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RESUMO 

 
 
A atuação do Estado brasileiro no direcionamento de políticas públicas para o desenvolvimento 

rural mostrou-se, historicamente, centralizadora e com estímulo ao desenvolvimento do seu 

projeto de modernização. A partir da década de 1990, algumas políticas públicas, tais como o 

PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), no âmbito do governo federal passaram a valorizar e priorizar o 

atendimento aos agricultores familiares. No caso do Estado de São Paulo as políticas voltadas 

ao desenvolvimento rural se restringiram ao Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 

(PEMH) e ao Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao 

Mercado. Por fim, esse trabalho teve como objetivo analisar a implementação de políticas 

públicas voltadas ao espaço rural em dois municípios: Dracena e Presidente Venceslau, na qual 

foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico sobre 

os seguintes temas: políticas públicas; agricultura familiar; o processo histórico de formação 

dos municípios. Também foram realizadas investigações de campo para a coleta de dados e 

informações sobre o andamento dos programas. Cabe a destacar que em ambos municípios as 

políticas públicas ficaram a desejar. 

 

Palavras-chave: Microbacias II; Políticas públicas; Sustentável 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian State's role in directing public policies for rural development has historically been 

central and stimulating the development of its modernization project. Since the 1990s, some 

public policies, such as the PRONAF, the Food Acquisition Program (PAA), the National 

School Feeding Program (PNAE), under the federal government have begun to value and 

prioritize the service to farmers relatives. In the case of the State of São Paulo, policies aimed 

at rural development were restricted to the State Program for Hydrographic Microbasins 

(PEMH) and the Sustainable Rural Development Project - Microbacias II - Market Access. 

Finally, this work had the objective of analyzing the implementation of public policies focused 

on rural areas in two municipalities: Dracena and Presidente Venceslau, in which the following 

methodological procedures were carried out: bibliographical survey on the following topics: 

public policies; family farming; the historical process of formation of the municipalities. Field 

investigations were also carried out to collect data and information on the progress of the 

programs. It is one of the main public policy destinations that have been desired. 

 

Keywords: Microbacias II; Public policy; Sustainable 
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1. Introdução 
 

A Constituição de 1988 estabeleceu um novo marco na formulação e implementação 

de políticas públicas no Brasil ao conferir autonomia político administrativa aos municípios 

reconhecendo-os como entes federativos dotados de autonomia. 

Desde 2011, a CATI vem executando o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 

– Microbacias II - acesso ao Mercado, cujo objetivo principal é promover o desenvolvimento 

rural sustentável, bem como contribuir para a preservação dos recursos naturais e ampliar a 

renda e o bem-estar dos beneficiários. 

Esse trabalho é fruto da execução das atividades do projeto de iniciação cientifica que 

está inserido num projeto de pesquisa maior apoiado pela CNPq intitulado: “A implementação 

de políticas públicas voltadas ao meio rural no estado de São Paulo” (Processo nº: 311613/2015-

2), em execução no âmbito do Grupo de Estudos de Dinâmicas Regionais e Agropecuária 

(GEDRA) vinculado ao Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(FCT) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) “Júlio de Mesquita Filho” Câmpus de 

Presidente Prudente. 

O principal objetivo da pesquisa é analisar a implementação de políticas públicas 

voltadas ao espaço rural nos municípios de Dracena e Presidente Venceslau, com ênfase no 

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II - Acesso ao Mercado e o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: analisar o processo histórico de formação 

dos municípios de Dracena e Presidente Venceslau, bem como as associações (Associação dos 

Produtores Rurais de Dracena e da Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do 

Assentamento Primavera; analisar os dados e informações das associações APRD e da 

Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera e no que 

concerne ao número de associados, de quais políticas públicas participa, e as expectativas 

futuras em relação à inserção ao mercado e a agregação de valor aos produtos; por fim, 

averiguar o desempenho do PAA e do plano de negócios financiado pelo Microbacias II – 

Acesso ao Mercado nas associações supracitadas, bem como, identificar as mudanças que essas 

políticas públicas propiciaram; 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: 
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Levantamento bibliográfico sobre os temas relacionados às políticas públicas e ao 

desenvolvimento rural, bem como o processo de ocupação nos municípios de Dracena e 

Presidente Venceslau;  

O levantamento de dados secundários referentes aos municípios de Dracena e 

Presidente Venceslau publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

assim como o uso dos dados da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA); e realizadas. entrevistas com os 

assistentes técnicos da CATI dos municípios de Dracena e Presidente Venceslau, com a 

presidente e o assistente administrativo da Associação de Produtores Rurais de Dracena 

(APRD) de Dracena e a presidente da Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do 

Assentamento Primavera de Presidente Venceslau. Todas as entrevistas foram realizadas com 

a utilização de roteiros previamente elaborados. 

A monografia está apresentada em cinco partes, além da introdução e das 

considerações finais. Na primeira parte constam informações sobre a descentralização de 

políticas públicas e o desenvolvimento rural, destacando alguns autores como: Abramovay 

(2007), Martine (1991), Mattei (2006) e Hespanhol (2008).  

Na segunda e terceira partes é apresentada a discussão bibliográfica sobre o Projeto de 

Microbacias II e o Programa de Aquisição de Alimentos, destacando-se as contribuições de 

Neves Neto (2013) e Veloso (2017), bem como os manuais operacionais do Projeto de 

Microbacias II. São apresentados os objetivos dos dois programas estudados e realçado o papel 

exercido pelas associações de produtores rurais. 

Na quarta parte são caracterizados os EDRs de Dracena e de Presidente Venceslau, 

sendo apresentada a história dos municípios de Dracena e de Presidente Venceslau.  

Por fim, na última parte são feitas análises da atuação da associação APRD de Dracena 

e a Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera de Presidente 

Venceslau. 
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2. Descentralização de Políticas Públicas e o Desenvolvimento Rural 
 

Ao longo do processo de ocupação do território brasileiro, a agricultura familiar, 

exerceu importante papel no abastecimento alimentar interno, mas o apoio governamental a 

esta categoria de produtores foi inexpressivo (MATTEI, 2014). 

Com a intensificação do processo de modernização da agricultura brasileira a partir de 

meados dos anos de 1960, as políticas públicas para o meio rural privilegiaram os setores mais 

capitalizados e a esfera produtiva das commodities voltadas ao mercado internacional e 

produzidas em larga escala. 

 
(...) o resultado dessas políticas públicas foi altamente negativo, uma vez que 
grande parte desse segmento ficou à margem dos benefícios oferecidos pela 
política agrícola, sobretudo nos itens relativos ao crédito rural, aos preços 
mínimos e ao seguro da produção (MATTEI, 2014, p. 71). 
 

Brum (1988) aponta que as principais razões da modernização da agricultura são: a) 

elevação da produtividade do trabalho visando o aumento do lucro; b) redução dos custos 

unitários de produção para vencer a concorrência; c) necessidade de superar os conflitos entre 

capital e o latifúndio, visto que a modernização levantou a questão da renda da terra; d) 

possibilitar a implantação do complexo agroindustrial no país. 

Como aponta Teixeira (2005, p. 24), “a década de 1960 marcou o início de um novo 

modelo econômico brasileiro, substituindo o chamado modelo de substituição de importações 

pela modernização do setor agrário e formação do Complexo Agroindustrial”. 

Esse novo modelo apoiava-se na oligarquia rural preocupada com as tensões no campo 

geradas pelos movimentos sociais e nos setores mais modernos do capital urbano interessados 

na ampliação do seu raio de atuação (MARTINE, 1990). 

A modernização da agricultura se caracterizou pela mecanização e intenso uso de 

insumos químicos e defensivos agrícolas, causando erosão e contaminação do solo, diminuindo 

assim a cobertura vegetal e degradando os recursos hídricos (CATI, 2001). 

Com novas técnicas e equipamentos modernos, o produtor passa a depender cada vez 

menos da “generosidade” da natureza, adaptando-a mais facilmente de acordo com seus 

interesses. No entanto, por esse caminho a agricultura está cada vez mais subordinada à 

indústria, que dita as regras de produção (TEIXEIRA, 2005). 

Para Graziano Neto (1985, p. 27) “a chamada modernização da agricultura não é outra 

coisa, para ser mais correto, que o processo de transformação capitalista da agricultura, que 

ocorre vinculado às transformações gerais da economia brasileira recente”. 
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Outra consequência da modernização foi o êxodo rural e a concentração da 

propriedade da terra, na medida em que não atingiu todos os produtores rurais. Dessa forma, a 

busca por novos padrões de desenvolvimento se tornou uma constante (CATI, 2001). 

Conforme relata Delgado (1985), o processo de modernização da agricultura provoca 

intensa diferenciação entre as regiões e exclusão de grupos sociais, pois o processo de 

modernização é altamente concentrador, abrangendo basicamente a região Centro-Sul, mais 

propriamente o Sudeste e Sul. Nas demais regiões, esse fato ocorre lentamente e permanece o 

predomínio de um processo produtivo altamente heterogêneo com domínio das grandes 

propriedades. 

Hespanhol, R. A. M. (2008) destaca que há relativo consenso de que entre as décadas 

de 1950 e 1980, as políticas públicas tiveram um caráter marcadamente setorial, caracterizadas 

quase que exclusivamente pelo seu viés agrícola, privilegiando, sobretudo os grandes 

produtores rurais vinculados às demandas do mercado externo. 

Em 1964, foi criado o Estatuto da Terra que estabeleceu como referência de rearranjo 

espacial, a gradual extinção do latifúndio e minifúndio, surgindo a denominação de empresa 

rural (MOREIRA, 1990) e propôs a reforma agrária. 

Para Sacco dos Anjos e Becker (2014), a questão social no campo se cingia, em boa 

medida, à esfera do mundo do trabalho em um país cujo processo de formação foi marcado pelo 

peso político da grande exploração, sobretudo no âmbito dos estados setentrionais. A 

promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963 poucos meses antes da deflagração do 

golpe militar (1964) que derrubou João Goulart na presidência da república, representava o 

compromisso tácito do Estado no sentido de estender a legislação trabalhista ao campo, assim 

como de alguns direitos previdenciários que, durante muito tempo, beneficiavam 

exclusivamente o trabalhador urbano. 

Nesse mesmo período, Leite (2001) destaca que após a criação do Sistema Nacional 

de Crédito Rural (SNCR) no ano de 1965, o crédito oficial se tornou o principal instrumento de 

política agrícola, movimentando interesses rurais e urbanos ao redor do projeto de 

modernização. 

 

É consenso na literatura especializada no processo de modernização 
agropecuária nacional que a política de crédito rural, operacionalizada pelo 
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) implantado em 1965, cumpriu 
papel determinante na transformação da base técnica dos estabelecimentos 
agrícolas, no aumento da produtividade do setor, na consolidação dos 
complexos agroindustriais e cadeias agroalimentares e na integração dos 
capitais agrários à órbita de valorização do capital financeiro. Ao privilegiar 
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produtores (sobretudo grandes), regiões (Centro-Sul do país) e produtos 
(exportáveis), o SNCR marcou significativamente, pelo volume de recursos 
alocados, a conjuntura setorial do final dos anos 60, de toda a década de 70 e 
de parte dos anos 80 (LEITE, 2001, p. 129). 

 

Como aponta HESPANHOL, A. N. (2008, p. 82), o crédito rural utilizado para a 

modernização da agricultura “foi altamente seletivo, pois sua oferta se restringiu aos médios e 

grandes produtores rurais”, já os agricultores que não possuíam bens para dar em garantia ao 

sistema financeiro não tiveram acesso ao crédito. 

No Brasil, segundo Bonnal, Delgado e Cazella (2011) havia um rural invisível, 

composto por uma grande parcela da população que não tinha e ainda não tem acesso às 

políticas públicas. Essas famílias residentes em espaços rurais compunham uma sociedade civil 

sem representação política, por não estar organizada em associações, sindicatos e/ou 

cooperativas. 

Segundo Martine (1991), entre os anos de 1968 e 1973, diante do ‘milagre econômico’, 

quase 30 milhões de pessoas mudaram-se para as cidades, causando um intenso êxodo rural. Os 

anos 1980 foram marcados pela estagnação, retração da produção industrial, inflação, 

instabilidade de mercados e agravamento dos problemas sociais, como desemprego e a falta de 

moradia. 

Ainda na década de 1980 a política agrícola continuou bastante seletiva. Apesar de 

uma parcela dos ‘pequenos proprietários’ conseguir se integrar em cooperativas e associações 

de produtores rurais, a maioria continuava a ter dificuldades em sobreviver nos espaços rurais.  

Martine (1991) aponta que a agricultura familiar permaneceu garantindo a 

sobrevivência de uma parcela significativa da população durante a crise dos anos de 1980, 

inclusive com o aumento da População Economicamente Ativa (PEA)1 rural do país, ainda que 

em algumas regiões o êxodo começasse a ser menor do que na década anterior. 

Neves Neto (2013, p. 62) ressalta que na década de 1980: 

 
As políticas públicas direcionadas aos espaços rurais eram estritamente  
setoriais, focadas no estimulo a produção agrícola e tendo como beneficiários 
os grandes e médios produtores, a exemplo disto o financiamento agrícola 
instituído pelos governos militares (1964-1985). Esta concessão de crédito 
rural subsidiado foi o principal mecanismo utilizado pelo Estado para 
promover as alterações da base técnica da agricultura brasileira. 

 

                                                 
1 O PEA é um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho 
ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade renumerada. 
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Na década de 1980 ocorreram significativas mudanças no cenário político, com o fim 

da ditadura militar e a elaboração de uma nova Constituição Federal no ano de 1988, a qual 

trouxe consigo um novo marco para a formulação e implementação de políticas públicas, pois 

conferiu autonomia política administrativa aos municípios. Estes passaram a ser reconhecidos 

oficialmente como entes da federação e a ter recursos financeiros e autonomia para formular e 

implementar políticas públicas. Esta situação trouxe o desafio da coordenação 

intergovernamental na elaboração e execução de políticas públicas. 

Até o ano de 1988, os municípios brasileiros executavam poucas políticas porque não 

dispunham dos recursos necessários. Com a descentralização fiscal e administrativa, propiciada 

pela Carta Magna, havia a perspectiva de que os municípios passariam a criar novas políticas 

derivadas da descentralização fiscal. 

Souza (2001, p. 5), aponta que política pública é  o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, "colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) 

e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”. 

Centralizando a questão no âmbito dos direitos sociais, “o fundamento das políticas 

públicas assenta-se na própria existência dos direitos sociais, enquanto direitos 

constitucionalmente positivados, cuja nota distintiva é o fato de que sua concretização se dá por 

meio de prestações positivas do Estado” (SANTOS, 2006, p. 76). 

Com todo o processo de redemocratização do país e a promulgação da Constituição de 

1988,  

 
(...) ocorreu um reordenamento do Estado brasileiro, levando a uma 
descentralização das ações governamentais com o intuito de ampliar o acesso 
aos recursos públicos, por um lado, e de democratizar as próprias políticas, 
por outro. Esse movimento de democratização possibilitou uma maior 
intervenção dos atores sociais, a qual viabilizou através dos conselhos gestores 
de políticas gerais de desenvolvimento nas diversas esferas governamentais 
(MATTEI, 2014, p.74). 

 

A criação dos conselhos (municipais) serviu para estimular o fortalecimento de uma 

nova gestão pública no Brasil, buscando incluir os beneficiários e suas respectivas 

representações sociais no processo de implementação, elaboração e avaliação de políticas 

públicas. 

Hespanhol, R. A. M. (2013) destaca que na década de 1990 e no início do século XXI, 

houve importantes mudanças nas políticas destinadas ao meio rural, principalmente em relação 

à agricultura familiar. Diversos programas foram criados para atender os agricultores 
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familiares, com destaque para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), sendo, por meio dele, oficialmente reconhecida a importância da agricultura 

familiar.  

Para Neves Neto (2014, p. 85), além da linha individual do PRONAF, foi lançado um 

crédito coletivo, denominado PRONAF-Infraestrutura e Serviços Municipais, 

 

por meio do qual eram destinados recursos financeiros para a melhoria da 
infraestrutura produtiva dos municípios com forte presença de agricultores 
familiares. Para o acesso a esse crédito, os municípios deveriam ter um 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural constituído e dispor de um 
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

Mattei (2006) ressalta que passaram a ser disponibilizadas linhas de créditos com taxas 

de juros subsidiadas aos agricultores familiares, algo até então novo, já que a maioria enfrentava 

dificuldades para acessar o crédito rural subsidiado, o que representou um grande avanço para 

esse grupo social. 

