
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO
AGRONEGÓCIO DE CAMPINAS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA ÀS ÁREAS RURAIS DE BARÃO GERALDO E
AMARAIS

A Visita Técnica ocorreu no dia 13 de Agosto de 2014, no âmbito das atividades do

Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  e  do Agronegócio  do Município  de

Campinas. A visita compreendeu as áreas rurais de Barão Geraldo e Amarais como

parte  do  diagnóstico  do  território  rural  do  Município  enquanto  subsídio  para  a

elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Foram realizadas visitas à

Fazenda Tozan, ao Sítio Santa Isabel e ao Sítio São José.

Estiveram presentes os senhores Francisco de Andrade Nogueira Neto (representando

o Sindicato Rural de Campinas),  Claudinei  Barbosa (Centrais  de Abastecimento de

Campinas S.  A),  Francisco Rodrigo Martins (Coordenadoria  de Assistência Técnica

Integral), Adriana Renata Verdi (Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio), Luiz

Guilherme  Rebello  Wadt  e  Ana  Lúcia  Penteado  (Empresa  Brasileira  de  Pesquisa

Agropecuária,  Meio  Ambiente),  José  Carlos  Feltran  (Instituto  Agronômico  de

Campinas),  Wellington  Verinaud  Brotto  (Sindicato  dos  Empregados  Rurais),  Lucca

Vichr  Lopes  e  Nivaldo  Antônio  da  Silva  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento

Econômico, Social e de Turismo), José Amauri Dimarzio (Presidente e Representante

da  Sociedade  Civil),  Adriano  Luiz  Tonetti  e  Isabel  Figueiredo  (Faculdade  de

Engenharia Civil, Unicamp), Silvia Giusti e Marlene Simarelli.

Fazenda Tozan

A visita se iniciou pela Fazenda Tozan, fundada por imigrantes italianos no Século XIX

e adquirida  por imigrantes japoneses na década de 1920.  Localiza-se ao norte do

Distrito  de  Barão  Geraldo,  na  Colônia  japonesa  Tozan.  A  propriedade  preserva

importantes  artefatos  históricos  referentes  à  colonização  japonesa  no  Brasil  e  à

Revolução  de  1932  (quando  a  Fazenda  foi  utilizada  como  trincheira).  A Fazenda

possui área total de 900 hectares, produzindo Café (300 hec) e Milho (100 hec).  Já

foram  produzidas  outras  culturas  como  arroz  e  tomate,  que  não  se  adaptaram à

região.

Turismo Rural: a propriedade possui importante patrimônio histórico de ocupação do

Município, contando inclusive com um pequeno museu. Realiza visitas monitoradas

adaptadas ao público alvo, em geral escolas e estrangeiros (provindos principalmente

do Japão, Holanda e Alemanha). A atividade constitui parte importante da renda da

Fazenda, apesar de não realizar grande divulgação.
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Expansão urbana:  foram relatados casos de furto de produção e equipamentos.  A

produção apresenta resultados econômicos negativos,  tendo recebido propostas do

setor imobiliário.  Têm a expectativa de que toda a região esteja urbanizada em 10

anos.

Mão de obra: a Fazenda possui cerca de 40 funcionários efetivos e 40 funcionários

intermitentes  para  épocas  de  colheita.  Por  encontrarem  dificuldades  em  contratar

trabalhadores qualificados na região, a mão de obra temporária provém da Bahia e de

Sergipe (permanência  média  de 3 a  4 meses).  Em 2013 foi  relatado óbito  de um

funcionário  em  decorrência  de  Febre  Maculosa,  transmitida  por  capivaras  que

circundam a região.

Recursos hídricos: a produção foi bastante afetada pela atual crise hídrica pela qual

passa a  região.  A produtividade  do cultivo  de café  caiu  de 60 sacas/hec para  30

sacas/hec devido a baixa precipitação pluvial e aos poços secos. Há nascentes em

propriedades vizinhas, mas estas geralmente utilizam toda a água antes que o curso

d’água adentre a Fazenda.

Sítio Santa Isabel

O Sítio  produz  flores  ornamentais,  das  variedades  crisântemo,  antúrio  e  flores  do

campo a  partir  de  técnica  produtiva  avançada.  A propriedade  possui  cerca de  24

hectares,  sendo que destes, 8 hectares são reservados à estufas e 2 hectares de

produção em campo aberto. Produção anual de 350 mil vasos de antúrios e 9 milhões

de  mudas  de  flores  do  campo.  Recebeu-nos  o  Sr.  Eduardo  Yamagushi,  segunda

geração  da  família  produtora  há  30  anos  na  região.  Conforme  relata,  a  região  é

conhecida  como  Colônia  Tozan  e  costumava  abrigar  60  famílias  provenientes  de

imigração japonesa. Hoje restam apenas 5 famílias.

