
A
Fazenda Santo Antônio da Água
Limpa, em Mococa (SP), já foi uma
das mais premiadas produtoras de
café do Brasil. Mas hoje, seu pro-
prietário, João Pereira Lima Neto,
de 67 anos, não quer nem saber da

fama. Muito menos de safras grandiosas, como era no
passado, quando colhia 175 sacas por hectare. É que
desde 1990 Neto implantou na fazenda, de 444 hec-
tares, a agricultura natural. “Passei a trabalhar em
favor da natureza”, diz. O que ele fez foi deixar a na-
tureza rebrotar sobre as linhas de café arábica, sem
arrancar as árvores. “Colho café no meio da floresta.”

O fazendeiro lembra que, entre as décadas de 1950
e 1990, a Santo Antônio da Água Limpa era conhecida
pela alta produtividade e agricultura intensiva. Ho-
je, com o novo sistema, ele colhe em média 60 sacas
por safra. Pouco, mas com um valor agregado alto e,
ainda, custo zero. Toda a produção do Café Florestal,
nome de sua marca, é exportada para o Japão. Uma
saca chega a ser vendida por R$ 780. “O grão ama-
durece e seca no pé, para depois ser colhido e torra-
do no ponto exato, ao gosto do japonês”, explica. A
colheita, feita por parceiros, é manual. “Pago o pre-
ço do café vendido em Guaxupé, que é nosso parâ-
metro na região.”
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Café no meio do mato
Em São Paulo, tradicional produtor descobre na floresta
regenerada o segredo de grãos especiais e mais valorizados
Texto Marina Salles e Viviane Taguchi * Fotos Ormuzd Alves, de Mococa (SP)
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FAZENDA
Santo Antônio da
Água Limpa
Mococa (SP)

1822
Chegada dos Pereira Lima à região

1844
Tataravós de João Neto iniciam o
plantio de café sob as árvores do
pomar

1950
Introdução da monocultura cafeeira,
uso de fertilizantes e agrotóxicos

1990
Retorno às origens, implantação da
agricultura natural

1993
Início da exportação de café para
o Japão

1994
Primeiros efeitos do fim da
aplicação de agrotóxicos

2001
Começa o plantio de árvores no
cafezal

2003
Introdução de gado e cavalos nas
ilhas de café

2012
Introdução de porcos e carneiros

A inspiração para mudar veio da estratégia de
plantio de seus tataravós. “Em 1844, o avô do meu
bisavô plantou café na fazenda inteira debaixo das
árvores. Sem adubo ou agrotóxico.” Em 1950, seu
avô começou o plantio convencional. “As terras fo-
ram ficando duras e t ivemos de entrar com herbici-
das. A fazenda foi ficando cada vez mais dependente.
Eu comecei a questionar. A cada ano tem um adubo
novo, um inseticida novo. Se nós não comprarmos,
não produzimos?”, diz. Neto chegou à conclusão de
que havia algo errado. “Foi quando quis voltar a pra-
ticar a agricultura dos meus tataravós.”

Ele lembra que enfrentou muitas dificuldades
e trilhou um caminho paralelo à agricultura con-
vencional. “Antes, combatia o mato matando o ma-
to. Usava a enxada ou a foice, e isso não é natural.”
O grande passo para se ajustar ao novo modo pro-
dutivo veio com os conselhos do pesquisador Jorge
Abrahão, do Instituto Biológico de Campinas. “Ele
queria fazer estudos a respeito do café adensado
de livre crescimento e veio até a fazenda. Andamos
por todos os lados e depois ele falou que meu cafe-
zal estava infestado de brocas.” Neto conhecia bem
o problema e contou ao amigo que estava tentan-
do controlar a praga com a aplicação de agroquími-

cos. Abrahão recomendou que ele parasse de usar
os produtos. A justificativa era que o veneno mata-
va as brocas, mas também seus inimigos naturais.

