir-

meza foi o que levou um grupo de produtores da Associação 
dos Remanescentes de Quilombo do Nhunguara a participar 
do certame do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
da CATI, para produzir plântulas no sistema de cooperação. 
“Participamos do pregão da CATI e conquistamos uma cota de 
100 mil plântulas para produzir. No nosso grupo, todo mundo 
se assustou e ficou preocupado, pensando se daríamos conta. 
Mas como não sou de desistir, incentivei o pessoal e demos 
conta do trabalho em três meses”, explica Adair Soares da 
Mota, um dos coordenadores do grupo de viveiristas.

 Essa história teve início em setembro de 2016, quando a 
CATI, por meio de seu Departamento de Sementes, Mudas 
e Matrizes (DSMM), fez uma licitação para a produção de 1 
milhão de plântulas (mudas recém-germinadas) em regime 
de cooperação. Após o certame, um grupo de 10 produtores 
rurais e viveiristas ganharam a licitação, para produção de um 
lote de 100 mil plântulas cada. Entre os ganhadores – alguns 
de grande porte –, destacou-se o grupo de 15 pessoas do 
Quilombo do Nhunguara, comunidade que está inserida entre 
os municípios de Eldorado e Iporanga, no Vale do Ribeira.

 Para Ricardo Lorenzini, diretor do DSMM, o grupo de vi-
veiristas do Quilombo é muito bem organizado e ganhou a 
licitação tanto no quesito de preço como na qualificação téc-
nica. “Além do preço competitivo, os vivieiristas quilombolas 
atenderam aos requisitos técnicos estabelecidos na licitação 
e se mostraram muito competentes no desenvolvimento do 
trabalho”.

 Segundo Vítor Branco Araújo, diretor do Centro de 
Produção de Mudas do DSMM, tradicionalmente a unidade 
sempre trabalhou com o sistema de cooperação, nas áreas 
de produção de sementes e de mudas, com transferência de 
tecnologias para que eles produzam com qualidade. “No caso 
das mudas de florestais, as sementes encontradas no mer-
cado são de baixa qualidade, acarretando baixa germinação 
e diversidade; portanto a forma que encontramos para que 
isso fosse resolvido foi o sistema de cooperação. Por meio de 
licitação adquirimos as plântulas dos viveiristas, que foram 
encaminhadas para as nossas cinco unidades de produção no 
Estado, onde foram transplantadas para os saquinhos e for-
madas mudas no tamanho ideal”, explica Vítor, informando 
que a vantagem do sistema de plântulas é que ele tem pega-
mento maior, chegando a cerca de 90%. “Quando adquiría-
mos sementes, tínhamos uma germinação entre 30 e 40%, o 

Comunidade Quilombola
se torna cooperadora da CATI na produção de mudas nativas

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br
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que acarretava problemas, principalmente de mão de obra, a 
qual está escassa no funcionalismo. Agora, conseguimos ver-
ticalizar a produção, trazendo novos atores para o sistema de 
produção de mudas”. 

 Além da geração de renda (a ligada diretamente à produ-
ção das plântulas foi de mais de R$ 30 mil – valor bruto, do 
qual foi descontado o valor dos insumos que são por conta 
dos cooperadores), segundo Adair, um dos coordenadores do 
grupo, os produtores participantes tiveram acesso a um bem 
ainda maior: conhecimento e novas tecnologias. Isso porque 
o termo de cooperação assinado pela CATI e pelos viveiristas 
que participaram da licitação abrange assistência técnica e 
acompanhamento técnico em todas as etapas de produção. 
“Começamos o viveiro há cerca de 20 anos, de forma modes-
ta. Sempre plantamos em saquinhos de plástico; aprendemos 
no dia a dia, na tentativa e erro, ou seja, aprendemos fazendo. 
Quando soubemos do Projeto Microbacias II na área ambien-
tal, parte que é executada pela Secretaria do Meio Ambiente 
(SMA), com apoio dos técnicos da Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo (Itesp) e do Meio Ambiente 
aqui na região, fizemos o projeto comunitário; e com recur-
sos que obtivemos montamos uma estufa e um viveiro, de 
acordo com as normas vigentes, e fizemos cursos de coleta 
de sementes (ver box). Aí quando veio o pregão da CATI para 
produzir já estávamos mais estruturados, mas não tínhamos 
acesso aos métodos mais modernos de plantio que nos foram 
transmitidos pelos técnicos do DSMM”.

 Para sanar esse problema, o DSMM transferiu tecnologia 
de produção aos quilombolas: “Nossos técnicos capacitaram 
os viveiristas de acordo com as normas de Boas Práticas e 
difundiram as mais novas tecnologias de produção para os 
cooperadores. Além disso, fizeram visitas periódicas e aten-
deram aos chamados para a resolução de problemas que sur-
giram desde o plantio até a formação das plântulas”, informa 
Vítor Araújo, ressaltando que “o viveirista em cooperação, ao 
seguir as instruções contidas nos boletins técnicos, e ao re-
ceber acompanhamento do responsável técnico/inspetor da 
Unidade, consegue produzir mudas com alto padrão de sani-
dade e característica física, as quais recebem a denominação 
de ‘Mudas CATI com Qualidade’”.