O PRONAF tem como objetivo atender os produtores rurais, que possuem áreas não 

superiores a quatro módulos fiscais, empregam até dois trabalhadores contratados e possuem 

no mínimo 50% da renda oriunda de atividades agropecuárias. O referido programa permitiu o 

acesso dos produtores rurais ao crédito rural com taxa de juros menores do que às 

disponibilizadas no sistema financeiro privado (HESPANHOL, A. N., 2008). 

O autor supracitado considera que o Pronaf foi importante tanto economicamente, 

tendo em vista que o produtor rural conseguiu acesso ao financiamento rural subsidiado, quanto 

socialmente, pois foi reconhecida a importância da agricultura familiar na produção de 

alimentos, na diversidade cultural, na absorção de mão-de-obra e no cuidado com o meio 

ambiente. 

Deve-se ressaltar que neste processo os atores sociais rurais, através de mobilizações, 

desempenharam papel decisivo na implantação do Pronaf, considerado histórica para muitos 

trabalhadores.  

Assim a criação do PRONAF representou: 

 

A legitimação, por parte do Estado brasileiro, de uma nova categoria social – 
os agricultores familiares – que até então era praticamente marginalizada em 
termos de acesso aos benefícios da política agrícola, bem como designada por 
termos como pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa 
renda ou agricultores de subsistência (MATTEI, 2014, p. 72). 
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Veloso (2011) destaca que entre 1998-1999 e 2008-2009 foram efetuados 13,5 milhões 

de contratos do PRONAF e foram disponibilizados 55,8 bilhões de reais em recursos. No 

entanto, este recurso beneficiou apenas os produtores que possuíam maior capital e capacidade 

de endividamento. Assim, a maioria dos agricultores familiares não acessaram os recursos do 

programa. 

Em 1999, três anos após a criação do PRONAF, foi instituído o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA)2, que passou a ser o órgão responsável pelo estabelecimento 

e coordenação de políticas públicas de desenvolvimento territorial no Brasil, sendo suas ações 

direcionadas a agricultores familiares, assentados e comunidades tradicionais (NEVES NETO, 

2013). 

No mesmo ano foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CNDRS), ligado ao MDA, que foi o responsável pela elaboração do 

primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Em 2003 o CNDRS passou a 

se chamar Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF): uma 

referência não apenas ao desenvolvimento rural, mas igualmente à reforma agrária e agricultura 

familiar. 

No ano de 2004, no segundo ano do governo de Luís Inácio Lula da Silva, foi criada a 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), com o intuito de integrar e articular políticas 

públicas em níveis federal, estadual e municipal, visando incentivar ações descentralizadas que 

procurassem valorizar os potenciais endógenos dos territórios rurais. 

Outra política pública criada em 2004, no início do governo Lula, foi o Programa 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat), que segundo Neves 

Neto (2014, p. 89): 

 
teve como foco as áreas com maiores níveis de pobreza rural. Os critérios 
utilizados pela SDT para selecionar os territórios rurais foram os seguintes: a) 
municípios com no máximo 50 mil/hab; b) densidade demográfica menor de 
80 hab/km²; c) conjunto de municípios pertencentes ao Pronat; d) conjunto de 
municípios que fazem parte do Consad3. 

 

                                                 
2 No ano de 2016, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), foi incorporado a pasta do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS). Disponível em< 
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Politica/noticia/2016/05/fim-do-mda-e-golpe-para-
agricultura-familiar-diz-presidente-da-contag.html> Acesso em 03/07/2018. 
3 Consad- Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração – Disponível em 
http://consad.org.br/ Acesso em 03/07/2018. 
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Sacco dos Anjos e Becker (2014, p. 94) afirmam que as duas últimas décadas 

representam um período de afirmação da agricultura familiar no Brasil. O fato é que até então 

preponderava uma forte associação entre essa forma social de produção e a precariedade 

estrutural. “A ênfase, durante muitos anos, recaiu na instituição de políticas compensatórias 

voltadas ao que então se denominava “pequena produção”, mas também aos trabalhadores 

rurais, meeiros, lavradores e outros atores sociais”, que foram marcados pelo estigma da 

pobreza e pela irrelevância enquanto objeto da intervenção dos poderes públicos. 

Contudo, a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável 

requer, entre outras coisas, uma mudança: 

 
(...) de foco nas estratégias de desenvolvimento rural, historicamente 
utilizadas no Brasil, onde, conforme afirma Ehlers (1996), a exemplo de 
outros países em desenvolvimento, as propriedades patronais foram 
consideradas mais adequadas para a implantação do padrão convencional, 
tendo a agricultura familiar sido relegada a segundo plano, principalmente no 
que se refere a incentivos e acesso a crédito (ASSIS, 2006, p. 82). 
 

No próximo capitulo será abordado e  serão analisados o Programa de Microbacias, no 

Estado de São Paulo e os seus efeitos sobre as organizações de produtores rurais. 
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3. A Primeira Edição do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas no Estado de São Paulo (PEMH) e o Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II – Acesso ao Mercado 

 

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH) passou a contar com 

apoio do Banco Mundial a partir do ano 2000 e caracterizou-se por abranger três princípios 

básicos: “a busca por uma sustentabilidade socioeconômica e ambiental na microbacia (unidade 

física de intervenção do programa), participação e envolvimento da sociedade civil, 

descentralização e transparência nas ações governamentais” (FONTES, 2006 apud NEVES 

NETO, 2009, p. 4). 

Neves Neto (2009, p. 98) destaca que o Programa de Microbacias em sua primeira 

edição contou com apoio financeiro do Estado de São Paulo e do Banco Mundial (2000-2008), 

teve como principal objetivo atender os pequenos e médios produtores rurais, “já os grandes 

produtores rurais, por possuírem maior produção, maior facilidade de acesso ao crédito e assim 

maior renda, foram menos beneficiados por essa política pública estadual”. 

De acordo com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI, 2001, p. 40), 

o PEMH teve como propósito incentivar o desenvolvimento rural no Estado de São Paulo, 

destacando-se as melhorias dos níveis de renda, maior produtividade, “redução de custos e uma 

reorientação técnica-agronômica”. 

Para conseguir os benefícios do programa, os municípios atendidos, teriam que atender 

a dois requisitos básicos, conforme também destaca Neves Neto (2014, p. 152): 

 

possuir um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), com 
participação de diferentes setores da sociedade civil e formalizar convênio 
com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, apresentando as diferentes 
operações do programa, contendo um plano de trabalho com todas as ações 
previstas no município. 

 

Neves Neto (2011, p. 187) destaca que havia a necessidade de os produtores rurais 

formarem grupos, com no mínimo cinco pessoas, para elaborar um “Projeto de 

Empreendimento Comunitário – PEC. Para o acesso ao incentivo, por estabelecimento rural foi 

necessário elaborar os Planos Individuais de Propriedade – PIP”. 

O autor supracitado ainda destaca que na primeira edição do Programa de Microbacias 

(2000-2008) houve aumento no número de associações de produtores rurais, porém isto só 

aconteceu devido à motivação para acessar os recursos financeiros do programa. Contudo, após 



26 
 

 
 

o fim desta primeira edição do programa, muitas associações não conseguiram se manter e 

acabaram sendo desativadas. 

Apesar de não ter atingido totalmente suas metas, Neves Neto (2014) relata que os 

resultados do Programa de Microbacias foram diferentes nas distintas regiões do Estado de São 

Paulo. 

Para Hespanhol (2008, p. 10) o “maior ou menor êxito dependeu basicamente do 

interesse e do empenho das autoridades municipais, da atuação dos técnicos executores e do 

envolvimento e nível de organização dos produtores rurais”. 

Em relação à manutenção das estradas rurais, o PEMH conseguiu recuperar 6.000 km 

das estradas rurais “com a utilização de técnicas inovadoras de terraplanagem e a drenagem 

com o intuito de reverter processos erosivos encontrados em boa parte da malha rodoviária rural 

paulista (NEVES NETO, 2009, p. 105)”. 

Ao final da primeira fase do Programa de Microbacias no Estado de São Paulo, 

conclui-se que as suas ações se concentraram em aspectos agronômico-conservacionistas, tais 

como o controle de processos erosivos, cercamento de Áreas de Preservação Permanente (APP), 

adubação verde e readequação de estrada. Neves Neto (2014) considera que mesmo com estas 

ações o programa foi insuficiente para promover o desenvolvimento rural sustentável, pois há 

necessidade de ações governamentais concretas para garantir renda e emprego à população que 

vive nos espaços rurais. 

No ano de 2011, foi lançada a segunda edição do Programa de Microbacias que tem 

como objetivo promover a inserção dos pequenos produtores rurais ao mercado, diferentemente 

da primeira edição que possuía um caráter ambiental. 

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II – Acesso ao Mercado 

é um projeto do Governo do Estado de São Paulo, com financiamento parcial do Banco 

Mundial, executado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, por intermédio da 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), e pela Secretaria do Meio Ambiente, 

por intermédio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN). Com valor 

total de US$ 130 milhões, está sendo executado desde 2011, com previsão inicial de conclusão 

para o ano de 2015. No entanto, o projeto foi prorrogado até o mês de setembro de 2018. 

De acordo com São Paulo (2011), o Microbacias II é executado pela Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), por meio da Coordenadoria de 

Assistência Técnica e Integral (CATI), que é responsável por 81,2% do total dos recursos 
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disponíveis para o projeto, e pela Secretaria do Meio Ambiente, através da Coordenadoria de 

Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN).  

No quadro 1 são apresentadas as principais diferenças entre as duas edições do 

programa. Nota-se que o PEMH tem por finalidade o caráter ambiental, buscou combater os 

focos erosivos, ravinamentos, disponibilizou mudas de espécies nativas, além de incentivar o 

cercamento de APPs, dentre outras práticas. Já o microbacias II apresenta um viés 

mercadológico, buscando o aumento da competitividade e consequente geração de emprego e 

renda. 

 

Quadro 1. Comparação entre as duas edições do Programa de Microbacias 
 PEMH MICROBACIAS II 

Foco Ambiental Aumento da competitividade 
Aumento de emprego e renda 

Unidade de Trabalho Microbacia Hidrográfica Organização de produtores 
(Associação e Cooperativa) 

Beneficiários Produtores Individuais e/ou Coletivos 
Associações – fortalecimento 

Associação e Cooperativa 
Agricultores familiares e grupos 
de uma cadeia produtiva comum 

envolvida pela 
Associação/Cooperativa 

Execução Plano de Microbacia Plano de Negócio 
Fonte: Neves Neto, 2015, p. 247 

 

De acordo com a CATI (2001), o Estado de São Paulo vem enfrentando dois grandes 

desafios em relação à agricultura familiar: 1) a baixa competitividade da agricultura familiar 

que se deve: à falta de infraestrutura, acesso limitado a crédito rural, baixo nível de escolaridade, 

falta de conhecimento sobre a demanda do mercado, envelhecimento da população rural, falta 

de mão de obra, entre outros problemas e 2) o avanço do nível de degradação ambiental das 

áreas rurais, afetando diretamente os pequenos agricultores.  

Segundo a CATI (2012, p. 9): 

 
A maior demanda estimada dos municípios para atuação e por investimentos 
pelo Projeto foi definida com base em critérios socioeconômicos e ambientais 
especificados: ocorrência da agricultura familiar nos municípios; participação 
do município na composição do PIB Estadual; geração de emprego e renda; 
desempenho no PEMH e organização rural e degradação erosiva dos solos. 

 

O Projeto Microbacias II focou em áreas em que a base do trabalho é familiar, sendo 

também o rendimento predominante de atividades agropecuárias e não agropecuária e o 

interesse em fortalecer esses pequenos produtores rurais, incentivando sua permanência no 
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meio rural. O Microbacias II direcionou recursos a partir dos índices de concentração e 

organização da agricultura familiar, menor riqueza e maior necessidade de conservação do solo. 

Na figura 1 são indicados os níveis de priorização dos municípios em relação ao Microbacias 

II. 

 

Figura 1.  Priorização dos municípios pelo Microbacias II 

 

Fonte: CATI, 2012, p.25. 

 

Para ter o apoio financeiro do projeto, 

 

a Associação ou Cooperativa, deve apresentar uma Proposta de Iniciativa de 
Negócio que envolva todos os associados ou cooperados ou parte deles. O 
grupo envolvido com a proposta deve possuir, no mínimo, 15 produtores 
rurais associados ou cooperados, dos quais mais de 50% devem ser 
classificados como agricultores familiares para ser considerada elegível. Em 
relação às comunidades tradicionais, seja ela indígena ou quilombola estas só 
poderão receber recursos para implantação dos Projetos Comunitários caso 
tenham a titulação da propriedade reconhecida pelos órgãos oficiais. E a 
qualquer momento pode apresentar seu projeto comunitário, não dependendo 
de abertura de chamadas (Disponível 
em<http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/iniciativas-de-negocio> Acesso 
em 28/06/2018). 

 



29 
 

 
 

Assim, com a finalidade de aumentar a competitividade dos pequenos e médios 

agricultores familiares, incluindo grupos como indígenas e quilombolas, o projeto Microbacias 

II – Acesso ao Mercado; visa fortalecer as organizações de produtores rurais e assim apoiar 

iniciativas de negócios destas organizações que procuram ampliar o acesso ao mercado e, 

também a consolidação das políticas públicas, infraestrutura física e os serviços de extensão 

rural. 

As metas do projeto Microbacias II são: 
 

- O atendimento para 22.000 famílias de agricultores familiares e 350 famílias 
de tribos indígenas e 300 comunidades quilombolas;  
- 30 mil famílias introduzidas nas organizações de produtores rurais receberão 
assistência técnica e capacitação do programa;  
- 1.200 associações/cooperativas de produtores serão identificadas e 
estimuladas a apresentarem propostas de negócios;  
- Abranger 550 municípios do Estado de São Paulo, que já possui estabelecido 
o convênio com a SAA/CATI e possuam os Planos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável elaborados, acompanhados e 
monitorados;  
- Capacitar 550 Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural para 
elaboração e acompanhamento da execução dos Planos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável;  
- Readequar 18.000 km de estradas rurais em 120 municípios, para permitir a 
trafegabilidade o ano inteiro;  
- Apoiar 40 subprojetos ambientais; e  
- Inserir dois programas de serviços ambientais (SÃO PAULO, 2010b, p. 5). 

 

No âmbito do referido projeto, os agricultores são classificados em três categorias: os 

agricultores familiares: que possuem e/ou exploram área agrícola que somam até 4 módulos 

fiscais do município, obtêm renda familiar proveniente predominantemente da exploração 

agropecuária e não agropecuária da área explorada, utilizem predominantemente trabalho de 

suas próprias famílias. 

A segunda categoria está relacionada aos médios agricultores que possuem e/ou 

exploram áreas entre 4 e 15 módulos fiscais e obtêm renda familiar proveniente 

predominantemente das atividades agropecuárias e não agropecuárias da área explorada; ou que 

possuem e/ou explorem área total até 4 módulos fiscais e que não atendam os demais requisitos 

para o enquadramento como agricultor familiar, nesta categoria os beneficiários não terão 

incentivos individuais do projeto, mas poderão participar dos empreendimentos coletivos (SÃO 

PAULO, 2015). 
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A terceira categoria abrange os grandes agricultores que não se enquadram nos 

critérios citados anteriormente e não serão beneficiários dos incentivos individuais do projeto, 

mas poderão participar dos empreendimentos coletivos (SÃO PAULO, 2015). 

Na figura 2 são apresentadas os componentes e subcomponentes do Microbacias II, 

relacionando-os aos três componentes principais: apoio as iniciativas de negócio dos 

agricultores familiares; fortalecimento das instituições públicas e gestão do projeto; e, 

infraestrutura municipal. 