“Ele disse que eu não podia usar mais nada, e
achei que se parasse as brocas do vizinho iam inva-
dir meu cafezal.” De acordo com o pesquisador, os
ovos, as larvas e a broca que estavam dentro do grão
de café não morriam tão facilmente e prolongavam
a infestação. “Como ele não era vendedor que vem à
lavoura empurrar produtos, achei que o que ele dizia
tinha fundamento.” Quatro anos depois, o produtor
começou a sentir os primeiros efeitos do fim do uso
de agrotóxicos. “Hoje, tenho broca e, se não tiver, fico
preocupado. No meu cafezal, você encontra broca,
bicho mineiro, ferrugem, cigarra; a natureza equi-
libra as populações.” O agricultor afirma que o que
aconteceu foi um processo inver-
so ao que ele esperava. “Quanto
mais chovia e mais ventava, mais
os inimigos naturais garantiam o
controle das brocas na fazenda.”
Com o equilíbrio entre a praga e
os inimigos naturais, a broca mi-
grava para a propriedade vizinha,
e não o contrário.
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João Neto aderiu à
agricultura natural
e virou exportador
de café gourmet
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COM A AJUDA DA NATUREZA, FAZENDEIRO NÃO
TEM CUSTO PARA PRODUZIR CAFÉ GOURMET

O segundo passo foi deixar de adubar a terra e
entender a aptidão da Mata Atlântica para fertilizar
o solo. “Cada bioma tem a s ua vocação. Vai cair um
monte de coisa no chão, que vai criar aquela com-
postagem natural, que dá fertilidade à terra.” Para
ele, as colheitas da natureza são: terra fértil, ar pu-
ro e água limpa. “O café, o gado, o porco, a jabutica-
ba, o pau-d’alho, a juçara, o abacate e tantos outros
produtos que comercializamos são todos consequ-
ência dessas colheitas.”

A introdução de animais veio com a necessidade
de intensificar o processo natural. Em 2001, ele plan-
tou a primeira árvore frutífera no cafezal e percebeu
que nasciam muito mais árvores do que ele planta-
va. Foi quando aprendeu que existem duas formas
clássicas de uma semente germinar: com a ajuda do
vento e dos animais.

“Quando uma semente não é leve e não tem héli-
ces, plumas ou asas para ser carregada, tem um sa-
bor, um aroma ou uma cor atrativa para os animais.”
Hoje, animais selvagens e domésticos exercem o pa-
pel de “plantadores” nas ilhas de café. “O porco, por
exemplo, é um excelente plantador de juçara. Ele vai
até a beira dos córregos e sabe a maneira mais ade-
quada de enterrar a semente.”

Os rebanhos somam quase 1.200 animais (600
bovinos, 500 porcos, 80 cavalos e algumas cabe-
ças de ovinos). O comércio com os suínos vai muito
bem, e Neto tem, entre seus clientes, famosos chefs
de cozinha, como Ana Luiza Trajano e Jamie Oliver.
Um animal grande (175 quilos) é vendido por R$ 9 o
quilo, enquanto o pequeno, de 25 quilos, por R$ 11.

Mas o trabalho está longe de terminar. Na opi-
nião do produtor, apenas 5% foram feitos até agora.
Neto quer que o ambiente atinja a autossuficiência.
“Ainda alimento os porcos com milho, porque falta
comida para eles se manterem sozinhos na fazen-
da.” De acordo com o produtor, outro desafio é lidar
com a adaptação dos suínos ao consumo de ração.
“É preciso fazer essa transição aos poucos, para que
eles consigam digerir os alimentos que encontram na
floresta.” Também está em seus planos recuperar a
área degradada pelo plantio de cana, onde hoje não
nasce quase nada. “Foi uma terra muito desgastada,
a natureza tem dificuldades de se regenerar por ali.”

A agricultura natural ainda é pouco difundida no
Brasil. Os adeptos são até personagens conhecidos,
como o suíço Ernest Götsh, que regenerou boa parte
do sul baiano, e os seguidores de Mokiti Okada, guru
da agricultura natural no mundo.
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Os suínos foram
introduzidos na
floresta de café e
hoje são vendidos
a renomados
chefs de cozinha

ESPECIAL | SUSTENTABILIDADE

349ESPECIALSTOANTONIO.indd 46 24/10/2014 21:05:14




