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com satisfação que apresentamos nesta Revista Casa 
da Agricultura, edição especial sobre o Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – 
Acesso ao Mercado, os resultados, avanços e ganhos 
desta efetiva política pública voltada aos pequenos e 
médios produtores rurais paulistas.

 Transformação. Esta é a palavra que representa o 
Microbacias II. Mudança na vida de milhares de famí-
lias, que acreditaram no Projeto, deixaram de buscar 
oportunidades na área urbana e até retornaram às 
atividades agropecuárias. Avanços na organização dos 
grupos de produtores rurais, indígenas e quilombolas, 
que passaram a se organizar e aprenderam a gerenciar 
seus próprios negócios. Nova forma de comercializar a 
produção, agregando valor aos seus produtos, e até de 
negociar com o mercado. Um modelo diferenciado de 
extensão rural, que valoriza o processo participativo e 
trabalha com a comunidade de forma a ouvir seus an-
seios, entender suas demandas, planejar as ações em 
conjunto e dar voz a elas.

 Com este Projeto, homens e mulheres do campo 
deixaram de capinar por dias uma área, para com au-
xílio de equipamentos adequados realizar, em poucas 
horas, o mesmo trabalho. Não faz mais parte da preo-
cupação desses grupos o gasto excessivo com frete para 
transporte das mercadorias, porque conseguiram com-
prar seus próprios veículos. Passaram a sentir, inclusi-
ve, no bolso, o reconhecimento do seu trabalho diário 
porque, com equipamentos para processar a produção 
e estruturas adequadas de armazenamento, suas fru-
tas, verduras e legumes se transformaram em itens 
de maior valor agregado. Agora, não dependem mais 
do atravessador e negociam direto com o mercado. 

João Brunelli Júnior
Coordenador da CATI

Oferecem produtos de qualidade a toda a sociedade, 
produzidos com respeito ao meio ambiente, conquis-
tando mais renda e qualidade de vida.

 O Microbacias II ultrapassou os benefícios às entida-
des e incluiu também a recuperação das estradas rurais 
utilizadas por elas para escoar seus produtos, driblan-
do os atolamentos causados pela chuva e a dúvida da 
entrega. Também beneficiou servidores e produtores 
atendidos pela CATI, ao investir em reformas de Casas 
da Agricultura, em aquisição de veículos oficiais, com-
putadores modernos, realização de capacitações, entre 
outras ações que vocês poderão melhor conhecer nas 
próximas páginas desta publicação.

 São muitos os motivos que fizeram do Microbacias II 
uma política pública de sucesso, entre eles a presença 
constante da extensão rural, dentro e fora dos campos; 
o comprometimento das organizações rurais, que 
cumpriram com suas obrigações; o engajamento dos 
órgãos públicos e a presença de importantes parceiros 
em todas as etapas. Soma-se a isso o fato de São 
Paulo ser o maior mercado consumidor do País, que, 
agora, será ainda mais enriquecido com alimentos de 
qualidade, seguros, saborosos, bem embalados e com 
as certificações necessárias para comercialização.

 Nesses sete anos de execução, pudemos perceber 
a evolução dos projetos. Nos primeiros anos, as dificul-
dades relatadas possibilitaram mudanças nas regras do 
Microbacias II; novas formas de apoio surgiram; novas 
capacitações e, em pouco tempo e com muito esforço, 
muitas organizações puderam concretizar resultados. 
Também começaram a desempenhar novas funções: 
deixaram de apenas produzir e passaram a empreen-
der. Como muitos falam: os produtores de São Paulo, 
apoiados pelo Microbacias II, se tornaram empresários 
rurais. E esse novo lugar no mercado foi conquistado 
com a superação de muitos desafios e aprendizados.

 Pois é! O Projeto amadureceu, está dando muitos 
frutos. A colheita está farta e já é possível saborear 
grandes resultados. Por fim, deixo a mensagem de que 
este não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. 
O caminho foi criado, o modelo construído e o desafio 
é que as organizações apoiadas caminhem com as pró-
prias pernas, com espírito empreendedor.

Muito obrigado a todos pela parceria e
confiança neste projeto emancipador!
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Quem Somos

Por ser símbolo da agricultura e do comércio, a 
cornucópia foi escolhida para representar a marca 
do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado. 
Dessa forma, a simbologia da cornucópia se iguala 
aos objetivos do Projeto, abrangendo todas as 
etapas da proposta, tanto a representação da 
agricultura como a do comércio. A cornucópia, 
com origem na mitologia greco-romana, também 
simboliza a fertilidade, riqueza e abundância.

A MARCA DO
PROJETO MICROBACIAS II
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O Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias 
II – Acesso ao Mercado é a se-

gunda fase de uma ação com compro-
vado sucesso no Estado de São Paulo. 
Anteriormente, o Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas (PEMH) 
teve como foco a adoção de sistemas 
sustentáveis de produção agrícola em 
uma microbacia (área geográfica den-
tro da mesma área de drenagem hidro-
lógica, com condições econômicas e 
sociais semelhantes). Neste modelo, os 
produtores rurais familiares foram sele-
cionados como principais beneficiários 
do Programa, de acordo com sua loca-
lização geográfica. O foco das ações do 
Banco Mundial era a sustentabilidade 
ambiental das intervenções, voltadas 
principalmente para a produção agrí-
cola.

 Já neste segundo momento de atua-
ção junto às Secretarias de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo e do Meio 
Ambiente, a proposta do Banco foi a de 
enfatizar o acesso aos mercados. A nova 
abordagem teve duas inovações-chave: 
uma mudança de foco – da produção 
para o acesso ao mercado –; e a forma 
de participação dos beneficiários, os 
quais deveriam se candidatar volunta-
riamente a uma Chamada Pública e não 
de acordo com sua localização geográ-
fica. Dessa forma, os beneficiários tive-
ram de provar o seu empenho, apresen-
tando uma proposta em que o potencial 
de acesso aos mercados pudesse ser 
comprovado. 

 A mudança foi mais desafiadora do 
que inicialmente planejada. As chama-
das iniciais atraíram demanda limitada 
porque os potenciais beneficiários não 
entendiam ou não confiavam no novo 
sistema. Mas, com o apoio contínuo do 
corpo técnico da CATI, a demanda au-
mentou gradualmente e, no final, todos 
os recursos do Projeto foram totalmen-
te utilizados. O Microbacias II – Acesso 
ao Mercado provou a validade de seus 
pressupostos: o objetivo inicial era im-
pulsionar o valor das organizações de 
pequenos agricultores em 8%. Em vez 
disso, o Projeto alcançou um impres-
sionante aumento de 87% de seu valor 
anual comercializado, num período de 
seis anos; 10 vezes melhor do que o es-
perado – e esse resultado foi estimado 
por uma avaliação de impacto supervi-
sionada pelo departamento de estatís-
tica do Banco Mundial, chamado Dime 
(Development Impact Evaluation). 

 Desta forma, podemos citar inú-
meros casos de sucesso, entre eles os 
avanços de uma organização rural de 
Ibiúna que passou a comercializar alface 
orgânica em grandes cadeias de super-
mercados e o café de Divinolândia, que 
passou a ser servido no Japão e em pa-
íses da Europa. Também destaco outra 
importante conquista possibilitada pelo 
Projeto, que foi o aumento da renda dos 
produtores apoiados, levando em con-
sideração as práticas sustentáveis e o 
respeito ao meio ambiente. Importante 
salientar que a exigência do Projeto de 
solicitar que as associações e cooperati-

vas escrevessem um Plano de Negócios 
fez com que aprendessem a se planejar 
e a se empenhar na implantação de seus 
empreendimentos, levando em conside-
ração as necessidades do grupo e não as 
individuais. Essa organização, inclusive, 
contribuiu para que a gestão dos recur-
sos financeiros fosse realizada adequa-
damente.

 As ações possibilitadas pelo Micro-
bacias II – Acesso ao Mercado chamou a 
atenção do governo indiano, que esteve 
no Brasil para conhecer o Projeto e se 
mostrou interessado em investir em ini-
ciativas semelhantes, uma vez que seu 
país tem similaridades com o Brasil no 
clima e nas práticas agrícolas. Os visitan-
tes ficaram impressionados com o poder 
da ação coletiva. “Quando você vai além 
dos interesses individuais, pode expan-
dir para diferentes mercados, exportar 
e negociar melhores preços”, comentou 
um dos visitantes.

 Para alcançar esses resultados impres-
sionantes, dois ingredientes foram 
essenciais: a competência da equipe 
da CATI, que esteve presente em todas 
as etapas, e o compromisso dos bene-
ficiários, que cumpriram com todas as 
suas responsabilidades. Dessa forma, 
os pequenos agricultores com pers-
picácia empresarial foram ajudados a 
emergir. Para o futuro fica o desafio de 
manter, com sustentabilidade, o ciclo 
da produção agrícola e as conquistas 
financeiras possibilitadas pelo acesso 
aos mercados.

Maurizio Guadagni – Gerente de Projetos do Banco Mundial para o Brasil – mguadagni@worldbank.org
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Várias palavras têm sido usadas pelos beneficiários para 
definir o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
o Microbacias II: renda, emprego, inclusão social, 

cidadania, desenvolvimento, agregação de valor, organização 
rural. E elas são derivadas dos investimentos de mais de R$ 200 
milhões em 266 organizações rurais de agricultores familiares 
e comunidades tradicionais, os quais se materializaram em 
packing houses; barracões multiuso; centros comunitários; 
máquinas, implementos e equipamentos agrícolas e de 
informática; novas tecnologias, veículos, barcos; readequação 
de estradas rurais; centros culturais e afins. 

 Ao olhar para esses resultados, obtidos entre os anos 
de 2011 e 2018, muitos se perguntam: como começou essa 
história? Para responder, é preciso voltar ao ano de 2008. 
“Após o encerramento do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, que promoveu produção agrícola com susten-
tabilidade ambiental, com foco na conservação do solo e da 
água, começamos a delinear o Projeto Microbacias II, com um 
novo desafio proposto pelo Banco Mundial: elaborar um pro-
jeto com viés da sustentabilidade baseado no tripé social, eco-
nômico e ambiental, com base na organização dos produtores, 
que teve início no do Programa I, que incentivou a formação 
de associações nas microbacias trabalhadas. Empreendemos 
um grande esforço para desenhar um projeto de fortalecimen-
to da agricultura familiar com geração de renda e emprego, 
tendo como centro das decisões e ações os próprios produto-
res, ao mesmo tempo em que, como instituição de assistência 
técnica e extensão rural (Ater), tivemos que nos capacitar para 
atuar com o enfoque de acesso ao mercado e gestão de negó-
cios rurais, para muito além da difusão de tecnologias e polí-
ticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção dentro 
porteira”, relembra João Brunelli Júnior, coordenador da CATI, 
que integrou o grupo de elaboração do Projeto Microbacias II.

 José Luiz Fontes, que foi gerente de planejamento do 
Programa Microbacias I e coordenador substituto da CATI, du-
rante o processo de negociação do Acordo de Empréstimo e 
assinatura do Projeto Microbacias II, relembra esse período de 
grande desafio. “Quanto ao trabalho realizado, da negociação 
até o início das ações, foi um período de enorme aprendizado 
para toda a equipe. Pela primeira vez, a CATI foi provocada a 
se preocupar com a questão de geração de renda para os pro-
dutores. Muito embora já tivéssemos passado por um grande 

aprendizado no desenvolvimento do Microbacias I e já termos 
pessoas capacitadas, incluindo funcionários de apoio adminis-
trativo, essa experiência foi muito diferente, pois exigiu que 
procedimentos fossem aprimorados e que a própria institui-
ção, como as organizações dos produtores, tivesse uma gestão 
voltada para indicadores de resultados e de impacto”, relata o 
agrônomo, que atualmente coordena a Assessoria Técnica da 
Secretaria de Agricultura.

 Para o deputado federal Arnaldo Jardim, que foi secretá-
rio de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
entre os anos de 2015 e 2018, período de grande avanço do 
Microbacias II, o Projeto foi uma grande política pública, que 
marcou o cenário do agronegócio paulista. “Quando assumi-
mos a Secretaria de Agricultura, o Microbacias II estava em 
um momento desafiador, com risco de não se completar, com 
prazos escassos e uma grande burocracia que dificultava a sua 
plena implementação. Diante desse cenário, nos empenha-
mos junto com a equipe da CATI, primeiro tendo à frente da 
Coordenadoria o engenheiro agrônomo José Carlos Rossetti, e 
depois o João Brunelli Júnior, que intensificou as ações, para 
mudar essa situação. Estabelecemos regras e procedimentos 
mais claros, fizemos uma nova Chamada Pública, que teve 
um número recorde de Propostas de Negócio aprovadas. O 
Microbacias II se reacendeu e se desdobrou, se tornando um 
Projeto de sucesso internacional, que mudou a realidade da 
Ater em São Paulo, gerando um aprendizado para todos os 
envolvidos e fortalecendo o compromisso com o agricultor 
paulista”, afirma o ex-secretário, salientando que o impacto 
do Projeto é extraordinário. “O Microbacias II organizou co-
operativas, consolidou associações e deixou um aprendizado 
de espírito coletivo e de gerenciamento de projetos. Por meio 
dele, alimentos minimamente processados entraram na pauta 
do dia, principalmente na merenda escolar; mudaram costu-
mes de alimentação; e o agricultor passou a ver além da pro-
dução e a agregar valor à sua produção. Os dados da auditoria 
contratada pelo Banco Mundial confirmam isso: que não são 
só fatos, mas mudanças de comportamento que vieram para 
ficar”.

 Para Cláudio Antônio Baptistella, diretor da CATI Regional 
Araçatuba, que foi gerente técnico do Programa I e integrou a 
Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) Microbacias II,  esse 
Projeto também foi diferente de outras ações implementadas 

UMA HISTÓRIA DE INCLUSÃO,GERAÇÃO DE RENDA 
E EMPREGO,GESTÃO E MUITOS FRUTOS

MICROBACIAS II

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br
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pelo governo do Estado para o fortalecimento da agricultura 
familiar, pois estabeleceu uma nova dinâmica de política pú-
blica. “Muitos projetos e programas têm como viés a simples 
doação, o que leva muitas vezes ao não comprometimento de 
beneficiários. No Microbacias II, a exigência da contrapartida 
das organizações de produtores rurais e das comunidades tra-
dicionais, elevou o grau de comprometimento daqueles que 
realmente quiseram participar, pois entenderam que teriam 
apoio para superar os obstáculos, mas que eram os protago-
nistas das ações para ter sucesso em seus empreendimentos”.  Não foram apenas nas ações de Ater que o 

Microbacias II trouxe mudanças e novas formas de 
atuação. Na área administrativa das organizações as 
transformações foram significativas, como atestam 
Marcelo Boaventura, da CATI Regional Botucatu, que 
participou do Projeto desde o início, como responsável 
pelo acompanhamento físico-financeiro, e Gustavo 
Marcelo de Almeida Oliveira, gerente físico-financeiro 
do Projeto. “A contribuição do Microbacias II foi além 
da possibilidade do aumento das opções de mercado, 
por meio da transformação, classificação ou melhoria 
na qualidade dos produtos ofertados, pois exigiu que 
as organizações estivessem com as situações fiscais, 
tributárias e trabalhistas em ordem, conforme a 
legislação vigente, não só para acessar de maneira 
organizada o Projeto, mas também outros mercados. 
O modelo do Projeto, de compras com a comparação 
de três orçamentos, descrição técnica detalhada 
do produto e opção pelo menor preço, atendendo 
às especificações, fez com que muitas organizações 
utilizassem o mesmo procedimento em aquisições de 
produtos ou serviços não ressarcidos  pelo Projeto”. 

 Na CATI, as transformações também foram 
significativas na condução administrativa das ações, 
pois o Microbacias II possibilitou:
• implantação da sistemática de planejamento físico 

e financeiro, por meio do Plano Operativo Anual 
(POA), que consiste no planejamento das atividades 
técnicas e administrativas com metas físicas definidas 
e previsão de recursos para sua execução; essa prática 
permitiu uma integração entre as áreas técnica e 
administrativa no planejamento e execução das 
atividades durante o ano, possibilitando no âmbito 
das Regionais da CATI mobilidade para ajustes de 
metas e atividades, de acordo com as demandas 
surgidas;

• prestação de contas dos recursos organizada por 
meio de metas e atividades, para atender os públicos 
beneficiário, estratégico e operacional, definindo 
os recursos a serem utilizados para atender os 
municípios conforme solicitação dos técnicos 
executores, atividades de acompanhamento e apoio 
das Regionais aos municípios, conforme demandas do 
Projeto;

• fortalecimento da infraestrutura regional e municipal 
(Regionais da CATI e Casas da Agricultura);

• contato com outras modalidades de licitações 
previstas no Acordo de Empréstimo; 

• recursos para capacitação das equipes administrativas 
junto à Secretaria da Fazenda e ao Tribunal de 
Contas no período do Projeto, contribuindo para o 
atendimento e a adequação das Regionais às novas 
exigências dos órgãos de controle e fiscalização.

 Ao ser questionado sobre um exemplo marcante dessa tra-
jetória de trabalho com a equipe de execução do Projeto, o 
ex-secretário Arnaldo Jardim destacou emocionado: “Não há 
nada mais marcante para mim, quando eu, em mais de uma 
ocasião, em cidades de todo Estado, ouvi de uma agricultora 
– e tantas foram as mulheres que lideraram esse Projeto –, 
ou de um agricultor:  ‘o Microbacias II mudou a minha vida, 
pois o meu filho que não tinha gosto pela atividade da roça 
passou a ver com outros olhos; ‘o meu filho’, disseram outros, 
‘que não tinha interesse no que eu fazia, passou a acompa-
nhar mais de perto; e outros disseram ainda: ‘meu filho estu-
dou Administração e agora voltou para completar aquilo que 
fazemos, plantando e ajudando a organizar a nossa ativida-
de’. Esses relatos foram os mais emocionantes e marcantes 
para mim, pois dão sentido de continuidade, quando novas 
gerações passam a ver de outra forma a atividade rural, que 
em nosso País é inovadora, fantástica e tem impulsionado a 
economia do Brasil, mas ainda sofre de preconceito do grande 
público. O Projeto Microbacias II veio para fazer a diferença e, 
mesmo para as pessoas mais simples, mostrar que ser agri-
cultor é um ato de amor à natureza e ao trabalho, daquele 
que é o grande profissional brasileiro. Eu tenho orgulho de ter 
participado desse Projeto e desse processo!”.

 José Luiz Fontes ressalta: “Como funcionário da CATI tenho 
muito orgulho de ter participado desse trabalho, pois os re-
sultados concretos mostram todo o potencial que a extensão 
rural tem de mudar a vida das pessoas, transformando sonhos 
em realidade”.