 Para Emannuel de Moraes, diretor do Núcleo de Produção 
de Mudas de Itaberá, que trabalhou diretamente com a co-
munidade, sendo responsável pela capacitação do grupo, 
essa ação é resultado do trabalho da CATI com os produtores 
de mudas e foi uma grata surpresa ter a comunidade quilom-
bola entre os vencedores da licitação. “O sistema de produção 
deles ainda era em semeadura nos canteiros de chão; eles re-
ceberam capacitação para fazer em bandejas. O trabalho de 
identificação de plantas matrizes, coletas das sementes e ar-
mazenamento das sementes foi deles e muito bem feito. Eles 
têm conhecimento e sabem identificar as plantas. Estamos no 
Vale do Ribeira, em uma região riquíssima de Mata Atlântica, 
que possui algumas espécies das quais nunca conseguiríamos 
sementes, se não fosse pelo trabalho dos quilombolas, pois 
eles identificam a planta na mata, colhem o fruto, semeiam 

e produzem as plântulas. Com isso, estamos conseguindo 
aumentar a nossa diversidade de mudas de árvores, o que é 
fundamental para fazer os projetos de restauração ambiental. 
Nesse ponto houve uma troca de experiências muito interes-
sante, pois muitas árvores não conhecíamos, eles conheciam 
empiricamente, nos trouxeram e fomos identificar cienti-
ficamente”, explica o agrônomo, informando que as mudas 
produzidas a partir das plântulas já estão sendo utilizadas 
em programas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
e também disponibilizadas para os produtores interessados, 
para recompor áreas de conservação.

 Para o diretor do DSMM, ao adquirir as mudas de essên-
cias florestais nativas, recém-germinadas em bandejas, com 
células individuais, por meio de viveiro de cooperação, a CATI 
cumpre seu papel institucional de promover a transferência 
de tecnologia ao agricultor e a geração de emprego e renda 
no campo. “Esse conhecimento repassado aos viveiristas tem 
sido a chave para que eles aprimorem a sua produção e incre-
mentem a sua comercialização, alcançando novos mercados. 
Em suma, o projeto de produção de mudas em viveiros de 
cooperação atende por completo a missão da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI e do DSMM, 
como ferramenta de assistência técnica e extensão rural, na 
difusão de conhecimentos e atendimento das demandas da 
agricultura paulista”, avalia Ricardo. 

 Rosana de Almeida, membro do grupo de viveiristas, re-
lata a mudança trazida para os membros do grupo, tanto 
pelo Projeto Microbacias II como pela produção de sementes 
para a CATI. “Para nós, tudo foi muito bom. Antes do Projeto 
Microbacias II, tínhamos apenas um ‘barraquinho’ para tra-
balhar; hoje temos uma casa, a estufa, a composteira; plan-
távamos no saquinho e não conseguíamos ter boas vendas. 
Chegamos a nos desanimar. Hoje, temos um carro para o 
transporte e não precisamos pagar frete para terceiros; antes, 
trabalhávamos ‘no tempo’. Estamos muito contentes mesmo, 
e com um grupo maior, pois várias pessoas da comunidade 
vieram trabalhar com as mudas; hoje, o grupo é composto 
por 16 pessoas, antes era só a minha família”, comenta a vi-
veirista, destacando o que mudou a partir da participação no 
certame do DSMM: “Agora, conseguimos agregar valor, tira-
mos as sementes e não prejudicamos as árvores; nossa renda 
aumentou e passamos a trabalhar com um sistema de diária, 
no qual a pessoa recebe por dia trabalhado. Hoje, andamos 
olhando para cima e vemos renda nas árvores, onde antes 
víamos apenas beleza. Meu filho diz para eu tomar cuidado 
para não cair em buracos, pois eu ando de cabeça erguida, 
olhando e procurando sementes”.

 E hoje, os integrantes do grupo de viveiristas realmente 
estão andando de cabeça erguida, pois descobriram que en-
tre tantas riquezas da Mata Atlântica, o sustento com susten-
tabilidade ambiental está garantido para aqueles dispostos a 
“por a mão na massa”, ou melhor, nas árvores, e de seu fruto 
obterem uma colheita farta de dignidade, cidadania e recur-
sos para se manterem na terra de seus ancestrais, deixando o 
exemplo para as novas gerações!
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Quilombo
Reconhecida como remanescente de Quilombo em 1998, 
a comunidade quilombola do Nhunguara integra um 
conjunto de bairros rurais, cujos territórios formam uma 
grande área entre os municípios de Eldorado e Iporanga, 
no Vale do Ribeira, vinculados à esfera de atuação da CATI 
Regional Registro. No local, situado entre montanhas, va-
les e cortado por muitos mananciais, em uma paisagem 
típica remanescente da Mata Atlântica, vivem cerca de 
200 famílias que têm a agricultura como principal ativi-
dade econômica e tradição herdada de seus ancestrais.

 O viveiro de mudas nativas e frutíferas da Comunidade foi 
construído e equipado com recursos do Projeto Microbacias 
II, oriundos de projeto ambiental aprovado pela Secretaria do 
Meio Ambiente (SMA). O projeto de melhoria foi selecionado 
entre 45 propostas apresentadas em atendimento ao edital do 
Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias 
II – Acesso ao Mercado. Foram investidos R$ 413.627,90 
(com aditivo em setembro de 2015) na ampliação e melhoria 
do viveiro. O recurso, liberado em 2013, via Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais, da Secretaria do Meio 
Ambiente (CBRN/SMA), foi direcionado para construção de 
um galpão, com copa, escritório e banheiro, para a instalação 
de duas composteiras de alvenaria e da estufa do viveiro, para 
aquisição de veículo utilitário, além da produção de catálogo 
com as espécies produzidas, website, fôlderes e banners, trei-
namentos e capacitações.