 

Figura 2. Componentes e Subcomponentes do Microbacias II – Acesso ao Mercado 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2015, p.5 

 

Já na figura 3 é apresentado o organograma do projeto contendo: conselhos de 

orientação, fórum consultivo, a gerência geral do projeto (CATI) que se subdivide em cinco 

gerências: administrativa e financeira; comunicação; acompanhamento e monitoração; técnica 

e por fim, a gerência técnica e ambiental.
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Figura 3. Organograma do Projeto de Microbacias II 

 

Fonte: Disponível em http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/equipe-organograma Acesso em 29/06/2018. 
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Do financiamento concedido por meio do projeto, a associação ou cooperativa poderá 

alocar somente nos seguintes bens e serviços coletivos indicados no plano de negócios: 

máquinas, equipamentos ou serviços que favoreçam a colheita ou o processamento e 

armazenagem dos produtos; construção de barracões para instalação de máquinas e equipamentos 

ou serviços de infraestrutura (energia elétrica, comunicação) fundamentais para a implantação 

do negócio proposto; serviços de montagem de equipamentos; certificações das propriedades dos 

produtores ou sistemas de produção; investimentos em logística para transporte e 

comercialização do produto e consultorias especializadas para auxiliar a implantação do 

empreendimento, sendo nas áreas de tecnologia de processamento ou em estratégias de mercado. 

Disponível em< http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/iniciativas-de-negocio> Acesso em 

29/06/2018). 

No entanto, o produtor rural pode ter acesso, por meio do Microbacias II, ao 

financiamento para a realização de ações de interesse individual dos envolvidos na proposta de 

iniciativa de negócio, em que poderão ser reembolsadas parcialmente as despesas necessárias 

para os investimentos visando à melhoria da eficiência operacional e da infraestrutura da 

propriedade associada ao negócio proposto (sistemas de irrigação, máquinas e equipamentos 

agropecuários, entre outros); investimentos objetivando a adequação da propriedade às 

responsabilidades sociais e ambientais, quando forem importantes para o fortalecimento do 

negócio proposto pela organização e aqueles necessários para adequação da propriedade à 

responsabilidade social e ambiental, exigidos em processos de certificação da atividade; 

mudanças orientadas para a melhoria tecnológica do negócio proposto; implantação de práticas 

agrícolas sustentáveis quando forem importantes para o fortalecimento do negócio proposto pela 

organização; e a recuperação de áreas degradadas e conservação dos recursos naturais (controle 

de erosão, recuperação de APP), quando forem importantes para o fortalecimento do negócio 

proposto pela organização (SÃO PAULO, 2015). 

Os agricultores familiares beneficiários, integrantes da proposta de iniciativa de 

negócio, poderão fazer investimentos através de pequenos grupos informais, considerando que 

alguns empreendimentos, máquinas e equipamentos, se compartilhados por grupos de 

produtores, têm sua utilização otimizada. Nesse caso, será elaborado um plano de 

empreendimento comunitário (PEC), que regulará a utilização do bem e a forma de rateio das 

despesas de manutenção entre os integrantes do grupo, visando definir o reembolso a cada 

agricultor familiar, de forma individual. O apoio aos grupos informais será considerado apoio 

individual e na constituição desses grupos informais poderá haver a participação de grandes e 
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médios produtores rurais, embora estes não tenham direito ao incentivo financeiro do projeto 

(SÃO PAULO, 2015). 

De acordo com a CATI (2016), após seis anos do lançamento (2011-2017), o projeto 

apresenta resultados que se refletem na realidade das associações, cooperativas de produtores 

rurais e comunidades tradicionais de todo o Estado de São Paulo, diminuindo o interesse ao longo 

das chamadas públicas realizadas. Em quatro chamadas públicas foram aprovados 163 planos de 

negócios, beneficiando diversas cadeias produtivas, conforme se verifica no quadro 2. 

A aprovação das iniciativas de negócios, incluindo o processo de preparação e de 

seleção das propostas, possui oito etapas, e em todas elas a responsabilidade pelo 

acompanhamento é da CATI. O prazo médio decorrido entre o envio do plano de negócio e o 

resultado final é de cerca de 290 dias. 
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Quadro 2. Cronograma do ciclo de aprovação das Propostas de Iniciativa de Negócio 
          Etapas Responsabilidades Duração (dias) 

1. Chamada pública para apresentação de 
manifestação de interesse para iniciativas 
de negócio 

UGP – CATI 20 

2. Análise de elegibilidade da 
Manifestação de Interesse para Iniciativas 
de Negócio 

CA + CMDR (apoio CATI Regional) 10 

3. Comunicação da elegibilidade das 
manifestações de interesse para 
iniciativas de negócio elegíveis e o termo 
de compromisso da elaboração de 
proposta 

CATI Regional Organização de 
produtores 

5 

4. Elaboração dos PIPs e PECs          Casa da Agricultura 60 (após comunicar 
elegibilidade das 
Manifestações de 
Interesse). 

5. Elaboração da proposta de iniciativa de 
negócio 

Organização produtores e consultoria 
externa contratada pela organização 
(apoio da CATI – CA e Regional) 

90 (após comunicar 
elegibilidade das 
manifestações de 
interesse. 

6. Análise de viabilidade técnica, 
econômica, mercadológica e ambiental 

      CATI – Regional e UGP     90 

7. Habilitação das Propostas de iniciativa 
de negócio aprovadas 

               CATI – UGP     10 

8. Autorização para início da execução do 
projeto 

  CATI Regional     5 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. Org. Alan Vinhaes, 2017. 

 

Para receber o apoio, a associação ou cooperativa, deve apresentar uma proposta de 

iniciativa de negócio que envolva todos os associados ou cooperados ou apenas parte deles. O 

grupo envolvido com a proposta deve ter, no mínimo 15 produtores rurais associados ou 

cooperados envolvidos, dos quais mais de 50% devem ser classificados como agricultores 

familiares para ser considerada elegível. O percentual de apoio do projeto depende do número de 

agricultores familiares, conforme especificado no Quadro 3. 
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Quadro 3. Beneficiários e Valores máximos apoiado na iniciativa do Negócio do Projeto 
Microbacias II 

 
Beneficiários 

 
Valor 

Máximo 
Apoiado R$ 

 
% de 
apoio 

 
Caracterização dos proponentes da proposta 

de iniciativa de negócio 

Associações ou Cooperativas 
de Produtores Rurais 

 
800.000,00 

Até 70% Proposta de iniciativa de negócio constituída 
por grupo com mais de 70% de agricultores 

familiares (> 70%) 
Até 50% Proposta de iniciativa de negócio constituída 

por grupo com mais de 50% e até 70% de 

agricultores familiares (> 50 a 70%) 

Associações ou Cooperativas 
de Comunidades Tradicionais 

(Indígenas e Quilombolas) 

 
200.000,00 

 
 

 
99% 

Projetos comunitários de comunidades 

tradicionais (Indígenas e Quilombolas) 

Fonte: SÃO PAULO, 2015, p. 24. 
 

O apoio financeiro individual é restrito aos agricultores familiares que estejam inseridos 

no plano de negócios aprovado pela CATI. Nesse caso, o reembolso será de até 70% do valor do 

bem ou serviço, limitado a um teto de R$ 10.000,00 por agricultor durante todo o projeto. 

Assim, o valor de apoio individual inclui grupos informais, 

 

caso haja necessidade de investimentos para pequenos grupos integrantes da 
proposta de iniciativa de negócio (como por exemplo, a aquisição de um 
equipamento agrícola para uso comunitário). Nesse caso, pode fazer parte do 
grupo os médios e grandes agricultores, no entanto o apoio financeiro do projeto 
é limitado apenas aos agricultores familiares (SÃO PAULO, 2015, p.24). 

 

Para a proposta de iniciativa de negócio deve-se, obrigatoriamente, conter o 

planejamento das propriedades de todos os agricultores participantes e envolvidos no negócio da 

organização. O Plano Individual da Propriedade (PIP) contém informações sobre as atividades 

econômicas desenvolvidas na propriedade, sistemas de produção, manejo de pragas e uma análise 

econômica específica da cadeia produtiva envolvida na proposta. 

Ainda o PIP deve justificar e quantificar as necessidades dos produtores rurais para que 

possam “fortalecer ou desenvolver a cadeia produtiva priorizada na proposta de iniciativa de 

negócio assim como as necessidades de adequação das propriedades quanto às responsabilidades 

ambientais e sociais”. (SÃO PAULO, 2015, p. 35). O PIP deverá ser elaborado em todas as 

propriedades participantes do plano negócio, independente da concessão de incentivos 

individuais. 

Na proposta de iniciativa de negócio, os custos estão relacionados à assessoria técnica 

externa, como demonstrado no quadro 4, contratada pela organização de produtores, 
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considerados na composição do valor elegível total da proposta, estão relacionados com a 

assessoria técnica especializada, contratada pela organização de produtores para: elaboração do 

plano de negócios, e não deverá ser superior a 5% do valor elegível da proposta, com um limite 

de R$10.000,00 por proposta. 

Se houver necessidade de projeto técnico, acompanhamento da implantação do 

empreendimento e assessoria de mercado, o custo não deverá ser superior a 10% do valor da 

proposta, com um limite de R$ 20.000,00. Ou seja, o custo total da assessoria externa que poderá 

constar da proposta de negócio, incluindo as etapas de elaboração e implantação, não deverá ser 

superior a 15% do valor total do plano de negócios apresentado. 

 

Quadro 4 – Resumo dos limites elegíveis com assessoria externa especializada 

Itens de assessoria elegíveis % do Valor total da proposta Valor Máximo - R$ 
Assessoria técnica para elaboração 
do plano de negócio 

         5% R$10.000,00 

Projeto técnico, assessoria técnica 
para implantação do 
empreendimento nas áreas de 
tecnologia de processamento ou 
estratégias de mercado 

        10%       R$20.000,00 

Projeto técnico de construção; 
licenciamento e autorização 
ambiental; outorga de uso da água; 
alvará de funcionamento e outras 
taxas 

          5%       R$10.000,00 

Fonte: SÃO PAULO, 2015, Org. Alan Vinhaes 

 

Nos municípios em que houver uma proposta de negócio em execução apoiada pelo 

projeto, a prefeitura municipal poderá reivindicar uma obra de adequação de estradas rurais, 

mediante convênio firmado com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo (Disponível em< http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/resultados-estradas-rurais-

convenios> Acesso em 30/06/2018). 

No ano de 2014, os projetos de adequação de estradas rurais aprovados, beneficiaram 

24 municípios, em que as associações e/ou cooperativas tiveram a aprovação das propostas de 

negócio encaminhadas ao Microbacias II. 

Na tabela 1 é apresentado o valor investido na adequação de estradas rurais e com 

recursos do Banco Mundial do Governo do Estado e das prefeituras municipais. 
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Tabela 1. Recursos investidos na adequação das estradas rurais nos municípios com 
planos de negócios aprovados no PDRS 

Instituições Investimentos em R$ 

Banco Mundial 5.483.832,62 

Governo do Estado 2.090.521,83 

Contrapartida – 
prefeituras municipais 

842.047,09 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. Org. Alan Vinhaes,2018. 

 

Atualmente o projeto está na sexta chamada, que contou com 138 planos de negócios 

aprovados, ou seja, o dobro da quinta chamada. Houve também o aumento no valor da proposta 

e no valor apoiado pelo projeto em comparação com as chamadas anteriores. Esse aumento nos 

planos de negócios aprovados e nos valores apoiado pelo projeto é devido o maior interesse das 

associações e/ou cooperativas a buscarem novos meios para se fortalecer no mercado regional. 

 

Tabela 2. Chamadas Públicas do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
Microbacias II – Acesso ao Mercado 

Chamada Interesses Entregues Aprovados Habilitados Valor da proposta 
em (R$) 

Valor apoiado pelo 
Projeto em (R$) 

1 135 92 38 33 19.778.538,77 13.429.478,76 
2 103 98 40 31 17.492.029,50 11.904.432,21 
3 65 38 35 23 13.838.667,26 9.454.586,94 
4 65 60 52 45 29.921.562,91 18.772.192,41 
5 90 70 61 55 30.057.653,29 20.761.907,32 
6 - - 138 136 91.430.259,51 58.474.753,42 

Fonte: Disponível emhttp://www.cati.agricultura.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/cati-realiza-o-iii-forum-

consultivo-do-microbacias-ii-acesso-ao-mercado-e-produtores-rurais-mostram-como-transformaram-suas-vidas 

Acesso em 03/10/2018. 

 

Por fim, o Microbacias II proporciona também uma forte integração com os municípios, 

ao disponibilizar um sistema informatizado georreferenciado de gestão da malha viária local, 

além de apoiar financeiramente a melhoria da infraestrutura municipal, principalmente a 

reabilitação de trechos críticos e manutenção das estradas rurais não asfaltadas, consideradas 

fundamentais para o acesso aos centros urbanos, e a responsabilidade na melhoria na estrutura 

da CATI, seja na capacitação do quadro de funcionários, na aquisição de equipamentos e 

veículos, como também na melhoria da infraestrutura, possibilitando a reforma de vários prédios 

que abrigam as Casas da Agricultura em todo o Estado. 
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4. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
 

Segundo Müller, Silva e Schneider (2012) a agricultura familiar vem ganhando espaço 

nos debates sobre a construção coletiva de políticas públicas no Brasil, que mostram a 

importância desse segmento para um desenvolvimento socioeconômico mais equilibrado e 

sustentável no meio rural. Pois, as políticas públicas, que “têm como foco a agricultura familiar 

contribuíram para a legitimação política e o reconhecimento social da importância da agricultura 

familiar na sociedade brasileira” (SALGADO et al, 2015, p. 2). 

Abramovay (2007) relata que a agricultura familiar não somente supõe a garantia de 

abastecimento alimentar do país, como também representa uma opção estratégica em favor de 

um desenvolvimento mais equilibrado da sociedade. 

Salgado et al (2015, p. 2) expõe que embora as políticas como o Pronaf, tenham como 

público alvo a agricultura familiar, elas se destinam prioritariamente às atividades de custeio e/ou 

investimento e pouco beneficiam a comercialização dos produtos agrícolas. “Desta forma, houve 

a necessidade da criação de um programa que priorizasse a comercialização dos produtos 

oriundos da agricultura familiar”.  

Neste contexto, foi criado o Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pelo Art. 

19 da Lei n. 10.696, de 2 de julho de 2003, sendo regulamentado pelo Decreto n. 6.447, de 07 de 

maio de 2008. O PAA integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN), instituído pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. 

Tem como finalidades: 

 

I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e 
social, com fomento à produção com sustentabilidade, incentivo ao 
processamento da produção e à geração de renda; 
II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela 
agricultura familiar; 
III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade 
necessárias, às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob 
a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável; 
IV - promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais, 
inclusive para prover a alimentação escolar, quando necessário, nos âmbitos 
municipal, estadual, distrital e federal, e nas áreas abrangidas por consórcios 
públicos; 
V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores 
familiares; 
VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações 
formais da agricultura familiar; 
VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização; 
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VIII - promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e 
agroecológica de alimentos, incentivar hábitos alimentares saudáveis em nível 
local e regional; e 
IX - estimular o cooperativismo e o associativismo (BRASIL, 2014, p. 14). 

 

O autor supracitado destaca o papel fundamental que o cooperativismo exerceu no 

processo de modernização do campo, a partir de 1980, pois durante essa modernização as 

cooperativas mais consolidadas usufruíram diretamente do acesso a recursos públicos destinados 

a agricultura. 

Atualmente as associações e cooperativas  

 

que ainda permanecem organizando a produção familiar – sobretudo nos 
assentamentos rurais, vêm se articulando como importante estratégia de 
reprodução. A reprodução dos produtores familiares pode ser entendida em suas 
múltiplas dimensões, que abrangem desde a economia, a política, o social até a 
cultura (OLIVEIRA, 2010, p. 41). 

 

De acordo com Veloso (2017, p. 99), outra característica diferencial do PAA é a 

coordenação, 

 

porque envolve um Grupo Gestor Interministerial que associa diretamente o 
MDS ao MDA. Além desses, outros quatro ministérios pertencem ao Conselho 
Gestor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por 
meio da CONAB; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério 
da Fazenda; e Ministério da Educação. O Grupo Gestor do PAA possui caráter 
deliberativo e tem como objetivo principal orientar e acompanhar a 
implementação do programa, em suas diferentes modalidades no país. 