 Já o coordenador da CATI, João Brunelli avalia: “Nesses 
sete anos de execução, organizações rurais foram fortalecidas 
e capacitadas em gestão de negócios próprios, se tornando 
proativas no processo de desenvolvimento sustentável; hou-
ve a ampliação da produção familiar no mercado, com oferta 
de produtos de maior qualidade e valor agregado; geração de 
renda e emprego que se traduziu em fixação no campo de fa-
mílias com melhor qualidade de vida; tradições culturais fo-
ram mantidas e/ou resgatadas; consumidores receberam ali-
mentos de melhor qualidade; estradas rurais foram recupera-
das; o meio ambiente foi preservado e outras tantas transfor-
mações foram possíveis, graças ao empenho dos técnicos e de 
parceiros, mas principalmente ao compromisso e à dedicação 
das associações e cooperativas envolvidas, que entenderam 
o espírito do Projeto, mas, mais que isso, assumiram que os 
recursos investidos foram apenas o início de uma história que 
os produtores têm páginas e páginas em branco a ser escritas 
pelas próximas gerações!”.

SOBRE OS RESULTADOS DO 
PROJETO MICROBACIAS II

IMPACTO DO PROJETO 
MICROBACIAS II NA ÁREA 
ADMINISTRATIVA DA CATI E 
DAS ORGANIZAÇÕES
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2009

• Início das reuniões do Grupo de Trabalho da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI 
(integrantes do Grupo Gestor do Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas) e da Secretaria do Meio 
Ambiente, por meio da Coordenadoria de Biodiversidade 
e Recursos Naturais (CBRN) – que executou as ações 
ambientais do Projeto, com representantes do Banco 
Mundial.

•  Definição do enfoque, do escopo e das linhas de ações 
do Projeto; elaboração do Project Appraisal Document 
(PAD); preparação do Manual Operacional do Projeto.

2010

• Reuniões de negociação das minutas do Acordo de 
Empréstimo. Finalização; aprovação do Acordo no 
Senado (autorização para o governo federal ser avalista).

• 27 de setembro de 2010 – Assinatura do Acordo do 
Projeto Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– Microbacias II - Acesso ao Mercado, pelo governo do 
Estado de São Paulo e Banco Mundial.

• Instituição do Projeto pelo decreto estadual n.o 56.449, 
de 29/11/2010.

• Criação da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) 
e estabelecimento do Projeto com Componentes: Apoio 
às Iniciativas de Negócios dos Agricultores Familiares; 
Fortalecimento das Instituições Públicas e Infraestrutura 
Municipal; Gestão do Projeto – Subcomponentes: 
Investimento para Iniciativas de Negócios dos Agricul-
tores Familiares; Fortalecimento das Organizações de 
Produtores Rurais; Políticas Públicas, Monitoramento 
de Mercado e Extensão Rural; Fortalecimento da 
Infraestrutura Municipal; Sustentabilidade Ambiental.

• Produção de documentos – decretos e resoluções 
conjuntas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
e Secretaria do Meio Ambiente.

2011

• Primeiro semestre – Capacitação da rede sobre o Projeto 
e divulgação para as organizações (propostas, regras, 
diretrizes).

• Segundo semestre  –  1.a Chamada Pública – Apresen-
tação de mais de 130 Iniciativas de Negócio, sendo 30 
aprovadas (organizações rurais com dificuldades para 
elaborar os projetos) – alguns critérios da avaliação/
seleção: organização com maior número de agricultores 
familiares; municípios que tinham mais dependência 
da agropecuária; tempo de formação da organização; 
e organização que já tivesse um negócio em execução; 
grau de gestão da organização; e documentação fiscal 
em conformidade com o exigido. 

2012

• Análise e aprovação das Propostas de Negócio na 
1.a Chamada.

• Formalização de convênio com o Banco do Brasil (agente 
financeiro, visando viabilizar o reembolso financeiro das 
subvenções econômicas aos beneficiários; assinatura 
aconteceu no dia 26-7-2012, após a instituição, por 
meio de decreto, publicado em 13-7-2012, de linha de 
Subvenções Econômicas para Iniciativas de Negócio 
do Projeto Microbacias II, por intermédio do Fundo 
de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap/Banco do 
Agronegócio Familiar – Banagro).

• Em 22 de setembro de 2012, em evento no Palácio 
dos Bandeirantes, foram assinados os Termos de 
Compromisso das 38 organizações de produtores rurais 
com Propostas de Negócio aprovadas na 1.a Chamada 
Pública.

• Realização da 2.a Chamada Pública.

2013

• Pagamento do primeiro reembolso a uma organização 
rural beneficiada: Associação Microbacia Hidrográfica do 
Rio Claro, de Pratânia – CATI Regional Botucatu.

• Realização da 3.a e 4.a Chamadas Públicas.

2014

• Primeiros municípios com Propostas de Negócio Apro-
vadas acessam os recursos para readequação de estra-
das rurais, com a responsabilidade de serem executores 
e contratantes das empresas que fizeram o trabalho nas 
estradas. À CATI competiu receber a obra, atestar que foi 
executada e autorizar o pagamento para a Prefeitura.

• Realização da 5.a Chamada Pública
• Realização da 1.a edição do Fórum Consultivo do Projeto 

Microbacias II.

2015

• Disponibilização de financiamento parcial ou total da 
contrapartida financeira, por meio do Feap (após al-
teração de regra e ajustes feitos pela Secretaria de 
Agricultura), para que as organizações que não tinham 
recursos próprios pudessem arcar com os valores (mais 
de 50% dos valores investidos pelos produtores foi por 
essa modalidade de crédito).

• Secretaria de Agricultura, por demanda dos produtores 
que não conseguiam financiar a contrapartida no agente 
financeiro, por falta de aval, atuou junto ao Banco do Brasil, 
que passou a aceitar o aval dos representantes legais das 
entidades proponentes, no lugar do bem a ser financiado, 
em uma modalidade chamada aval fidejussório, haja vista 
que os bens das Propostas de Negócio ainda não haviam 
sido adquiridos e/ou construídos.

BREVE LINHA DO TEMPO DO PROJETO MICROBACIAS II – ACESSO AO MERCADO
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2015

• Gerente técnico do Projeto passa a ter competência 
para autorizar a dispensa de determinados documentos, 
como licença ambiental, comprovação de posse ou 
propriedade, entre outros documentos, facilitando a 
liberação de propostas de crédito para a contrapartida.

• Realização da 6.a Chamada Pública – 50% de todas as 
Propostas de Negócio aprovadas durante o Projeto; pos-
tura proativa e positiva da Secretaria de Agricultura.

• Prorrogação do Projeto por dois anos (2016 e 2017) – a 
previsão inicial de realização seria entre 2010 e 2015.

• Aceleração da execução de obras e aquisições por 
parte das associações e cooperativas beneficiadas pelo 
Projeto.

• Realização da II edição do Fórum Consultivo do Projeto 
Microbacias II.

2016

• Acompanhamento e monitoramento por grupos de 
trabalho da Unidade de Gerenciamento do Projeto 
para resolução de entraves e problemas que impediam 
algumas organizações de iniciar e/ou concluir obras e fazer 
aquisições de máquinas, implementos, veículos e outros.

• Realização da III edição do Fórum Consultivo do Projeto 
Microbacias II.

2017

• Prorrogação do prazo de execução do Projeto Microbacias 
II – setembro de 2017 a setembro de 2018 – reivindicada 
pelo governo do Estado para finalizar as obras e aquisi-
ções em andamento e as reformas de prédios da CATI.

• Realização da IV edição do Fórum Consultivo do Projeto 
Microbacias II.

2018

• Acompanhamento das últimas obras e aquisições das 
organizações de produtores rurais e comunidades tradi-
cionais; conclusão de reformas de Casas da Agricultura e 
prédios de Regionais da CATI; finalização da readequação 
de estradas rurais em diversos municípios. 

• Realização da V e última edição do Fórum Consultivo do 
Projeto Microbacias II.

 Luiz Carlos Bassetto, o Japão, contribuiu para 
o início de uma mudança na vida de produtores 
rurais de Pratânia, São Manuel e região ao reunir 
sua “grande família” para participar do Programa 
Microbacias I, na década de 2000. De lá para cá, 
com a criação da Associação dos Produtores Rurais 
da Microbacia Hidrográfica do Rio Claro, conhecida 
como Associação Rural Giocondo Bassetto, nome 
do avô de Japão, a vida da comunidade foi se 
transformando. Desde o plano de saúde para os 
produtores, ao acesso à internet, às capacitações 
em diversas áreas, até a qualidade do café 
produzido, tudo foi mudando. Já pelo Microbacias II, 
adquiriram colheitadeira automotriz, equipamentos 
e máquinas; construíram uma sala de provas e 
uma estrutura de torrefação de café, com selo Fair 
Trade, por conta de seus cafés especiais, e tiveram 
incentivo para a formalização da Cooperativa 
Prata de Cafés Especiais, visando melhorar a 
comercialização e o acesso ao mercado. “Muitos 
agricultores estavam deixando as propriedades, 
pois não estavam conseguindo obter renda. 
Felizmente, o Projeto Microbacias II chegou e 
acreditamos que traria soluções. Mas confesso que 
tivemos alguns receios pelos valores envolvidos e 
pelo sistema de reembolso. Eu e meu tio, Antonio 
Bassetto, tesoureiro da Associação, assinávamos 
juntos os cheques, que sempre eram de pequeno 
valor. Na compra da colheitadeira com recursos do 
Microbacias II, negociamos um prazo de 60 dias 
para pagar a parcela de R$ 371 mil, valor que seria 
reembolsado pelo Projeto. Meu tio ficou aflito e 
dizia: ‘E se não houver o reembolso, o que faremos? 
Nunca dei um cheque sem fundo na vida’. Nas 
vésperas do depósito nem conseguíamos dormir; 
mas, mais uma vez, a CATI mostrou a entidade 
séria que é, e o reembolso foi feito. Hoje, só temos 
a agradecer à CATI, à Secretaria de Agricultura, ao 
governo do Estado e ao Microbacias II!”.

PRIMEIRO REEMBOLSO DE 
UMA ORGANIZAÇÃO RURAL 
NO ÂMBITO DO PROJETO 
MICROBACIAS II
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Assinatura do acordo de empréstimo por Makhtar 
Diop, diretor do Banco Mundial para o Brasil (2010). 
Reunião de revisão do Acordo em Brasília (2009).
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O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável –  
Microbacias II – Acesso ao Mercado é uma ação 
do governo do Estado de São Paulo, com finan-

ciamento parcial do Banco Mundial, executada pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por intermédio 
da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), e 
da Secretaria do Meio Ambiente, via Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN).

 Foi criado com o objetivo de ampliar a competitividade 
e proporcionar o acesso ao mercado aos agricultores 
familiares organizados em associações e cooperativas 
em todo o Estado de São Paulo. O Projeto teve como 

CRITÉRIOS
BENEFICIÁRIOS
RESULTADOS

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

metas aumentar as oportunidades de emprego e renda, 
a inclusão social e promover a conservação dos recursos 
naturais.

 Para que sua execução fosse realizada, em 2010, o 
governo do Estado de São Paulo firmou o Acordo de 
Empréstimo com o Banco Mundial, no valor de US$ 78 
milhões, com a contrapartida de US$ 52 milhões do 
Tesouro Estadual, sendo o custo total do Projeto de US$ 
130 milhões. O Microbacias II, com encerramento previsto 
para 2015, precisou ser prorrogado por mais três anos, 
para que todas as organizações rurais pudessem, de fato, 
fazer suas aquisições e consolidar as ações planejadas.

ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS, 
INDÍGENAS E QUILOMBOLAS FORAM BENEFICIÁRIOS

 Puderam apresentar projetos e pleitear incentivos 
as associações ou cooperativas de produtores rurais 
envolvidas com atividades tipicamente rurais, agrícolas e 
não agrícolas, regularizadas há pelo menos um ano. Essas 
organizações poderiam apresentar proposta de Iniciativa 
de Negócio cujos beneficiários formassem um grupo 
composto por, no mínimo, 15 membros, dos quais mais de 
50% fossem agricultores familiares. Durante a execução 
do Projeto, 287 Propostas foram implantadas, de 231 
organizações (152 associações e 79 cooperativas), no valor 
de mais de R$ 188 milhões. Foram beneficiárias, também, 
as organizações de grupos indígenas e quilombolas, sendo 
35 organizações, com 77 projetos, no valor de mais de 
R$ 13 milhões. As ações beneficiaram 186 municípios.
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 Chamadas públicas, por meio de edi-
tais, para divulgar os avisos de solicitação 
de Manifestação de Interesse foram di-
vulgadas no Diário Oficial, em jornais de 
grande circulação, bem como nas páginas 
eletrônicas da CATI e da Secretaria do Meio 
Ambiente.

 Para participar, os interessados pre-
cisaram elaborar uma Manifestação de 
Interesse, por ocasião das Chamadas, e en-
caminhar para a CATI, que avaliou a valida-
de das mesmas.

CHAMADAS PÚBLICAS

Chamadas 
Públicas Ano Propostas 

Aprovadas
Propostas em 

Execução
Valor das 
Propostas

1.a 2011 36 33 R$ 20.164.701,55

2.a 2012 40 30 R$ 16.460.009,12

3.a 2013 35 21 R$ 12.759.199,05

4.a 2013 52 40 R$ 27.407.886,88

5.a 2014 61 48 R$ 25.771.387,36

6.a 2015 138 115 R$ 86.411.212,64

362 287 R$ 188.975.310,42

MICROBACIAS II REEMBOLSOU ATÉ 70% DO
VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS

 O Microbacias II subvencionou até 70% do valor 
total das Propostas, desde que a Iniciativa de Negócio 
contemplasse um investimento coletivo, de associação 
ou cooperativa, voltada para o mercado. Coube às 
organizações a contrapartida financeira de, no mínimo, 
30%.

 A iniciativa pôde ainda conceder apoios individuais 
nas propriedades dos agricultores familiares integrantes 
do grupo da Proposta, se esses investimentos estivessem 
diretamente relacionados com a produção da matéria-
prima do negócio coletivo apoiado.

 O reembolso às associações, cooperativas e aos agri-
cultores familiares beneficiários foi efetuado via Banco do 
Brasil (agente financeiro da operação), e o limite máximo 
de apoio foi de R$ 800 mil por organização de produtores, 
incluindo investimentos individuais limitados a R$ 10 mil 
por beneficiário.

 Já para os projetos de etnodesenvolvimento propostos 
pelas comunidades tradicionais de indígenas e quilombolas, 
o apoio foi de 99% do valor elegível do projeto comunitário, 
chegando a R$ 200 mil por projeto e até R$ 800 mil para 
cada grupo organizado, com contrapartida de 1% apenas.

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

 Nos municípios em que houve uma Proposta de Negócio 
em execução apoiada pelo Projeto, a Prefeitura Municipal 
pôde reivindicar uma obra de adequação de estradas rurais, 
mediante convênio firmado com a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo.
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Iniciativas de Negócio

Consumidores cada vez mais inclinados a com-
prarem produtos diferenciados e mercados 
mais exigentes à qualidade da produção. Uma 

das estratégias para que o produtor rural aumente 
sua renda é diversificar suas mercadorias, introdu-
zir novos processos e transformar parte da produ-
ção em outro produto. Ao invés de vender apenas 
o leite, comercializa queijo e iogurte; além da fruta 
in natura, o fruticultor pode oferecer também ge-
leias, sucos e doces; a mandioca passa a ser ofere-
cida selecionada, descascada e embalada. Com essa 
agregação de valor ao produto original, o preço pago 
pelo consumidor final é maior e o lucro do produtor 
cresce também. Os produtos podem ser comerciali-
zados em grandes ou pequenos mercados, em feiras 
e até associados a projetos de turismo rural, em que 
os visitantes valorizam as comidas e bebidas locais.

 Para gerar um diferencial nos produtos agrope-
cuários, toda uma estrutura precisa estar disponí-
vel. E é exatamente neste ponto que entra o Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, que entre as 
várias propostas teve como meta apoiar projetos de 
organizações rurais, com o objetivo de aumentar a 
competitividade de produtos da agricultura familiar, 
que demonstrassem viabilidade de mercado. Os in-
vestimentos possibilitaram a construção de packing 
houses e galpões de armazenamento; aquisição de 
veículos, câmaras frigoríficas, maquinários, equipa-
mentos, caixas para transporte de produtos; desen-
volvimento de embalagens e logomarca, entre ou-
tras ações que permitiram o processamento, benefi-
ciamento, transporte e comercialização de produtos 
variados de diversas cadeias produtivas como a de 
olericultura, fruticultura, pecuária de leite, cafeicul-
tura, grãos.  E não são só os agricultores que estão 
sendo beneficiados, mas toda a população, que re-

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

cebe alimentos de melhor qualidade, produzidos 
com respeito ao meio ambiente, com certificados e 
selos exigidos pelas legislações!

 “O grande destaque foi para os projetos voltados 
à cadeia produtiva de hortaliças, com mais de 100 
Propostas de Negócio, seguida de outras cadeias 
que somam de 25 a 44 Propostas cada. Com isso, 
conseguimos incrementar os negócios de variadas 
cadeias produtivas e beneficiar a agropecuária de 
praticamente todo o Estado de São Paulo, forta-
lecendo assim a agricultura familiar paulista”, 
avalia Vivaldo Viganó, gerente técnico do Projeto 
Microbacias II pela CATI, que destaca que no período 
de execução do Projeto, 362 Propostas foram 
aprovadas, no valor total de mais de R$ 188 milhões.

 “O Projeto Microbacias II teve como objetivos in-
crementar o viés econômico e social da agricultura 
familiar; gerar emprego e renda; investir na cadeia 
produtiva de forma completa e agregar valor à ma-
téria-prima dos produtos agropecuários para que 
fossem mais valorizados depois da porteira. Só com 
o acesso ao mercado, com as práticas sustentáveis 
de produção, uma estrutura adequada e com agre-
gação de valor isso se torna realidade. Aliado a es-
ses fatores há o fato de o Estado de São Paulo ser o 
maior mercado consumidor do Brasil, graças ao nível 
socioeconômico da população, que possui renda per 
capita quase 50% maior do que a média nacional. 
Portanto, avalio que as Iniciativas de Negócio de-
senvolvidas por todo o estado paulista atingiram as 
metas; as organizações beneficiárias já começaram a 
vivenciar os resultados e ao longo dos próximos anos 
ainda observarão significativas mudanças”, avalia 
João Brunelli Júnior, coordenador da CATI.