 Parceira no acesso dos quilombolas ao Projeto Microbacias 
II, a Fundação Itesp também acompanhou o trabalho do gru-
po de viveiristas junto com os técnicos da SMA. “No momento 
em que a comunidade soube do edital da SMA, ajudamos a 
elaborar o projeto que foi selecionado; a nossa assistência téc-
nica foi a contrapartida, depois a mão de obra deles. Depois 
veio o edital da licitação da CATI para produção de plântulas, 
conseguimos ajudá-los a se adaptar e comprar os equipamen-
tos necessários para atender à produção, como cavaletes, 
bandejas, substrato, caixas, com recursos do Microbacias II”, 
informa Marcelo (da Silva), do Grupo de Trabalho de Campo 
do Itesp, Regional Eldorado. 

 Nos próximos anos, a meta do grupo de produtores do 
Viveiro de Mudas Sítio Pedra é dobrar o número de benefici-
ários que trabalham no local, pois, segundo os integrantes, o 
projeto contribui para geração de renda e emprego, além de 
inspirar outras comunidades a adotarem iniciativa semelhan-
te. Para isso, os produtores têm investido na divulgação da 
produção de mudas da Mata Atlântica e aprimorado a entrega 
da produção em caixas padronizadas, idealizadas por eles e 
confeccionadas com a sua marca.

Comunidade Nhunguara é 
beneficiária do
Projeto Microbacias II Fo

to
s:

 C
le

us
a 

Pi
nh

ei
ro

Comunidade coleta as sementes e produz as plântulas...

...com apoio técnico do DSMM...

...que forma as mudas nos seus núcleos de produção...

...e as comercializa com qualidade e preço acessível
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COOPERCENTRAL VR
a força do cooperativismo que driblou

as barreiras da competição e fortaleceu a 
agricultura familiar do Vale do Ribeira

A competição, por vezes, pode acarretar desenten-
dimentos entre pessoas, impossibilitando que os 
indivíduos sejam capazes de praticar o espírito de 

cooperação. No entanto produtores de organizações rurais 
do Vale do Ribeira, na região sul do Estado de São Paulo, 
descobriram na competição uma oportunidade de união, 
conectando produtores que individualmente são pequenos, 
para, no conjunto, torná-los fortes. Esse é o caso da Cooper-
central VR, em Santo André, que, atualmente, beneficia 
quase mil famílias de produtores rurais com a união de seis 
cooperativas e duas associações, todas do Vale do Ribeira, 
que receberam apoio do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. Após a criação da Coopercentral VR, os produtores 
atendem cerca de 2,4 mil escolas na capital paulista e mais 800 
em outras cidades. Além disso, o contrato com a Prefeitura 
de São Paulo, que era de R$ 1,9 milhão em 2014, saltou 
para R$ 8,5 milhões neste ano com a entrega referente ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

 Principal cultura do Vale do Ribeira, a banana preenche 
cerca de 35 mil hectares da região com as variedades Nanica 
(60%) e Prata (40%). “A bananicultura é economicamente 
forte, mas os pequenos agricultores, reunidos cada um em 
sua associação ou cooperativa, entregavam a produção para 
os intermediários para que o produto fosse escoado no 
grande mercado, o que ocasionava prejuízos aos agricultores 
familiares”, disse Antônio Eduardo Sodrzeieski, o “Mamute”, 
diretor da CATI Regional Registro, explicando que o Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, executado pela 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), viabilizou 
máquinas e equipamentos para as organizações rurais que, 
hoje, se reúnem por meio da Coopercentral VR. “A figura 
do atravessador foi eliminada e os produtores permanecem 
com o dinheiro que, antes, era pago aos intermediários. 
Isso melhora a renda do produtor e, consequentemente, a 
qualidade de vida”, frisou Mamute.

Vinícius Agostini – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)  –  vinicius.agostini@cati.sp.gov.br
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https://youtu.be/oQJ635HvKUo
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 “Quando começamos a trabalhar com as Chamadas 
Públicas pelo PNAE, nos deparamos com outras organizações 
rurais do Vale do Ribeira participando e percebemos que 
havia uma disputa entre nós enquanto cooperativas”, 
explicou Ederson Ferrigno, presidente da Cooperativa 
dos Bananicultores de Miracatu (Coobam), que integra a 
Coopercentral VR.

 Rafael de Oliveira, agricultor familiar de Miracatu e atu-
al presidente da Coopercentral VR, afirmou que a ideia da 
criação da organização rural ocorreu em 2012. “Desde então, 
amadurecemos o conceito, estudamos modelos de cooperati-
vas que atuam de forma central e a metodologia de trabalho 
que seria desenvolvida. Foi a necessidade do grupo que fez 
com que a Coopercentral VR fosse desenhada”, disse Rafael, 
explicando que a central foi constituída formalmente em abril 
de 2018. “Em nosso primeiro contrato com a Prefeitura de 
São Paulo, em 2014, operamos na Companhia Regional de 
Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa), de forma 
improvisada. Nessa época, ainda não existia a Coopercentral 
VR formalmente. Estávamos com três boxes na Craisa, mas 
o custo era alto. Pagávamos R$ 18 mil por três boxes, sendo 
que cada um tinha, em média, 90m². À época, faturávamos 
R$ 1,9 milhão com as vendas institucionais. Atualmente, fora 
da Craisa, pagamos o mesmo valor em quase 1.000m² e nosso 
último contrato com a Prefeitura de São Paulo foi de R$ 8,5 
milhões”, contou orgulhoso.

Coopercentral VR

A CRIAÇÃO

 “Se as pessoas não se considerarem parte do desafio, nós 
não conseguiremos fazer com que elas se sintam proprietárias 
da estrutura e dos resultados obtidos”. A frase é de Gilberto 
Ota, agricultor familiar e um dos diretores da Coopercentral 
VR. No local, além de estruturas para colocação paletes, 
câmaras frias e empilhadeira, há um alojamento e também 
um refeitório. Na Coopercentral VR trabalham cerca de 25 
pessoas, a maioria parentes de produtores que trazem o 
comprometimento do campo para a cidade.