 

Visando atender aos objetivos, o PAA encontra-se estruturado em modalidades, como: 

 

 Compra com Doação Simultânea: compra de alimentos diversos e doação 
simultânea às entidades da rede socioassistencial, aos equipamentos públicos de 
alimentação e nutrição e, em condições específicas definidas pelo Grupo Gestor 
do Programa de Aquisição de Alimentos - GGPAA, à rede pública e filantrópica 
de ensino, com o objetivo de atender demandas locais de suplementação 
alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 
 Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite: compra de leite que, após 
processamento, é doado aos beneficiários consumidores com o objetivo de 
atender às demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação 
de insegurança alimentar e nutricional. Esta modalidade é executada somente 
nos estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais; 
 Compra Direta: compra de produtos definidos pelo GGPAA, com o 
objetivo de sustentar preços, atender às demandas de programas de acesso à 
alimentação, às necessidades das redes socioassistenciais e para constituir 
estoques públicos; 
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  Apoio à Formação de Estoques: apoio financeiro para a constituição de 
estoques de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior 
comercialização e devolução de recursos ao poder público ou destinação aos 
estoques públicos; 
  Compra Institucional: aquisição voltada para o atendimento às demandas 
de consumo de alimentos por parte da união, estados, distrito federal e 
municípios, com recursos financeiros próprios. Por esta modalidade poderão ser 
abastecidos hospitais públicos, quartéis, presídios e restaurantes universitários, 
dentre outros (BRASIL, 2014, p. 12). 

 

Veloso (2017) destaca que em 2012 o programa passou também a integrar o eixo 

“Inclusão Produtiva” do Plano Brasil sem Miséria, que teve como objetivo erradicar a pobreza 

extrema e também melhorar as condições de bem-estar da população. 

O marco legal do PAA, passou por alterações a partir da aprovação da Lei 12.512 de 14 

de outubro de 2011 e do Decreto nº 7.775 de 04 de julho de 2012 e de suas alterações, “que 

incorporaram a possibilidade de atuação em parceria com estados, municípios e consórcios 

públicos, sem a necessidade de celebração de convênios, mas usando um novo instrumento, o 

termo de adesão”, como é representado no quadro 5 (BRASIL, 2014, p. 14). 
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Quadro 5. Etapas e procedimentos do PAA 
Etapas Procedimentos 

Adesão Consiste na assinatura de documento que estabelece os compromissos entre o 
MDSA e as unidades executoras para implantação do programa. A Adesão tem 
vigência de cinco anos, prorrogável por igual período, e ainda não envolve a 
pactuação dos valores e metas, mas apenas compromissos. 

Pacto de valores e metas 
(Plano Operacional) 

A pactuação de valores e metas é um processo anual no qual o MDSA propõe às 
unidades executoras, montantes financeiros, metas e parâmetros para a execução 
do programa. A partir da proposta do MDSA, as unidades têm a possibilidade de 
firmar ou não com o ministério um plano operacional. 

Planejamento e pacto local 
(Proposta de Participação) 

Nesta etapa do processo, as unidades executoras selecionam os beneficiários 
fornecedores do programa; as entidades a serem atendidas com alimentos; os 
produtos a serem adquiridos e definem os preços a serem adotados nas operações 
de compra. Para elaboração da proposta de participação é preciso que haja a 
compatibilização entre a demanda de alimentos das entidades e a oferta de 
alimentos pela agricultura familiar local. Dessa etapa resulta o cadastramento de 
uma proposta de participação no SISPAA, a qual é posteriormente analisada pela 
equipe do MDSA, para aprovação. 

Aquisição e distribuição 
de alimentos 

A partir da aprovação da proposta no SISPAA e da emissão dos cartões bancários 
dos agricultores (beneficiários fornecedores) cadastrados, as unidades executoras 
estão autorizadas a adquirir produtos desses e destiná-los às organizações 
cadastradas (beneficiários consumidores). 

Pagamento de 
beneficiários fornecedores 

Com base nos dados das notas fiscais cadastradas e, atestadas no Sistema, o 
MDSA providencia o pagamento direto aos beneficiários fornecedores, por meio 
de crédito no cartão bancário específico do PAA, disponibilizado ao beneficiário 
fornecedor no programa. 

Apoio financeiro às 
Unidades Executoras 

Para contribuir com a operação do PAA, o MDSA previu realizar repasses 
financeiros para as Unidades Executoras, mediante o cumprimento de metas. 

Fonte: BRASIL, 2014, p. 12-13. 

 

Segundo Yazbek (2004), o PAA é uma das principais ações estruturantes do Programa 

Fome Zero. Como tal, busca também combater a pobreza e o desemprego, fatores apontados 

como causadores da fome. Entende-se que os problemas da fome são oriundos da insuficiência 

da oferta de produtos agropecuários, dificuldades relativas à distribuição e comercialização dos 

produtos oriundos da agricultura familiar e também da falta de poder aquisitivo da população 

decorrente do desemprego e subemprego. 

Para Hespanhol, R. A. M. (2013), o referido programa tem dois diferentes propósitos: 

impulsionar tanto o acesso à alimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade social 

quanto criar um canal de comercialização para a agricultura familiar. Para atingir os seus 

propósitos o programa tem como finalidade a compra de alimentos produzidos pela agricultura 

familiar, sem a necessidade de licitação. 

O PAA tem suas operações regidas por convênios firmados entre o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e as administrações estaduais e municipais. 
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No ano de 2016 os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social foram 

fundidos, recebendo a denominação de Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

(MDSA).  

O programa tem um aspecto essencial que é sua flexibilidade, habituando-se “às 

especificidades regionais, por isto encontra-se em constante (re)formulação desde sua 

implantação no Plano Safra de 2003/2004” (HESPANHOL, R. A. M., 2013, p. 471). 

Grisa e Schneider (2014, p. 139) destacam que o PAA tem: 

 

(...) contribuído para a valorização da produção local/regional, 
ecológica/orgânica e têm ressignificado os produtos da agricultura familiar, 
promovendo novos atributos de qualidade aos mesmos, associados, por 
exemplo, à justiça social, equidade, artesanalidade, cultura, tradição etc. 

 

Assim, em sua trajetória de execução (2003-2015), o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) investiu cerca de 3,6 bilhões de reais para a compra de produtos da agricultura 

familiar no país. 

Em relação ao número de beneficiários do programa, houve aumento considerável entre 

os anos de 2003 e 2012, passando de 41,3 mil para 128,8 mil agricultores, incremento de 211,8%. 

Nos anos subsequentes, observa-se aumento. A partir de 2014 passou a haver redução no volume 

de recursos aplicados e no número de beneficiários do programa. No ano de 2014, o programa 

atendeu apenas 38,7 mil beneficiários (BRASIL, 2014). 

Veloso (2017, p.101) destaca que na primeira década de operacionalização do PAA, 

entre 2003 e 2012, os recursos investidos no PAA tiveram crescimento significativo, pois 

passaram de 81,5 milhões para 586,5 milhões de reais, aumento de 619,4%. “No ano de 2013, 

por sua vez, houve decréscimo de 60%, comparado ao ano anterior (2012), atingindo pouco mais 

de 220 milhões de reais. Nos anos posteriores, observa-se aumento para 338 milhões de reais, no 

ano de 2014, e diminuição para 287 milhões, no ano de 2015”. 

Em relação aos recursos repassados (R$) e volume da produção por região brasileira 

(Figura 4), a região Nordeste se destacou com os maiores valores, com 42,96% de recursos e 

42,81% do volume da produção, durante os anos de 2011 a 2014. Acredita-se que o destaque 

desta região se deva ao fato de a região concentrar mais de 50% das unidades produtivas do Brasil 

(IBGE, 2016). 

A região Centro-Oeste apresenta os menores valores, com apenas 5,42% dos recursos 

totais e 4,41% do volume da produção total, respectivamente. Esses resultados demonstram que 

a demanda pelo PAA é variável, devido às particularidades próprias de cada região, considerando 
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fatores de organização social local e acesso à informação por parte dos produtores ou de suas 

representações legais (CONAB, 2014). 

 

Figura 4. Recursos financeiros (R$) aplicados no PAA e volume da produção adquirido 
(Kg) nas regiões brasileiras nos anos de 2011 a 2014. 

 

Fonte: SAGI, 2015. 

 

No Relatório que apresenta o resultado das ações da CONAB em 2013, publicado no 

ano de 2014, são apontados alguns fatores responsáveis pela diminuição dos recursos alocados 

no PAA: 

 
 

A baixa execução pode ser atribuída a fatores diversos, a exemplo da seca 
ocorrida no Nordeste, envolvimento das Superintendências Regionais 
(deslocamento de funcionários que trabalham com PAA) no programa Venda 
em Balcão, redução da demanda de Compra Direta, cancelamento da Formação 
de Estoque com liquidação física e remodelação dos normativos e outros fatores 
que somados culminaram neste desfecho (CONAB, 2014, p. 05). 

 

Para Veloso (2017, p. 102), a involução dos recursos financeiros no PAA no país no ano 

de 2013 deve-se 

 

as denúncias de desvios e fraudes no programa federal. O caso mais 
emblemático ocorreu no estado do Paraná, quando a investigação conduzida 
pela Policia Federal (PF), denominada “Agro-Fantasma” constatou 
irregularidades e desvio de recursos em municípios como Guarapuava, Foz do 
Jordão, Honório Serpa, Candói, Ponta Grossa, Irati, Rebouças, Teixeira Soares, 
Inácio Martins, Fernandes Pinheiro, Itapejara D’Oeste, Goioxim, Pinhão e 
Querência do Norte. Dentre as irregularidades apontadas, constavam: 
apropriação indébita previdenciária, estelionato contra a CONAB, formação de 
quadrilha, falsidade ideológica, ocultação de documento, peculato doloso e 
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culposo, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, condescendência 
criminosa e violação de sigilo funcional. 

 

Em nível nacional observa-se também que o número de fornecedores se reduziu à 

medida que a quantidade de municípios se desligou do PAA, conforme é demonstrado na figura 

5 e 6. No período, entre 2011 e 2014 houve redução de 33,01% no número de fornecedores e de 

10,91% no número de municípios. Estes números ainda refletem a pouca abrangência do PAA, 

pois, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE (2006), existiam cerca de 4,4 milhões de 

estabelecimentos da agricultura familiar. 
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No contexto atual, o PAA é operacionalizado por meio de seis modalidades: “Doação 

Simultânea; Compra Direta, Formação de Estoques, PAA Leite, Compra Institucional e 

Aquisição de Sementes”, conforme se verifica no quadro 6.  

Os limites anuais no ano de 2016 por Declaração de Aptidão Agrícola (DAP/produtor) 

variam de R$ 6,5 mil reais a 20 mil reais, dependendo da modalidade, com exceção do PAA-

Leite, cujos valores (R$ 4,0 mil reais) são semestrais (BRASIL, 2014, p. 89). 
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Quadro 6. Características das Modalidades Vigentes no PAA 
Modalidade Forma de 

Acesso 
Limite 
Anual 

Origem 
do 

Recurso 

Objetivo 

Compra da 
agricultura familiar 
para Doação 
Simultânea – CPR 
Doação 

Individual 
(Termo de 
Adesão)  

R$ 6,5 mi MDSA Responsável pela doação de produtos 
adquiridos da agricultura familiar a 
pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional. 

Organizações 
(cooperativas/a
ssociações) 

R$ 8 mil 

Formação de 
Estoques pela 
Agricultura Familiar 
– CPR Estoque 

Organizações 
(cooperativas/a
ssociações) 

R$ 8 mil MDSA Disponibiliza recursos para que 
organizações da agricultura familiar 
formem estoques de produtos para 
posterior comercialização. 

Compra Direta da 
Agricultura Familiar 
– CDAF 

Individual ou 
organizações 
(cooperativas/a
ssociações) 

R$ 8 mil MDSA Voltada à aquisição de produtos em 
situação de baixa de preço ou em função 
da necessidade de atender a demandas de 
alimentos de populações em condição de 
insegurança alimentar. 

Incentivo à Produção 
e Incentivo de Leite – 
PAA Leite 

Individual ou 
organizações 
(cooperativas/a
ssociações) 

R$ 4 mil 
por 

semestre 

MDSA Assegura a distribuição gratuita de leite 
em ações de combate à fome e à 
desnutrição de cidadãos que estejam em 
situação de vulnerabilidade social e/ou 
em estado de insegurança alimentar e 
nutricional. Atende aos estados do 
Nordeste e à região norte de Minas 
Gerais. 

Compra Institucional Individual ou 
organizações 
(cooperativas/a
ssociações) 

R$ 20 mil - Compra voltada para o atendimento de 
demandas regulares de consumo de 
alimentos por parte da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios 

Aquisição de 
Sementes 

Organizações 
(cooperativas/a
ssociações) 

R$15 mil - Compra de sementes de Organizações 
(cooperativas/associações), destinadas a 
agricultores familiares, conforme 
demanda de órgãos parceiros. 

Fonte: Veloso, 2017, p.104. 

 

No que concerne à operacionalização do PAA, entre os anos de 2003 e 2012, Veloso 

(2017) relata que os convênios dos municípios, estados e Distrito Federal eram feitos diretamente 

com o MDS (extinto) e operacionalizados pela CONAB. Desde 2013, também passou a haver 

possibilidade de execução, mediante o “termo de adesão”, que dispensa celebração do convênio 

e permite pagamento dos recursos financeiros do MDS diretamente ao agricultor familiar, por 

meio do cartão bancário.  

Nessa opção, Veloso (2017, p. 105) expõe que a execução do PAA é feita 

exclusivamente pelos 
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gestores municipais ou estaduais, os quais são responsáveis pela articulação dos 
agricultores, recebimento e distribuição dos produtos e lançamento das 
informações no sistema operacional do programa, sem envolvimento e 
participação direta dos agricultores, como ocorre nos convênios com a CONAB. 

 

Há mais de 500 diferentes tipos de produtos comercializados pelo PAA, fato que revela 

a grande diversidade de alimentos que a agricultura familiar tem capacidade de produzir.  

Porém Hespanhol, R. A. M. (2013), expõe que a abrangência do PAA ainda é limitada, 

tanto em atermos de agricultores familiares atendidos quanto de pessoas beneficiárias. 

Atualmente com o cenário político, o PAA possui recursos cada vez mais escassos, o 

que se limita sua abrangência e dificulta ainda mais os produtores rurais, principalmente da região 

Norte e Nordeste. 

Portanto, para o próximo capítulo será trabalhado o EDR de Dracena, em que será 

abordado as associações pertencentes; processo histórico e dados estatísticos.  
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5. O EDR de Dracena 
 

De acordo com o IBGE (2010), a região de Dracena (figura 7), possui uma área de 

4.762,04 km² e conta com população de cerca de 190 mil habitantes. Essa região apresenta 

contingente populacional bem diferenciado, sendo que os municípios mais populosos são 

Dracena e Adamantina, com população acima dos 30.000 habitantes, como é destacado na tabela 

3, com dados referentes ao efetivo populacional dos municípios com plano de negócio em 

execução no Microbacias II; e os menos populosos são Nova Guataporanga, São João do Pau 

d’Alho e Flora Rica, com cerca de 2.000 habitantes. 

 

Figura 7. Localização do EDR de Dracena 
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Tabela 3. População total dos municípios com plano de negócio em execução no EDR de 
Dracena em 2010 

Municípios População 

Adamantina 33.797 
Dracena 43.258 
Flora Rica 2.831 

Junqueirópolis 18.726 
Pacaembu 13.226 
São João do Pau D’Alho 2.103 

Tupi Paulista 14.269 
Total 128.210 

Fonte: IBGE, 2010 

 

O EDR de Dracena possui atualmente doze planos de negócios em execução do 

Microbacias II, nos municípios de Adamantina, Dracena, Flora Rica, Junqueirópolis, Pacaembu, 

São João do Pau d’Alho e Tupi Paulista. Alguns municípios possuem mais de um plano de 

negócio em execução, conforme é apontado no quadro 7. 