Recursos  hídricos:  a  produção  foi  afetada  pela  escassez  hídrica,  sendo  que

atualmente a irrigação é mantida através de água de nascente da propriedade vizinha

e captação do Rio Anhumas. A região não é propícia para a perfuração de poços

artesianos. A propriedade possui dois tanques para captação de água das chuvas. A

captação no Rio Anhumas é feita sem outorga (assim como outras propriedades da

região) e classifica o rio como um “esgoto a céu aberto”. Visualmente, o rio encontra-

se poluído sem condições para quaisquer tipos de uso humano. Foi mencionado que

alguns produtores de hortaliças podem estar utilizando-se destas águas para irrigação.

Cooperativa para comercialização:  o proprietário participa de uma cooperativa para

comercialização  da  produção.  Com  a  cooperativa  consegue  garantir  a  venda  de
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grande parte da produção com baixa inadimplência. No entanto, afirma que o modelo

da cooperativa favorece os grandes produtores em detrimento dos menores.

Mão  de  obra:  de  acordo  com  o  Sr.  Eduardo,  seu  maior  problema  consiste  na

disponibilidade de mão de obra. Os trabalhadores residem no local, mas a rotatividade

é alta, atualmente trabalha com número de funcionários aquém do necessário. São

pagos salários equivalentes aos de áreas urbanas. A mecanização da produção é uma

alternativa,  mas  pouco  viável  devido  aos  altos  custos  dos  equipamentos,  à

necessidade  de  mão de  obra  especializada  e  à  dificuldade  em se  obter  peças  e

manutenção.  O  proprietário  sugere  que  seja  elaborada  política  de  valorização  do

trabalhador rural e permanência do jovem no campo.

Expansão  urbana:  a  especulação  imobiliária  é  intensa.  A aproximação  da  malha

urbana ocorre principalmente através de condomínios fechados que se aproximam de

sua propriedade.  Segundo  o  produtor,  a  área rural  do município  deve continuar  a

diminuir, uma vez que a pressão urbana já se faz presente. Suas expectativas são de

que em 10 anos sua propriedade esteja inserida no perímetro urbano para que possa

loteá-la  e  vende-la.  Desta  urbanização  decorrem problemas  relacionados  ao  meio

ambiente e à falta de segurança, dentre outros.

Produção: atualmente o produtor tem prejuízo com seu cultivo. Continuará produzindo

enquanto houver demanda. Uma quebra severa na produção poderia inviabilizar seu

negócio. Neste caso buscará áreas mais distantes da cidade.

Planejamento:  para  garantir  a  continuidade  de  atividades  agropecuárias  (e

consequentemente a existência da área rural) seria necessário haver um planejamento

da produção de forma a integrar  os produtores e selecionar  as culturas –  de alta

produtividade – mais adequadas para a região.

Sítio São José

Recebeu-nos no Sítio o Sr. Denílson Sedano, proprietário e produtor há 20 anos no

local.  A produção  consiste  basicamente  em hortaliças  como couve,  rúcula,  alface,

chicória,  repolho,  nabo  e  cenoura.  A  produtividade  de  sua  plantação  aumentou

significativamente  ao longo  dos  últimos  anos,  principalmente  em razão do uso de

agrotóxicos.  O  produtor  recusa  a  técnica  orgânica,  pois  afirma  que  a  técnica

convencional já apresenta muitas dificuldades. Afirma que a atividade agrícola ainda é

rentável e que pretende continuar no ramo. Sua propriedade possui 9 alqueires, dos

quais arrenda 6. A distribuição é feita de forma terceirizada e tem peso significativo no

preço final do produto.
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Segurança:  o  proprietário  afirma  ter  sido  assaltado  3  vezes,  tendo  sido  levados

equipamentos e produção. Há casos de carros roubados abandonados na região.

Mão de obra: o produtor enfrenta problemas para encontrar mão de obra qualificada.

Traz trabalhadores de Minas Gerais e Paraná.

Recursos  hídricos:  o  abastecimento  de  água  ocorre  através  de  poços  e  de  uma

nascente próxima. O Rio Quilombo que passa pela região encontra-se sem condições

de uso para consumo humano ou irrigação. A poluição do Rio se agrava após a Rod.

D.  Pedro,  principalmente  devido ao despejo  de esgotamento e lixo.  Predomina na

região o uso de fossas negras, o que pode contaminar o solo. Há a suspeita de que

alguns produtores locais se utilizam da água do rio para cultivo.

Expansão  urbana:  cada  vez  mais  construções  de  características  urbanas  se

aproximam de sua propriedade. Antigos produtores próximos já venderam suas áreas

em  função  da  especulação  imobiliária.  As  áreas  destinadas  à  agricultura  estão

diminuindo.

Processamento:  o produtor realiza  apenas a pré-lavagem da produção.  Cogitou-se

instalar  estrutura  para  realizar  o  processamento  dos  alimentos,  mas  os  custos

inviabilizaram o investimento.

Comunicação: o sinal de celular é instável. Internet apenas por satélite.

PRINCIPAIS PONTOS LEVANTADOS

 Expansão urbana

 Segurança

 Falta de mão de obra

 Permanência do jovem no campo

 Crise hídrica

 Rios poluídos

 Necessidade de planejamento entre produtores

 Sinal de Internet
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