 André Luís de Oliveira, filho de agricultor familiar da Coope-
rativa Agropecuária de Produtos Sustentáveis do Guapiruvu 
(Cooperagua), do município de Sete Barras, trabalha na sede 
da Coopercentral VR auxiliando na colocação de caixas dentro 
dos caminhões que saem carregados de bananas. “Meus pais 
são agricultores e, desde pequeno, auxiliei na propriedade. É 
muito satisfatório trabalhar na central e saber que contribuo 
para o crescimento dessa organização rural”, disse André.

 A criação da Coopercentral VR contribuiu, ainda, para a 
diminuição do êxodo rural, ao passo que o produtor vislumbra 
melhores condições de vida, como no caso de Anilton João de 
Moraes, que voltou para o meio rural a convite do pai, João 
Pedro de Moraes, sendo que ambos integram a Cooperativa 
da Agricultura Familiar de Sete Barras (Coopafasb), que faz 
parte da Coopercentral VR. “Depois que terminei o colegial, 
não havia oportunidades no Vale do Ribeira. Deixei o Vale 
em busca de melhores condições na Baixada Santista. Fiquei 
15 anos por lá, me formei em Administração e cheguei a 
trabalhar no porto de Santos. Meu pai propôs que eu voltasse 
e disse que o tempo ruim havia passado”, afirmou Anilton, 
dizendo estar muito contente perto da família.

O AGRICULTOR
(e a família) como parte do negócio

Agricultor acompanhado pelo técnico da CATI Regional Registro
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Eficiência

LOGÍSTICA
Novos

MERCADOS

 Cerca de 70 veículos são carregados por dia para atender, 
em média, 2,4 mil escolas na cidade de São Paulo, além de 
mais 800 nos municípios de Guarulhos, Mogi das Cruzes, 
Jundiaí, Taubaté e Santo André. Para que a estrutura de 
entregas seja eficiente, os cooperados montaram um sistema 
logístico. “No início, trabalhamos com uma empresa, mas 
depois percebemos que era possível ‘caminhar com as 
próprias pernas’. Contratamos dois rapazes formados em 
logística para fazer o sistema de roteirização, terceirizamos 
os veículos de rua e, hoje, somos referência na distribuição”, 
afirmou Sérgio Domingues de Ramos, técnico responsável 
pela logística. Todas as cooperativas (6) e associações (2) que 
integram a central foram comtempladas com dezenas de itens, 
entre máquinas, equipamentos e veículos viabilizados pelo 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado e transferiram 
seus equipamentos para Santo André, na Coopercentral VR.

 Com a eficiência logística, as escolas recebem as bananas 
nos primeiros dias da semana. “A banana faz parte do nosso 
cotidiano e as crianças apreciam a fruta. Elas começam desde 
o berçário, experimentando a banana amassada. Quando 
crescem, elaboram receitas em casa com a família e, depois, 
contam como fizeram a receita”, disse Valéria Basti, diretora do 
Centro de Educação Infantil (CEI) Jabaquara. A pequena Luiza 
Helena frequenta o CEI Jabaquara e não abre mão de comer a 
banana que é fornecida pela Coopercentral VR. “Adoro comer 
banana e sei que ela é importante para a alimentação”, disse 
a garota de quatro anos de idade.

 Com a fruta sendo entregue nas escolas nos três primeiros 
dias da semana, os cooperados encontraram na ociosidade 
do tempo sem entrega institucional uma oportunidade para 
abrir novos mercados, segundo explica Isnaldo Lima da Costa 
Júnior, coordenador de vendas da Coopercentral VR. “Nas 
férias escolares o produtor não consegue escoar o produto, 
pois a venda é concentrada institucionalmente por conta 
do PNAE. A partir disso surgiu a ideia de desenvolver esse 
mercado, que chamamos de convencional”, afirmou Isnaldo, 
dizendo que, atualmente, conta com 20 clientes, entre 
mercados, sacolões e varejões. “Nossa expectativa é terminar 
2018 com 50 clientes, com o objetivo de permitir ao produtor 
mais acesso ao mercado”, concluiu.

 Guilherme Arantes, gerente de um varejão que é cliente 
da Coopercentral VR, afirmou que a banana fornecida é de 
ótima qualidade. “Houve até crescimento nas vendas após 
iniciarmos a comercialização da banana da Coopercentral VR. 
Os clientes elogiam a fruta e sempre voltam para comprar 
mais”, disse o gerente.

Guilherme Arantes, gerente do varejão que comercializa as bananas 
da Coopercentral VR.

Empilhadeira viabilizada pelo Projeto Microbacias II - Acesso ao 
Mercado.
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Segredo do

SUCESSO
Entre os

MAIORES
do mundo

 De acordo com um dos idealizadores da Coopercentral VR, 
o segredo de uma cooperativa de sucesso passa pela quebra 
de paradigmas e conceitos do senso comum. “Desenvolvemos 
um cooperativismo que é específico para a nossa região, to-
mando como perspectiva a solidariedade. Existe a necessida-
de de haver a mescla da visão empresarial com a solidarie-
dade”, disse Gilberto Ota. “Algumas pessoas gostam de dizer 
‘amigos são amigos, os negócios são à parte’. Para nós, a ami-
zade é a consolidação do nosso negócio”, concluiu.

 João Brunelli Júnior, coordenador da CATI, afirmou que 
os cooperados da Coopercentral VR tiveram a maturidade 
para entender que, em conjunto, os agricultores familiares 
conseguiriam atingir mais mercado. “Foi um enorme avanço 
e um ‘case’ de sucesso que serve como referência”, apontou 
Brunelli.