AGREGAÇÃO
DE VALOR

AOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
a receita para acessar o mercado
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HORTICULTURA
•  118 Propostas
•  Unidades de processamento mínimo
•  Unidades de beneficiamento e embalagem (packing house)
•  Logística

6 CATI Regional Andradina Castilho, Mirandópolis e Pereira Barreto
6 CATI Regional Araçatuba Araçatuba, Brejo Alegre, Guararapes e Penápolis
1 CATI Regional Araraquara Tabatinga
1 CATI Regional Assis Tarumã
4 CATI Regional Avaré Avaré, Coronel Macedo, Itaí e Itaporanga
2 CATI Regional Barretos Barretos e Colômbia
1 CATI Regional Bauru Borebi
2 CATI Regional Bragança Paulista Amparo
1 CATI Regional Catanduva Novo Horizonte
3 CATI Regional Dracena Adamantina, Dracena e Mariápolis
4 CATI Regional Fernandópolis Fernandópolis e Populina
1 CATI Regional Franca Batatais
1 CATI Regional General Salgado Sud Mennucci
2 CATI Regional Itapetininga Itapetininga e São Miguel Arcanjo

10 CATI Regional Itapeva Apiaí, Bom Sucesso do Itararé, Guapiara, Itararé, Nova Campina e Taquarivaí
3 CATI Regional Jaboticabal Ibitinga e Itápolis
4 CATI Regional Jales Jales e Paranapuã

10 CATI Regional Limeira Araras, Leme, Limeira, Pirassununga e Porto Ferreira
7 CATI Regional Lins Getulina, Guarantã, Lins, Pirajuí e Promissão
4 CATI Regional Marília Gália, Garça, Marília e Ocauçu
2 CATI Regional Mogi Mirim Artur Nogueira e Mogi Mirim
1 CATI Regional Orlândia Miguelópolis
1 CATI Regional Ourinhos Piraju
3 CATI Regional Piracicaba Americana, Piracicaba e Rafard
2 CATI Regional Presidente Prudente Presidente Bernardes e Presidente Prudente
4 CATI Regional Presidente Venceslau Caiuá, Mirante do Paranapanema, Piquerobi e Presidente Venceslau
1 CATI Regional Registro Eldorado
4 CATI Regional Ribeirão Preto Ribeirão Preto, São Simão e Serra Azul
4 CATI Regional São João da Boa Vista Casa Branca, São João da Boa Vista e Tambaú
6 CATI Regional São José do Rio Preto Nova Aliança, Nova Granada e São José do Rio Preto
1 CATI Regional São Paulo São Paulo

15 CATI Regional Sorocaba Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Ibiúna, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Sorocaba 
e Tapiraí

1 CATI Regional Votuporanga Votuporanga

PISCICULTURA
• 6 Propostas

2 CATI Regional Catanduva Itajobi
1 CATI Regional Dracena Pauliceia
1 CATI Regional Mogi Mirim Itapira
1 CATI Regional Presidente Venceslau Mirante do Paranapanema
1 CATI Regional Votuporanga Riolândia

Conheça o raio-x das Propostas executadas pelo
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado
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LEITE
• 44 Propostas
• Implantação de laticínios
• Tanques de expansão
• Salas de ordenha, ordenhadeiras, divisão de pastagens, fertilidade do solo
• Logística
• Melhoria da qualidade do leite

1 CATI Regional Andradina Andradina
4 CATI Regional Araçatuba Alto Alegre, Araçatuba e Barbosa
2 CATI Regional Assis Assis e Paraguaçu Paulista
3 CATI Regional Botucatu Anhembi e Conchas
1 CATI Regional Catanduva Tabapuã
7 CATI Regional Dracena Adamantina, Dracena, Flora Rica, Panorama e Tupi Paulista
1 CATI Regional Fernandópolis Populina
3 CATI Regional Franca Patrocínio Paulista e Santo Antonio da Alegria
1 CATI Regional General Salgado Sud Mennucci
2 CATI Regional Itapetininga Angatuba e Sarapuí
2 CATI Regional Jales Mesópolis e Pontalinda
2 CATI Regional Lins Balbinos
2 CATI Regional Ourinhos Fartura e Santa Cruz do Rio Pardo
4 CATI Regional Piracicaba Piracicaba e São Pedro
3 CATI Regional Presidente Prudente Rancharia, Santo Expedito e Tarabai
2 CATI Regional Presidente Venceslau Euclides da Cunha Paulista e Mirante do Paranapanema
1 CATI Regional Ribeirão Preto Santa Cruz da Esperança
1 CATI Regional São José do Rio Preto Potirendaba
2 CATI Regional Votuporanga Orindiúva e Parisi

FRUTICULTURA
• 42 Propostas
• Unidades de beneficiamento, classificação e embalagem (packing houses)
• Unidades de processamento (agroindústrias)
• Sistemas de irrigação
• Logística

1 CATI Regional Araçatuba Araçatuba
2 CATI Regional Assis Palmital
1 CATI Regional Barretos Bebedouro
1 CATI Regional Botucatu Botucatu
6 CATI Regional Campinas Jundiaí, Louveira e Valinhos
3 CATI Regional Catanduva Novo Horizonte e Urupês
3 CATI Regional Dracena Junqueirópolis
1 CATI Regional Fernandópolis Populina
3 CATI Regional Itapetininga São Miguel Arcanjo
5 CATI Regional Jaboticabal Cândido Rodrigues e Itápolis
2 CATI Regional Jales Pontalinda e Santa Salete
3 CATI Regional Mogi das Cruzes Santa Isabel
1 CATI Regional Presidente Prudente Narandiba
1 CATI Regional Presidente Venceslau Teodoro Sampaio
7 CATI Regional Registro Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Registro e Sete Barras
2 CATI Regional Sorocaba Pilar do Sul
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CAFÉ
• 30 Propostas
• Mecanização da colheita
• Beneficiamento
• Estruturas de armazenamento
• Logística
• Agroindústria

1 CATI Regional Araçatuba Gabriel Monteiro
1 CATI Regional Avaré Manduri
6 CATI Regional Botucatu Pardinho, Pratânia e São Manuel
2 CATI Regional Dracena Pacaembu
5 CATI Regional Franca Franca, Jeriquara e Santo Antonio da Alegria
2 CATI Regional Jaú Dois Córregos e Torrinha
2 CATI Regional Lins Pirajuí
3 CATI Regional Marília Garça
1 CATI Regional Presidente Prudente Regente Feijó
2 CATI Regional Ribeirão Preto Brodowski e Cássia dos Coqueiros
4 CATI Regional São João da Boa Vista Caconde, Divinolândia e Espírito Santo do Pinhal
1 CATI Regional Tupã Osvaldo Cruz

GRÃOS
• 26 Propostas
• Unidades de beneficiamento e armazenamento
• Fábrica de ração
• Logística
• Agroindústria

2 CATI Regional Araçatuba Araçatuba e Brejo Alegre
1 CATI Regional Assis Cândido Mota
1 CATI Regional Bauru Arealva
1 CATI Regional Catanduva Novo Horizonte
1 CATI Regional Franca Patrocínio Paulista
7 CATI Regional General Salgado Auriflama, General Salgado, Lourdes, Macaubal, Magda e Turiuba
2 CATI Regional Guaratinguetá Guaratinguetá
2 CATI Regional Itapeva Itaberá
2 CATI Regional Jaú Itaju e Mineiros do Tietê
1 CATI Regional Piracicaba Piracicaba
3 CATI Regional Presidente Prudente Anhumas, Estrela do Norte e João Ramalho
2 CATI Regional São José do Rio Preto Nova Aliança e Palestina
1 CATI Regional Votuporanga Votuporanga

APICULTURA (MEL)
• 9 Propostas
• Casas do mel

3 CATI Regional Botucatu Itatinga
2 CATI Regional Bragança Paulista Socorro
1 CATI Regional Itapeva Itapeva
1 CATI Regional Limeira Araras
1 CATI Regional Sorocaba Sorocaba
1 CATI Regional Votuporanga Votuporanga
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OUTROS
• 12 Propostas

CANA-DE-AÇÚCAR – 4 Propostas
2 CATI Regional Itapeva Itaoca

2 CATI Regional Orlândia Aramina e Igarapava

URUCUM – 3 Propostas
3 CATI Regional Dracena 2 em São João do Pau d’Alho e 1 em Tupi Paulista

AVICULTURA – 2 Propostas
1 CATI Regional Presidente Venceslau Mirante do Paranapanema

1 CATI Regional Ribeirão Preto Guatapará

FUNGICULTURA – 1 Proposta
1 CATI Regional Registro Juquitiba

PUPUNHA – 1 Proposta
1 CATI Regional Registro Sete Barras

TURISMO RURAL – 1 Proposta
1 CATI Regional Itapetininga São Miguel Arcanjo
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COM EXEMPLOS DE INOVAÇÃO,
PROJETOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

MODERNIZAM A AGRICULTURA FAMILIAR
Inovar significa criar caminhos ou estratégias diferentes dos habituais meios para atingir determinado 

objetivo, bem como explorar novas ideias que resultam em sucesso, tais como aumento de faturamento, 
acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, entre outros benefícios.

Conheça como a inovação e o Microbacias II – Acesso ao Mercado caminharam juntos em prol da 
agricultura paulista, tendo em vista as mudanças sociais e econômicas que ocorreram na

vida de centenas de agricultores em todo o Estado de São Paulo.

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

 Na região de Dracena, o Projeto devolveu aos agricultores 
locais a felicidade que há muito não se via naqueles homens 
e mulheres do campo que cultivam o urucum. Os apicultores 
da Associação dos Produtores Rurais, Industriais e Moradores 
do Município de São João do Pau d’Alho (Aprimor), uma pe-
quena cidade com pouco mais de três mil habitantes e essen-
cialmente agrícola, vislumbraram no cultivo do fruto uma ma-
neira de sobreviver. “O urucum é característico da agricultura 
familiar, pois ainda não há mecanização apropriada para a co-
lheita, o que inviabiliza grandes cultivos. Os galhos precisam 
ser cortados com facão e, após permanecerem no chão para 
secagem, são recolhidos em balaios, com a utilização de mão 
de obra que, muitas vezes, é onerosa”, explicou Luiz Alberto 
Pelozo, diretor da CATI Regional Dracena. 

 Incentivados pela demanda cada vez maior no Brasil e 
na Europa, os produtores da Aprimor sensibilizaram uma 
outra indústria, a de maquinários, e depois de várias tenta-
tivas conseguiram que uma delas adaptasse e patenteasse 
uma máquina usada na colheita de feijão e amendoim para 
o recolhimento e separação das sementes de urucum, que 
chegam para o beneficiamento ensacadas. “A luta foi inten-
sa, contamos com a colaboração dos técnicos da Prefeitura 

Tecnologia que reduziu a força braçal

e da CATI, com a união dos produtores, com os engenheiros 
responsáveis pela adaptação da máquina e com o Projeto 
Microbacias II. Sem esse auxílio, não teríamos conseguido 
chegar à redução de cerca de 70% do custo da mão de obra”, 
avaliou José Flábio Vilar Ribas, presidente da Associação 
que conta com 115 associados. O Projeto previu a compra da 
máquina e também de roçadeiras mecânicas e pulverizado-
res, além de caminhonete, trator, notebook, entre outros. No 
total, foram R$ 729.120,00 investidos, sendo R$ 510.384,00 
apoiados pelo Projeto, com uma contrapartida no valor de 
R$ 218.736,00 por parte da organização rural.

 Muito mais que o valor monetário investido, o Projeto 
devolveu a qualidade de vida aos agricultores locais. “Com 
a máquina, o que eu fazia em três dias, agora faço em um, 
sem mencionar o trabalho exaustivo que eu e minha família 
executávamos”, contou o produtor José Aparecido Bobadília. 
“Depois do corte e do enleiramento (fazer montes organiza-
dos para facilitar a carga), a máquina adquirida pelo Projeto 
Microbacias II faz o restante e aí é ‘só costurar os sacos’ e 
levar para o beneficiamento na sede da Associação”, disse o 
produtor.

Fo
to

s:
 G

ra
ça

 D
’A

ur
ia

Mais que o valor monetário investido, o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado devolveu a qualidade de vida aos agricultores
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laboraTório móvel de análise de grãos
alavanca comercialização

 Com cerca de 112 mil habitantes, o município de 
Guaratinguetá tem sua economia estruturada no campo, 
como na cultura do arroz, que ganhou incentivos do Projeto 
via Cooperativa dos Produtores de Arroz do Vale do Paraíba 
(Coopavalpa), que possui 50 cooperados. A organização rural 
apresentava uma história de oscilações quanto ao desempe-
nho de suas funções e à participação de seus cooperados, de 
tal forma que a Coopavalpa quase teve que fechar as portas 
e encerrar as atividades em 2010. Mas graças ao apoio da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), por meio 
da integração de ações da CATI Regional Guaratinguetá, isso 
não se concretizou. “O apoio integral da SAA, por meio da 
CATI, para a Coopavalpa, nos últimos anos, fortalecido pelos 
benefícios das ações e dos investimentos do Microbacias II, 
modificou a dinâmica e a articulação dos agricultores junto à 
cadeia produtiva e o laboratório móvel foi o responsável por 
alavancar a comercialização direta”, relatou com entusiasmo 
o presidente da Cooperativa na gestão 2011/2014, Fábio José 
Coelho de Vasconcellos.

 Por meio de ações de reorganização legal e estrutural 
da Cooperativa, solicitadas nas Propostas de Negócio apre-
sentadas, foi possível adquirir dois laboratórios móveis de 
análise de qualidade de grãos e o apoio técnico para o acesso 
ao mercado. Os laboratórios móveis, obtidos com recursos 
do Microbacias II – Acesso ao Mercado e que percorrem as 
propriedades dos produtores de arroz, são compostos por 
dois veículos utilitários equipados com máquina de teste de 
arroz, medidor de umidade de grãos, analisador estatístico 

de qualidade de arroz e equipamentos de informática. “Os 
laboratórios permitiram que a Coopavalpa fosse respeitada 
pelo mercado que adquire o nosso produto, ou seja, há 
uma confiabilidade das cinco empresas que compram 
nosso alimento” afirmou Rodolfo Kodel, atual presidente da 
organização rural. 

 Além de o Projeto viabilizar a aquisição de dois laborató-
rios móveis de análise comercial e de qualidade do arroz, a 
organização rural obteve recursos para a construção do arma-
zém, escritório sede, depósito, silo e balança rodoviária. No 
total, foram R$ 1.218.854,50 investidos, sendo R$ 800.000,00 
apoiados pelo Projeto, com uma contrapartida no valor de 
R$ 418.854,50 por parte da organização rural. Segundo o di-
retor da CATI Regional Guaratinguetá, Jovino Ferreira Neto, os 
trabalhos continuam. “O nosso trabalho é de assistência téc-
nica integral, para que a Cooperativa tenha protagonismo em 
todos os elos da cadeia do arroz, contribuindo para o desen-
volvimento em termos de produtividade, qualidade e acesso 
ao mercado”, disse.

 Os cooperados que integram a Coopavalpa estão em 
nove municípios: Cruzeiro; Canas; Guaratinguetá; Roseira; 
Aparecida; Potim; Pindamonhangaba; Tremembé e Taubaté. 
Eles ocupam aproximadamente cinco mil hectares no plantio 
de arroz, com a produção de 500 mil sacas do produto em 
casca, que levam à geração de mais de R$ 25 milhões em 
recursos e empregam 400 trabalhadores (200 diretos e 200 
indiretos).

O laboratório é composto por máquinas de testes de arroz, medidor de umidade de grãos, analisador e equipamentos de informática
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Turismo rural como forma de promover a agriculTura local

 Além de incentivar a produção, o Projeto Microbacias II 
– Acesso ao Mercado também investe no turismo rural. Na 
área de atuação da CATI Regional Itapetininga, a Associação 
Cultural e Esportiva de Colônia Pinhal, do município de São 
Miguel Arcanjo, foi beneficiada com a adequação da infra-
estrutura para o turismo rural receptivo, o que viabilizou 
a compra de um trenzinho usado para levar turistas às pro-
priedades rurais. Segundo Lena Maki Kitahara, engenheira 
agrônoma da Casa da Agricultura de São Miguel Arcanjo, o 
Projeto promoveu o turismo local. “Algumas propriedades 
dos associados passaram a receber os turistas para um “colha 
e pague” de frutas, ou seja, os visitantes têm a oportunidade 
de pegar os frutos direto do pé. Além disso, são feitos pas-
seios para que os visitantes conheçam um pouco da vivência 
no campo”, afirmou. 

 Fábio Yamada, vice-presidente da Associação, afirma que 
em datas onde há festival ou evento na comunidade, a de-
manda de viagens aumenta. “No festival da nêspera, que 
ocorreu em setembro de 2018, fizemos cerca de 10 viagens 
em apenas um dia. O trajeto dura em torno de 40 minutos e 
passa por uma biblioteca, que possui o maior acervo de livros 
japoneses da América Latina, e segue em meio à cultura de 
nêspera, uva, decopon, lichia, ameixa, romã, pêssego, mara-
cujá, caqui e estufa de olerícolas”, disse.

 De acordo com Lena, o trem turístico comporta 25 
pessoas e o veículo opera conforme a demanda. “Não há 
horário específico, pois é necessário agendar devido a uma 

eventual impossibilidade de tráfego, por exemplo”, explicou. 
Para agendar uma data e obter informações de valores, é 
necessário entrar em contato pelo e-mail coloniapinhal@
gmail.com ou pelo telefone (15) 99815-5656 e falar com 
Harue Ariga, que também atende pelo WhatsApp.

 A engenheira agrônoma da Casa da Agricultura de São 
Miguel Arcanjo afirmou que o Projeto contribuiu, ainda, para 
o aumento na diversificação do que é cultivado. “Antes do 
Microbacias II, a produção era concentrada em uva e caqui. 
Atualmente, há lichia, atemoia, romã e maracujá”, contou 
Lena, afirmando que o beneficiamento e processamento de 
produtos artesanais, que se restringia a cinco famílias, abran-
ge cerca de 15 no momento, com produtos diversos, como 
geleias, compotas, doces caseiros, conservas, sucos, licores, 
entre outros.

 A Associação, composta por cerca de 50 famílias, adquiriu, 
ainda, adequação da infraestrutura com sistema hidráulico, 
rede de gás, substituição de portas, instalação de exaustores, 
sistema elétrico e pintura. Além disso, foram adquiridos: car-
reta, geradores, kit de antena e roteador, kit de informática 
e multimídia, instalação de equipamento para prevenção de 
incêndio, entre outros.

 No total, foram R$ 342.486,40  investidos, sendo R$ 239.740,48 
apoiados pelo Projeto, com uma contrapartida no valor de 
R$ 104.745,92 por parte da organização rural.
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Atividades realizadas pela Colônia Pinhal para alavancar o turismo rural
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envase móvel de vinho
 – um projeTo inédiTo no país

 No município de Jundiaí, a Cooperativa Agrícola dos 
Produtores de Vinho (AVA) investiu em uma tecnologia iné-
dita no Brasil e que despertou o interesse da imprensa e do 
público: o envase móvel de vinho. Trata-se de uma vinícola iti-
nerante, sendo que o processo de envase na AVA começa com 
a elaboração e o envelhecimento do vinho em cada uma das 
propriedades. Quando a bebida está pronta para o consumo, 
uma bomba de sucção aspira o vinho para os tanques de fil-
tragem da unidade móvel, construídos em aço inox e à prova 
de micro-organismos. Paralelamente, outro maquinário lava e 
higieniza as garrafas. Os passos seguintes são automatizados 
e já na garrafa: a transferência do líquido, colocação de rolha, 
rótulo e cápsula.

 “O veículo é equipado com desengaçadeira de uva, pren-
sa, envasadora, capsulador de espumante e plataforma de 
embarque e percorre as propriedades de todos os coopera-
dos, para que cada um faça seu próprio envase”, explicou José 
Augusto Maiorano, engenheiro agrônomo da CATI, que auxi-
liou os produtores na elaboração da Proposta de Negócio que 
viabilizou os equipamentos. O presidente da AVA, Amarildo 
Martins, disse que a aquisição do veículo contribuiu com os 
cooperados. “Antes do Projeto, nossa Cooperativa tinha difi-
culdade no envase do vinho. Precisávamos pegar o vinho na 
propriedade de cada um e levar à sede para fazer o envase, 
o que acabava interferindo na qualidade da bebida. Com o 

envase móvel, o veículo vai ao produtor e o envase é feito 
diretamente do tonel para dentro do caminhão, de onde as 
garrafas saem rotuladas”, explicou. 

