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Os 60+

da Agricultura Sustentável

Parte 1

José Maria Filho – Jornalista 



42

Por: José Maria Filho – Jornalista
Re

v 
Br

as
 N

ut
r 

Fu
nc

; 
45

(8
0)

, 
20

19

Como eles chegaram à longevidade com energia vital e qualidade de vida 
produzindo alimentos nos modelos de culturas agroecológicas 

Sítio A Boa Terra: 39 anos de agricultura sustentável

O último Censo Agropecuário (https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/) realizado em 2017 pelo 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística– trouxe um retrato do Brasil rural, e os números 
surpreendem. 

São 351 milhões de hectares de áreas de estabelecimentos agropecuários no Brasil, sendo que 
apenas 12% são ocupados por estabelecimentos de agricultura familiar ou orgânica, o que equivale a 
590.834 estabelecimentos. 

Em termos de gêneros e faixa etária, o quadro é o seguinte:

Sítio a Boa Terra: A trajetória do holandês naturalizado brasileiro Joop Stoltenborg, que completou 
recentemente 80 anos de vida, dos quais mais de 35 anos trabalhando com agricultura orgânica e 
sustentável em Itobi, interior de São Paulo.

Joop, nascido na Holanda em 16 de novembro de 1939, e sua esposa Tini Schoenmaker, também 
holandesa naturalizada brasileira, iniciaram suas atividades na agricultura sustentável em 1981. Foram 
3 casais, um grande pasto, 5 árvores e um sonho: criar uma comunidade autossustentável, fraterna, 
com dezenas de familiares carentes. Cultivar a terra de forma comunitária. 

Faixa Etária
75 anos ou mais
65 anos ou mais
55 a 64 anos

Mulheres
75.991

136.155
202.738

Homens
310.147
649.000
983.964

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Campo de abobrinha e Joop, fundador do Sítio A Boa Terra, em Itobi, no interior de São Paulo
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Tini e Joop

Antes de iniciar na agricultura sustentável, 
Joop tem história e uma aventura para contar. 
Ele sempre trabalhou em agricultura: “Aos 
7 anos já ajudava meu pai a tirar leite, pois 
tínhamos uma produção, então sempre tive 
na agricultura meu propósito de vida”. Aos 
25 anos, Joop trocou o sítio da família na 
Holanda pela agricultura de larga escala 
no Canadá. De lá, em 1966 viajou para 
o Brasil em um fusca, numa viagem que 
durou seis meses, para visitar seu tio que 
também era agricultor. Conheceu Tini, que 
havia vindo para cá em 1959, aos 11 anos, 
com toda sua família e muitos bulbos de 
flores. Joop decidiu então se estabelecer no Brasil: casou-se com Tini e continuou seu trabalho na 
agricultura convencional. Com o passar do tempo, Joop foi-se incomodando cada vez mais com 
o uso de agrotóxicos, que provocavam a intoxicação de trabalhadores, morte de animais, além da 
contaminação do solo e dos rios. Preocupado com a saúde das pessoas, também ficou inconformado 
com a ideia de jogar veneno nos alimentos. Inspirado em livros como “Small is Beautiful”, de Ernst 
Friedrich Schumacher, na viagem à China e outros encontros inspiradores, Joop sentiu que realmente 
era hora de mudar!

Tini e Joop em 2019 e Joop no jardim do Sítio 

Sua esposa Tini percebeu a desigualdade social e buscou intervenções: juntos, inovaram, investiram 
esforços no sentido também da transformação social e encontraram na sustentabilidade social e 
ambiental os caminhos para mudanças. Abandonaram uma estrutura financeiramente estável, familiares 
e amigos para começar, junto com mais dois casais, uma nova vida. Nasceu assim, em 1981, um dos 
sítios pioneiros de agricultura orgânica no Brasil: o Sítio A Boa Terra.
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Primeiro plantio de árvores e a casa onde se instalaram quando chegaram 

Na área ambiental, começaram com uma horta orgânica com distribuição de cestas na região – 
inicialmente indo de carroça e, depois, de carro com uma carretinha atrás. Ao mesmo tempo, deram 
início a uma marcenaria de móveis feitos de madeira de eucalipto para evitar o uso de madeiras nobres 
das florestas. Para obter esses eucaliptos para a marcenaria, plantaram um eucaliptal, que existe no 
sítio até hoje.

Joop nos primeiros cultivos e a carroça utilizada nos primeiros tempos para distribuir a produção
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Trabalhadores reunidos na ATAI

Em 1985, formaram a ATRAI – 
Associação dos Trabalhadores Rurais 
de Itobi. Mais de sessenta famílias, na 
maioria trabalhadores rurais, receberam, 
cada uma, um hectare de terra no Sítio, 
para cultivar seus próprios mantimentos e 
vender o excedente para aumentar a renda 
familiar. Produziam ao mesmo tempo que 
continuavam o seu trabalho como diaristas 
nas safras da região.

A ATRAI teve a terra em comodato até 
o ano 2000, quando foi encerrada pelo fato 
de o preço do arroz ter caído muito com as 
grandes plantações no Rio Grande do Sul, 
tirando a lucratividade da produção em pequena escala.

A partir das reuniões da ATRAI surgiu a Associação dos Sem Casa de Itobi: 107 famílias construíram 
suas casas em mutirão, inaugurando, em 1993, o Bairro da União em Itobi.

A transição do modelo agrícola convencional para o sustentável:
 a agricultura orgânica

Comercialização

Para Joop, “a transição da atuação na agricultura 
convencional para a orgânica não foi simples, pois estávamos 
acostumados a operar com químicos para eliminar pragas e 
ervas daninhas, mas, com efeitos colaterais danosos ao meio 
ambiente, à saúde dos agricultores e para os consumidores, 
era urgente a mudança”.

