
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO
AGRONEGÓCIO DE CAMPINAS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA ÀS ÁREAS RURAIS DE SOUSAS E JOAQUIM
EGÍDIO

A Visita Técnica ocorreu no dia 07 de Julho de 2014, no âmbito das atividades do

Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  e  Agronegócio  do  Município  de

Campinas.  A  visita  ocorreu  às  áreas  rurais  de  Sousas  e  Joaquim  Egídio,

compreendendo a Subprefeitura de Joaquim Egídio, a Fazenda Santa Maria, o Centro

Multifuncional Santa Maria, o Sítio Terra Mãe e a ONG Jaguatibaia.

Estiveram presentes os senhores Francisco de Andrade Nogueira Neto (representando

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

Campinas S. A), José Augusto Maiorano e Francisco Rodrigo Martins (Coordenadoria

de  Assistência  Técnica  Integral),  Orlando  Melo  de  Castro  (Agência  Paulista  de

Tecnologia  do  Agronegócio),  Luiz  Guilherme  Rebello  Wadt  (Empresa  Brasileira  de

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

Campinas),  Lucca Vichr Lopes e Nivaldo Antônio da Silva (Secretaria Municipal  de

Desenvolvimento  Econômico,  Social  e  de Turismo),  Ondino Cleante  Bataglia,  José

Amauri Dimarzio e Silvia Giusti (Sociedade Civil).

Subprefeitura de Joaquim Egídio

A visita se iniciou pela Subprefeitura de Joaquim Egídio, representada pelo Subprefeito

Marcelo Duarte da Conceição. O Sr. Marcelo iniciou sua fala por uma caracterização

da  região,  salientando  ser  uma  Área  de  Proteção  Ambiental,  de  fundamental

importância ao Município. Destacou ainda que a produção agropecuária da região não

é significativa, com produções remanescentes de gado (corte e leite), eucalipto e café.

O perfil  dos  moradores  e proprietários  difere de outras áreas rurais  do Município,

constituindo em sua maioria propriedades para lazer.  O Sr. Marcelo apontou então

alguns dos desafios que considera mais relevantes para a região.

Acesso local:  em função da topografia  acidentada  local,  alguns  trechos tornam-se

intransitáveis, principalmente em épocas de chuva. Sua sugestão seria a implantação

de bloquetes intertravados em trechos de subida, a fim de facilitar o trânsito local sem

impermeabilizar o solo – por ser APA não é possível pavimentação. Destacou ainda os

esforços para a extensão de linha de ônibus que atenda até o núcleo da Fazenda

Santa Maria. 

Especulação imobiliária: parcelamentos de terra e loteamentos clandestinos. Pressão

por urbanização / ocupação residencial da região. Este fato seria incompatível com a

APA local.

1



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO
AGRONEGÓCIO DE CAMPINAS

Planejamento produtivo: definição das culturas mais apropriadas para a região. Esta

coordenação  poderia  ser  feita  por  cooperativa  ou  organização  semelhante.

Possibilidade  de  consumo  da  produção  local  por  bares  e  restaurantes  da  região

(Associação – ADEGAS).

Serviço  de  Inspeção  Municipal:  necessidade  de  certificação  de  procedência  para

produtos de origem animal, pois há na região pequenos produtores de queijo, ovos,

leite, mel, dentre outros.

Lixo: grande quantidade de lixo jogado nas estradas municipais. Quando não jogado,

há destinação inadequada como aterro e incineração. A curto prazo, a colocação de

contêineres poderia amenizar o problema. O Subprefeito estuda a instalação de uma

Cooperativa de Lixo Reciclável na região.

Usina Jaguari: a Usina costumava abrigar áreas para piscicultura e viveiro de árvores.

Possui  em seu  entorno  casas  inabitadas  de  antigos  trabalhadores.  Potencial  para

reativação do viveiro e piscicultura, atividades de pesquisa acadêmica e turismo.

Pagamento por Serviços Ambientais: região com grande potencial para produção de

água. Neste sentido, é fundamental criar formas de incentivo ao produtor para que

proceda o adequado manejo do solo e dos recursos hídricos (nascentes e mata ciliar).

Ações empreendidas/apoiadas pela Subprefeitura de J. Egídio: Festa de São Joaquim,

Festa de São Roque, Centro de Cultura Caipira.

Fazenda Santa Maria

Prosseguiu-se com a visita à Fazenda Santa Maria, onde recebeu-nos a Sra. Suzanna

Ulson.  A  propriedade  possui  casarão  histórico  datado  de  1830,  recentemente

restaurado para atividades de turismo rural. De acordo com a proprietária, a região

possui  ainda  outras  construções  históricas  datadas  do  início  do  século  XX.  Na

Fazenda Santa Maria são criados gado (corte e leite) e cultivada jabuticaba orgânica.

A fazenda  processa  a  produção  tendo  como  resultado  licores,  geleias  e  massas

culinárias.

A Sra. Suzanna é vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Empreendimentos

de  Gastronomia  de  Sousas  e  Joaquim  Egídio  (ADEGAS)  e  salientou  sobre  a

importância de que os estabelecimentos gastronômicos da região consumam produtos

locais,  com preferência para a produção orgânica. Alguns restaurantes da região já

manifestaram esse interesse, havendo, entretanto, pouca oferta de produtos regionais.

Foi relatado ainda problema decorrente da escassez hídrica na região.
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Sítio Terra Mãe

Receberam-nos no Sítio Terra Mãe o Sr. Carlos Fernando Facini e as Sras. Maria José

Ferri e Fernanda Ferri. O sítio foi arquitetado baseado na permacultura, envolvendo

conceitos de sustentabilidade na produção, construção e demais atividades realizadas

na propriedade.