 Segundo Amarildo, o Microbacias II – Acesso ao Mercado 
contribui para conferir ao vinho a permanência da qualida-
de. “Sem o caminhão de envase móvel, nós precisávamos 
transportar o vinho até a Cooperativa para envasá-lo. Esse 
transporte prejudica a qualidade do vinho, tanto pela tempe-
ratura quanto pelas condições viárias. Além disso, obtivemos 
maiores ganhos, em torno de 20%, com a comercialização, 
pois cada cooperado pde vender o vinho em sua própria ade-
ga. Com o Projeto, não estamos somente engarrafando uma 
bebida; engarrafamos sonhos!”, frisou, dizendo que as aqui-
sições viabilizadas pelo Projeto ajudaram na produção e na 
comercialização de outros produtos, como o suco de uva.

 Em 2018, uma comitiva internacional do Banco Mundial foi 
a Jundiaí e conferiu de perto o envase móvel. Para Amarildo, 
a vinda da delegação do Banco Mundial representou a con-
solidação vitoriosa do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. O valor total da Proposta de Negócio que viabili-
zou a aquisição do caminhão e de todos os equipamentos foi 
de R$ 764.577,88, sendo que R$ 535.204,52 foram apoiados 
pelo Projeto e R$ 229.373,36 como contrapartida por parte 
da organização rural.

Os equipamentos permitiram a automatização do envase do vinho
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SALVAGUARDAS SOCIAIS
DAS CONSULTAS PÚBLICAS À CONCLUSÃO DAS OBRAS

10 anos de história do Microbacias II com as comunidades tradicionais
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Ano de 2008 Em meio à efervescência das 
ações finais do Programa 

Estadual de Microbacias Hidrográficas, integrantes de seu grupo gestor 
já estavam envolvidos na concepção do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, o Microbacias II – Acesso ao Mercado, idealizado 
para incrementar renda e emprego no campo, com agregação de va-
lor e inserção no mercado da produção familiar. Atendendo às diretri-
zes do Banco Mundial, foram incluídas, entre o público beneficiário, 
as comunidades tradicionais: quilombolas e indígenas.

 “A vinda do Projeto, com recursos para investimentos diretos 
nas comunidades, ao contrário de uma obrigação, foi vista como 
uma oportunidade única que se apresentou para uma plena prática 
extensionista emancipadora junto a essas coletividades. A inclusão 
das comunidades no processo de desenvolvimento sustentável 
revelou a maturidade que a CATI alcançou na época, após a conclusão 
do Microbacias I, no seu papel de articuladora de políticas públicas 
e facilitadora do processo de desenvolvimento para todas as 
comunidades rurais, em parceria com entidades e a sociedade civil 
organizada”, analisa Abelardo Gonçalves Pinto, engenheiro agrônomo 
aposentado da Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI), que foi 
o responsável pelas Salvaguardas Sociais no Projeto, informando 
que, apesar de a CATI nunca ter realizado um projeto de âmbito 
estadual nessa área, felizmente contava com um pequeno grupo de 
extensionistas que, em diferentes regiões, sempre se identificou com 
os segmentos mais vulneráveis da agricultura familiar e que já vinha 
trabalhando há muitos anos com atividades voltadas à inclusão social 
e ao aumento do protagonismo de grupos sociais minoritários, como 
pescadores artesanais, ribeirinhos etc.

 Cumprindo sua missão de atuação participativa, a CATI estruturou 
as ações do Projeto com base na realização de Consultas Públicas e 
Encontros Estaduais, envolvendo, separadamente, representantes 
de comunidades quilombolas e indígenas, entidades como Fundação 
do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Fundação 
Nacional do Índio (Funai), a Secretaria de Relações Institucionais, o 
Conselho Estadual de Povos Indígenas (Cepisp), o Conselho Estadual da 
Comunidade Negra, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ONGs, 
prefeituras, entre outras, para entender o universo e a realidade desses 
povos tradicionais e ouvir as lideranças quanto às necessidades e 
expectativas.  “Desde o início entendemos que a parceria seria a tônica 
do Projeto, com a reunião de atores de todos os segmentos ligados 
ao contexto das comunidades, pois nosso objetivo foi a construção de 
um projeto que refletisse os anseios dos povos indígenas, respeitando 
suas características, com o desafio de não decidir ou fazer por eles, mas 
entendendo de que maneira o Microbacias II poderia ser viável para 
eles”, comenta Abelardo.

Cleusa Pinheiro

Jaime Pontes, presidente do 
Quilombo Cangume – Itaóca 

(CATI Regional Itapeva).

Indígenas da Aldeia 
Kopenoti participaram do 
Fórum de Microbacias II.
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 “O dia 9 de dezembro de 2008 
não pode mais ser considerado 
um dia comum”. Assim, Elisa Lucas 
Rodrigues, na época presidente do 
Conselho Estadual da Comunidade 
Negra, resumiu o Encontro que reu-
niu mais de 70 pessoas, entre lide-
ranças de comunidades quilombo-
las, entidades governamentais e ou-
tras, para conhecer a realidade des-
ses povos. “Pudemos saber como 
chegaram em suas terras, como vi-
vem e suas dificuldades de dialogar com o poder público. Um 
desafio para nós sempre foi viabilizar políticas públicas efica-
zes de saúde, educação e, principalmente, geração de renda. 
Após essa reunião, conseguimos abrir espaços para ações 
concretas de melhoria da qualidade de vida os quilombolas. 
Esse Encontro histórico entre a CATI, o Itesp, o Conselho e en-
tidades do movimento negro com as comunidades tem que 
ser registrado na história de São Paulo”, disse na ocasião.

 “Com esse debate pudemos conhecer o Microbacias II e 
esclarecer dúvidas. Também falar sobre a nossa vida e nossas 
condições reais. O fato de não ter chegado pronto foi muito 
positivo. Nos foi dado o direito de expressar se queríamos ou 
não participar. E essa é a melhor forma de implementar um 
projeto com sucesso. A possibilidade de trocar experiências 
com comunidades de outras regiões também foi muito boa”, 
avaliou na época Vandir dos Santos, da Comunidade Porto 
Velho, de Iporanga. Na ocasião estiveram presentes lideran-
ças quilombolas do Vale do Ribeira, da região de Sorocaba, da 
região de Itapeva e do litoral paulista.

 Ocorrido no dia 14 de outubro 
de 2008, no auditório da CATI, em 
Campinas – após a realização de 
Consultas Públicas em quatro loca-
lidades do Estado (oeste paulista; 
Bertioga, no Litoral Norte; Capital; 
e Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira) 
–, o Encontro sobre Extensão Rural 
para Povos Indígenas foi conside-
rado um marco, pois deu voz às 
lideranças indígenas para reivin-
dicarem seu espaço como agricul-
tores familiares, caso de algumas 

aldeias, assim como incentivou a importante expressão socio-
cultural dessas comunidades. 

 “Pudemos falar sobre o que queríamos. Essa discussão foi 
muito importante para amadurecermos os conceitos propos-
tos pelo Projeto. Antes, os projetos vinham prontos. É a pri-
meira vez que participo de uma discussão sobre elaboração 
de projetos. Participar da elaboração de projetos para nos-
sas comunidades era uma reivindicação antiga. As Consultas 
e o Encontro representam o resultado de nossas lutas”, dis-
se na época Edenilson Sebastião (Chicão Terena), da aldeia 
Kopenoti da Terra de Araribá, localizada em Avaí, no oeste 
paulista, e vice-presidente do Cepisp.

ENCONTRO COM
COMUNIDADES INDÍGENAS

ENCONTRO COM
COMUNIDADES QUILOMBOLAS

“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 Microbacias II, 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 Itesp, vinculada à 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, e com 
apoio da Funai, foram executados 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. E nosso trabalho de Ater continuará 
firme com essas comunidades”.
João Brunelli Júnior, coordenador da CATI.
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Moraes, socióloga e atual responsável pelas Salvaguardas 
Sociais, é enfática: “O apoio à produção proporcionou me-
lhorias nas atividades agrícolas, favorecendo a consolidação 
de algumas comunidades como unidades produtivas e viabi-
lizando 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 mem-
bros das comunidades, como resultado do empoderamento 
do processo de efetivação do investimento, cujos membros 
escolheram o que deveria ser feito, adquirido ou construído; 
bem como o fortalecimento da autoestima e dos aspectos 
culturais e identitários dos grupos”, avalia Márcia. 

 No trabalho realizado junto às comunidades indígenas, os 
extensionistas envolvidos analisam as Salvaguardas Sociais como 
uma oportunidade relevante, que proporcionou crescimento ao 
trabalho extensionista da instituição e valorização dos indígenas 
como agricultores familiares. Em regiões como no litoral, a 
ações do Projeto foram focadas no desenvolvimento do turismo 
etnocultural e na construção de locais para recepção de turistas 
e fortalecimento da comercialização de artesanato. 

 No oeste paulista, Marco Aurélio Beraldo, diretor da CATI 
Regional Bauru, explica as ações realizadas. “Por conta de as al-
deias serem comunidades que têm a produção agrícola como 
principal fonte de renda, nosso trabalho foi planejado a partir 
da elaboração do plano de etnodesenvolvimento, visando ao 
desenvolvimento e à profissionalização da produção e comer-
cialização de mandioca, batata-doce, abóbora e outros, respei-
tando sua identidade cultural. Em nossa área de atuação foram 
contempladas duas aldeias da etnia Terena – Ekeruá e Kopenoti, 
da Terra de Araribá – com a aquisição de máquinas e implemen-
tos agrícolas; caminhão e veículo utilitário; equipamentos para 
transporte; construção de barracões multiuso para processa-
mento e armazenamento, os quais otimizaram e modernizaram 
o processo produtivo, bem como a comercialização que, com a 
agregação de valor aos produtos, foi ampliada para a Centrais de 
Abastecimento e os supermercados da região, tirando os indí-
genas exclusivamente da venda com intermediários”, informa o 
diretor, salientando que, agora, as ações terão como foco gestão 
e comercialização.

Ano de 2018
 LEGADOS DO PROJETO MICROBACIAS II

Inclusão | Cidadania | Renda | Emprego | Resgate Cultural |Produção Sustentável
Desenvolvimento de Turismo Etnocultural e Comunitário | Autonomia | Empoderamento | Emancipação

 Em 2008, ao participar das Consultas Públicas e dos 
Encontros Estaduais, o engenheiro agrônomo Antônio 
Eduardo Sodrizeieski  (Mamute) fez o seguinte relato: “Como 
técnico, ver a construção do Microbacias II com a inclusão das 
comunidades tradicionais é um sonho de vida, pois converge 
para o que a gente sempre necessitou. Trabalhamos com a 
ferramenta do conhecimento, na extensão rural e orientação 
técnica para os produtores; mas com as condições geográficas 
e das unidades de produção do Vale do Ribeira ficamos im-
possibilitados de implementar ações amplas com o Programa 
Microbacias I. Agora, este momento é perfeito, pois se abre a 
possibilidade de um trabalho mais efetivo de geração de ren-
da e melhoria da qualidade de vida das comunidades locais”.

 Passados 10 anos dessa declaração, para o extensio-
nista, que hoje é o diretor da CATI Regional Registro, a qual 
abrange 23 das 26 comunidades quilombolas envolvidas no 
Microbacias II, o sonho se tornou realidade e o maior legado 
das ações executadas junto aos povos tradicionais é a eman-
cipação gerada, com geração de renda e sustentabilidade”.

 Para o diretor substituto da CATI Regional Itapeva, Paulo 
Roberto Leite, a ação junto às comunidades tradicionais tam-
bém foi uma experiência gratificante. “Em nossa região temos 
duas comunidades beneficiadas pelo Projeto Microbacias II: 
o Quilombo do Jaó e o Quilombo do Cangume. Atuar com 
esses agricultores foi uma experiência nova, que nos trouxe 
um aprendizado interessante de extensão rural, por conta da 
dinâmica diferenciada que os quilombolas têm com a terra. 
Ver os resultados alcançados, frutos dos investimentos feitos 
no Cangume, que possibilitaram a construção de um centro 
comunitário e aquisição de implementos e máquinas agríco-
las; e no Jaó, com a instalação de um sistema de irrigação, 
reforma e compra de equipamentos da cozinha industrial e in-
vestimento no artesanato, visando aprimorar o turismo rural, 
nos dá uma grata satisfação por poder cumprir com a nossa 
missão de melhor a qualidade de vida dos agricultores com 
renda e emprego”. 

 No que diz respeito às ações de assistência técnica e ex-
tensão rural (Ater) e ao aporte de recursos financeiros para 
iniciativas de produção sustentável, comercialização, forta-
lecimento organizacional e manejo de bens naturais, Márcia 

GRUPOS DE AQUISIÇÕES E CONSTRUÇÕES REALIZADAS PELAS COMUNIDADES

Produção e comercialização: aquisição de tratores, arados, grades, semeadoras, microtratores, carretas 
agrícolas, equipamentos de irrigação e informática, roçadeiras e barracas para 
feiras, entre outros.

Mobilidade e transporte: aquisição de caminhões, veículos utilitários e barcos a motor. 

Construções rurais: centros de recepção de visitantes, centros comunitários, barracões para processamento 
da produção, cozinhas comunitárias e todos os respectivos equipamentos 
complementares, incluindo móveis, instrumentos musicais, vestimentas etc.
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COM A PALAVRA, OS BENEFICIÁRIOS!
“Em um cenário de muitas dificuldades, nossa vida começou a mudar quando soubemos pelos técnicos da CATI e do Itesp sobre 
o Projeto Microbacias II. Após reuniões com a comunidade, decidimos o que queríamos e, após superarmos diversos entraves, 
concluímos o nosso projeto e obtivemos os mais de R$ 400 mil reais que foram investimentos na construção do poço artesiano 
e equipamentos para distribuição da água, bem como na aquisição de equipamentos e implementos agrícolas que estão nos 
ajudando muito e fortalecendo a nossa vocação agrícola, com geração de renda para que possamos continuar na terra de nossos 
pais e avós”.

 Américo Gonçalves, presidente da Associação Quilombo Porto Velho – Iporanga (SP)

“A vida no Cangume sempre foi muito difícil; até alguns anos, não tínhamos energia elétrica e atendimentos básicos. Hoje, as 
coisas estão melhorando, já temos luz e o Projeto Microbacias II veio para nos ajudar ainda mais. Depois de muitas reuniões com 
os técnicos da CATI e do Itesp, que nos apoiaram para acessar os recursos, decidimos pela construção de um centro comunitário, 
pela reforma do galpão que tem vários usos e pela compra de equipamentos de cozinha comunitária e agrícolas, como uma 
máquina de ‘pilar’ arroz, que nos trouxe um ganho enorme nesse cultivo, e fossas sépticas, que melhoram o nosso saneamento 
e a saúde. Estamos muito felizes e agradecidos, pois agora temos mais esperança de melhorar a vida dos moradores e oferecer 
oportunidade para aqueles que voltar para sua terra”.

Jaime Maciel Pontes, presidente da Associação Quilombo do Cangume – Itaóca (SP).

“Como nossa aldeia está localizada perto da estrada, as pessoas chegam facilmente até aqui. Por isso, com os recursos do 
Microbacias II, construímos um centro de recepção ao turista, onde comercializamos nossos produtos da horta (durante muito 
tempo a comercialização era feita apenas na feira promovida pelo grupo de Economia Solidária) e podemos recepcionar os 
visitantes que vêm participar de nossas festas. Fomos visitar comunidades quilombolas em Registro, na região do Vale do 
Ribeira, e voltamos com muitas ideias que podem gerar renda, como a instalação de uma padaria artesanal, como a que 
vimos na comunidade quilombola Peropava, com apoio da CATI que nos proporcionará um curso de panificação. Realmente, o 
Projeto Microabcias II nos ajudou muito (eles também receberam mudas de frutíferas como a banana e palmito pupunha, para 
incrementar a área de produção). Futuramente, nosso centro será equipado com equipamentos de informática, eletrônicos e 
eletrodomésticos”.

Ivoneide da Silva, presidente da Associação Indígena Tupi Tape Porá (aldeia Itaoca Tupi) – Mongaguá (SP)

“Eu participei da Consulta Pública feita pela CATI, em 2008, e vi que esse Projeto seria diferente. Hoje, nós podemos atestar 
na prática. Sentíamos muita dificuldade de trabalhar a terra e cultivar a mandioca, o nosso principal produto; tudo era feito no 
braço, pois não tínhamos nenhum implemento nem máquinas. Com os recursos do Projeto conseguimos máquinas modernas, 
como uma que pica a maniva, planta e aduba; implementos diversos para a produção e a embalagem dos produtos; um caminhão 
e um veículo utilitário que mudou a nossa comercialização, que antes ficava nas mãos de intermediários. E avançamos muito 
mais, pois além dos benefícios materiais, o Microbacias II e os técnicos da CATI nos ajudaram a ter uma visão mais profissional 
e de gestão, que está resultando em agregação de valor à produção, otimização do tempo, geração de renda e trabalho, para 
que os membros da comunidade, principalmente os mais jovens, possam se manter na comunidade, conservando as tradições 
e os costumes”.

Edenilson Sebastião (Chicão Terena), cacique e presidente da Associação Idmai – Aldeia Kopenoti – Avaí (SP), 
participante da Consulta Pública de 2008.

SALVAGUARDAS SOCIAIS EM NÚMEROS

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 | Regularizadas: 14 | Beneficiadas pelo Microbacias II: 9 
Percentual de atendimento: 64,28%

Associações Remanescentes de Quilombo: 51 | Regularizadas: 35 | Beneficiadas pelo Microbacias II: 26
Percentual de atendimento: 74,28%

Após sete anos de execução do Projeto (2011-2018), contabilizam-se:
• Projetos Comunitários – total de 77 (15 indígenas e 62 quilombolas)
• Comunidades quilombolas – 26
• Comunidades indígenas – 9
• Valores investidos nas comunidades quilombolas – R$ 10.925.321,78
• Valores investidos nas comunidades indígenas – R$ 2.183.210,03
• Total investido nas comunidades tradicionais – R$ 13.108.531,81
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PORTAS ABERTAS 
AO PROGRESSO

Casa da Agricultura

O período de 2013 a 2018 foi de reformas que 
tiveram um sabor de conquista e renovação 
e se espalharam por todo o Estado de São 

Paulo. Muitas delas ainda são conhecidas como Casas 
da Lavoura e foram construídas geralmente em áreas 
centrais, em pequenos, médios e grandes municípios. 
São logo notadas pelas características cores azul e branco 
que muitas mantiveram ao longo dos tempos. Depois de 
muitos anos sem passarem por uma grande e necessária 
reforma, com o Projeto Microbacias II, 131 Casas da 
Agricultura (denominação que passaram a ter a partir de 
1967) foram totalmente reformadas, um investimento que 
chegou a mais de R$ 22 milhões. 