Se o Brasil tivesse somente
a agricultura familiar, seria o 8.o  maior

produtor de alimentos
Faturamento anual com produção

de alimentos

1.o CHINA U$$ 958,2 bi

2.o ÍNDIA U$$ 353,6 bi

3.o INDONÉSIA U$$ 125,4 bi

4.o NIGÉRIA U$$ 84,9 bi

5.o BRASIL U$$ 84,6 bi

6.o PAQUISTÃO U$$ 64,7 bi

7.o JAPÃO U$$ 56,9 bi

8.o AGRICULTURA 
FAMILIAR DO BRASIL U$$ 55,2 bi

9.o RÚSSIA U$$ 54,8 bi

10.o TURQUIA U$$ 53,4 bi

Fontes: Banco Mundial, Mapa e Emater
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ ACOLHE O VIVEIRO DA CATI
que é protagonista na produção de mudas

do Estado de São Paulo

O caminho até São Bento do Sapucaí, distante cerca de 
185km da capital paulista e a 40km de Campos do 
Jordão, já apresenta uma pequena mostra das belezas 

naturais da cidade da Serra da Mantiqueira.  Localizado nas 
divisas dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, o município 
é cercado por araucárias, cachoeiras, e a topografia monta-
nhosa com farta vegetação proporciona um clima ameno com 
temperatura média de 17oC e, por conta de suas condições cli-
máticas e geográficas, São Bento do Sapucaí foi oficialmente 
reconhecida como Estância Climática.  É nesse belo e agradá-
vel cenário que se encontra o Núcleo de Produção de Mudas 
(NPM), do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
(DSMM), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do 
Estado de São Paulo. Fundado em 16 de agosto de 1832, foi 
em 1944 que o governo do Estado de São Paulo adquiriu o 
imóvel agrícola no município de São Bento do Sapucaí, onde 
hoje está instalado o Núcleo.

 Com 100 hectares, as terras do local, no início, foram palco 
de inúmeros trabalhos realizados com pêssego, maçã, uva e 
outras variedades de fruteiras de clima temperado, espécies 
que se desenvolvem de forma satisfatória em clima ameno, o 
qual inibe, também, o ataque de pragas e o aparecimento de 
doenças. No entanto os destaques se voltam para as primei-
ras oliveiras, introduzidas no Núcleo na década de 1950; para 
a atemoia brasileira, que nasceu na Fazenda do Estado, quan-
do o agrônomo aposentado Takanoli Tokunaga pesquisou, na 
década de 1980, a fruta em outros países e a implantou em 
São Bento e para a castanha portuguesa, cuja muda passou, 
também em 1980, a ser produzida na mesma cidade.  

 Atualmente, o Núcleo conta com coleções de plantas for-
necedoras de material de propagação de mais de 40 espécies 
de frutíferas diversas, florestais nativas e exóticas; e plantas 
hortícolas. No local, também são mantidos bancos de germo-
plasma (unidades de material genético para melhoramento 
das plantas) de fruteiras de clima temperado e subtropical. 

Além de ser um grande viveiro paulista, que produz, por ano, 
250 mil mudas, e com capacidade física para produção anu-
al de 500 mil, no local também são realizadas experimenta-
ções práticas e pesquisas, com o objetivo de gerar e adaptar 
tecnologia para dar suporte aos agricultores.  “O Núcleo de 
São Bento é nosso carro-chefe e tem como características 
diferenciais a inovação e a qualidade das mudas. Daqui saí-
ram grandes tecnologias, como enxertias, por exemplo, que 
foram levadas para outras unidades de produção de mudas 
do Departamento e para o produtor rural”, avalia Ricardo 
Lorenzini, diretor do DSMM, que ainda enaltece a capacidade 
do corpo técnico da CATI. “Os profissionais do Núcleo de São 
Bento, que somam 18, são muito qualificados, engajados em 
suas atividades e oferecem, além de produtos diferenciados, 
orientações específicas aos que por eles procuram, seja por 
telefone, pessoalmente ou por meio dos seminários e eventos 
realizados na unidade”, reconhece Ricardo, que complementa 
que constantemente são organizados seminários quem têm 
como temas a fruticultura de clima temperado, o cambuci, a 
castanha portuguesa, o caqui, entre outros. 

 De acordo com o diretor do Departamento, nos últimos 
anos foram realizados diversos investimentos para a melho-
ria da produção de todas as variedades da unidade e para a 
novidade anunciada nesta reportagem, que é a retomada da 
produção de mudas cítricas. Foram adquiridas estufas, equi-
pamentos diversos, construído poço artesiano, instalada uma 
nova caixa d’água, contratado serviço terceirizado para aqui-
sição de substratos, entre outras ações que permitem que 
cada vez mais se tenha qualidade nas mudas e se atenda de 
forma satisfatória os agricultores. “Importante destacar que 
toda nossa produção segue a legislação determinada pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Inclusive, para a produção de citros, respeitamos as determi-
nações da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), ór-
gão que também integra a Secretaria de Agricultura”.

Roberta Lage – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – roberta.lage@cati.sp.gov.br
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RETOMADA DA PRODUÇÃO
 DE MUDAS CÍTRICAS

 Construído recentemente e com 1.080m², o viveiro de 
mudas cítricas tem capacidade de produção anual de 40 mil 
mudas de limão, lima ácida, tangerinas, laranjas, entre ou-
tras variedades. O foco é produzir para o mercado de mesa 
(focada diretamente no consumidor) e não para as grandes 
indústrias; oferecendo, dessa forma, importante atividade 
para pequenos e médios produtores, com maior agregação 
de valor por unidade de área cultivada. “Com essa retomada, 
pretendemos atender a uma brecha de mercado. Pensamos 
nos plantios e pomares menores; no uso da mão de obra re-
gional e na venda local”, explica Amélio José Berti, engenheiro 
agrônomo do Núcleo, e que atua há 18 anos na unidade. 