O EDR de Dracena possui 29 associações de produtores rurais e seis cooperativas. Entre 

os tipos de planos de negócios aprovados destaca-se a implantação de packing house e logística 

de transporte; construção de um centro de recepção de processamento de produtos hortifrutícolas; 

e, agroindústria, logística de processamento e criação de logomarca do Café na Associação dos 

Produtores Rurais de Pacaembu (APRAP). 
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Quadro 7. Resumo dos Planos de Negócios aprovados pelo Projeto Microbacias II no 
EDR de Dracena 

Município Nome da Organização 
Cadeias 

produtivas 

Nº total de 
agricultores 
na proposta 

Chamada 
Pública 

 

Ano de 
Início 

Adamantina 

Associação dos Produtores 
de Leite do Município de 
Adamantina e Região – 
APLEMAR 

Pecuária 
Leiteira 

39 1ª  2011 

Dracena 
Associação dos Produtores 
Rurais de Dracena – APRD 

Pecuária 
Leiteira 

28 1ª  2011 

Junqueirópolis 
Cooperativa Agrícola de 
Junqueirópolis – COOPAJ 

Fruticultura 67 1ª  2011 

Pacaembu 
Associação dos Produtores 
Rurais de Pacaembu – 
APRUP 

Cafeicultura 17 1ª  2011 

Tupi Paulista 

Cooperativa Agrária e de 
Cafeicultores da Região de 
Tupi Paulista – 
CACRETUPI 

Pecuária 
Leiteira 

27 1ª  2011 

Adamantina 

Associação Passiflora de 
Produtores Rurais de 
Adamantina e Região – 
APPRAR 

Olericultura 23 2ª  2012 

Dracena 
Associação J. Marques dos 
Trabalhadores de Jaciporã 
– J.MARQUES 

Hortifruti 27 3ª  2013 

Pacaembu 
Associação dos Produtores 
Rurais e Agropecuaristas 
de Pacaembu – APRAP 

Hortifruti 61 3ª  2013 

São João do Pau 
d'Alho 

Associação dos Produtores 
Rurais, Industriais e 
Moradores do Município 
de São João do Pau d’Alho 
– APRIMOR 

Urucum 27 3ª  2013 

Flora Rica 
Associação Agropecuária 
de Flora Rica – AAFRICA 

Pecuária 
Leiteira 

39 4ª  2013 

Junqueirópolis 
Cooperativa Agrícola de 
Junqueirópolis – COOPAJ 

Fruticultura 56 5ª  2014 

Pacaembu 
Associação dos Produtores 
Rurais de Pacaembu – 
APRUP 

Cafeicultura 34 5ª  2014 

Fonte: EDR de Dracena, Org. Alan Vinhaes 2017. 

 

Com relação à economia, se destaca no cenário regional os municípios de Dracena com 

PIB (Produto Interno Bruto) de 957 milhões de reais e Adamantina com 775 milhões de reais. 

Em situação intermediária, colocam-se os municípios de Junqueirópolis com PIB de 456,4 

milhões e Tupi Paulista com 229,6 milhões; o menor PIB regional é do município de Nova 

Guataporanga com 25,9 milhões de reais em relação ao ano de 2017 (Disponível em 

http://www.deepask.com/goes?page=adamantina/SP-Confira-o-PIB---Produto-Interno-Bruto---

no-seu-município Acesso em 05/07/2018).  
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A cafeicultura foi a principal atividade da região nas primeiras décadas do século XX. 

Essa atividade econômica se manteve expressiva no EDR de Dracena até o final dos anos de 

1970 quando, a partir deste período, ocorreu um declínio da sua produção, levando à 

descapitalização dos produtores rurais e a ampliação do êxodo rural. 

A crise da cafeicultura trouxe mudanças significativas para o espaço rural da região da 

Nova Alta Paulista. Gil (2004) destaca que na fase da cafeicultura e da policultura predominavam 

as pequenas propriedades rurais com o trabalho familiar, e que a decadência da economia cafeeira 

acarretou a erradicação de milhares de pés de café e a sua substituição por pastagens, 

principalmente com a pecuária de corte, e, mais recentemente, pelos canaviais.  

Os produtores rurais que permaneceram no espaço rural da região tiveram que 

desenvolver diferentes estratégias para assegurar sua reprodução econômica e social, 

desenvolvendo singularidades tais como: a diversificação produtiva; o associativismo rural; e, 

em novas alternativas produtivas, como a fruticultura para o processamento industrial (acerola, 

maracujá, manga, entre outras) e para o consumo in natura (uva); urucum, seringueira, pecuária 

de corte e mista e, mesmo permanecer com a cultura do café, que ainda é bastante cultivada 

(VELOSO, 2008). 

Com relação ao PAA, o projeto pioneiro foi firmado no ano de 2005-2006 na 

modalidade CPR-Doação pela Associação dos Trabalhadores Rurais de Jaciporã (J. Marques) no 

município de Dracena, no valor de R$30.000,00, beneficiando 13 produtores rurais, conforme 

destacado na tabela 4. 

 

Tabela 4. Evolução do PAA no EDR de Dracena 
Ano  Projetos Valor Total (R$ Municípios 

Participantes 

Associações 

Participantes 

Número de 

Agricultores 

2005-06 1 30.000,00 1 1 13 

2006-07 5 575.998,05 3 5 165 

2007-08 5 587.979,15 3 5 168 

2008-09 15 2.022.535,78 7 11 579 

2009-10 18 3.183.366,57 7 13 695 

Fonte: EDR de Dracena, 2017. Org. Alan Vinhaes. 

 

O PAA tem evoluído consideravelmente na região de Dracena, principalmente a partir 

do ano de 2008-2009, se expandindo para outros municípios da região, beneficiando maior 

número de produtores rurais por meio de suas associações. Nesse período de análise, 

compreendido entre os anos de 2005/06 e 2009/10, foram firmados 44 projetos do PAA no EDR 
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de Dracena, num valor de 6,4 milhões de reais, na compra de produtos oriundos de 695 

produtores rurais, conforme se verifica na tabela 5.  

Destaca-se que 86,36% dos projetos firmados foram na modalidade CPR-Doação, 

contabilizando 5,6 milhões de reais. A modalidade CPR-Estoque começou a ser operacionalizada 

somente a partir do ano de 2008-2009, e desde então, foram realizados seis projetos, com 13,64% 

do total, em um valor de 740 mil reais. 

No entanto, foi somente a partir do ano de 2008-2009 que o programa se difundiu, pois 

houve um maior número de projetos, passando de cinco para 15, como no montante de recursos, 

superando a marca de dois milhões de reais, esse fato também se reflete no número de municípios 

contemplados com o PAA na região de Dracena, que passa de três para sete e também uma maior 

quantidade de associações atendidas de cinco para 11, entre os anos de 2007-2008 (VELOSO, 

2012, p.171). 

Quanto ao número de produtores rurais beneficiados pelo PAA, o primeiro projeto 

aprovado no ano de 2005-2006, contava com 13 participantes, nos anos de 2006-2007 esse 

número aumentou para 165 beneficiados. Nos anos de 2007-2008 teve um leve aumento 

passando para 168 produtores, mas a partir do ano de 2009, teve grande incremento, passando a 

contemplar 579 produtores (VELOSO, 2012, p.172). 

Dentre os produtos comercializados pelo PAA na região de Dracena constata-se maior 

diversificação ou mesmo certa especialização, como destacado no quadro 8. 
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Quadro 8. Tipos de produtos comercializados pelo PAA na região de Dracena 
Município Associação Produtos Comercializados 
Dracena APRD e J. 

Marques 
Abóbora, abobrinha, acelga, acerola, agrião, alface, almeirão, atemóia, 
banana, batata doce, berinjela, café, cenoura, cheiro verde, coco, 
coentro, doce de leite, hortelã, leite, mamão, mandioca, maracujá, 
nabo, pepino, queijo frescal, quiabo, rabanete, rúcula, salsa, uva, 
vagem 

Tupi Paulista AVIRTUPI, 
ASMASARI e 
AMPROBRAP 

Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, acelga, acerola, agrião, alface, 
alho, almeirão, amendoim, atemóia, banana, batata doce, berinjela, 
beterraba, brócolis, caju, caqui, cara, carambola, cebola, cheiro verde, 
chicória, chuchu, coco, coentro, couve, couve flor, doce de leite, erva 
doce, escarola, espinafre, feijão, goiaba, laranja, limão, mamão, 
mandioca, manga, maracujá, maxixe, melancia, milho verde, ovos, 
peixe, pimenta verde, pimentão, quiabo, rabanete, repolho, romã, 
rúcula, salsa, tangerina, tomate, uva benitaka, uva red globe, vagem. 

Junqueirópolis AAJ Banana, polpa de acerola e uva. 

Pauliceia AAFPASA, 
ASPRAR e 

AAFAR 

Abóbora, abobrinha, acerola, alface, almeirão, banana-maçã, batata, 
batata doce, berinjela, beterraba, brócolis, cenoura, cheiro verde, 
chicória, chuchu, cocô, couve, couve flor, feijão, jiló, laranja, limão, 
mamão, mandioca, manga, maracujá, maxixe, melancia, melão, milho 
verde, ovo, pepino, pimenta verde, pimentão, queijo fresco, quiabo, 
rabanete, repolho, rúcula, tangerina, tomate, vagem. 

São João do Pau 
d’Alho 

APRIMOR Abóbora, abobrinha, alface, banana maça, banana nanica, batata doce, 
berinjela, cenoura, leite, mamão, mandioca, maracujá, maxixe, mel, 
milho verde, ovos, peixe, quiabo, tomate. 

Adamantina APPRAR e 
APLEMAR 

Abacate, abóbora, abobrinha, acerola, alface, almeirão, banana maça, 
banana nanica, batata doce, bebida láctea, berinjela, cenoura, cheiro 
verde, feijão, goiaba, leite, mamão, mandioca, maracujá, melão, milho 
verde, pepino, tomate e bebida láctea. 

Pacaembu APRAP Abacate, abóbora, acerola, alface, banana maça, batata doce, café, 
carambola, cebolinha, cenoura, chicória, coco, coentro, feijão, goiaba, 
jiló, laranja, mandioca, mandioquinha, maracujá, maxixe, ovos, 
pepino, quiabo, rabanete, repolho, rúcula, salsinha, tomate. 

Fonte: Veloso, 2012, p.172 

 

Verifica-se que no município de Junqueirópolis, os tipos de produtos entregues são 

menos diversificados do que em outros municípios, que também contam com projetos do PAA. 

Por sua vez, o município de Tupi Paulista “também tem uma associação focada na produção de 

uva, mas nesse caso especifico, outros produtos têm sido comercializados pela presença de outras 

associações no convênio com a CONAB, fato que não ocorre em Junqueirópolis” (VELOSO, 

2012, p.174). 
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5.1. O processo histórico do município de Dracena 
 

A história de Dracena se iniciou em 8 de dezembro de 1945 data em que Írio Spinardi 

chegou ao local com alguns compradores de terra, para mais tarde fundar o município de Dracena 

(Disponível em https://dracena.com.br/wp/2017/06/30/a-fundacao-da-cidade-de-dracena/ 

Acesso em 19/03/2018). Na figura 8 verifica-se a localização do município de Dracena na 

Microrregião Geográfica homônima. Na figura 9 são mostradas as fotos da época da fundação 

da cidade. 

 

Figura 8. Localização do município de Dracena na Microrregião Geográfica de Dracena-
SP 
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Fonte: Disponível em https://dracena.com.br/wp/2017/06/30/a-fundacao-da-cidade-de-dracena/ 

Acesso em 16/07/2018. 

 

De acordo com o IBGE: 

 

Dracena, cujo nome nasceu de um concurso lançado pelos seus fundadores, Irio 
Spinardi, João Vandramini, Virgílio e Florêncio Fioravanti, na cidade de Tupã, 
que possui o significado de uma designação de uma planta ornamental, da 
família das liliáceas, com folhas verdes e amarelas. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=351440> Acesso em 
18/06/2018. 

 
Porém, para o jornal interativo, em 1948 a Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo  

criou uma comissão de deputados para desenvolver a região da Zona da Mata, 
consolidando a estrutura urbana e demarcando áreas para novos 
municípios.  Dracena então se desmembrava de Lucélia, até então um dos 
maiores municípios do Estado, e junto com os municípios de Junqueirópolis, 
Irapuru, Guaraciaba (depois Tupi Paulista), Panorama, Paulicéia, teve o 
reconhecimento oficial do governo paulista, acelerando desta forma o 
desenvolvimento da região que passou a se chamar então de Nova Alta Paulista 
(Disponível emhttp://jornalinterativo.net/2016/dracena-71-anos-a-historia-do-
inicio-da-cidade-por-ze-narciso/ Acesso em 18/06/2018). 

 

De acordo com o site da prefeitura de Dracena, em dezembro de 1948, a localidade 

passou a ser Distrito de Paz e em dezembro de 1953, foi elevada a município, sendo hoje 

constituído dos distritos de Jamaica e Jaciporã³ e da sede municipal. 

A economia do município de Dracena assim como da região circunvizinha incluindo 

São João do Pau D'Alho e Tupi Paulista, esteve alicerçada na cafeicultura e na pecuária de corte, 

no decorrer das décadas de 1960/1970, como relata Oliveira (2003, p. 13): 

 

Figura 9. Fundação do município de Dracena em 8 de dezembro de 1945 

         

                           



56 
 

 
 

 

[...] os detentores dos capitais destas companhias, em sua maioria absoluta, 
eram integrantes da burguesia cafeeira nas antigas zonas produtoras do Estado, 
que, devido às crises que se sucederam nas primeiras décadas do século XX e, 
sobretudo, pela grande crise de 1929, abandonaram a atividade cafeeira nas 
zonas antigas e partiram em busca de uma reprodução ampliada de capital por 
meio da aquisição de glebas nas zonas novas do Planalto Ocidental Paulista 
(OLIVEIRA, 2003, p. 13). 

 

Esse movimento expansionista ficou conhecido como “Marcha para o Oeste” 

(MONBEIG, 1984). A Nova Alta Paulista região onde se localiza o município de Dracena fez 

parte da última “onda” deste processo de expansão para o Oeste do Estado de São Paulo, o que 

propiciou o surgimento de dezenas de municípios na região entre os anos 1930 e 1960 

(OLIVEIRA, 2003; GIL, 2008).  

A denominação “Nova Alta Paulista” se deu justamente pelo fato dessa região ser a 

última área a ser efetivamente ocupada a partir da Alta Paulista, sendo considerada uma 

sequência da mesma (OLIVEIRA, 2003).  

Segundo R.A.M. Hespanhol (2008, p. 134):  

 
A cafeicultura se constituiu, no início do século XX, num dos elementos 
centrais do processo de ocupação do Planalto Ocidental Paulista. A procura por 
terras férteis que pudessem garantir a expansão dessa lavoura e os interesses de 
empresas colonizadoras, vinculadas ao loteamento de glebas, foram 
responsáveis pela incorporação produtiva de grandes parcelas do Oeste do 
Estado de São Paulo. 

 

Para Oliveira (2003, p. 20) esse processo de expansão para o Oeste do Estado  

 
proporcionou a criação de estradas e o prolongamento da ferrovia até a Nova 
Alta Paulista. Antes da criação das estradas e da expansão da ferrovia, a 
produção possuía uma comercialização restringida e acabava ficando na região, 
pois não havia uma ligação com os maiores centros e nem com o Porto de Santos 
para o escoamento da produção para outros países. 

 

De acordo com Lelís (2013, p. 185) “a rodovia foi a principal motivadora para a abertura 

dos loteamentos e o início do povoamento da região, já que a expansão da ferrovia só se efetivava 

a partir dos interesses dos administradores”. Desse modo, a sua expansão somente ocorria quando 

a região apresentava certo povoamento. 

De acordo com Monbeig (1984, p. 230);  

 
[...] na Alta Paulista, a rodovia é que favorece a abertura dos loteamentos. A 
estrada de ferro progride aos saltos, porque os administradores não se decidem 
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pela colocação dos trilhos senão quando a região está suficientemente povoada 
e em pleno rendimento. 

 

Apesar da demora na expansão da ferrovia, o seu prolongamento foi de extrema 

importância para o povoamento e o desenvolvimento da região. Ao longo da ferrovia, foram 

surgindo vários núcleos urbanos que depois acabaram se efetivando como cidades, como foi o 

caso de Dracena (VELOSO, 2008).  

Os núcleos urbanos que foram surgindo tornaram-se essenciais para o desenvolvimento 

das atividades na região, tendo em vista que “esses núcleos ofereciam o apoio técnico e 

econômico através da prestação de serviços à área rural, pois as economias dessas zonas novas 

estavam voltadas exclusivamente à produção agrícola” (VELOSO, 2011, p. 75).  

Além de ser responsável pela formação socioespacial, a cultura cafeeira também 

proporcionou o crescimento econômico do município de Dracena. Essa relação de dependência 

tornou o município ainda mais vulnerável aos impactos da crise do café da década de 1980. 

Nota-se na tabela 5 que a área de cultivo de café na região de Dracena caiu 

sucessivamente, o que ocasionou a queda no volume da produção. Nota-se que atualmente a 

região possui menos de 10% de área cultivada com café em relação ao ano de 1970 e por fim, a 

produção em sacas atualmente perfaz apenas 6% em relação ao ano de 1970.  