Comunidade rural: o Sítio tem realizado atividades com moradores e produtores no

entorno, tais como vivências, oficinas e reuniões. 

Centro Multifuncional: de acordo com os proprietários, os moradores e produtores da

região  não  possuem  qualificações  para  técnicas  básicas  de  manejo  ambiental  e

produtivo.  A  Sra.  Fernanda  Ferri  ministra  aulas  de  alfabetização  no  Centro

Multifuncional Santa Maria no período da noite como parte das atividades da FUMEC

no local. Salientaram que o Centro Multifuncional tem potencial para ser utilizado como

espaço comunitário de ações culturais, educativas, ambientais e produtivas. 

Gastronomia local: a exemplo do relato da Sra. Suzanna, foi mencionada novamente a

importância  de  que  bares  e  restaurantes  locais  comprem  seus  alimentos  dos

produtores da região. Há conversas iniciais neste sentido entre a ADEGAS e possíveis

produtores interessados.

Processamento  de  alimentos:  alguns  produtores  locais  processam  alimentos  para

venda,  tais  como  queijos  e  geleias.  Neste  sentido,  recomenda-se  cursos  de

capacitação  para  o  adequado  processamento  de  acordo  com  normas  sanitárias.

Salientou-se  ainda  a  necessidade  de  criação  do  Serviço  de  Inspeção  Municipal.

Solicitam apoio para a construção de um centro de processamento.

Comercialização da produção: alto custo final  do produto agrícola. Necessidade de

planejamento  logístico  da  produção.  Direcionamento  à  feiras,  restaurantes  e  lojas

específicas da região.

Comunicação: ausência de internet e telefonia fixa. Sinal de telefones celular instável.

Associativismo:  fomento  à  criação  de  cooperativas/associações  que  fortaleçam  os

produtores locais e realização de parcerias com empresas de iniciativas sustentáveis.

Programas de fomento: facilitação e auxilio na aplicação de captação de recursos de

incentivos governamentais para pequenos produtores, produção orgânica, agricultura

familiar e outros. Existem diversos programas de incentivo, mas a população local tem

pouco conhecimento destas oportunidades e, quando possuem esse conhecimento,

tem dificuldades em acessá-las.

Acesso local:  manutenção e conservação adequadas das estradas de terra locais,

com correta técnica de conservação de solos, recursos hídricos e vegetação sem a
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descaracterização das estradas. Sugerem ainda extensão da linha de ônibus até o

Centro Multifuncional.

Suporte  Técnico:  promoção  de  visitas  e  suporte  técnico  às  propriedades  rurais

dedicadas ou interessadas na produção de alimentos, sobretudo orgânicos.

Turismo: potencial para o ecoturismo.

Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia

Visitou-se por último a Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia, onde recebeu-

nos o Sr. José Carlos Perdigão, Diretor da instituição. A organização é formada por

moradores de Sousas e Joaquim Egídio e tem como mote principal  a preservação

ambiental  da  APA desta  região.  Trabalham  principalmente  com  reflorestamento  e

educação ambiental. O viveiro local produz de 120 mil à 150 mil mudas de espécies

nativas por ano.

Histórico de atividades econômicas:  o ciclo do café,  que ocorreu até a década de

1930, esgotou o solo da região, sendo substituído pelo ciclo do leite, enfraquecido até

a década de 1980. Atualmente observa-se plantio mais significativo de eucalipto, mas

que encontra-se também em esgotamento.

Ciclo  da água:  a organização propõe em termos gerais,  um novo ciclo  econômico

baseado na produção de água. A preservação da mata existente e a recomposição de

florestas, matas ciliares e nascentes guardam grande potencial para produção hídrica.

A iniciativa  toma maior  importância  frente  à  atual  crise  hídrica  pela  qual  algumas

regiões paulistas vêm passando nos últimos meses.

Cadastro rural: de acordo com o Sr. Perdigão, existem recursos financeiros disponíveis

através de programas públicos que incentivam o reflorestamento. Entretanto, para que

tais  projetos  sejam  elegíveis  é  necessário  que  o  proprietário  seja  cadastrado  no

Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR).

Pagamento  por  Serviços  Ambientais:  proposta  de  programa  municipal  que  visa

incentivar o proprietário rural  a manter e recuperar áreas de proteção permanente,

matas ciliares e nascentes através de pagamentos financeiros.

Estudo  produtivo:  com  base  no  trabalho  desenvolvido  junto  a  Associação,  o  Sr.

Perdigão estima que de 30% à 40% da área correspondente à APA seja disponível

para  a  produção  agropecuária  se  descontas  as  APP.  Seria  necessário  que  se

realizasse  profundo  estudo  para  determinar  quais  culturas,  técnicas  e  locais  mais

adequados para a região.
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Turismo  rural:  a  região  possui  intenso  fluxo  turístico,  principalmente  aos  finais  de

semana,  recebendo  atividades  ciclísticas,  motociclísticas,  caminhadas,  visitas  à

construções históricas, gastronomia, dentre outros. Entretanto, as atividades turísticas

atuais  depredam o local.  Deste modo, sugere-se um planejamento turístico para a

região  de  modo que  contemple  as  especificidades  da  APA de  Sousas  e  Joaquim

Egídio.

PRINCIPAIS PONTOS LEVANTADOS

 Manutenção de estradas

 Ações voltadas à preservação ambiental junto aos produtores

 Rigor na fiscalização de parcelamento irregular de terras

 Planejamento da produção e comercialização local

 Criação do Serviço de Inspeção Municipal

 Destinação correta de resíduos sólidos

 Pagamento por Serviços Ambientais

 Utilização do C. Multifuncional para atividades culturais e profissionais

 Cadastro Rural

 Apoio ao Turismo Rural (ecoturismo)

 Linha de ônibus
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