 As Casas da Agricultura pareciam estar fora do tempo e em 
dissonância com as organizações rurais que se modernizavam 
e conquistavam novos espaços nos municípios e nos mercados. 
As obras começaram em 2013 e foram se avolumando do meio 
para o final do Projeto Microbacias II, se alinhando às conquistas 
dos seus produtores rurais. Modernizadas, elas unem o estilo de 
construção dos anos 1950/1960 com as necessidades dos tempos 
atuais.

 E todas, mais de 500 no total, atendem àqueles que vão em 
busca de tecnologias e/ou informações e orientação sobre o acesso 
às políticas públicas. As Casas da Agricultura da CATI vinculadas às 40 
Regionais CATI estão há mais de 50 anos cumprindo a sua missão de 
estarem de portas abertas para o produtor rural! 

Graça D’Auria – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Fotos: Banco de Imagens CATI
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FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL

vai além do
Projeto Microbacias II

Ao começar a encerrar suas atividades em setembro deste 
ano, o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
Microbacias II – Acesso ao Mercado (2011-2018) deixa 

um saldo positivo, o qual não se encerra nas 287 Iniciativas de 
Negócio executadas pelas organizações rurais e em 77 projetos 
de etnodesenvimento concluídos, sendo 62 deles propostos 
por comunidades quilombolas e 15 por comunidades indí-
genas. O grande saldo deste que foi um dos mais inovadores  
projetos apoiados pelo Banco Mundial, segundo os próprios 
consultores, permitiu também que a infraestrutura do Estado 
fosse melhorada. A CATI, órgão responsável pelas ações do 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, nos seus 51 anos 
de existência, nunca havia passado por uma possibilidade 
de realizar, em tão pouco tempo, tantas melhorias em suas 
unidades.

 Os prédios ligados à CATI datam, em sua maioria, de 
construções da década de 1960, quando o modelo arquitetônico 
não previa, e nem era obrigatória, a acessibilidade. Hoje, 

todas as unidades reformadas passaram a garantir às pessoas 
com deficiência o acesso à instituição; outras ainda precisam 
dessa necessária adequação, a exemplo de alguns prédios 
onde estão instaladas as sedes regionais, assim como a sede 
da instituição, em Campinas. Mas relevados estes fatores, a 
conclusão ao final do Projeto Microbacias II é que o acesso não 
foi só ao mercado para as organizações rurais, mas aos direitos 
de cidadãos e funcionários de encontrarem um ambiente 
acessível a todos e mais acolhedor, com salas recém-pintadas, 
climatizadas, dispondo de mobiliário renovado e provido com 
equipamentos de informática compatíveis ao momento atual, 
onde a ferramenta digital assumiu grande importância no dia a 
dia das cidades e do campo.

 “As reformas das Casas da Agricultura se refletiram na auto- 
-estima dos funcionários públicos, que passaram a ter um am-
biente mais adequado ao trabalho e, ao mesmo tempo, passou 
aos produtores rurais a impressão de que o Estado havia volta-
do o seu olhar para a categoria”, concluiu Luiz Alberto Pelozo, 

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Os investimentos em infraestrutura permitiram que a CATI e suas unidades fossem remodeladas e
equipadas para melhor atenderem o produtor rural.
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que alcançou o recorde com 11 Casas da Agricultura reforma-
das na área de atuação da CATI Regional Dracena, comandada 
por ele. Mas não só a região de Dracena foi beneficiada, 25 das 
40 Regionais CATI conseguiram realizar reformas estruturais 
que foram do piso ao telhado, passando em revista toda a par-
te elétrica e hidráulica. Algumas, que contavam com áreas dis-
poníveis, ainda ganharam novos espaços para treinamentos e/
ou reuniões. Em todas elas há banheiros acessíveis, rampas de 
acesso e piso tátil para deficientes visuais.

 “As reformas não foram apenas ‘maquiagem’, foram es-
truturais; a maioria tinha fiação antiga, que não suportaria a 
carga elétrica utilizada atualmente, os telhados estavam com-
prometidos com goteiras e os vazamentos contribuíam com 
o desperdício de um bem público cada vez mais escasso: a 
água”, argumentaram diretores de outras nove Regionais CATI 
que tiveram, além de Casas da Agricultura, os prédios-sede 
também reformados. Foi o caso das Regionais Araçatuba, 
Campinas, Catanduva, Dracena, Fernandópolis, General 
Salgado, Jaboticabal, Piracicaba e Votuporanga, onde foram 
gastos R$ 2.828.071,82. Ainda que não tenha sido possível al-
cançar todas as unidades da CATI, as reformas durante esse 
período foram um incentivo e seguem como um modelo para 
conquistas futuras.

 Além das unidades regionais, alguns prédios da sede da 
CATI, em Campinas, também passaram por reformas, como 
a troca do telhado do Centro de Treinamento (Cetate), que 
recebe inúmeros visitantes e onde são realizados treinamentos 
e capacitações, assim como os banheiros do prédio central 
da Coordenadoria. Foi instalado um elevador de carga (almo-
xarifado), troca do portão principal e da manta asfáltica do 
teto do prédio da Coordenadoria, assim como o cabeamento 
estruturado para rede de informática. “Ainda falta muito a ser 
feito para a modernização de todos os prédios, tanto da sede 
como das Regionais, mas nesses sete anos pudemos aproveitar 
e investir da melhor forma possível os recursos do Projeto, 
destinados à melhoria da infraestrutura”, afirma o coordenador 
da CATI, João Brunelli Júnior.

 Todas as unidades, remodeladas ou não, também 
receberam equipamentos e bens de informática como 
computadores, notebooks, impressoras, roteadores, tronco 
e conversor de rede, além de equipamentos audiovisuais 
(câmeras e microfones) e mobiliário. Como já pode ser 
notado, as aquisições se complementam e completam um 
círculo virtuoso de intervenções em várias áreas nas quais 
foram investidos próximo de R$ 6 milhões. Para atender à 
missão da CATI de oferecer assistência técnica e extensão rural 
a um público que se espalha por todos os cantos do Estado de 
São Paulo, produzindo alimentos para os mercados interno e 
externo, a demanda se estendeu à ampliação e renovação da 
frota de veículos da CATI. No período de vigência do Projeto 
Microbacias II, foi feita a aquisição de 485 novos veículos, um 
investimento no valor total de R$ 11.574.917,70. 

 Enfim, foi possível melhorar o suporte estrutural e insti-
tucional para que as ações fossem – e continuem sendo 
– desenvolvidas pela CATI, não só as relativas ao Projeto 
Microbacias II, mas na sua totalidade, contribuindo, dessa 
forma, para o desenvolvimento sustentável da agropecuária 
no Estado de São Paulo.

 Um outro destaque foi a conquista do Departamento de 
Sementes, Mudas e Matrizes da CATI, que pôde contar com a 
verba de R$ 1.436.053,10 para a melhoria de suas unidades. 
Grande parte desse valor foi destinado à construção do 
Laboratório de Micropropagação do Núcleo de Produção 
de Mudas de Tietê. A obra, no valor de R$ 489.080,94, 
quintuplicou a capacidade de produção de mudas por 
meristema, de 20 mil para 100 mil mudas anuais. Além de 
aumentar a quantidade, também foi possível diversificar a 
oferta, passando à produção de mudas de banana e mandioca, 
fora as tradicionais mudas de morango, que durante longo 
tempo foram a principal oferta do Laboratório.

 A reforma do Núcleo de Produção de Sementes de Aguaí 
foi outra obra necessária feita pelo DSMM, no valor de 
R$ 221.411,24. “Também conseguimos, já na reta final do Projeto 
Microbacias II, fazer a aquisição de cinco caminhões, no valor 
de R$ 444.950,00, imprescindíveis no dia a dia do DSMM para 
o transporte de mudas, sementes, equipamentos e insumos; 
além de 60 computadores para a sede e para os Núcleos”, 
conta o diretor do Departamento, Ricardo Lorenzini.

PRODUZIR E VENDER MUDAS E SEMENTES
COM QUALIDADE – funções do DSMM

Valores totais (governo do Estado de São Paulo
+ Banco Mundial) investidos em fortalecimento institucional

Consultorias e treinamentos
(pessoas capacitadas 83.567) R$ 3.608.433,36

Construção do Laboratório de 
Micropropagação (NPM Tietê/DSMM) R$ 489.080,94

Readequação de estradas rurais em
112 municípios (1.157,36km) R$ 49.228.216,65

Reformas de 131 Casas da Agricultura, nove 
Escritórios Regionais e do Núcleo de Aguaí 
(DSMM)

R$ 27.170.066,02

Aquisição de 485 veículos R$  11.574.917,70

Novos caminhões, equipamentos de informática, reformas e a construção 
do Laboratório de Tietê deram novo impulso ao DSMM/CATI.
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ESTRADAS – é preciso escoar a
produção e acessar novos mercados

O APRENDIZADO E AS PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

 As Propostas de Negócio apresentadas pelas organizações 
compreenderam cadeias produtivas variadas, com destaque 
para a olericultura, fruticultura e pecuária leiteira, que tive-
ram grande expansão no período. O ganho se estendeu aos 
municípios com a geração de emprego e renda que vão além 
da comunidade rural.

 “As políticas públicas de aquisição de alimentos certamente 
contribuíram como um incentivo para que organizações rurais 
se propusessem a crescer, melhorando a oferta e a qualidade 
dos produtos e, com isso, terem acesso também a novos 
mercados”, afirmou a diretora da CATI Regional Jaboticabal, 
engenheira agrônoma Vera Lúcia Palla. “Sem o Projeto 
Microbacias II, as associações e cooperativas levariam anos 
para sair de um patamar e entrar em outro; hoje, aquelas que 
aproveitaram a oportunidade, empreenderam e cresceram, 
podem seguir em frente, isso se chama empoderamento 
e esse ganho pode ser sentido em cada organização que se 

dispôs a atender às regras e dar um passo à frente”, argumenta 
Vera Palla.

 Para levar esses produtos aos seus novos mercados, a lo-
gística teve um papel importante, sendo a melhoria e reade-
quação das estradas rurais essenciais para o escoamento da 
produção. As estradas rurais tiveram um percentual significa-
tivo de participação no sucesso do Projeto Microbacias II e 
na expansão dos negócios apresentados pelas organizações 
rurais.

 Os municípios que tiveram associações e/ou cooperativas 
de produtores rurais com Propostas de Negócio aprovadas 
ganharam a melhoria na infraestrutra logística. “A princípio, 
foram investidos até R$ 350 mil, com contrapartida de 10%, 
para as prefeituras que se encaixassem neste perfil; em 2016, 
este valor passou para R$ 700 mil e no último ano, devido 
à demanda, para R$ 400 mil, com a finalidade de ampliar o 
atendimento a mais municípios. A contrapartida, que no início 
era de 10%, foi zerada a partir de 2016, ficando a prefeitura 
responsável apenas pela sinalização e manutenção (controle 
do mato) nas margens das estradas”, conta Roberto Rabello, 
hoje aposentado, mas que foi responsável por acompanhar 
a execução do componente Estradas Rurais durante a maior 
parte do tempo de execução. 

 O nível dos projetos acompanhados pelas Unidades 
Técnicas de Engenharia (UTEs) da CATI ofereceram soluções 
diferenciadas, adequadas a cada situação, como uso de blo-
quetes em umas, cimento em outras, canalização da água da 
chuva com aberturas de bacias de contenção e canais para 
escorrimento da água. Como não só a estrada é responsável 
pelo carreamento de terra e erosões, foram feitos terracea-
mentos em propriedades lindeiras. As estradas readequadas 
permitiram um outro ganho além do escoamento da produ-
ção, o ganho social, pois tornou possível o melhor trânsito de 
veículos escolares e ambulâncias; a segurança foi aumenta-
da pela presença de viaturas policiais. No período de 2011 
a 2018, foram readequados 1.157,36km de estradas rurais, 
levando à economia de R$ 49.228.216,65 para as 112 prefei-
turas que firmaram convênio via Projeto Microbacias II.

 Os itens citados, embora registrados como ganhos mate-
riais, certamente virão a sofrer depreciação ao longo do tem-
po e exigirão novos projetos que, além do incentivo para as 
organizações rurais, permitam a realização de obras, reformas 
e aquisições. Mas há algo que ficará para além disso tudo: o 
aprendizado. Ele veio dos vários treinamentos e capacitações 
oferecidos em todas as áreas das cadeias produtivas atendi-
das, às lideranças das organizações rurais e das comunidades 
tradicionais, somados aos realizados também para funcioná-
rios de prefeituras e técnicos da CATI. No total, foram regis-
tradas 2.179 atividades em variadas áreas e somadas 82.567 
pessoas capacitadas; se contarmos que os técnicos são tam-

bém multiplicadores de conhecimento, fica um sentimento 
de dever cumprido e muita esperança para o futuro. Já no 
finalzinho do Projeto, um curso de Gestão do Agronegócio, 
oferecido a mais de 100 técnicos da rede CATI, deixa a cer-
teza da continuidade das ações junto às organizações, pois 
eles estão ainda mais aptos a auxiliarem e multiplicarem os 
conhecimentos adquiridos durante o curso. Os ganhos com 
o fortalecimento estrutural e institucional perdurarão e irão 
muito além do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
pois tornaram-se ferramentas e instrumentos para os demais 
projetos e ações de assistência técnica e extensão rural a se-
rem desenvolvidos pela CATI nos próximos anos.

Mais de mil quilômetros de trechos de estradas rurais foram readequados, 
permitindo o escoamento da produção e melhorando o acesso à área rural.

Rodrigo Di Carlo
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AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
mãos dadas em favor da agricultura paulista

Daniela Petenon – Bióloga – SMA/Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – danielap@sp.gov.br
Neide Araujo – Geógrafa – SMA/Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – Subprojetos Ambientais – neidearaujo@sp.gov.br

No Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) 
– Microbacias II, a atuação conjunta das Secretarias 
estaduais de Agricultura (SAA) e do Meio Ambiente 

(SMA) buscou combinar competitividade e gestão dos recursos 
naturais importantes, como a água e o solo, que são a base 
da capacidade de produção agrícola. Durante a execução 
do Projeto, os produtores reconheceram no corpo técnico 
de ambas as pastas a figura de parceiros, o que resultou na 
conciliação da geração de renda e da preservação de recursos 
naturais, frutos da parceria que foi considerada promissora 
pelos envolvidos. 

 Os técnicos atuaram desde a fase de seleção, identificando a 
viabilidade do ponto de vista ambiental, das propostas enviadas. 
Para tanto, técnicos da Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI/SAA) e da SMA elaboraram, juntos, os critérios 
a serem aplicados na análise das propostas, trabalhando com 
a adoção de práticas de manejo integrado e o cumprimento 
da legislação ambiental exigida nas Propostas de Negócio, 
nos projetos de comunidades indígenas e quilombolas e nos 
subprojetos ambientais. Os resultados do Microbacias II expõem 
a melhora na gestão da água, dos resíduos e dos efluentes, 

reduzindo, ao máximo, os impactos ambientais das práticas 
agrícolas.

 Ao longo da implantação do Projeto, foram realizadas di-
versas capacitações pelas duas Secretarias, além do apoio ao 
produtor na adequação rural da propriedade, em especial o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). Esses são alguns dos exem-
plos da integração entre Meio Ambiente e Agricultura que be-
neficiaram o produtor rural com a soma de experiências e co-
nhecimentos. A implementação do Projeto representou uma 
possibilidade de aprimorar a gestão rural e ambiental das áre-
as de produção agropecuária, partes do território do Estado 
imprescindíveis para a conservação dos recursos naturais. Um 
projeto conjunto, assim, é fundamental para conquistar avan-
ços – seja recuperando, seja conservando – pois é o agricultor 
que toma as decisões sobre as técnicas de produção e conser-
vação a serem utilizadas em sua propriedade. Outro resultado 
positivo da conexão entre Meio Ambiente e Agricultura foi a 
mudança de visão dos papéis dos técnicos, agora mais cons-
cientes de que suas funções se complementam, ao invés de 
serem opostas.

Os técnicos auxiliaram os produtores, sobretudo em relação à viabilidade do ponto de vista ambiental das propostas enviadas
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AS AÇÕES DA SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE

 A atuação da SMA teve o objetivo de integrar a produção 
agrícola com a conservação do meio ambiente. Mas, para tan-
to, parte das políticas públicas envolveram ações modernas 
e, ainda, pouco comuns ao produtor rural e aos técnicos. Os 
principais exemplos são o apoio a atividades agrícolas inova-
doras, como os Sistemas Agroflorestais (SAFs) e a pecuária 
ecológica, bem como o pagamento por serviços ambientais.

 Os Subprojetos Ambientais focaram em associações e 
cooperativas de agricultores familiares que ocupam áreas 
com baixa aptidão agrícola, seja por restrição ou interesse 
ambiental, pois dificilmente conseguem ser competitivos em 
igual escala quanto os produtores que adotam sistemas de 
agricultura convencional. Foram implantados 600 hectares 
de SAFs no Estado de São Paulo, envolvendo 607 agricultores 
familiares, produzindo florestas onde antes não havia, com 
geração de trabalho e renda. 

 A execução dos projetos gerou resultados e aprendizados 
nas mais variadas dimensões: transformações das paisagens 
locais anteriormente ocupadas; maior infiltração das águas 
nos solos; melhoria dos solos; redução da erosão; fortaleci-
mento da infraestrutura física e de gestão das organizações; 
capacitações; montagem e ampliação de redes de parcerias 
locais e também no nível estadual de apoio aos SAFs. Análises 
preliminares do monitoramento econômico-financeiro apon-
tam que as receitas alcançam de R$ 4 mil a R$ 17.500 ao ano 
para cada hectare.

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

 Ecossistemas preservados fornecem uma variedade de bens 
e serviços vitais que contribuem, direta ou indiretamente, para 
o bem-estar humano. Os pagamentos por serviços ambientais 
são uma ferramenta para que o provedor desses serviços – o 
produtor rural – seja reconhecido e receba um pagamento de 
quem usufrui desses serviços: a sociedade. Faz todo o sentido, 
pois o produtor colabora na preservação do meio ambiente e 
fica com o ônus dessas ações no campo, enquanto uma parcela 
muito maior se beneficia dos resultados positivos. 

 Ao longo do Projeto Microbacias II, a estratégia de Paga-
mento por Serviços Ambientais foi amadurecida e adotada em 
diferentes iniciativas, como por exemplo o Projeto Mina D’Água 
e o Projeto PSA das Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN). 

 No Projeto PSA RPPN, o foco foi reconhecer os serviços 
ambientais comprovadamente prestados por essas unidades 
privadas de conservação da natureza, por meio de recursos 
provenientes do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da 
Poluição (Fecop). A iniciativa paulista foi uma ação pioneira no 
Brasil, que contemplou a abertura de três editais. Já foram pa-
gos cerca de R$ 1,3 milhão de reais, totalizando mais de dois 
mil hectares em reservas de diferentes regiões do Estado.