 Como explicou Lorenzini, o local atende a todas as exigên-
cias da legislação para produção de mudas e há vários itens 

que comprovam essas determinações como antecâmara com 
pedilúvio, para desinfecção de calçados; equipamento para 
limpeza das mãos; piso adequado; telas específicas para am-
biente protegido; mudas organizadas em bancadas; identifi-
cação das espécies; enxertias com borbulhas certificadas, en-
tre outros aspectos.

 “A diminuição na produção do citros se deu em razão de 
haver outras prioridades pela Secretaria de Agricultura, como 
ações mais emergenciais e até o desenvolvimento de tecno-
logias para diferentes culturas, por exemplo. No entanto a 
retomada acontece em um momento em que há espaço dei-
xado pelo setor privado, situação que colabora para alavancar 
ainda mais o trabalho dos pequenos produtores”, esclarece 
Américo.

Publicações da CATI tiveram origem 
graças às experiências do Núcleo de 
São Bento do Sapucaí

• Vinhedo Paulista

• A cultura da atemoia (Boletim Técnico 233)
• Castanha tipo portuguesa (Boletim Técnico 246)
• Marmelo: do plantio à marmelada

(Boletim Técnico 248)

Mais informações no
Setor de Publicações da CATI
(19) 3743-3858 ou publicacoes@cati.sp.gov.br
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Ricardo Lorenzini: diretor do
Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes da CATI.

Viveiro: 1.080m2 e capacidade anual para
a produção de 40 mil mudas cítricas.

Núcleo de Produção de Mudas na década de 1950
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DESTAQUES E RECONHECIMENTOS
 Como mostramos no início da reportagem, no Núcleo de 
Mudas de São Bento foram realizadas inúmeras experiências 
e inovações. Um desses trabalhos de destaque foi com a ate-
moia. “Fomos os primeiros a montar um pacote tecnológico 
para que o cultivo fosse viável para o produtor. O manejo não 
era viável economicamente e não havia um porta-enxerto 
adequado que se adaptasse na região Sudeste; foi quando 
na década de 1980, o agrônomo - hoje aposentado - Takanoli 
Tokunaga, iniciou os primeiros experimentos com os arati-
cuns-de-terra-firme e mirim, que são plantas nativas toleran-
tes às brocas (que infestam a planta da atemoia). Os testes 
foram positivos e percebemos que os araticuns, por conta de 
sua rusticidade e adaptação na região, seriam os porta-enxer-
tos ideais da variedade. Até hoje eles são responsáveis pelo 
sucesso da atemoia paulista”, explica Silvana Bueno, enge-
nheira agrônoma do Núcleo, que informa que após os avan-
ços descobertos pela equipe do Núcleo, houve um incremen-
to, em mais de 1.000%, no volume de fruta que entrou nos 
entrepostos de comercialização do Estado de São Paulo, com 
dados expressivos de exportação da fruta. 

 Outro trabalho relevante, iniciado também por Takanoli e 
mantido até hoje, foi com a Castanha tipo portuguesa. Foi ele 
quem plantou, também na década de 1980, as primeiras mu-
das enxertadas de castanheiras híbridas. “Enquanto governo, 
trabalhamos com espécies que a iniciativa privada não têm 
interesse ou não sabe trabalhar. Percebemos que essa casta-
nha é uma boa alternativa para a agricultura familiar devido a 
sua rusticidade e fácil adaptação às condições agroclimáticas 
do Sul e Sudeste do Brasil”, diz Silvana. 

 Uma tecnologia reconhecida e, da mesma forma, desen-
volvida pelo Núcleo é a de produção de mudas de videira. 
“Tradicionalmente, o plantio dos vinhedos é feito por enxer-
tia, em porta-enxertos plantados diretamente no solo e com 
ramos que seriam descartados. Esse processo não apresenta 
garantia de sanidade ou identidade varietal e há grande possi-
bilidade de contaminação por pragas e doenças que atacam a 
cultura. Preocupada com a qualidade dos vinhedos paulistas, 
a CATI desenvolveu tecnologia própria de produção de mudas 

de videira, que utiliza materiais genéticos de variedades viní-
feras e de porta-enxertos sadios”, explica Amélio Berti.

 A oliveira igualmente integra as boas experiências da 
equipe. Antecedendo os relatos anteriores, ainda na década 
de 1950, as primeiras oliveiras foram introduzidas no Núcleo.  
Até 1969 eram produzidas por estaquia, com o uso de 
reguladores vegetais e ação hormonal. Depois de um tempo 
e de muitos testes passaram a ser produzidas via enxertia, 
semeando-se o caroço da azeitona, que gera o porta-enxerto.

 Silvana complementa que outra fruta com história nas ter-
ras de São Bento é o morango. Na década de 1960, mudas 
eram plantadas na Fazenda e, não se sabe por qual motivo, 
a produção foi estagnada. Depois de uns anos, após incenti-
vo de professores universitários, voltou-se a produzir. Nessa 
época, produtores da região de Atibaia e Jarinu começaram 
a frequentar a unidade, quando então foram estreitados os 
laços entre a CATI e esses fruticultores. Foram nesses encon-
tros que o grupo de agricultores apresentou uma demanda 
que enfrentavam com a falta de matrizes de morango e tal 
exposição teve como resultado uma importante parceria 
com a Secretaria de Agricultura, viabilizando a instalação do 
Laboratório de Micropropagação de Matrizes de Morango de 
Tietê, o qual fornece, até hoje, as matrizes para os principais 
produtores paulistas. 