A queda na produção no ano de 1976 se deveu a grande geada que afetou a região de 

Dracena, ocasionando na perda da produção em diversos municípios. 
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Tabela 5 – Produção de café da região de Dracena (1970 – 2012) 
 

Anos 
 

Área (ha) 
 

Produção (sacas 

de 60 kg) 

 
Anos 

 
Área (ha) 

 

Produção (sacas de 

60 kg) 

1970/71 53.843 1.106.200 1987 49.890 497.200 

1972 56.380 573.980 1988 46.098 154.365 

1973 54.705 658.710 1989 35.577 19.907 

1974 54.970 773.670 1990 29.343 215.389 

1975 55.960 1.040.983 2000/01 9.186 86.996 

1976 59.780 1.200 2001/02 9.223 81.913 

1977 57.090 310.410 2002/03 8.689 84.917 

1978 48.890 52.800 2003/04 8.155 87.922 

1979 60.650 615.550 2004/05 7.977 85.309 

1980 63.080 521.190 2005/06 7.014 92.550 

1981 61.670 615.140 2006/07 6.865 72.507 

1982 59.690 220.787 2007/08 5.754 71.312 

1983 57.986 319.302 2008/09 5.053 77.115 

1984 58.140 343.320 2009/10 5.173 75.131 

1985 55.190 430.400 2010/11 5.045 69.025 

1986 49.200 52.800 2011/12 4.957 63.189 

* Os dados não estão disponíveis entre os anos de 1991 e 1999.  
Fonte: Lelís, 2013, p.188 

 
O município de Dracena como se observa na tabela 6, não obteve nenhuma produção 

em 1975/76 e 1988/89, no primeiro caso devido a geada, já no segundo caso decorreu da crise 

do café que afetou novamente a produção e entrou em declínio e assim permanecendo até hoje, 

sendo substituída em parte pelas lavouras de cana-de-açúcar. 
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Tabela 6 – Produção de café no município de Dracena (1970 – 2010). 
 

 
Anos 

 
Produção 

(sacas de 60 
kg) 

 
Anos 

 
Produção 

(sacas de 60 
kg) 

1970/71 96.000 1991 21.650 
1971/72 38.400 1992 16.660 
1972/73 77.250 1993 8.700 
1973/74 61.200 1994 24.000 
1974/75 81.000 1995 15.500 
1975/76 0 1996 8.000 
1976/77 17.600 1997 12.800 
1977/78 42.000 1998 14.000 
1978/79 71.000 1999 13.330 
1979/80 75.000 2000 20.000 
1980/81 75.000 2001 15.900 
1981/82 13.500 2002 9.250 
1982/83 13.500 2003 6.160 
1983/84 16.000 2004 12.500 
1984/85 24.000 2005 7.400 
1985/86 900 2006 8.500 
1986/87 36.000 2007 5.050 
1987/88 6.000 2008 10.000 
1988/89 0 2009 25.000 
1989/90 13.000 2010 20.000 

Fonte: Lelís, 2013, p.191. 

 

Já na década de 1990, a Nova Alta Paulista passou por um processo de reestruturação 

produtiva, ocasionando a introdução da cultura da cana-de-açúcar e da fruticultura. Através disso, 

na atualidade, a cana-de-açúcar é a lavoura que mais substitui os espaços deixados pela 

cafeicultura e pela pecuária de corte, que também está em declínio na região. 

De acordo com Lelís (2013, p. 189) 

 
a expansão da cana-de-açúcar se deu em bases técnicas modernas, diferente das 
outras culturas existentes na região. Do ponto de vista tecnológico, existe um 
contraste evidente entre as propriedades rurais que não estão ligadas à cultura 
canavieira e as propriedades que arrendaram suas terras para o cultivo da cana-
de-açúcar. 
 

Já em relação ao crescimento populacional, o município de Dracena possuía em 2010 

43.258 pessoas de acordo com o Censo Demográfico do IBGE.   Entre os anos 2000 e 2010 

houve expansão de 6,8% na população de Dracena, como se observa na tabela 7. 
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Tabela 7. Crescimento Populacional do município de Dracena 

Anos População Variação em % 
1970 35.347 - 

1980 35.973 1,8% 
1990 39.693 10,3% 
2000 40.500 2,0% 

2010 43.258 6,8% 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Já na tabela 8 são mostrados os dados referentes ao produto interno bruto e ao produto 

interno bruto per capita do município de Dracena. Verifica-se que houve incremento entre 2011 

e 2015, atingindo uma renda per capita de R$ 24 mil reais.  

 

Tabela 8. Produto Interno Bruto e Produto Interno Bruto per Capita do município de 

Dracena 

Períodos 
PIB (Em mil reais 

correntes) 
PIB per capita  

(Em reais correntes) 
Participação no PIB do Estado  

(Em %) 

2011 790.782 18.206,1 0,055043 

2012 865.105,4 19.825,5 0,05549 

2013 1.024.226 23.363,36 0,059713 

2014 1.095.197 24.866,55 0,058939 

2015 1.062.258 24.007,47 0,054759 
Fonte: Disponível em< http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas Acesso em 15/07/2018 - Elaborado por 

Alan Vinhaes, 2018. 

 

Também há no município de Dracena duas associações, a Associação J. Marques dos 

Trabalhadores de Jaciporã (J. MARQUES) e a Associação dos Produtores Rurais do Município 

de Dracena (APRD), ambas elaboraram plano de negócio para o Microbacias II, porém a 

associação J. MARQUES desistiu devido a problemas com o Instituto de Terras do Estado de 

São Paulo (ITESP) e, assim, não iniciou a construção do packing house previsto. 

No próximo item será tratado do papel desempenhado pelas políticas públicas, 

especialmente o Microbacias II e o PAA para a Associação dos Produtores Rurais do Município 

de Dracena (APRD). 
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5.1.1. A Associação dos Produtores Rurais de Dracena e a 
Cooperativa dos Produtores Agropecuários de Dracena 

 

A Associação dos Produtores Rurais de Dracena foi fundada em 1991, quando um grupo 

de produtores rurais sentiu a necessidade de se organizar para tratar coletivamente de problemas 

comuns, de acordo com o assistente técnico administrativo entrevistado. Com a orientação da 

CATI e da Prefeitura Municipal de Dracena a associação foi constituída. 

De acordo com a presidente da associação,  

 
em 2000 com o PEMH a associação foi fortalecida, e começou uma gestão ativa, 
buscando e oferecendo melhores condições de comercialização, compra de 
insumos, fornecimento de mudas, serviços de moto mecanização a seus 
associados, capacitação de vários grupos de produção, ampliando a participação 
em políticas públicas direcionadas à agricultura familiar, principalmente as de 
comercialização. 

 

Em 2003, a associação organizou um grupo de produtores com o objetivo de 

comercializar o leite in natura. Com isto, a produção total está sendo comercializada com um 

laticínio local, a preço pré-acordado. 

De acordo com o assistente técnico administrativo a coleta é realizada pelo laticínio, 

diariamente, em tanques comunitários pertencentes a APRD, estrategicamente distribuídos na 

zona rural do município, de modo que a distância para os produtores rurais seja a menor possível.  

Assim, com esta nova forma de comercialização, os resultados econômicos foram 

imediatos, melhorando a autoestima dos produtores rurais e possibilitando a capacitação através 

de cursos, palestras e treinamentos ministrados por agrônomos, zootecnistas e veterinários. Visitas 

técnicas são realizadas mensalmente para melhorar a capacidade de produção, de modo 

individualizado, visando atender a necessidade de cada produtor, o que tem contribuído para uma 

maior produtividade e gerado maior renda aos produtores. 

Antes da elaboração do plano de negócio a APRD possuía tanques de resfriamento 

espalhados em pontos estratégicos nos bairros rurais em Dracena e municípios vizinhos, 

totalizando 11 tanques onde eram captados em torno de 102.000 litros de leite por mês.  

Assim de acordo com a presidente da associação 

 
tínhamos uma parceria com este laticínio onde ele devolve parte deste leite 
pasteurizado e empacotado para a APRD entregar nas políticas públicas onde 
temos contratos com as Prefeituras e outros. Participamos de pregões, leilões e 
licitações para a venda desta mercadoria. Por se tratar de um beneficiamento 
terceirizado havia um custo operacional de R$ 0,40. O valor obtido da venda 
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deduzidas as despesas operacionais e o custo da terceirização o valor das sobras 
por litro de leite era distribuído para os produtores associados de acordo com 
sua produção.  
 

Em 2011 a associação elaborou um plano de negócio com 28 associados, como mostra 

a foto 1, tendo como objetivo a construção de um mini laticínio, devido ao fato de não possuírem 

um local para estocar produtos para a venda, assim como também para adquirir uma câmara fria 

para viabilizar o aumento da produção. 

Além da construção do mini lacticínio (figura 10), fazem parte do plano, a aquisição do 

terreno, a compra de dois caminhões para coleta de leite e dos equipamentos do mini lacticínio. 

 

Foto 1. Reunião para discutir a elaboração do plano de negócio do Microbacias II 

 

      

Fonte: APRD, 2017. 

 

De acordo com o assistente técnico, o plano de negócios foi apresentado e aprovado no 

ano de 2011, porém devido à burocracia, tais como, necessidade de alvará da prefeitura, de 

licenciamento ambiental e da liberação de todos os documentos, a construção do mini lacticínio 

foi iniciada somente no final do ano de 2014 e finalizada no ano de 2017, como mostra a foto 2. 

A foto 3 foi feita no dia da entrega do mini lacticínio. 

De acordo com o assistente técnico, o valor do investimento da câmara fria foi de R$ 

195.000,00, sendo que 30% deste valor foi custeado pela APRD perfazendo-se um valor de R$ 

58.500,00. Parte deste valor será custeado pela associação e parte será custeada pelos próprios 

beneficiários. Visto que o leite é comercializado pela APRD, será descontado um valor por litro 

por um determinado período para restituir o valor da contrapartida garantindo, assim, maior 

envolvimento dos produtores rurais. 
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No total, o plano de negócio foi aprovado com o valor de R$ 1.166.000,00, sendo que o 

valor recebido foi de R$ 794.980,87 reais, para cobrir o restante desse valor referente a 

contrapartida foi realizado um empréstimo através do Fundo de Expansão do Agronegócio 

Paulista (FEAP)4. 

 

Figura 10. Área de construção do mini lacticínio 

 

Fonte: APRD, 2011, p.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 O Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – o Banco do Agronegócio Familiar (Feap/Banagro) é um fundo 
do Governo do Estado de São Paulo, executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que fortalece e 
apoia o desenvolvimento dos produtores rurais, pescadores artesanais, suas cooperativas e associações em todo o 
Estado por meio de linhas de crédito para diversas atividades agropecuárias, subvenção do prêmio de seguro rural e 
de taxas de juros (Disponível em< http://www.agricultura.sp.gov.br/quem-somos/feap-credito-e-seguro-rural/> 
Acesso em 22/06/2018). 
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Foto 2. Construção do mini lacticínio e o escritório da APRD 

 

      

 

Fonte: Disponível em< http://www.portalregional.net.br/noticias/?id=66603> Acesso em 

21/06/2018. 

 

Foto 3. Entrega do mini lacticínio para a APRD 

 

Fonte: Disponível em< http://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/alckmin-

entrega-laticinio-da-associacao-dos-produtores-rurais-de-dracena-3/> Acesso em 21/06/2018. 
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Na parte interior do mini lacticínio os seguintes equipamentos foram comprados: uma 

câmara fria, caixas para estocar produtos, prensa para selar, tanques de abastecimento de leite                       

e, por fim, o caminhão para a coleta de leite. (Fotos 4, 5, 6 e 7). 

 

Foto 4. Prensa para selar os pacotes do produto da APRD  

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018 

 

Foto 5. Caixas para receber o leite ensacado para a distribuição 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
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Foto 6. Tanque de recebimento do leite dos associados  

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018 

 

Foto 7 – Caminhão para a coleta do leite 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

De acordo com a presidente da associação, há uma alta demanda no mercado consumidor 

na região de Dracena. Somente as unidades prisionais próximas adquirem aproximadamente mais 

de 1 milhão de litros de leite mensais através do Programa Paulista da Agricultura de Interesse 
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Social (PPAIS), conforme se verifica na Tabela 9. Também como consta na tabela 10, outro 

mercado consumidor importante para o leite da associação são as escolas que absorvem cerca de 

125 mil litros de leite para o ano, através do PNAE. 

 

Tabela 9. Venda de leite para as unidades prisionais na região de Dracena pela APRD no 

ano de 2017 

Unidades Prisionais Quantidades (em litros) 
Dracena 96.000* 
Junqueirópolis 208.000* 
Tupi Paulista 180.000* 
Centro de Progressão – Pacaembu 128.000* 
Regime Fechado – Pacaembu 228.000 
Irapuru 260.000* 
Total 1.100.000* 

*Volume em litros de Leite. 
Fonte: APRD, 2018. Org. Alan Vinhaes. 

 

Tabela 10.  Quantidade de leite vendida pela associação APRD ao PNAE entre 2012 e 2014 

(Em litros) 

Municípios 2012 2013 2014 Total 
Dracena 20.000 22.140 41.000 83.140 
Junqueirópolis - 16.000 16.000 32.000 
Monte Castelo 3.000 3.500 4.000 10.500 
Pauliceia 4.000 4.000 4.000 12.000 
Total 27.000 45.640 65.000 125.640 

Fonte: APRD, 2018. Org. Alan Vinhaes. 

 

Outro destaque da APRD citado na entrevista com a presidente da associação e o 

assistente técnico administrativo foi que a associação também possui associados vinculados a 

outra política pública, o PAA. 

Após a finalização do plano de negócio em 2016, foi constituída, juntamente com a 

associação da APRD, uma cooperativa que, de acordo com o assistente técnico, se constitui numa 

outra organização que utiliza o mesmo endereço. De acordo com o entrevistado 

 
tem coisa que é feita por meio da associação e outras pela cooperativa. A 
associação e a cooperativa possuem diretorias distintas, são entidades distintas, 
tudo distinto e pessoas e personalidades jurídicas distintas, eu consigo entrar pelo 
projeto de Microbacias II em nome da associação APRD e também conseguimos 
recentemente entrar com a da cooperativa. Então tenho alocado aí um bom 
recurso na ordem de 800 mil para associação e mais 800 mil para a cooperativa. 
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Assim, o plano de negócio da associação APRD teve 28 associados participantes com o 

objetivo de construir o mini lacticínio e adquirir os equipamentos para pasteurização de leite e 

processamento de seus derivados.  

Já o plano de negócio da COOPADRA (figura 11), possui 30 associados e teve como 

finalidade a construção do escritório, de um barracão e de adquirir os equipamentos para o 

processamento de alimentos, como é mostrado nas fotos 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 e 15. 

 

Figura 11. Logotipo da COOPADRA 

 

Fonte: Disponível 

emhttps://www.facebook.com/mentamaquinas/photos/pcb.1934531533230940/1934531166564

310/?type=3 Acesso em 22/07/2018. 
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Foto 8. Escritório da COOPADRA e da APRD 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018 

 

Foto 9. Máquina seladora a vácuo 

  

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
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Foto 10. Mesa para lavagem dos produtos da COOPADRA 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Foto 11. Cubetadeira 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
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Foto 12. Descascador 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018 

 

Foto 13. Centrífugas 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

 



72 
 

 
 

Foto 14. Lavador por turbilhonamento 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018 

 

Foto 15. Cortadora de folhas e hortaliças 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018 

 

A COOPADRA também tem feito o processamento de polpas das seguintes frutas: 

abacaxi, acerola, goiaba e maracujá. As polpas e os produtos hortifrutigranjeiros são vendidos nos 
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mercados da região e destinados ao PNAE em oito municípios: Pacaembu, Irapuru, Tupi Paulista, 

Dracena, Panorama, Santa Mercedes e Pauliceia. As fotos 16, 17, 18, 19 e 20 mostram o processo 

de produção das polpas pela COOPADRA. 