 No Projeto de PSA Mata Ciliar, o PSA ganhou escala com 
a adesão dos produtores rurais dispostos a juntar forças na 
conservação ou restauração florestal. A SMA estimulou os 
produtores a adotarem ações de curto prazo para a proteção de 
remanescentes florestais e áreas de preservação permanente 
mantendo-os livres de fatores de degradação, tais como 
pisoteio por animais, herbivoria e fogo. Por meio de dois editais 
de Chamada Pública, os produtores executaram o cercamento 
de remanescentes florestais e de áreas de preservação perma-
nente, além de implantarem aceiros e efetuarem plantio de 
adubação verde nas áreas a serem restauradas. Os editais 
foram lançados na região onde está sendo executado outro 
projeto da SMA, o Projeto Conexão Mata Atlântica, em diversos 
municípios do Vale do Paraíba. Foi pago mais de um milhão de 
reais como subsídio aos produtores, viabilizado por intermédio 
do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o Banco do 
Agronegócio Familiar (Feap/Banagro), em parceria com a SAA.

RECURSOS R$ 1.142.422,00 em 
subvenções de PSA Mata Ciliar

TERMOS DE 
COMPROMISSOS

77 Termos de Compromissos 
executados

AÇÕES
REALIZADAS

• 108,57km de cercas 
implantadas

• 14,04km de aceiros abertos

• 38,16ha de adubação verde
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FÓRUNS CONSULTIVOS DO PROJETO MICROBACIAS II
a voz dos beneficiários

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

A realização de Fóruns Consultivos, como instrumen-
tos de reavaliação e redirecionamento das ações do 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, foi uma determina-

ção do acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

 Segundo João Brunelli Júnior, coordenador da CATI, os 
Fóruns foram instrumentos de gestão e implementação 
do Projeto, os quais buscaram assegurar a participação da 
sociedade civil no acompanhamento das ações e, de seu 
aprimoramento. Mas o que se viu nas cinco edições realizadas, 
entre os anos de 2014 e 2018, ultrapassou essa diretriz: o 
evento se tornou um espaço participativo que deu voz aos 
associados e cooperados das organizações beneficiadas e 
aos integrantes das comunidades tradicionais, quilombolas 
e indígenas. “Durante os Fóruns, os produtores puderam 
externar suas dificuldades ao sair das ‘porteiras’ e adentrar 
no mundo do mercado, com a responsabilidade de atuar 
com profissionalismo e ser competitivos; ao árduo caminho 
de aprendizado para serem empreendedores/empresários/
gestores, lidando com contratos, clientes e fornecedores, 
busca por equipamentos adequados às suas necessidades, 
ajustes fiscais e tributários nas organizações, muitas das quais 
em momento de estruturação ou reestruturação. Neles, 
também puderam colocar suas dúvidas e fazer reivindicações, 
a partir de sua realidade; dinâmica que, em alguns momentos, 
nos levou a repensar não apenas a direção de determinadas 
ações, mas a aprimorar a nossa atuação como condutores 
e/ou facilitadores do processo, o qual realmente colocou o 
agricultor familiar, não apenas como protagonista de sua 
história, mas como gestor, com direitos e deveres”.

 Todavia os Fóruns, que podem ser caracterizados como 
interativos e transformadores, também foram espaços de en-
contros e reencontros; troca de experiência e saberes, entre 
homens e mulheres do campo, que atuam em cadeias produ-
tivas diferenciadas, em realidades e regiões com característi-
cas peculiares, mas têm o mesmo objetivo: produzir alimen-
tos seguros em quantidade e qualidade, com qualidade de 

vida, renda e emprego para suas famílias; contribuindo com o 
desenvolvimento sustentável, agindo localmente e pensando 
globalmente. 

 Ao longo das cinco edições, ficou clara a evolução dos de-
poimentos e debates, que evidenciaram as várias mudanças, 
significativas e positivas, em direção à concepção de agro-
negócios sustentáveis, tanto do ponto de vista econômico 
quanto do social. As entidades se consolidaram; apesar de 
algumas desistências pelo caminho, nos grupos que acessa-
ram o Projeto e tiveram Propostas de Negócios e/ou Projetos 
Comunitários aprovados, a união dos produtores se fez pre-
sente de forma concreta, fortalecendo vínculos interpessoais, 
que resultaram em trabalho e compras conjuntas, dentro e 
fora da porteira, entre outros avanços. “Na edição final dos 
Fóruns ficou evidente que o perfil das entidades mudou, pois 
os integrantes das associações, cooperativas e comunidades 
tradicionais se tornaram mais capacitados e ativos na busca 
e inserção em novos mercados, o que impactou a decisão 
de muitos voltarem a exercer as suas atividades, evitando a 
continuidade do êxodo rural e/ou criando perspectivas para o 
retorno de muitas famílias ao campo pelas oportunidades de 
melhor qualidade de vida, renda e emprego gerados”, salienta 
Vivaldo Viganó, gerente técnico do Microbacias II.

 Fazendo uma avaliação dos Fóruns, o engenheiro agrô-
nomo Abelardo Gonçalves Pinto, aposentado da Divisão de 
Extensão Rural e que, ao longo da execução do Projeto, foi 
o responsável pelas Salvaguardas Sociais e mediador em 
alguns dos debates nesses eventos, ressalta: “De um lado, 
os fóruns asseguraram a participação da sociedade civil no 
acompanhamento das ações e, de outro, o aprimoramento 
do Projeto. O intercâmbio de experiências foi uma eficaz 
estratégia de aprendizado para as associações e cooperativas, 
que puderam aprimorar seus processos de produção, 
comercialização e gestão. Compartilhar dificuldades e apren-
dizados foi uma excelente forma de melhorar a eficiência em 
todos os sentidos”.
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2014 – I FÓRUM – 30 DE OUTUBRO – SÃO PEDRO (SP)

 No primeiro Fórum foram discutidas e aprimoradas as 
Propostas futuras, para que elas gerassem melhores Iniciativas 
de Negócio. Nos depoimentos foi identificado como um dos 
principais entraves para as organizações avançarem com os 
empreendimentos, a falta de recursos próprios para efetivar 
a contrapartida de 30% do valor total, exigência do Projeto 
Microbacias II. Para resolver esse problema, tiveram início as 
conversas com o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista 
(Feap/Banagro), para viabilizar linhas de financiamento para 
a contrapartida das organizações.

2015 – II FÓRUM – 23 DE SETEMBRO – SÃO PEDRO (SP)

 No segundo Fórum, a conclusão dos organizadores, com 
base nos depoimentos apresentados, confirmou que o Projeto 
estava no caminho certo. “A segunda edição foi uma oportu-
nidade para avaliar e discutir sobre as ações que têm muda-
do e fortalecido a atividade de vários agricultores, de trocar 
experiências e ajudar o produtor a tirar suas dúvidas sobre o 
Projeto, sejam aqueles que já estavam engajados com seus 
projetos, ou mesmo aqueles que ainda estavam começando 
a executar suas Propostas de Negócio”, avaliou João Brunelli 
Júnior, na época gerente técnico do Projeto Microbacias II 
(atual coordenador da CATI), acrescentando que esse Fórum 
permitiu aos produtores tirarem suas dúvidas sobre o Projeto 
e também sobre a obtenção das linhas de crédito oferecidas 
como apoio à contrapartida por meio do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap/Banagro) – Solução apresenta-
da como resposta à demanda do primeiro Fórum, que benefi-
ciou mais de 40% das organizações que tiveram Iniciativas de 
Negócio aprovadas.

2016 – III FÓRUM – 14 DE SETEMBRO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA (SP)

 “Participar do Projeto nos trará mais do que benefícios 
para a produção e agregação de valor. Nos proporcionará 
mais renda, qualidade de vida, esperança, bem como abrirá 
novas perspectivas para os jovens continuarem no campo e 
resgate de tradições e culturas. Tivemos dificuldades com a 
complexidade das ações e os processos burocráticos; erramos 
e acertamos. Mas estamos aprendendo, e muito, e o apoio 
dos técnicos da CATI está sendo fundamental para isso. Hoje, 
já podemos visualizar os frutos de ações que, com certeza, 
criarão raízes vigorosas”. Resumo de depoimentos de líde-
res de associações, cooperativas e comunidades tradicionais 
apresentados durante o III Fórum Consultivo.

2017 – IV FÓRUM – 14 DE AGOSTO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA (SP)
 Na edição de 2017, os depoimentos se mesclaram 
entre organizações com projetos concluídos e outras com 
empreendimentos em fase de conclusão de obras (com 
cronograma final para dezembro de 2018). O que se notou 
foi uma mudança de tom, que passou das dúvidas, busca de 
soluções, para a resolução de entraves, principalmente de 
ordem administrativa, bem como relatos emocionados de 
superação, geração de renda e emprego, transformação de 
vidas, sonhos concretizados e esperança renovada.

 Sobre a emancipação das organizações diz João Brunelli 
Júnior, coordenador da CATI: “O papel do Estado é ser facilita-
dor e o dos agricultores familiares, após receberem os incen-
tivos do Microbacias II, é caminhar com as próprias pernas e 
aprenderem a gerir o próprio negócio. Portanto, a partir de 
agora, vocês são gestores da sua associação e/ou cooperativa”.

 “Nossa Associação foi fundada em 2006, mas não era ta-
refa fácil ser produtor, afinal nossa produção de laranja era 
entregue por meio de atravessadores; o preço ficava lá em-
baixo. Com o Microbacias II, que chegou para nós com a Casa 
da Agricultura, foi uma maravilha. Construímos nosso packing 
house. Hoje, temos nosso próprio barracão com máquinas e 
equipamentos, um escritório e computadores. Eliminamos os 
atravessadores, aumentamos nosso lucro em 30% e estamos 
mais unidos do que nunca”, afirma Sônia Cristina Marion, 
presidente da Associação Municipal dos Produtores Rurais de 
Santa Salete.

Fatos dos Fóruns Consultivos
 As cinco edições reuniram, em média, 400 pessoas, em 
cada uma. Nas três primeiras edições (2014/2015/2016), os 
produtores relataram, principalmente, dificuldades nas áreas 
de legislação sanitária, burocracia dos órgãos governamentais, 
obtenção de recursos para a contrapartida e falta de 
experiência administrativa, entre outras. Como aprendizados, 
os relatos destacaram os novos conhecimentos adquiridos 
nos processos produtivos e administrativos, a relevância do 
trabalho em equipe, a importância da priorização de ações, 
a necessidade de estreitar a relação junto aos associados, o 
melhor conhecimento dos processos industriais, do mercado 
e das necessidades dos consumidores.

Apresentação cultural quilombola

Comercialização de produtos das organizações rurais beneficiadas
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2018 – V FÓRUM – 19 DE SETEMBRO – ÁGUAS DE LINDÓIA (SP)

COM MAIS DE R$ 200 MILHÕES INVESTIDOS, CATI FINALIZA 
PROJETO MICROBACIAS II – ACESSO AO MERCADO

e mostra os impactos econômicos, sociais e culturais obtidos no Estado de São Paulo

Felicidade, geração de renda e esperança de um futuro 
melhor, mas também pode ser chamado de Microba-
cias II – Acesso ao Mercado, um Projeto que fortaleceu 

a atividade agrícola do Estado de São Paulo e foi responsável 
por tornar tangível o sonho de milhares de agricultores pau-
listas, bem como de comunidades indígenas e quilombolas. 
No dia 19 de setembro deste ano, em Águas de Lindoia, a 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), por meio 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado 
de São Paulo, promoveu o V Fórum Consultivo do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso 
ao Mercado, onde foram divulgados os resultados que forta-
leceram a agricultura paulista, além de depoimentos carrega-
dos de emoção e alegria de produtores rurais, que relataram 
a mudança na qualidade de vida e no aumento de renda. O 
evento contou, ainda, com exposição e venda de produtos de 
organizações rurais beneficiadas pelo Projeto.

 Com um total de R$ 201.880.995,29 investidos em dife-
rentes cadeias produtivas, 362 projetos em todo o Estado 
de São Paulo, em 266 organizações, entre elas comunidades 

indígenas e quilombolas, o Projeto consolidou-se como uma 
das mais importantes iniciativas voltadas ao fortalecimento e 
crescimento da agricultura no Brasil, sobretudo no Estado de 
São Paulo. “Em oito anos, conseguimos transformar o aces-
so ao mercado em uma realidade para muitas organizações 
rurais, mas para isso houve muito trabalho: de organização, 
de gestão, de capacitação, de assistência técnica e extensão 
rural, ou seja, de estar no dia a dia com os agricultores”, dis-
se João Brunelli Júnior, coordenador da CATI. “Estamos sen-
do vistos como uma unidade do governo do Estado de São 
Paulo extremamente importante e fundamental para que 
esse processo ocorra”, frisou. De acordo com os resultados 
apresentados por Brunelli, o impacto estimado no valor total 
comercializado nas organizações que participaram do Projeto 
foi de 87%, ao passo que a meta inicial era de apenas 8%. “É 
importantíssimo que o Estado participe, ativamente, para que 
grandes resultados sejam gerados, assim como ocorreu com 
o Projeto Microbacias II. Elogios vindos do Banco Mundial e 
até da Organização das Nações Unidas (ONU) demonstram a 
eficácia desse Projeto”, concluiu Brunelli.

Vinícius Agostini – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)  –  vinicius.agostini@cati.sp.gov.br
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HOMENAGEM
 Ao longo de cinco anos de execução do Projeto, centenas de pessoas trabalharam 
para que o Microbacias II - Acesso ao Mercado impactasse positivamente a vida de 
centenas de homens e mulheres do campo. Como forma de destacar o empenho 
dos servidores, a CATI homenageou a assessora técnica Ilza Lorena. A servidora 
foi parabenizada com uma placa de reconhecimento ao trabalho prestado. “A 
Ilza representa todo o comprometimento do Projeto. Ela, que tinha como tarefa 
diária o repasse do dinheiro às organizações rurais, deve ser reconhecida pelo 
profissionalismo e pela responsabilidade com que ela trabalha. A CATI é uma grande 
equipe e acredito que a Ilza representa perfeitamente essa equipe”, classificou o 
coordenador da CATI. A homenageada, que recebeu muitos abraços dos colegas 
de trabalho, disse que divide o reconhecimento com toda a equipe. “Cada um fez 
o seu trabalho e, felizmente, fui a ‘premiada’. Esse reconhecimento é resultado de 
muito aprendizado e de muito trabalho. Sou funcionária pública há 36 anos e tenho 
muito orgulho em dizer que sou servidora da CATI”, se emocionou ao falar.

COM A SEMENTE PLANTADA, CHEGOU O MOMENTO
DE COLHER OS FRUTOS
 Embora as opiniões dos representantes do Estado evi-
denciem a mudança de vida daqueles que participaram do 
Projeto, os depoimentos dos beneficiados não deixam dú-
vidas em relação ao sucesso do Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. “Em 2013, começamos a realizar os investimentos 
para uma agroindústria de processamento mínimo de vege-
tais. Até então, não havia sede, logística, nenhum veículo, 
nenhuma máquina e nenhum computador. Com os incenti-
vos do Microbacias II – Acesso ao Mercado, passamos a ser 
uma empresa completa. Nosso faturamento saltou de R$ 
800 mil para R$ 3,2 milhões”, contou Valéria Gerbi, gerente 
da Cooperativa dos Produtores Rurais do Circuito das Águas 
(Coopciag), ressaltando que o Projeto contribuiu para o es-
tancamento do êxodo rural. “Toda a família trabalha na pro-
dução. O Microbacias II trouxe um estímulo para que os pro-
dutores ficassem na propriedade”, disse.

 Alcindo Alves, vice-presidente da Cooperativa dos Api-
cultores de Sorocaba e Região (Coapis), relatou que os 
cooperados tinham um sonho. “Imaginávamos que demoraria 
muito para que nosso entreposto se modernizasse. Antes 
do Microbacias II, nossa capacidade era de 750 quilos de 
processamento de mel por dia e nós não chegávamos a atingir 
esse número porque a demanda era baixa. Atualmente, 
processamos 1.200 quilos por dia. Além disso, conseguimos 
consolidar a Cooperativa e modernizá-la, pois foram R$ 598 
mil em investimentos em equipamentos para trabalharmos 
com profissionalismo”, disse.

PROJETOS COMUNITÁRIOS – RESGATE DO VALOR DE 
QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

 Mais de 2,5 mil quilombolas e indígenas foram beneficiados 
diretamente com os recursos obtidos com a ajuda do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, sendo que quase 80 
projetos comunitários ajudaram 35 comunidades tradicionais 
em todo o Estado de São Paulo. Uma das beneficiadas foi a 
Associação dos Remanescentes de Quilombo Bairro Abobral 
Margem Esquerda, em Eldorado. Noel Castelo da Costa, 
presidente da comunidade, afirmou que o Projeto trouxe 
um grande incentivo. “O Microbacias II veio ao encontro das 
necessidades dos quilombolas. Conseguimos construir nosso 
centro comunitário, adquirimos implementos agrícolas e 
veículos e, com isso, houve a melhora na qualidade de vida 

das pessoas na comunidade e da organização como um 
todo”, disse. Noel contou, ainda, que há um “intercâmbio de 
ajuda” entre os quilombolas. “Equipamentos que utilizo na 
minha associação servem também para ajudar outra. O trator 
que pertence à minha associação está trabalhando há duas 
semanas em outra comunidade quilombola, auxiliando  na 
produção das mudas de mandioca”, relatou.

 Maria Isidoro Alves, da Associação Quilombola Sítio 
Bruno Bairro Peropava, em Registro, afirmou que, antes do 
Microbacias II, a comunidade trabalhava direto com a foice 
para roçar. “Agora, tudo mudou. Tem roçadeira, tem trator, 
tem carro e, com isso, passamos a produzir mais coisas, por-
que antigamente não havia como vender. Hoje, tem a banani-
nha, o pão, o cuscuz e os sequilhos”, contou.

 As Salvaguardas Sociais do Banco Mundial foram esta-
belecidas em função dos potenciais impactos gerados pelos 
investimentos realizados e buscaram, também, fortalecer a 
capacidade das comunidades tradicionais e suas organizações 
em elaborar, executar e avaliar projetos de desenvolvimento.

 Márcia Moraes, responsável pela execução das Salva-
guardas Sociais do Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
disse que os projetos apoiaram a compra de equipamentos, 
implementos e, também, no auxílio à organização rural, com 
a construção de barracões nas sedes das associações e o 
apoio ao turismo de base comunitária. “O Projeto chega na 
comunidade e ganha vida própria porque as necessidades 
surgem e vão sendo atendidas”, explicou Márcia.