 Todas essas experiências e descobertas possibilitam não 
só qualidade dos produtos, como uma alternativa economica-
mente viável para os pequenos produtores rurais.

NÚCLEOS DE PRODUÇÃO DE MUDAS DA CATI

São Bento do Sapucaí
(12) 3971-1306/3971-2046
npmsaobentodosapucai@cati.sp.gov.br

Itaberá
(15) 3562-1642
npmitabera@cati.sp.gov.br

Marília
(14) 3433-4118/3433-4188
npmmarilia@cati.sp.gov.br

Pederneiras
(14) 3283-3030/3284-1364
npmpederneiras@cati.sp.gov.br

Tietê
(15) 3282-1919/3282-1342
npmtiete@cati.sp.gov.br

CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS
Avenida Brasil, 2.340 - Jardim Chapadão
Campinas (SP) - CEP: 13070-178
centrodemudas@cati.sp.gov.br 
(19) 3743-3832

Ilu
st

ra
çã

o 
Pa

ul
o 

Sa
nti

ag
o



Casa da Agricultura 47 ׀ 

 “Há anos, pelos acontecimentos que a história revela, o 
Núcleo de São Bento do Sapucaí é uma referência na qualida-
de das mudas frutíferas para o Estado de São Paulo”, afirma o 
engenheiro agrônomo Victor Branco Araújo, diretor do Centro 
de Produção de Mudas da CATI e que trabalha há quase 25 
anos na área. De acordo com ele, muito dessa credibilidade 
se deve ao acompanhamento técnico que há em todas as fa-
ses da produção e ao comprometimento em seguir as normas 
da legislação vigente, com rigoroso controle de qualidade. 
“Manter este padrão é um grande desafio”, garante. 

 Além da preocupação com a qualidade, há outros fato-
res aos quais é preciso estar atento, como a manutenção de 
bancos de germoplasma e das coleções de plantas matrizes; 
o treinamento constante de mão de obra especializada na 
produção de mudas; a adoção constante de inovações tec-
nológicas e o fornecimento de um produto final de altíssima 
qualidade sanitária e genética. Mudanças em alguns proces-
sos de produção também integram a administração da área 
de mudas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes. 
Um exemplo é a aquisição de substratos em saquinhos de 
empresas privadas. “Nossa equipe despendia muito tempo 
no preparo do insumo e, agora, pode se dedicar a processos 
que exigem mais técnica e conhecimento, como as enxertias, 
estaquias e podas”. 

 Para Benedito Carlos da Silva, encarregado da produção 
de viveiros do Núcleo e funcionário há 28 anos, foram mui-
tas as melhorias possibilitadas nos últimos anos. “No início 
dos trabalhos ainda enfrentávamos dificuldades, mas tudo se 
aperfeiçoou. As enxertias, o substrato, os saquinhos foram se 
modernizando. Percebemos que os produtores preferem nos-
sas mudas e a atemoia é uma das mais procuradas. O clima da 
região também favorece o bom desenvolvimento das mudas. 
Um dos locais de que cuido é a borbulheira, estufa protegida 
onde as mudas crescem, numa média de cinco anos, livres 
de vírus e bactérias.  Fazemos a borbulha, que é um método 
de enxertia que consiste na retirada de uma haste da planta 
matriz e que é inserida sobre o porta-enxerto (cavalo) e dá 
origem à muda que queremos”, explica Benedito.

 Outro funcionário antigo e que reconhece a importância 
da qualidade das mudas e do corpo técnico é José Claudemir 

da Silva, chefe se seção de operação de campo do Núcleo de 
São Bento. “Quando iniciei meu trabalho, em 1984, éramos 
em 49 funcionários e produção de cerca de três mil mudas no 
ano. Hoje, com menos de 20 funcionários, produzimos 100 
vezes mais, e com muita qualidade. Isso se deve à chegada de 
novas tecnologias, procedimentos e ao conhecimento técnico 
de toda a equipe”, avalia.

 Para Ednei Antônio Marques, diretor recente do Núcleo 
de São Bento do Sapucaí, além de importante área produtiva, 
o espaço abre suas porteiras para pesquisadores e parceiros. 
“Universidades e entidades ligadas ao setor realizam 
relevantes pesquisas com cultivares diversas. Também damos 
suporte técnico e treinamentos diversos com o objetivo de 
aprimorar e incrementar a área de mudas”, informa.

 Atualmente, a produção de São Bento é distribuída 
em 21 pontos de vendas do Estado de São Paulo e a gama 
de produtores é formada por pequenos fruticultores que 
utilizam mão de obra intensiva em suas propriedades e 
querem produtos diferenciados em seu portfólio de produção. 
As maiores demandas são pela atemoia, caqui, castanha 
portuguesa, videira e as fruteiras de caroço e os preços são 
fixados em tabela publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e variam entre R$ 2,90 e R$ 400,00, dependendo da 
espécie e do porte da muda.

 Para Ricardo Lorenzini, mesmo diante de tantos avanços, 
ainda há desafios e metas. “Pretendemos ampliar a produção 
e passar a atender, com o fornecimento de mudas, a demanda 
dos programas do governo como o Programa de Regularização 
Ambiental (PRA), o Projeto de Recomposição de Áreas 
Degradadas e Alteradas (Prada), o Programa Nascentes, entre 
outros”.