 

Foto 16. Embalagens de polpa pela COOPADRA 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018 

 

Foto 17. Máquina para a produção de polpas 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
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Foto 18. Máquina para processamento de polpas 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Foto 19. Ensacadores de polpas 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
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Foto 20. Polpas de Abacaxi, acerola e maracujá da COOPADRA 

 

          

 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Para o processamento de alimentos, de acordo com a presidente da associação, foram 

feitos cursos sobre o manuseio dos equipamentos através da CATI e esses alimentos foram 

destinados aos mercados da região de Dracena, como se verifica nas fotos 21 e 22. 
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Foto 21. Alimentos processados pela COOPADRA 

 

           

Fonte: Disponível em 

https://www.facebook.com/mentamaquinas/photos/pcb.1934531533230940/1934531166564310

/?type=3  Acesso em 22/06/2018. 

 

Foto 22. Equipe de trabalhadores da COOPADRA – APRD no processamento de 

alimentos 

 

Fonte: Disponível 

emhttps://www.facebook.com/mentamaquinas/photos/pcb.1934531533230940/1934531166564

310/?type=3 Acesso em 16/07/2018. 
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A APRD e a COOPADRA têm vendido cada vez mais produtos para a merenda escolar, 

por meio do PNAE, possuindo convênios com oito municípios. A intenção é a de que essa rede 

contribua para ampliar as vendas e, consequentemente, aumentar a renda média dos produtores 

rurais. 

As fotos 23 e 24 mostram o caminhão de transporte dos produtos que foi adquirido por 

meio do plano de negócio da APRD e os alimentos entregues pelos produtores rurais na 

associação. 

De acordo com a presidente da APRD, 

 

esses alimentos são passados por uma vistoria, não é qualquer porcaria que vem 
para cá não senhor, afinal temos que manter qualidade e com qualidade 
conseguimos nesses últimos anos cada vez mais valorizar nosso produto (...) 
esses associados aqui já têm uma certa qualidade, quando fizemos nossa primeira 
reunião já foi cobrado a qualidade e quando vem alguma caixa com alimento 
estragado ela é descartada e terá um abatimento no valor de recebimento dele. 

 

Foto 23. Alimentos destinados ao PNAE 

 

   

Fonte: Alan Vinhaes, 2018 
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Foto 24. Caminhão para distribuição dos produtos da APRD - COOPADRA 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Por fim, de acordo com o assistente técnico, tanto para a APRD quanto para a 

COOPADRA o Microbacias II, desde o primeiro plano de negócio executado, possibilitou a 

ampliação do faturamento e a cada ano a tendência é aumentar já que agora a associação e a 

cooperativa aumentaram a sua capacidade de produção para atender as políticas públicas como 

o PAA, PNAE, PPAIS. 

Segue no próximo capítulo o levantamento de dados do EDR de Presidente Venceslau e 

a caracterização do município. 
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6. O EDR de Presidente Venceslau 
 

O EDR de Presidente Venceslau é composto por 11 municípios (figura 12), quais sejam: 

Caiuá, Euclides da Cunha Paulista, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Piquerobi, 

Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Ribeirão dos Índios, Rosana, Santo Anastácio e 

Teodoro Sampaio. Sua área abrange 8.832 km², sendo equivalente a 3,56% do território paulista. 

No quadro 9, estão indicadas as associações dos municípios que possuem planos de 

negócio aprovados e que atualmente estão em execução. Dos três planos de negócios aprovados, 

dois se constituem na implantação de packing houses.5 

 

Figura 12 – Localização do EDR de Presidente Venceslau 

 

Fonte: Hespanhol, 2010. 

 

                                                 
5 O conceito de Packing house popularmente conhecido como "barracão". Trata-se de uma unidade de 
beneficiamento, onde se podem concentrar os produtos de diversos associados, classificando, lavando, 
embalando, paletizando e formando cargas para o mercado consumidor (Associação União Agropecuária 
do Assentamento “Luís Moraes Neto, 2012, p. 2). 
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Quadro 9. Municípios com plano de negócio aprovado no Microbacias II no EDR de 
Presidente Venceslau 

Município Associação Cadeia Produtiva Empreendimento 

Caiuá Associação União 
Agropecuária do Assentamento 

Luís Morais Neto 

Hortifruti Packing House 

Euclides da Cunha 
Paulista 

Associação Vitória Viva 
Assentamento Rancho Grande e 

Santa Rosa 

Pecuária Leiteira Implantação de 
Agroindústria 

Presidente Venceslau Associação de Produtores 
Rurais Campos Verdes do 
Assentamento Primavera 

Hortifruti Packing House 

Fonte: Disponível em< http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/resultados-iniciativas-negocio> Acesso em 
23/07/2018. 

 
A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento da Fazenda Santa Rita 

III, localizada no município de Caiuá desistiu do projeto devido à elevada burocracia exigida. Já 

no município de Mirante do Paranapanema ainda não foi iniciada a implantação do projeto pela 

Cooperativa de Pescadores e Produtores da Agricultura Familiar (COOPPAF), pois o projeto está 

novamente em fase de correção. Há previsão da construção de um abatedouro de peixes e a 

infraestrutura de transporte foi barrada temporariamente pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (CETESB6), de acordo com o engenheiro agrônomo da CATI de Presidente 

Venceslau. 

Verifica-se no quadro 10, que houve grande número de manifestações de interesse dos 

agricultores familiares na primeira chamada do projeto, mas, como ressalta o engenheiro da 

CATI de Presidente Venceslau, esse número foi caindo devido à grande burocracia exigida pelo 

projeto e a necessidade de elaborar um bom plano de negócio para ser aprovado, fazendo com 

que algumas associações desistissem de submeter propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Disponível em< 
http://www.cetesb.sp.gov.br/> Acesso em 22/07/2018.  
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Quadro 10. Manifestação de Interesse e os planos de negócios aprovado no EDR de 
Presidente Venceslau 

Chamadas Manifestação 
de Interesse 

Número de Planos de Negócios 
submetidos 

Número de Planos de 
Negócios aprovados 

1º 23 16 2 
2º 1 0 0 
3º 1 1 0 
4º 2 2 1 
5º 11 10 1 
6º 13 13 3 

Fonte: EDR de Presidente Venceslau 
 

Na tabela 11 constam os dados referentes aos planos de negócios. Nota-se em que 

algumas o plano já foi executado, porém algumas ainda aguardam o licenciamento ambiental da 

CETESB. De acordo com o engenheiro da CATI, dificilmente essas associações irão conseguir 

cumprir com o plano de negócio, já que desde de 2015/16 as construções não têm sido 

autorizadas. 

 

Tabela 11. Associações no EDR de Presidente Venceslau com propostas de negócio em 

andamento 

Associação Chamada Valor Total Valor Apoiado % Realizado Observação 
Associação União Agropecuária do 
Assentamento Luis Morais Neto 1 758.146,02 530.702,21 85,00%  
Associação de Produtores Rurais 
Campos Verdes do Assentamento 
Primavera 1 843.233,00 590.263,10 98,00%  
Associação Vitória Viva 
Assentamento Rancho Grande e Santa 
Rosa 4 774.690,57 542.283,40 98,00%  
Associação Força Feminina do 
município de Mirante do 
Paranapanema 5 656.422,20 459.495,54 3,00% 

Aguardando 
licenciamento 

CETESB 
Cooperativa de Pescadores e 
Produtores da Agricultura Familiar – 
COOPPAF 5 573.350,00 394.222,50 3,00% 

Aguardando 
licenciamento 

CETESB 

Associação dos Produtores Rurais 
Direitos Iguais 6 524.225,03 365.957,52 3,00% 

Aguardando 
licenciamento 

CETESB 
Associação dos Produtores Rurais dos 
Assentamentos Santo Antonio da 
Lagoa, São José da Lagoa e Santa Rita 
da Lagoa 6 191.530,00 134.071,00 87,00%  
Associação dos Miniprodutores Rurais 
da Gleba Ribeirão Bonito 6 303.960,57 212.772,40 10,00% 

Início das 
obras 

Fonte: EDR de Presidente Venceslau. Org. por Alan Vinhaes, 2018. 

 

A burocracia para a elaboração de um plano de negócio e a falta de empenho fizeram 

com que diminuísse o número de manifestações de interesse em elaborar um plano de negócio. 
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Apenas na quinta chamada o número de proposta voltou a ser significativo, entretanto apenas na 

sexta chamada foram aprovados os planos de negócios dos municípios de Caiuá, Euclides da 

Cunha Paulista e Presidente Venceslau. 

Na tabela 12 são apresentados os dados referentes ao efetivo populacional em 2010 dos 

três municípios pertencentes ao EDR de Presidente Venceslau que foram pesquisados, bem como 

a população estimada para o ano de 2016. 

 

Tabela 12. População total dos municípios pesquisados pertencentes ao EDR de 
Presidente Venceslau – 2010 e a população estimada em 2016 

 

*Estimativa 
Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico de 2010 e 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/default.shtm. 

 
No quadro 11 são indicadas as associações, municípios e as cadeias produtivas que 

possuem planos de negócios em execução. Nota-se o baixo número de agricultores que participa 

e isto se deve a desistência em razão da burocracia (demora para a execução do plano de negócio) 

e ao receio dos agricultores em assumir compromissos financeiros. 

 

Quadro 11. Municípios com Planos de Negócios aprovados pelo Microbacias II no EDR 
de Presidente Venceslau 

Associação ou Cooperativa Municípios Cadeias 
Produtivas 

Número de 
Agricultores que 
Participam dos 

Planos de Negócios 
Associação União Agropecuária 
do Assentamento Luís Morais 
Neto 

Caiuá-SP Hortifruti 25 

Associação Vitória Viva 
Assentamento Rancho Grande e 
Santa Rosa 

Euclides da Cunha 
Paulista-SP 

Pecuária 
Leiteira 

33 

Associação de Produtores Rurais 
Campos Verdes do Assentamento 
Primavera 

Presidente 
Venceslau-SP 

Hortifruti 29 

Fonte: EDR de Presidente Venceslau 

 

No próximo item é apresentado o processo histórico do município de Presidente 

Venceslau e também da Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento 

Primavera. 

Municípios 2010 2016* 

Caiuá 5.039 5.628 

Euclides da Cunha Paulista 9.585 9.600 
Mirante do Paranapanema 17.059 18.056 

Presidente Venceslau 37.710 39.746 

Total 69.393 73.030 
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6.1. O processo histórico do município de Presidente Venceslau 

 

De acordo com o site cidades do meu Brasil, o município de Presidente Venceslau teve 

seus primeiros desbravadores por volta de 1906, quando a empresa Diedrichsen & Tibiriça, 

pertencente ao Dr. Francisco Tibiriçá e ao Coronel Arthur de Aguiar Diedrichsen, iniciou a 

construção de uma rodovia ligando o município paulista e o sudoeste do então estado de Mato 

Grosso. 

Ainda de acordo com o site,  

 
A colonização teve início com o estabelecimento de pequenos sítios e 
desenvolveu-se com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana à 
região em 8 de março de 1921. No local em que se fixou a equipe de engenheiros 
da ferrovia, formou-se uma povoação, denominada "Coroados" por terem sido 
encontrados na região muitos índios desse grupo. Segundo registros da época, 
seu primeiro povoador foi Pascoal Alexandre, que ali se estabeleceu com um 
"bolicho", espécie de botequim e casa de jogo. 
 

Em dezembro de 1921 foi inaugurado a estação da Estrada de Ferro com o nome de 

Presidente Venceslau. Em abril de 1923, chegaram os primeiros migrantes alemães, italianos e 

espanhóis. 

Presidente Venceslau recebeu trabalhadores nacionais e estrangeiros em busca de terras 

baratas e férteis. Esses novos territórios foram ocupados rapidamente graças aos cultivos 

realizados.  

Foi no dia 12 de dezembro de 1925, pela Lei 2085A, que foi criado o Distrito de Paz de 

Presidente Venceslau. Em 2 de setembro de 1926, pela Lei 2, 133, passou a categoria de 

Município, instalado em 13 de maio de 1927.  

Em 30 de novembro de 1938, pelo Decreto n. 9775, foi decretada Comarca de Presidente 

Venceslau, instalada em 23 de abril de 1939. 

No município de Presidente Venceslau (figura 13), atuam oito associações de 

Produtores Rurais, quais sejam: Campos Verdes do Assentamento Primavera, que conseguiu 

aprovar um projeto no Microbacias II; Associação dos Produtores Rurais do Assentamento 

Tupanciretã de Presidente Venceslau – APRATPV; Associação dos Produtores Rurais do 

Assentados (APRA); Associação Renascer dos Produtores Rurais do Assentamento Primavera 

de Presidente Venceslau; Associação dos Produtores Rurais da Colônia; Associação dos 
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Produtores Rurais (RADAR); Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Estadual São 

Camilo; e, Associação Agropecuária dos Produtores Rurais Assentados (A.A.P.R.A.). 

 

Figura 13. Localização do município de Presidente Venceslau na Microrregião Geográfica 
de Presidente Prudente 

 

 

Já em relação ao crescimento populacional, o município de Presidente Venceslau, 

possuía em 2010, 37.915 pessoas de acordo com o censo demográfico do IBGE. Entre os anos 

1970 e 2010 houve expansão de 45,96% na população de Presidente Venceslau, como se observa 

na tabela 13. 

 

Tabela 13. Dados demográficos de Presidente Venceslau 

Anos População Variação (Em %) 

1970 25.976 - 

1980 30.160 16,11% 

1991 36.120 19,79% 

2000 37.747 4,49% 

2010 37.915 0,44% 
Fonte: IBGE, 2010 
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Por fim, segue no próximo item o levantamento de dados sobre a Associação de 

Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera que possui um plano de negócio 

apoiado pelo Microbacias II em execução. 

 

6.1.1. A Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do 
Assentamento Primavera 

 

A Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera (figura 

14), localizada no município de Presidente Venceslau, foi fundada no ano de 2003, tendo como 

motivação inicial o uso compartilhado de um trator doado, a partir do estabelecimento de uma 

parceria entre o governo estadual e a prefeitura do município de Presidente Venceslau. 

 

Figura 14. Logotipo Packing House da Associação de Produtores Rurais Campos Verdes 

do Assentamento Primavera 

 

Fonte: Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera, 2012, p.36. 

 

O presidente da associação nos informou, por meio de entrevista, que ficou sabendo do 

projeto de Microbacias II por meio da divulgação da Casa da Agricultura do próprio município. 

A estrutura organizacional da Associação Campos Verdes (figura 15), com a 

implantação do Projeto Packing House está representada no seu organograma funcional. 
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Figura 15. Estrututa Organizacional da Associação de Produtores Rurais Campos Verdes 

do Assentamento Primavera 

 

Fonte: Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera, 2012, 

p.22. 

 

A proposta do Packing House é concentrar os produtos de 29 produtores rurais que 

participam do projeto de Microbacias II, oferecendo uma variedade de sementes e mudas de 

produtos hortifrutícolas para o cultivo desprotegido e em estufas com o emprego da irrigação por 

gotejamento. No Packing House são realizadas as tarefas de classificar, lavar (higienizar), 

melhorar a aparência dos produtos, embalar, resfriar e paletizar. A associação comercializa, 

controla a oferta, forma cargas para o mercado consumidor, busca reduzir dos custos de 

transporte e reter produtos de menor qualidade. 

Este sistema de produção tem como características:  

 

“o uso intensivo da matéria orgânica para manter a fertilidade do solo e 
favorecer a microvida do solo; a diversificação da propriedade quanto ao cultivo 
(policultura); minimização/eliminação do uso de energia fóssil (petróleo), 
insumos (agroquímicos) e tecnologias importadas; as práticas de cultivo 
mínimo e a integração da produção vegetal/ animal e a manutenção de matas 
nativas (Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento 
Primavera, 2012, p. 8). 

 

O objetivo do plano de negócio é que através dos associados se desenvolva a prática de:  
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uma agricultura alternativa que busca maximizar os benefícios sociais e a auto 
sustentabilidade; minimizar ou até eliminar a dependência de energia não 
renovável; preservar o meio ambiente através da utilização dos recursos naturais 
renováveis, onde se busca um conceito de desenvolvimento ao qual se pode 
chegar com modalidades de produção, tecnologia que têm uma base 
agroecológica; aumentar a produtividade e melhoria da qualidade dos produtos; 
integrar melhores práticas de manejo do solo e da água e sistemas de produção 
mais competitivos e sustentáveis; fortalecer a capacidade organizacional e 
gerencial da Associação Campos Verdes; e  ´promover uma participação mais 
ativa dos associados para se integrarem de forma competitiva nas cadeias 
produtivas, na região onde existe competitividade (Associação de Produtores 
Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera, 2012, p. 9). 
 