INVESTIMENTOS DENTRO E FORA DO CAMPO

 Estradas rurais foram readequadas em cerca de 112 
municípios paulistas, 131 Casas da Agricultura (CAs) foram 
reformadas, 56 mil agricultores receberam capacitação e 
485 veículos foram adquiridos para renovação da frota da 
CATI. Segundo Ypujucan Caramuru, diretor do Departamento 
de Comunicação e Treinamento (DCT) da CATI, muitas CAs 
foram construídas na década de 1970. “Havia a necessidade 
da reforma, o que permitiu a compra de novos móveis, além 
de modernas instalações elétricas”, afirmou. Além disso, 
Ypujucan explicou que foi possível investir na capacitação 
de técnicos com o curso de Gestão de Agronegócios: “Com 
o curso, nossos técnicos estão capacitados para auxiliar 
os produtores rurais nos empreendimentos que foram 
viabilizados pelo Projeto, apoiando as organizações rurais”.
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CONQUISTAS
que foram além do mercado, além-fronteiras, além do esperado

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

As conquistas do Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado podem ser vistas e conferidas em quase 
todas as páginas desta revista, elas se estendem das 

organizações às vidas das famílias envolvidas, às Prefeituras 
e à instituição CATI, que pôde, durante este período, investir 
em sua infraestutura, na capacitação de seus técnicos e, 
principalmente, em novos aprendizados e abordagens que se 
fizeram necessários.

 Afinal, sair da porteira e alcançar novos mercados exi-
gia, de parte a parte, uma nova visão de agronegócio que 
deixou de ter foco apenas na produção para se estender 
às exigências de legalização, ao planejamento e à gestão 
dos negócios para atender ao novo mercado que surgia. As 
conquistas também atingiram, pela primeira vez na história 
da instituição CATI, um público diverso; o etnodesenvolvi-
mento proposto pelo Microbacias II levou os extensionistas 
da CATI aos indígenas e quilombolas e às suas realidades e 

eles também tiveram seu rol de conquistas a serem come-
moradas. 

 Vale ressaltar aqui que essas conquistas não se fizeram 
sozinhas, a parceria da CATI com outros órgãos foi necessária 
e fundamental. O Instituto de Cooperativismo e Associativismo 
(ICA), da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios 
(Codeagro/SAA), ajudou em diversos entraves burocráticos 
e administrativos. Muitas organizações tinham pendências 
que as impossibilitavam de participar não só do Projeto 
Microbacias II, mas de todo o novo mercado que se abria. O ICA 
auxiliou, participou das capacitações, desenvolveu ferramentas 
para auxiliar a participação em programas de aquisição de 
alimentos. A Fundação Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo (Itesp) e a Fundação Nacional do Índio (Funai) trouxeram 
sua experiência e a forma de lidar com a realidade das 
comunidades tradicionais que a CATI passou a atender.

Os novos mercados – no âmbito interno –, as 
políticas de aquisição de alimentos e o acesso ao 
mercado convencional impulsionaram os produtos 
da agricultura familiar e, no âmbito externo, as 
certificações garantiram o mercado de exportação.

 Entre todas as conquistas, merecem destaque aquelas que 
aconteceram em função das políticas públicas integradas, as 
quais deram um grande impulso às organizações beneficiárias. 
Programas de compra de alimentos da agricultura familiar – 
como o Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), 
com a obrigatoriedade de aquisição de 30% de produtos da 
agricultura familiar pelas prefeituras, Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social (PPAIS), este último uma iniciativa do governo 
do Estado de São Paulo para prover de alimentos presídios, 
hospitais, universidades, entre outros órgãos públicos – ga-
rantiram a compra de produtos e incentivaram a diversifica-
ção e o aumento da produção no campo. Estar inserido nes-

tes programas foi uma grande conquista das organizações de 
agricultores que puderam melhorar, significamente, sua logís-
tica e sua renda.

 Para atender a esse novo mercado, que se abriu a partir da 
lei n.o 11.947, de 16 de junho de 2009, a qual determinou que 
no mínimo 30% do valor repassado aos estados, municípios e 
Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) deveriam ser utilizados na compra de gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empre-
endedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-
-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades 
tradicionais indígenas e quilombolas. As organizações rurais 
tiveram que se organizar, resolver todas as pendências buro-
cráticas que emperravam a participação, verificar as priorida-
des, se adequar às exigências desse mercado institucional que 
procurava não apenas por quantidade, mas por diversidade 
de produtos, de preferência minimamente processados, de 
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forma a reduzir, na ponta, o trabalho de merendeiras e prepa-
radores de alimentos. 

 Entre todas as cadeias produtivas, o destaque maior ficou 
com a olericultura, seguida da fruticultura. Para atender ao 
novo mercado, que busca por facilidades no dia a dia, as or-
ganizações voltadas a produzir olerícolas e frutas buscaram 
se modernizar e oferecer produtos minimamente processa-
dos. Para isso, precisavam de equipamentos e instalações e 
então os packing houses se multiplicaram durante o Projeto 
Microbacias II em várias regiões do Estado. 

 Na cadeia do leite, produto presente em quase todos os 
municípios paulistas, aqueles que se organizaram e ousaram 
participar conseguiram agregar valor ao produto, oferecendo 
ao mercado não apenas o produto in natura, mas derivados do 
leite, como queijos e iogurtes, produtos com valor diferenciados 
no mercado aumentando sua margem de lucro e reduzindo 
perdas. 

 Não foram poucas as organizações que obtiveram, junto 
às prefeituras, a cessão de terrenos para construir suas insta-
lações. Isso aconteceu em várias cadeias, pois as prefeituras 
entenderam que apoiar o setor rural fazia toda a diferença na 
geração de emprego e renda para os municípios, muitos deles 
essencialmente agrícolas. 

 As prefeituras também se beneficiaram com o Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado com a liberação de 
recurso para a readequação de trechos críticos de estradas 
rurais. Essa verba ─ que começou em R$ 350 mil e chegou a 
R$ 700 mil – resultou no melhor trânsito de pessoas, o  no 
escoamento da produção, no acesso às escolas, à saúde e à 
segurança. 

 Para chegarem a este novo patamar proposto pelo Projeto 
Microbacias II foi preciso planejamento, projetos e gestão. 
Para vencer e conquistar um novo capítulo na história de 
suas organizações, eles enfrentaram desafios, buscaram 
capacitações e parcerias e aprenderam que é necessário 
união e planejamento para transformar sonhos de futuro em 
conquistas.

“Houve uma época em que deixei de 
acreditar na agricultura; os agricultores 

estavam saindo das propriedades porque 
não conseguiam obter renda. Felizmente, 
o Microbacias II chegou e mudou essa 
situação; hoje, temos o nosso próprio café tipo 
exportação. O Cafés Prata era um sonho que 
virou realidade graças ao Projeto”. Luiz Carlos 
“Japão” Bassetto, presidente da Cooperativa Prata de 
Cafés Especiais de Pratânia (Cooperprata).“Nós queríamos crescer, mas com os 

pés no chão. Todas as melhorias foram 
conquistadas graças ao apoio e determinação 
dos nossos associados e da CATI. O Projeto 
Microbacias II veio na hora certa para nós”. 
Valmir Alcântara Franco, diretor-tesoureiro da Aplemar – 
Leite Jóia.

 Cafeicultores, apicultores e fruticultores também pude-
ram comemorar grandes conquistas. Não foram poucas as 
cooperativas que obtiveram selos de certificação de cafés 
especiais e passaram a acessar o mercado externo. As 
novas Casas do Mel já são responsáveis pelo aumento da 
participação do produto brasileiro no mercado exterior. E as 
frutas brasileiras são encontradas e saboreadas em várias 
partes do mundo. Foram conquistas além-fronteiras e além 
do esperado!
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Com o objetivo de mensurar os resultados atingidos 
pelo Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, uma avaliação de 

impacto foi desenhada desde o início de sua implementação.  
A Avaliação de Impacto do Projeto coletou informações 
sobre as associações e cooperativas do setor agropecuário, 
com a finalidade de compreender suas atividades e melhor 
apoiá-las. 

 As informações das organizações foram relevantes para o 
Projeto e continuarão a ter importância para a CATI e o gover-
no do Estado de São Paulo, para que sejam estabelecidas po-
líticas públicas com programas e projetos que melhor possam 
atendê-las.

 A Avaliação de Impacto permite isolar o efeito causal de 
outros fatores externos que possam ter influenciado os in-
dicadores finais do Projeto, permitindo verificar de forma ri-
gorosa se as metas propostas foram alcançadas.  Para isso, 
foi necessário obter um bom grupo de não participantes do 
Projeto que eram similares em características observáveis à 
população beneficiária. Esse grupo de não participantes, ou 
grupo controle, aproxima o que teria acontecido com os parti-
cipantes na ausência do Projeto, sendo também chamado de 
contratual. 

 No Microbacias II, a Avaliação de Impacto pretendeu 
determinar em que medida as intervenções no Componente 
1 – “Apoio às Iniciativas de Negócios dos Agricultores 
Familiares” contribuíram para a alteração das condições 
econômicas e de vida dos membros dessas organizações e de 
suas famílias e buscou responder às perguntas. 

1. A intervenção afetou o acesso a mercados? (mensurada por 
valor das vendas com produtos agrícolas);

2. A intervenção afetou a produção e a produtividade? (men-
suradas por produção e produção por hectare); 

3. A intervenção afetou a qualidade de vida do agricultor? 
(mensurada por acesso a bens).  

 A base para essa avaliação se deu por meio da coleta de 
dados com representantes de diversas organizações rurais 
que participam do Projeto Microbacias II e de algumas orga-
nizações não participantes, assim como os produtores rurais 
de ambos os tipos de organizações foram entrevistados, em 
diversos municípios e áreas rurais do Estado de São Paulo.  

 Para a Avaliação de Impacto do Projeto Desenvolvimento 
Rural Sustentável foi realizada, em 2012, antes do início dos 
desembolsos para implementação dos planos de negócios, 
uma coleta de dados de linha de base em 773 organizações 
rurais do Estado de São Paulo, pelos técnicos da CATI, com 
o apoio da Astrid Zwager − Development Impact Evaluation 
(Dime) − Banco Mundial, que procedeu à análise e avaliação 
dos resultados.

 Esse cadastro das organizações rurais obteve informações 
sobre a gestão da organização rural; os serviços oferecidos; os 
produtos comercializados e processados; o acesso ao crédito; 
a posse e o uso de máquinas e equipamentos; entre outras 
informações. 

 Em 2017, foi realizada a segunda coleta de dados, com 
o apoio de Isabela Furtado (Dime) – Banco Mundial, e 
envolveu 315 organizações rurais e 3.111 produtores rurais 
beneficiários e não beneficiários do Projeto Microbacias II, 
sendo esse Departamento do Banco Mundial responsável 
pelas análises dos dados levantados.

 As organizações beneficiárias foram selecionadas entre 
as participantes das seis Chamadas Públicas realizadas e os 
dados da linha de base foram utilizados para seleção das 
organizações não beneficiárias: o grupo controle. Utilizando 
um algoritmo de pareamento, selecionou-se, dentre as 
organizações não participantes do Projeto, aquelas que 
eram mais parecidas com as beneficiárias em uma série de 
características observáveis, como idade, cobertura, número 
de membros, serviços oferecidos etc. 

AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO 

ferramenta necessária ao 
estabelecimento de políticas 
públicas eficientes

Vera Lúcia Palla – Engenheira Agrônoma – Diretora da CATI Regional Jaboticabal – vera.palla@cati.sp.gov.br

A meta inicial do Projeto de 8% de aumento 
foi ultrapassada, alcançando um impacto de 

87% de aumento do valor das vendas.

 A comparação dos resultados alcançados pelo grupo 
beneficiário e pelo grupo controle permitiu identificar a 
parcela do resultado que pode ser atribuída apenas ao Projeto 
e não a fatores externos que pudessem ter influenciado os 
indicadores finais de interesse.

 Todas as informações obtidas com as entrevistas de 
campo estão sendo analisadas pelo Dime – Banco Mundial, 
mas já temos alguns resultados em mãos, mostrando que 
a intervenção afetou o acesso a mercados, fator que foi 
mensurado pelo valor das vendas com produtos agrícolas.

 Os resultados indicam que a evolução do valor das vendas 
de organizações participantes, entre 2012 e 2017, teve um 
aumento expressivo das vendas, enquanto que na evolução 
do valor comercializado entre organizações do grupo controle 
é possível observar que estas experimentaram uma queda 
significativa do valor comercializado. A evolução no valor das 
vendas está apresentada no Gráfico 1.

 Considerando que desde 2014 o Brasil vem passando 
por uma crise econômica que afetou todos os setores, a 
linha tracejada do contratual, no Gráfico 1, mostra o que 
teria ocorrido com o grupo de organizações participantes 
na ausência do Projeto. O contratual revela que na ausência 
do Microbacias II as organizações beneficiárias também 
teriam experimentado queda similar às organizações não 
participantes.
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Gráfico 1 – Evolução no valor comercializado no período 2012-2017

Gráfico 2 – Porcentagem de organizações que comercializam

 Devido ao cenário de retração econômica, a comparação 
entre antes e depois subestima os verdadeiros impactos do 
Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II, 
que além de ter evitado a queda do valor comercializado en-
tre as organizações participantes, proporcionou o aumento 
da comercialização, alcançando um impacto de aumento de 
87% no valor das vendas. 

 O aumento total no valor comercializado pode ser 
considerado por três situações: 1. aumento do valor comer-
cializado das organizações que comercializavam na linha de 
base; 2. maior número de organizações entre as beneficiárias 
que iniciaram a atividade de comercialização; e 3. menor 
quantidade de organizações entre as beneficiárias que 
pararam de comercializar. 

 A proporção de organizações que comercializam, entre as 
beneficiárias, teve uma leve retração no período, variando de 

72% para 69%; entretanto, entre as organizações do grupo 
controle, houve uma queda expressiva de organizações que 
comercializam. O Gráfico 2 auxilia no entendimento dos efei-
tos 2 e 3, indicando que o efeito do Projeto foi um aumento 
de 29% na probabilidade de uma organização comercializar.

 Ainda não temos todos os dados da Avaliação de Impacto, 
mas os resultados disponíveis mostram que o Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso 
ao Mercado contribuiu para o desenvolvimento sustentável 
do Estado de São Paulo, fomentando o aumento do valor co-
mercializado entre as organizações participantes. 

 Apesar dos excelentes resultados alcançados pelo Projeto, 
as organizações beneficiárias devem ser capazes de sustentar 
o crescimento alcançado investindo em manutenção, reno-
vação de equipamentos, treinamento técnico e gerencial, 
proporcionando, assim, comunidade aos avanços alcançados.
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Estamos fazendo a diferença? – Essa é uma questão críti-
ca para aqueles que investem e implementam projetos 
de desenvolvimento rural. Igualmente importante é a 

questão do ponto de vista dos agricultores – que diferença 
isso faz para mim? Uma avaliação de resultados ajuda a escla-
recer as respostas.

 Desde maio de 2015 até novembro 2018, a Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (CATI) e a Secretaria do Meio 
Ambiente (SMA) do Estado de São Paulo têm desenvolvido 
um processo de avaliação de resultados e impacto do Projeto 
de Desenvolvimento Rural Sustentável  (PDRS) ─ Microbacias II ─ 
Acesso ao Mercado, cofinanciado pelo Banco Mundial e pelo 
governo do Estado de São Paulo. Este processo de avaliação do 
Projeto conta com o apoio do Banco Mundial e da Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Um 
objetivo central da avaliação é o de demonstrar a viabilidade 
socioeconômica do investimento do Banco e do governo es-
tadual. “O Banco Mundial precisa dessa avaliação, já que o 
contrato de empréstimo com o Estado de São Paulo definiu 
que um indicador-chave de sucesso seria um aumento men-
surável da renda dos agricultores. Portanto, esta avaliação é 

crítica, pois fornecerá as evidências necessárias”, é a argu-
mentação do coordenador da CATI, João Brunelli Júnior.

 Além do Banco, a CATI, a SMA e os agricultores familiares 
participantes têm interesse em analisar os resultados dos in-
vestimentos. Para o processo de avaliação, as metodologias 
testadas pelo Banco Mundial e pela FAO foram utilizadas e 
o processo de avaliação de impacto tem sido apoiado pela 
unidade técnica especializada do Banco Mundial para isto. 

 Paralelamente, o processo de avaliação de resultados 
financeiros tem sido orientado pelo Centro de Investimentos 
da FAO. A CATI e a SMA têm aplicado a experiência e os 
lineamentos metodológicos da FAO para avaliar de forma 
participativa os custos e as receitas dos investimentos 
ou planos de negócios cofinanciados. Além de avaliar 
resultados, esse processo participativo tem contribuído 
com a capacitação dos agricultores familiares na gestão dos 
seus negócios ou atividades produtivas. Com a informação 
gerada e sistematizada, um relatório final será preparado e 
apresentado ao governo do Estado e ao Banco Mundial. 

RESULTADOS DO PROJETO MICROBACIAS II

ESTAMOS FAZENDO A DIFERENÇA?
Dino Francescutti – Economista

 Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) – Consultor do Banco Mundial – dino.francescutti@fao.org
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 Os técnicos do Banco Mundial e da FAO treinaram uma 
equipe de diretores regionais e extensionistas da CATI para 
trabalharem junto aos produtores. Para a Avaliação de 
Impacto, a CATI realizou uma pesquisa com 284 organizações 
e 2.840 produtores individuais, sendo que 144 foram bene-
ficiárias com incentivos do Projeto e constituíram o “grupo 
tratamento”; e 140  organizações semelhantes, que não rece-
beram apoio financeiro do Microbacias II, as quais integraram 
o “grupo controle”. 

 A avaliação participativa de resultados socioeconômicos 
só envolveu um subgrupo representativo de 15 organizações 
com 338 agricultores familiares, que receberam apoio para 
executar os seus planos de negócios. Extensionistas e agricul-
tores familiares sócios das organizações elaboraram tabelas 
de receitas, despesas e custos de investimentos em flipcharts, 
tanto da situação sem projeto ou apoio financeiro como com 
projeto ou apoio financeiro. Tal análise visual simples ajudou 
as organizações e também os agricultores a fornecerem não 
apenas informações confiáveis, mas também a entenderem e 
monitorarem os resultados e a verificarem a situação finan-
ceira dos negócios ou atividades produtivas.

 Dados preliminares da Avaliação de Impacto das 284 or-
ganizações permitiram, também, conceber alguns resultados 
econômicos. Constatamos uma média de 88 famílias associa-
das por organização do “grupo tratamento” e 91 famílias por 
organização do “grupo controle”. Identificamos uma média 
de R$ 1,8 milhão em receitas anuais por organização do gru-
po do tratamento, ou R$ 20,45 mil por família. Temos uma 
média de R$ 1,5 milhão de receitas anuais por organização 
do grupo controle, ou R$ 16,48 mil por família. A diferença 
por organização é de R$ 300 mil de receitas líquidas anuais. 

Considerando um investimento médio de R$ 572 mil por orga-
nização apoiada pelo Projeto e um período de cinco anos para 
que estes investimentos gerem os benefícios incrementais ob-
servados, a Taxa Interna de Retorno de tais investimentos seria 
de 43%. Não temos ainda dados preliminares da pesquisa rela-
tiva aos questionários referentes aos 2.840 produtores indivi-
duais, em nível de resultados econômicos ou financeiros. 