 A história do Núcleo de São Bento de Sapucaí é escrita 
com dedicação, esforço, experiências, parcerias, boas técnicas 
e profissionais qualificados que trabalham diariamente para 
que os produtores rurais paulistas colham seus melhores 
frutos e alimentem, de forma saudável e saborosa, os mais 
exigentes consumidores.

REFERÊNCIA DE 
QUALIDADE E 
DESAFIOS Ba

nc
o 

de
 Im

ag
en

s 
CA

TI

Equipe qualificada e dedicada



 Casa da Agricultura ׀ 48
 

Aconteceu
ATIVIDADES NO DIA DO AGRICULTOR

 Comemorado no dia 28 de julho, o Dia do Agricultor foi 
festejado pelas Regionais da CATI com atividades como Dias 
de Campo, palestras, homenagens, exposição de produtos da 
agricultura, máquinas e equipamentos de empresas parceiras 
ligadas ao setor agropecuário, entre outras ações. “Celebrar 
o Dia do Agricultor é reconhecer as pessoas que levantam 
muitas vezes antes de o Sol nascer para trabalhar diariamente 
a terra, para que possamos ter alimentos e outros produtos 
tão importantes como energia e roupas, cuja matéria- 
-prima vem do campo. Também é celebrar a nossa própria 
existência como instituição, pois nossos programas, ações e 
projetos desenvolvidos, por meio de 40 Regionais e 595 Casas 
da Agricultura, são direcionados aos pequenos e médios 
agricultores que necessitam de apoio para o desenvolvimento 
sustentável de suas atividades. Ao longo dos 51 anos de 
existência da CATI, o nosso trabalho como instituição pública 
tem sido fazer com que as políticas públicas, pesquisas e 
tecnologias cheguem ao agricultor, para que eles possam ter 
renda e qualidade de vida no campo, produzindo de forma 
sustentável”, avaliou João Brunelli Júnior, coordenador da 
CATI.

CATI COMPLETOU 51 ANOS

 No dia 20 de junho, a Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), órgão da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, instituição que é 
responsável pela assistência técnica e extensão rural (Ater) 
aos agricultores paulistas, celebrou seu aniversário de 51 
anos, com atividades voltadas à integração de colaboradores, 
parceiros e produtores rurais. A comemoração teve como 
foco o avanço do Projeto Microbacias II junto às comunidades 
remanescentes de quilombo paulistas, um trabalho que 
estreitou a parceria entre diferentes Secretarias de Estado. 
Durante o dia, o público pôde relembrar um pouco da história 
da instituição. Para presentear os produtores rurais nessa 
data comemorativa, o Departamento de Sementes, Mudas e 
Matrizes (DSMM)  da CATI ofereceu aos produtores rurais e 
ao público em geral mudas com preços de custo! Também foi 
realizada uma exposição fotográfica apresentando abelhas de 
diversas espécies, nativas sem ferrão, solitárias e africanizadas 
(com ferrão), produzida pelo fotógrafo Sidney Cardoso, 
do município de Sorocaba. No mesmo dia foi realizado o 
Encontro de Quilombolas apoiados pelo Projeto Microbacias II – 
Acesso ao Mercado, com espaço para apresentação de vídeos 
e debates.

DELEGAÇÃO DO BANCO MUNDIAL 
VISITOU ORGANIZAÇÕES RURAIS 

BENEFICIADAS PELO PROJETO 
MICROBACIAS II – ACESSO AO MERCADO

 No dia 14 de junho, representantes do Banco Mundial 
visitaram algumas organizações rurais, na região de Campinas, 
que foram beneficiadas com o Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado, executado pela Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI). O diretor geral de Agricultura do 
Banco Mundial, o holandês Martien Van Nieuwkoop, e a 
gerente de Agricultura para América Latina e Caribe, a indiana 
Preeti Ahuja, começaram a visita na Associação Paulista de 
Piscicultores (Aspi), comtemplada com a construção de um 
entreposto para processamento de pescado. Na sequência, 
visitaram a Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras 
do Horto Vergel (Coopervel), composta por 80 famílias de 
assentados. Também conheceram o caminhão que realiza o 
primeiro envase móvel do Brasil, pertencente à Cooperativa 
Agrícola dos Produtores de Vinho (AVA), em Jundiaí.  Após 
visitarem os empreendimentos viabilizados pelo Projeto, 
Martien e Preeti foram uníssonos ao afirmar que o Microbacias 
II rompe barreiras e proporciona aos beneficiados melhores 
condições de vida e prosperidade no campo. 

AGRISHOW

 De 29 de abril a 3 de maio, com um recorde de aproxima-
damente 150 mil visitantes e um volume de negócios de 
quase R$ 3 bilhões, foi realizada, em Ribeirão Preto, a Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação – Agrishow, 
que neste ano completou o jubileu de prata, com 25 edições.  
A CATI esteve presente com venda de mudas e sementes, 
comercialização de publicações, plantões técnicos e exposição 
de produtos agropecuários. A tradicional maquete-viva de 
uma microbacia, de 15 x 15 metros, demonstrou algumas 
tecnologias e ações desenvolvidas pela instituição.

 Para atrair a atenção dos visitantes para as questões do 
solo e da água, foram apresentados, de forma bem didática, 
dois sistemas bastante interessantes: um simulador de 
erosão e um modelo de fossa biodigestora.  Uma novidade 
apresentada neste ano, e que chamou bastante a atenção 
do público, foi o espaço da Meliponicultura, onde ficaram 
expostas cinco caixas didáticas de abelhas sem ferrão. O 
objetivo foi demonstrar para os visitantes uma atividade 
pouco conhecida e explorada, que tem grande potencial 
econômico e sustentável.
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