Os principais canais de comercialização da associação são o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), alguns 

supermercados (Pinheirão, Ulian e Fruti Verde) e a feira livre localizada no município de 

Presidente Venceslau. 

Verifica-se na tabela 14, que os principais produtos produzidos pelos associados da 

associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera, são hortaliças, 

frutas e tubérculos, que juntas perfazem mais de 50% do total. 

 

Tabela 14. Produtos que a Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do 
Assentamento Primavera produziu no ano de 2016 

Produtos Produção Kg. 

Hortaliças Tuberosas 100.920,0 
Hortaliças com frutos 129.504,0 
Coco 34.848,0 

Melancia 46.500,0 
Frutas Diversas 27.972,0 
Goiaba 7.308,0 

Milho Verde 40.524,0 
Banana 14.436,0 
Feijão 17.520,0 

Total 419.532,0 
Fonte: Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera, 2012. 

 

A associação fornece para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) diversos 

produtos, conforme aponta a tabela 15. O convênio com o programa expira em 2019, com a 

proposta de R$100.000,00. 
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Tabela 15. Quantidade de produtos destinados ao PAA no ano de 2018 (em quilogramas) 

Produto Tipo Quantidade  
Abacate - 700,00 
Abóbora Paulista 1.500,000 
Abóbora Seca 1.500,000 
Banana Maçã 1.000,000 
Banana Nanica 1.000,000 
Batata Doce 1.000,000 
Berinjela - 1.000,000 
Beterraba - 1.000,000 
Brócolis - 1.000,000 
Coco Verde 1.000,000 
Couve - 1.500,000 
Espinafre - 800,00 
Goiaba Vermelha 2.000,000 
Jaca - 1.000,000 
Jiló Redondo 1.500,000 
Laranja Seleta 1.500,000 
Limão - 1.500,000 
Formosa Formosa 1.500,000 
Maxixe - 1.000,000 
Melancia - 2.000,000 
Milho Em espiga com palha, verde 8.000,000 
Mostarda - 800,00 
Pepino Caipira 2.000,000 
Pimentão Verde 1.000,000 
Quiabo - 1.004,000 
Raiz de mandioca Com casca 9.985,000 
Repolho - 3.000,000 
Rúcula - 1.000,000 
Tangerina Ponkan 2.028,000 

Fonte: Disponível em 

http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultatransparenciapaa.do?method=abrirConsulta> Acesso em 

11/07/2018. 

 
Em relação à capacitação técnica, a associação já possui um histórico de trabalho com 

relação ao projeto e seus associados participaram de cursos oferecidos pela CATI e ITESP.  

O engenheiro da CATI entrevistado relatou que a própria CATI disponibilizou no site 

uma relação de consultores. Estes consultores fazem seu cadastro no site, e a própria associação, 

sem nenhuma taxa escolhe seu consultor para a elaboração do plano de negócio. 

De acordo com a presidente da associação, no plano de negócio constam a construção 

de um Packing House de 300 m2 (15,00 x 20,00 m), com toda a infraestrutura necessária 

(plataforma de recepção e expedição, câmara fria, escritório, vestiários, banheiros) (foto 25 e 26); 

esteira com correia transportadora horizontal; lavadora hidrodinâmica de vegetais; centrifuga de 

vegetais em caixas plásticas; móveis e utensílios para escritório; transpaleteira com balança 

eletrônica; cortador centrífugo e um caminhão utilitário médio equipado com baú refrigerado 

com aparelho elétrico e acoplado para transporte dos produtos. 
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Foto 25. Galpão onde será realizado os procedimentos para cortar, embalar e distribuir 

os produtos da Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento 

Primavera 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Foto 26. Escritório da associação localizada dentro do galpão 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Em relação à contrapartida do projeto, os associados arcarão com 30%, representando 

um investimento de R$ 155.329,00.  Cada integrante do projeto investirá R$ 5.356,17 e os R$ 

362.434,00 restantes (70%) têm como fonte o Microbacias II. Tais valores referem-se aos 

investimentos coletivos. 
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Nas demais fotos 27, 28, 29 e 30 são monstrados o descascador, a centrifugadora, as 

caixas para separação dos produtos e a câmara fria para a preservação dos alimentos. 

Toda a construção já está pronta e em uso, porém destaca-se a grande demora para a 

liberação pela vigilância sanitária.  A previsão inicial, de acordo com a presidente, era que a 

liberação ocorresse no mês de abril de 2017, porém houve atrasos e isto ocorreu somente no 

início do ano de 2018. 

 

Foto 27. Descascador e a centrifugadora  
 

                       

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Foto 28. Caixas para separar os produtos logo após a chegada no galpão 

 
Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
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Foto 29. Cubetadeira 

 
Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Foto 30. Câmara fria para preservar os produtos  

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 
Ainda consta no plano de negócio a aquisição de mesas para a separação dos produtos, 

um lavador por turbilhonamento e um lavador pneumático, como mostrados nas fotos 31, 32, 33 

e 34. 
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Foto 31. Mesa para separação dos produtos  

 
Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Foto 32.  Cortador de folhas e hortaliças 

 
Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
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Foto 33. Lavador por turbilhonamento 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
 

 
 
Foto 34. Lavador pneumático 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2016. 
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Os associados consideram como pontos positivos do projeto Microbacias II a 

possibilidade de melhor colocação dos produtos no mercado regional. 

Em termos de rendimento os associados conseguiram realmente notar a diferença no 

preço dos produtos embalados, pois os produtos bem apresentados se destacam, como abordou a 

presidente. 

O presidente da associação também considera como pontos positivos o aumento da 

renda dos produtores rurais, o fortalecimento do associativismo, pois os poucos produtores rurais 

que aceitaram participar do plano de negócio, hoje notam a diferença, mesmo com a burocracia, 

não se arrependem em participar. 

De negativo o entrevistado relatou que faltou maior preparo das organizações para 

aderirem ao projeto de Microbacias II, pois não havia uma maturidade das organizações, não há 

conexão em muitas associações, resultando em diversos casos, em despreparo e desistência do 

plano de negócio. 
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7. Considerações Finais 
 

Procurou-se contribuir com análise e discussão sobre as políticas públicas voltadas ao 

meio rural, com foco no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e no Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II - Acesso ao Mercado. Ficou evidente a 

contribuição das políticas públicas para o fortalecimento das associações, pois elas passaram a 

proporcionar maior rentabilidade aos associados, consequentemente uma melhor qualidade de 

vida. 

Porém, a exemplo de outras políticas públicas, Neves Neto (2014, p. 98) resalta que o 

projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado 

 

é altamente seletivo e excludente, por priorizar um pequeno número de 
produtores (inseridos num plano de negócio) e se restringir às organizações 
rurais com maior nível de capitalização, as quais normalmente apresentam 
condições mais favoráveis para enfrentar as vicissitudes do mercado, 
independente do apoio oficial. Novamente, os produtores rurais 
descapitalizados, que enfrentam graves problemas ambientais em suas 
propriedades ficarão à margem dessa política pública, financiada com recursos 
de toda a sociedade. 

 

Essas melhorias ficaram evidentes através dos trabalhos de campo realizados nos 

municípios de Dracena e Presidente Venceslau quando foram entrevistados os presidentes das 

associações, os assistentes administrativos e os engenheiros agrônomos da CATI. 

Tanto na Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera 

(APRD) como na cooperativa COOPADRA, passou a ocorrer maior agregação de valor aos 

produtos após a implementação dos planos de negócios apoiados pelo Projeto de Microbacias II, 

o que viabilizou a construção de galpão e a compra de máquinas, equipamentos e de caminhão 

para transportar os produtos. 

Em relação a Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento 

Primavera de Presidente Venceslau, houve a construção do packing house e a compra dos 

equipamentos necessários, os quais estão em uso, porém destaca-se a demora para da CETESB 

para conceder o licenciamento e liberar o funcionamento. 

No entanto, pode-se observar que nos EDRs de Dracena e de Presidente Venceslau a 

procura para a elaboração de planos de negócios tem diminuído a cada ano, primeiro devido a 

burocracia, segundo devido à falta de mão de obra ou pela idade avançada dos produtores rurais 

resultando no arrendamento das terras para as usinas de cana-de-açúcar da região. 

Em relação ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), até ao ano de 2015 o 



96 
 

 
 

programa possuía um orçamento que contribuía expressivo, porém com a mudança de governo e 

as recentes descobertas de desvios de dinheiro, ocorreu a queda no orçamento do programa, o 

que tem prejudicado os produtores rurais que perderam essa fonte de renda.  

Dentre os dois EDRs estudados apenas o EDR de Presidente Venceslau conseguiu a 

renovação do PAA para a Associação de Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento 

Primavera de Presidente Venceslau até ao ano de 2019; as demais associações não obtiveram 

sucesso. 

Conclui-se que as políticas públicas destinadas aos produtores rurais conseguiram, em 

alguns momentos, atingir seus objetivos, em outros casos não. O Projeto de Microbacias II, 

apesar das suas limitações, atingiu seu público alvo, já o PAA desde a sua criação em 2003, 

atingia o público alvo, principalmente nas regiões mais necessitadas como Norte e Nordeste, 

porém com a queda no orçamento, novamente esses produtores rurais ficaram à mercê. 

Por fim, a pesquisa evidenciou a importância dessas políticas públicas para o espaço 

rural, porém é necessário o aprimoramento delas, tanto por parte dos gestores, analisando e 

corrigindo as falhas, quanto dos produtores envolvidos. 
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Anexo 
 

Formulário dos produtores rurais participantes do Microbacias II e do PAA-CONAB  

Data:____/____/___________     

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do entrevistado (a):_____________________________________________  

1.2. Nome da propriedade rural: _____________________ 

1.3. Estado Civil: _______________________________ 

1.4. Idade: ________________________________   

1.5. Escolaridade: (  ) Fundamental incompleto (  ) Fundamental completo (  ) Médio incompleto 
(  ) Médio completo  

1.6. Onde residem os membros de sua família? ________________________ 

todos residem na mesma casa, dentro da propriedade/lote (  ) Sim   (  ) Não 

Os filhos casados moram em casa separada (mas dentro da propriedade/lote) (  ) Sim (  ) Não 

Se não, onde os filhos moram? ____________________________________________              
Outros integrantes da família moram na propriedade ( ) Sim  (  ) Não. Se sim, 
Quem?___________________  

1.7. Há quanto tempo possui a propriedade/lote: 

(  ) Menos de um ano;    (  ) Entre 1 a 10 anos;   (  ) Entre 11 a 20 anos;  (  ) Entre 21 a 30 anos;  
(  ) acima de 30 anos        

2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE PRODUTIVA:  

2.1. Condição do produtor em relação à propriedade/lote: (  ) proprietário   (  ) assentado   (  ) 
arrendatário  (  ) Parceiro (  ) Outro:______________________________________  

2.2. Qual é o tamanho da propriedade/lote? ____________alqueires / ________hectares  

2.3.  Possui ou destina área em arrendamento ou parceria? (  ) Não  (  ) Sim.  Se sim, quantos 
alqueires _____/hectares______ 

2.4. Qual é o tipo de mão de mão de obra utilizada na propriedade/lote?  (  ) somente familiar. 
Quantas pessoas? ______  Em qual fase do processo produtivo? _______________________  (  
) Empregados Permanentes. Quantos? _______Em qual fase do processo 
produtivo?_________________ (  ) Empregados Temporários. Quantos?_______   Em qual fase 
do processo produtivo?________________ 

2.5. Algum membro da família trabalha fora da propriedade/lote? (   ) sim (   ) não  

Membro: __________________________  

Profissão: _______________________ Local de trabalho:____________________ 
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2.6. Algum membro da família recebe aposentadoria/pensão? Se sim, quem? 
______________________________________________________________________  

2.7. Como é composta a renda familiar: Pode ser assinalada mais de uma alternativa  

(  ) Somente por meio da  produção  agropecuária  (  ) da aposentadoria  (  ) outras rendas        (  
)arrendamento de terras, aluguel de casas) (   ) Trabalho fora da propriedade 
Outros:______________________________________________________________  

2.8. Em relação à renda (monetária) familiar, ela gira em torno de: (Base R$ 937,00 - julh/2017). 
(   ) Menos de 1 salário mínimo   (   ) Entre 1 e 2 salários mínimos            (   ) Entre 2 e 3 salários 
mínimos               (   ) Entre 3 e 4 salários mínimos   (   ) Mais que 4 salários mínimos 

3. PAA-CONAB e Microbacias II 

3.1. Como SENHOR(a) ficou sabendo da existência dos programas?  (   ) por intermédio da 
associação de produtores   (   ) por intermédio do agrônomo da Casa da 
Agricultura/ITESP/INCRA (   ) por intermédio de outro produtor rural (   ) outra forma. 
Qual?__________________________________________________________________ 

3.2. Participante do PAA-CONAB (  ) Sim (  ) Não       Microbacias II (  ) Sim   (  ) Não  

3.3. A partir de que ano começou a entregar produtos para o PAA-CONAB? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   

3.4. Quais produtos o Senhor(a) entrega para o PAA-CONAB? Qual é a quantidade 
(caixa/quilogramas)? 

________________________________________________________________________              

3.5. Com relação ao PAA-CONAB, qual é a frequência de entrega dos seus produtos?  

 (   )semanal   (  ) quinzenal (   ) mensal.   

3.6. Quem é responsável pela entrega dos produtos? (   ) agricultores   (   ) associação    (   ) 
cooperativa (    ) Prefeitura Municipal      (    ) Entidades                

3.7. Já teve alguma dificuldade e/ou problemas de atraso no pagamento pela CONAB? 

 ( ) sim   ( ) não.  Se sim, por qual 
motivo?_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

3.8. Senhor(a) melhorou algum aspecto da produção após ter entrado no PAA e no Microbacias 
II  (  )Sim  (  )Não .Em caso afirmativo, quais aspectos foram melhorados? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   

3.9. Qual é o valor que o Senhor(a)  recebe por ano dos programas da CONAB ?  

(  ) Menos de R$ 1.000,00 (  ) Entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00 (  ) Entre  R$ 5.000,00 e R$ 
10.000,00 (  ) Entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00 (  ) Entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00  
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3.10.  A associação cobra alguma quantia (ou porcentagem) do que o Senhor(a) entrega para o 
PAA-CONAB? Sim(   ) Não(   ) Em caso afirmativo, qual percentual e qual a finalidade? 
______________________________________________________________________ 

3.11. Como o Senhor(a) avalia os programas PAA-CONAB e o Microbacias II?  (   ) Ótimo  (   ) 
Bom  (    ) Regular (    ) Ruim      (    ) Péssimo 
Justificar:______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

3.12.Na sua opinião, o que poderia ser melhorado nos programas (CONAB e o Microbacias 
II)?______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

3.13. Além do PAA, qual é o outro meio de venda de seus produtos?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.14. Quais são suas maiores dificuldades enfrentadas?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.15. Quais são seus produtos produzidos em seu lote?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Roteiro para a entrevista de representantes das associações de produtores rurais nos 
municípios de Dracena e Presidente Venceslau com o plano de negócio aprovado no 
Microbacias II. 

Data ...../...../..... 

Nome do entrevistado ____________________________________ 

2. Função ______________________________________________ 

3. Tempo na Função _____________________________________ 

Perguntas: 

1- Como a associação/cooperativa ficou sabendo do Programa de Microbacias II? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2- No que consiste o Plano de Negócio aprovado? Quais investimentos que serão realizados? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3- Quantos produtores estão inscritos no Plano de Negócio? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4- O grupo já tinha experiência em cultivar tal produto, ou teve que haver adaptação para participar da 

proposta em conjunto? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

5- Como foi escolhido o consultor para elaborar a proposta de negócio? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

6- Como foram conseguidos os recursos para dar a contrapartida financeira exigida pelo Microbacias 

II? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

7- Quais as expectativas dos associados em relação ao Plano de negócios (em relação à inserção no 

mercado, a ampliação da produção e da renda)? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

8- Com relação ao Programa de Microbacias II, no que ele é positivo? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

9- Com relação ao Programa de Microbacias II, no que ele é negativo? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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  10 - Algum produtor recusou-se a participar do plano de negócio? Ou desistiu? Por quê? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

      11- O valor é dividido igualmente entre os participantes do plano de negócio? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

      12- Se não é dividido, qual é a forma de distribuição? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 