 Dados preliminares da avaliação participativa de resulta-
dos financeiros permitem comparar os resultados descritos. 
Considerando as 15 organizações analisadas, constatamos 
uma média por organização de: 23 agricultores familiares par-
ticipantes; receitas líquidas anuais de R$ 666 mil sem projeto 
e R$ 942 mil com projeto, com uma diferença ou incremento 
anual de R$ 276 mil. Agora, levando-se em consideração um 
investimento médio por organização de R$ 409 mil, um valor 
médio da terra por organização de R$ 4,3 milhões, e o mesmo 
período de cinco anos para amadurecer os benefícios, a Taxa 
Interna de Retorno muda de 14% para 17%. Se for conside-
rado só o investimento associado ao Projeto sem o valor da 
terra, a Taxa de Retorno seria de 43% – igual ao retorno obser-
vado com os dados da Avaliação de Impacto das organizações.

 João Brunelli Júnior conclui: “Para nós, é muito importan-
te melhorar o bem-estar e o crescimento dos agricultores, 
bem como ter estimativas confiáveis de melhorias na ren-
da e produtividade (entre outros benefícios). Agora, direto-
res regionais, extensionistas e agricultores familiares têm as 
habilidades para realizar as próprias avaliações. Os dados 
obtidos mostram claramente como os objetivos do Projeto 
Microbacias II estão sendo alcançados e como essa ação está 
fazendo a diferença na vida dos agricultores familiares, com o 
aumento da renda e melhor acesso aos mercados”.
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João Brunelli Júnior – Engenheiro Agrônomo – Coordenador da CATI – brunelli@cati.sp.gov.br
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Quando, em 2008, iniciamos as conversas com o Banco 
Mundial para pleitearmos um novo acordo de empréstimo, tí-
nhamos em mente a continuidade do Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas (PEMH), para ampliar o número de 
microbacias atendidas. Porém, ao longo das negociações, diante 
do novo cenário de crise mundial e das mudanças de diretrizes 
do Banco, passamos a discutir a geração de renda no campo.

 Foi um enorme desafio pensar em um projeto que promo-
vesse a inclusão social de pequenos produtores rurais, que 
permitisse olhar o processo produtivo da “porteira para fora”, 
algo que nenhum órgão público havia se comprometido até 
então. Entretanto o projeto foi tomando forma, ganhando 
consistência técnica, mesmo tratando-se de um tema desco-
nhecido para nós: o mercado.

 A execução do Microbacias II – Acesso ao Mercado foi um 
aprendizado para todos os envolvidos e comprometidos com 
uma nova política pública que se propunha a substituir par-
cialmente o atravessador no agronegócio, permitindo que a 
renda do valor agregado ficasse diretamente nas mãos dos 
beneficiários. Foram inúmeras reuniões, ajustes de rumo ao 
longo do processo, até que o projeto fosse efetivamente di-
vulgado e lançado para a sociedade.

 Tivemos a necessidade de conscientizar nosso corpo téc-
nico, que via no mercado algo abstrato, além de democrati-
zar para todas as organizações de produtores rurais os con-
ceitos dessa nova proposta de trabalho. Inúmeras atividades 
de divulgação, de esclarecimentos sobre os critérios de en-
quadramento, de efetiva atuação da rede da CATI no apoio à 
regularização documental das associações e cooperativas, na 
discussão coletiva das ideias de agregação de valor a serem 
preparadas, enfim, iniciar a preparação dos planos de negó-
cio, que viriam a colocar em prática o sonho idealizado pelos 
grupos de produtores rurais.

 As experiências adquiridas ao longo das primeiras 
Chamadas Públicas permitiram o aperfeiçoamento dos planos 
de negócio, a capacitação de consultores privados que elabo-
ravam as Propostas de Negócio, o amadurecimento de ideias 
das organizações, o entendimento das exigências do mercado 
e o aprofundamento das capacitações para o corpo técnico da 
rede da CATI.

 Porém, para as organizações que tiveram suas Propostas 
aprovadas, o maior desafio veio com a implantação dos em-
preendimentos: as dificuldades políticas e legais para ob-
tenção da posse dos locais públicos para as construções; a 
enorme burocracia e o tempo necessário para obtenção de 
licenças sanitárias ou licenças ambientais; a necessidade de 
elaboração e aprovação de projetos técnicos; a escolha dos 
equipamentos adequados ou a contratação do melhor serviço 
para seus empreendimentos; a viabilização da contrapartida 
financeira obrigatória; a necessidade de manter-se perma-
nentemente regularizada; entre outras.

 Vivenciar todas essas fases levou as associações e coo-
perativas a um enorme aprendizado, com fortalecimento do 
grupo de produtores e crescimento organizacional, com visí-

veis ganhos no processo de gestão, permitindo construir um 
relacionamento com fornecedores de bens e serviços, revisar 
e adequar as Propostas de Negócio de acordo com a dinâmica 
do mercado e trazendo um novo ambiente de negócios, que 
exige uma postura profissional e empresarial.

 Pelo lado institucional, a CATI evoluiu e aprofundou seu 
comprometimento com as organizações de produtores, dan-
do todo o suporte necessário para que fossem realizadas as 
etapas do cronograma das Propostas de Negócio, apoiando as 
melhores aquisições e contratações e viabilizando o reembol-
so para os beneficiários no menor tempo possível.

 Entretanto todo o caminho percorrido até esse momento 
pelas quase 300 associações e cooperativas, beneficiárias 
dos incentivos do Microbacias II, envolvidas nas mais 
diversas cadeias produtivas, em direção ao mercado está 
apenas no início. A implantação do empreendimento, com 
os investimentos em infraestrutura básica para permitir a 
agregação de valor aos produtos comercializados é o primeiro 
passo para a operação dos novos negócios apoiados pelo 
Projeto. Nenhuma organização terá sucesso se não buscar uma 
gestão empresarial, com profissionalismo em suas relações 
comerciais, se não tiver produtos com valor agregado que 
tenham aceitação junto aos consumidores, se não ampliar 
o leque de produtos oferecidos e sua carteira de clientes, se 
não administrar seus custos com total transparência aos seus 
associados ou cooperados, se não monitorar as mudanças às 
quais o mercado está sujeito.

 Entendemos que esse é um caminho sem volta e que to-
das as organizações que tiverem essa proatividade junto ao 
novo negócio terão maiores chances de crescimento e perma-
nência no mercado.

 O Microbacias II mostrou-se uma política pública eficiente 
e efetiva de promoção do desenvolvimento local, com inclu-
são social e distribuição de renda, e a CATI, com uma nova 
forma de atuação na extensão rural, comprometida com a 
sustentabilidade dessa nova realidade proporcionada a essas 
organizações de produtores, investiu na capacitação de seu 
corpo técnico, que terá a responsabilidade de acompanhar e 
assessorar esses novos empresários rurais na gestão de seus 
empreendimentos, no monitoramento do mercado, na busca 
de soluções alternativas para mitigação dos riscos inerentes 
aos negócios.

 Um ponto-chave para o sucesso pleno desses novos 
empreendimentos é a matéria-prima fornecida pelos asso-
ciados e cooperados, que deve ser produzida com adoção de 
Boas Práticas Agropecuárias e com respeito ao meio ambiente, 
visando garantir a qualidade do produto final ao consumidor. 
A CATI está implantando projetos regionais voltados ao 
fortalecimento das principais cadeias produtivas e, em parceria 
com entidades do setor e as organizações de produtores 
rurais, garantiráo assistência técnica orientada a solucionar 
os principais problemas das cadeias produtivas do leite, da 
fruticultura, da olericultura, da apicultura, do café, entre outras.

 As associações e cooperativas de produtores rurais que 
encontraram no Microbacias II a oportunidade do apoio 
técnico e financeiro para transformar o sonho em realidade 
devem estar conscientes e preparadas para esse novo mundo 
que adentraram e ter a confiança do comprometimento da 
CATI no acompanhamento e monitoramento dos desafios 
desses novos negócios.
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PRISCILA LUIZ DO SANTOS
produtora da Associação dos 

Produtores de Leite da Região de 
Orindiúva (Orinleite)

“O Microbacias II – Acesso ao 
Mercado foi uma benção que 
caiu do céu. O Projeto trouxe 

várias coisas para nós, como um 
analisador de leite, que melhorou 

a qualidade do alimento produzido 
por todos os associados, e 

aquisição de tanques resfriadores, 
que nos permitiu obter ganhos 

maiores. Só tenho a agradecer a 
toda a equipe da Secretaria de 

Agricultura do Estado,
em especial à CATI”.

SÔNIA CRISTINA MARION
presidente da Associação 

Municipal dos Produtores Rurais 
de Santa Salete (Ampruss)

“Nossa Associação foi fundada em 
2006, mas não era tarefa fácil ser 
produtor, afinal nossa produção 

de laranja era entregue por meio 
de atravessadores; o preço ficava 
lá embaixo. Com o Microbacias II, 
que chegou para nós com a Casa 
da Agricultura de Santa Salete, foi 

uma maravilha porque construímos 
nosso packing house. Hoje, 

temos nosso próprio barracão 
com máquinas e equipamentos, 
um escritório e computadores. 
Eliminamos os atravessadores, 

aumentamos nosso lucro em 30% e 
estamos mais unidos do que nunca. 
Meu agradecimento ao pessoal da 
Casa da Agricultura e aos demais 

envolvidos no sucesso do Projeto”.

ABHISHEK GUPTA
especialista em desenvolvimento 

rural pelo Banco Mundial

“Estou muito feliz por ver que o 
Microbacias II realizou um grande 
trabalho no Estado de São Paulo. 

O mais importante para nossa 
organização é constatar que os 

governos estadual e federal foram 
capazes de trabalhar com eficiência 
ao lado dos pequenos produtores e 

com a agricultura familiar”.
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VERA LÚCIA DE
SOUZA RODRIGUES

presidente da Associação do 
Quilombo do Engenho

Eldorado

“Esse Projeto está nos 
proporcionando a concretização 

de um sonho, pois há muito 
tempo desejávamos ter um local 
adequado para nossas reuniões, 
festejos 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-construído centro 

comunitário, as lágrimas vêm aos 
olhos, mas agora de felicidade. 

Outro benefício maravilhoso que 
tivemos foi o investimento na 

canalização de água para as casas e 
para a produção agrícola”.

MARCOS DA SILVA ALCÂNTARA
Associação Indígena Tupi Tapé Porá

“O Microbacias II – Acesso ao 
Mercado permitiu que nossa 
Associação fosse beneficiada 

com a construção de um centro 
cultural para visitantes e a geração 

de renda aumentou com esse 
turismo; famílias retornaram 

para a comunidade; pessoas que 
precisavam trabalhar na cidade por 
falta de renda, agora não precisam 

mais. Agradecemos à CATI e à 
Fundação Nacional do Índio (Funai). 
Nosso objetivo agora é conquistar 

uma padaria artesanal”.

RAFAEL DE OLIVEIRA
presidente da Cooperativa Central 

dos Produtores Rurais e da 
Agricultura Familiar do Vale do 

Ribeira (Coopercentral VR)

“O trabalho do homem do campo 
não era tão valorizado há um certo 

tempo. O Microbacias II – Acesso ao 
Mercado trouxe um avanço enorme 

para a Região do Vale do Ribeira, 
pois permitiu que as organizações 
rurais trabalhassem juntas e que, 
assim sendo, pudéssemos formar 
uma cooperativa central que hoje 

atende mais de duas mil escolas na 
cidade de São Paulo por meio do 

Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE)”.
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ALCINDO ALVES
vice-presidente da Cooperativa dos 
Apicultores de Sorocaba e Região 

(Coapis)

“Muito mais do que reconhecer 
que o Microbacias II – Acesso ao 
Mercado nos ajudou bastante, 
é preciso destacar o trabalho 
da equipe da CATI. São nossos 

parceiros e seremos eternamente 
gratos, pois os servidores dessa 
instituição fazem parte do nosso 

sucesso”.

EDSON DE REZENDE
diretor regional e conselheiro da 

Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp)

“Esse Projeto precisa ser executado 
em todo o Brasil; é um negócio 

fabuloso. Representando a Fiesp, 
posso dizer que a indústria também 
foi beneficiada com o Microbacias 
II - Acesso ao Mercado, porque os 

produtos agrícolas estão sendo 
produzidos com mais qualidade e 
segurança alimentar. Levarei em 

nossas reuniões o Projeto como um 
exemplo a ser seguido”.

NOEL CASTELO DA COSTA
presidente da Associação dos 

Remanescentes de Quilombo do 
Bairro Abobral Margem Esquerda

“Nós, quando ainda lutávamos pelo 
reconhecimento de comunidade 
de quilombo, sonhávamos junto 

com o governador Mário Covas, o 
grande investidor das comunidades 

remanescentes de Quilombo. 
Hoje, ficamos muito felizes com 
a chegada do Microbacias II em 
nossa comunidade. Adquirimos 
computadores, instalamos sinal 

de internet e compramos um 
trator, que veio a contribuir muito. 
Antes, precisávamos pagar para os 
fazendeiros emprestarem o trator 
e hoje temos a máquina. Agradeço 
de coração ao trabalho da CATI de 
Registro, da Fundação Instituto de 

Terras do Estado de São Paulo (Itesp) 
e do Instituto de Cooperativismo e 

Associativismo (ICA)”.
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CHICÃO TERENA
cacique da Aldeia Kopenoty

“O Projeto chegou às comunidades 
indígenas em um momento em que 
estávamos nos organizando. Com o 
Microbacias II – Acesso ao Mercado 

aumentamos nossa produção de 
batata-doce e mandioca. Além 

disso, os nossos jovens passaram a 
trabalhar dentro da comunidade, 

nos auxiliando, sendo que antes era 
necessário procurar por trabalho no 

meio urbano. Hoje, sabemos que 
nossos filhos darão seguimento aos 
trabalhos que já foram executados”.

MARIA ALVES
Associação Quilombola do Sítio 

Bruno – Bairro Peropava (Afrovale)

“Depois que o Microbacias II 
– Acesso ao Mercado investiu 

em nossa comunidade, voltei a 
estudar. Quando a gente mora 
no sítio é mais difícil. O Projeto 

despertou em mim a vontade de 
ser uma empreendedora e, para 

isso, preciso me capacitar e obter 
conhecimento”.

FERNANDO PENTEADO
secretário-executivo do Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista 

(Feap)

“O Feap contribuiu muito para 
que várias organizações rurais 

tivessem a oportunidade de acessar 
o Projeto Microbacias II. Sem o 

crédito, não haveria contrapartida 
por parte das associações ou 
cooperativas. Classifico como 
uma boa parceria com a CATI 
e que resultou em inúmeros 

empreendimentos de sucesso 
que foram viabilizados em todo o 

Estado de São Paulo”.
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ELISEU AIRES DE MELO
diretor – CATI Regional Avaré

“Acreditamos no Projeto e nas 
organizações rurais que foram 

apoiadas. No início, existia 
uma desconfiança enorme de 
fornecedores e, à medida que 

o Microbacias II foi evoluindo e 
mostrando resultados práticos 

em outras regiões, nossa região 
também conseguiu colher os frutos 

de todo o investimento feito aos 
homens e mulheres do campo”.

JÚLIO ROMEIRO
diretor – CATI Regional Botucatu

“A capacitação que tivemos sobre 
Gestão do Agronegócio abordou 

assuntos sobre os quais a maioria 
dos técnicos que estão na linha 
de frente no campo tem apenas 
algumas informações. A partir 
de agora, além de acompanhar 
as ações dos empreendimentos 
apoiados pelo Microbacias II e 
novas iniciativas que possam 
surgir, poderemos orientar de 
forma adequada e auxiliar a 
organização na correção da 

rota, se for necessário, para que 
cada uma tenha cada vez mais 

autonomia e segurança na gestão 
de seu negócio, objetivando a 

longevidade e retorno dos recursos 
públicos investidos na agropecuária 

paulista”.

ANTÔNIO ALVES GARCIA
presidente da Cooperativa 

Agropecuária Mista da
Região de Palestina (Cooarpa)

“O Microbacias II veio ao 
encontro das necessidades dos 
agricultores do Estado de São 

Paulo, incentivando os produtores 
a continuarem nas propriedades 
com esperança de dias melhores. 

O coordenador João Brunelli 
esteve conosco desde o começo 

do Projeto. Mais de 90% dos 
nossos cooperados são agricultores 
familiares e eles necessitavam de 
ajuda. E essa ajuda veio na forma 

do Projeto, o Microbacias II – 
Acesso ao Mercado”.



 Casa da Agricultura ׀ 48

Depoimentos

RICARDO MONCORVO
responsável pela Casa da 

Agricultura de Amparo

“O objetivo do Projeto 
Microbacias II no município de 
Amparo é o de agregar valor 

ao produto de seus associados, 
por meio do processamento 

mínimo, proporcionando maior 
competitividade, rentabilidade e 

lucratividade com a comercialização, 
atendendo mercados diferenciados, 

como o mercado institucional. 
Com isso, esperam-se obter maior 

competitividade, rentabilidade 
e lucratividade, pela autonomia 

na logística de distribuição; 
disponibilização ao mercado, de 
alimentos saudáveis, variados, 
rastreados, com embalagens 

diferenciadas de apelo sustentável; 
estimulo à permanência dos 
produtores na atividade, via 

diversificação da produção; geração 
de empregos; ações educativas e de 
inclusão social; e fortalecimento da 

organização”.

EDERSON FERRIGNO
presidente da Cooperativa dos 

Bananicultores de Miracatu 
(Coobam)

“O produtor sabe produzir, o 
que ele não sabe é vender e o 

Microbacias II ajudou o agricultor 
a acessar o mercado. Antes de 
o Projeto chegar, uma caixa de 

banana vendida no campo estava, 
em média, R$ 8,00. Com a central 

viabilizada pelo Microbacias II, 
conseguimos vender a mesma caixa 

por até R$ 22,00”.

ADAUTO ROBERTO BARROS
Associação dos Produtores da 
Agricultura Familiar de Novo 

Horizonte

“A gente vendia parte do que 
plantava. A partir do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao 

Mercado, o pequeno agricultor 
começou a plantar o que já está 
vendido, porque os associados 

têm a garantia de que o mercado 
vai comprar nossos produtos. 
O desespero acabou. Antes do 
Projeto, vi muitos produtores 

passarem pela Associação com mil 
quilos de abobrinha e as lágrimas 

caiam porque eles não conseguiam 
vender. Hoje, não. Quando o 

produtor planta a abobrinha, ele 
já sabe que vai ter um comprador 

garantido”.



PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Microbacias II – Acesso ao Mercado

(de 2011 até novembro de 2018)

ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS

266 organizações beneficiadas 323 projetos R$ 201.880.995,29 
investidos

Associações 154 188 projetos

Cooperativas 76 99 projetos

COMUNIDADES TRADICIONAIS

35 comunidades 77 projetos R$ 13.108.531,81 
investidos

Comunidades Indígenas 9 15 projetos

Comunidades Quilombolas 26 62 projetos

REFORMAS

Casas da Agricultura 131 reformadas

Regionais da CATI 09 reformadas

Núcleo de Produção de Sementes 01

Total investido R$ 27.170.066,02

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Estradas Rurais 1.157,36km 
readequados

112 convênios com 
prefeituras

R$ 49.228.216,65 
investidos

VEÍCULOS

Veículos adquiridos para 
renovação da frota da CATI 485 R$  11.574.917,70

CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA

2.179 atividades 83.567 pessoas 
capacitadas

R$ 3.608.433,36 
investidos
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