“Iniciamos com horta para consumo próprio e, aos poucos 
desenvolvemos a produção, encontramos as parcerias 
que nos proporcionaram assistência técnica para aumento 
da produtividade, melhoria do solo e da qualidade doas 
alimentos”. 

Joop e Tião, colaborador do sítio há 25 anos

O Sítio A Boa Terra é referência no mercado de orgânicos: além do Joop e Tini, as filhas Violeta 
e Nicolette e mais 30 colaboradores desenvolvem uma agricultura sustentável, que cuida da saúde 
humana e do meio ambiente, com práticas de sustentabilidade ambiental e social. “Hoje cultivamos 
legumes, folhosos e temperos, tudo certificado orgânico, e contamos com os agricultores parceiros que 
nos abastecem de outros alimentos como frutas, ovos, pois nosso principal modelo de comercialização 
é de cestas que são entregues em domicílio, mas também vendemos para lojas em São Paulo, temos 
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nossa feira de orgânicos no Sítio, que funciona aos sábados das 7h às 12h, e outros modelos 
de comercialização”.

O Sítio também é um ambiente utilizado pelos escolares para educação ambiental, onde eles têm 
contato com a terra, cultivam e experimentam os alimentos orgânicos. “Temos grupos de alunos 
constantes visitando o sítio, em ações pedagógicas. Também promovemos cursos modulares no sítio 
para profissionais de saúde, enfermeiros e agentes de saúde, que saem do seu ambiente de trabalho, 
a Policlínica da Prefeitura de Itobi, e fazem uma imersão no Sítio A Boa Terra, onde passam a ter 
conhecimento para multiplicar no setor de saúde, num contexto de saúde integrativa“, diz Joop.

“A longevidade só é possível quando há uma sintonia entre os propósitos para sua vida e a do outro. 
Essa energia positiva é transformadora, e a agricultura orgânica estrutura e organiza esse ambiente, 
econômico, social e de bem-estar”, lembra. 

Para ele, o convívio num ambiente sustentável, em harmonia com a natureza é o segredo da sua 
longevidade. “Não me sinto livre no ambiente urbano: vou a São Paulo, mas só fico aliviado quando 
entro na rodovia de volta a Itobi. Acordo às 6h da manhã, tomo meu suco verde, como minhas frutas; 
no almoço priorizo um bom prato de salada com muitos vegetais verdes escuros, mas bem colorido, 
antes de partir para o prato quente, também composto de alimentos sustentáveis. Faço a alimentação 
complementar ao longo do dia e vou dormir em torno de 23h diariamente. A longevidade com qualidade 
de vida só é possível quando se está em harmonia com a natureza, os animais, aves, abelhas, planta-se 
num solo com energia vital, com sua microbiota preservada pela bactérias e fungos necessários para 
termos um solo vivo, e que tudo isso beneficie as pessoas que estão com você, seja colaborando na 
produção agrícola, seja os integrantes da comunidade local e consumidores”. 

Joop enfatiza a importância de se investir em pesquisas científicas para potencializar ainda mais a 
agricultura orgânica. “Precisamos de mais estudos que tragam condições técnicas para os agricultores 
romperem os obstáculos que ainda temos na produção. Os técnicos precisam ter mais contato com 
esse perfil agrícola para pensarem soluções de curto, médio e longo prazos que trabalhem a saúde do 
solo, melhorem a produtividade, e que isso seja levado aos agricultores, que precisam de capacitação 
para se consolidarem no campo com qualidade de vida”. 

Saiba mais sobre o Sítio A Boa Terra em: 
www.sitioaboaterra.com.br
Instagram: @aboaterra 
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Sítio Pinhal, do produtor Zundi Murakami, 
é destaque na cidade de São Paulo

O Sr. Zundi Murakami e, à direita, com a família

Outros alimentos produzidos no Sítio Pinhal, do Sr. Zundi

O Sr. Zundi, como carinhosamente é chamado, ganha pela empatia com o público. Com seu alto 
astral, aos 79 anos ele está sempre presente na produção do sítio, que fica na região de Parelheiros, 
zona sul de São Paulo, assim como nas feiras de orgânicos da capital paulista.

Nasceu em Embu das Artes, na grande São Paulo, em 21 de junho de 1940, e brinca: “No documento 
nasci em 21 de junho de 1938, na época faziam mutirões para registrar as crianças. Ganhei 2 anos, 
hahaha!”.

O Sr. Zundi é agricultor experiente, entusiasta e referência em produção de banana, em Parelheiros. 
Foi comerciante, metalúrgico e, no Japão, onde residiu por 10 anos, atuou como intérprete. Atualmente, 
o principal alimento que produz é a banana orgânica - aliás, toda sua produção é certificada orgânica. 

Depois dessas experiências em outras atividades, em 2008 resolveu partir para aquilo de que gostava, 
a agricultura, já que desde cedo conviveu no sítio dos pais, e optou pela agricultura familiar, orgânica 
certificada. Ele possui 2 funcionários na produção e conta com a família: esposa, filha, filho e neto.

Murakami é pai de 3 filhas, 1 filho, tem 3 netas e 4 netos. 

Longevidade



48

Por: José Maria Filho – Jornalista
Re

v 
Br

as
 N

ut
r 

Fu
nc

; 
45

(8
0)

, 
20

19

Sobre como chegar à longevidade com saúde e qualidade de vida, o agricultor tem uma receita 
muita simples: o bom humor, sempre.

“Acredito estar tudo bem com a saúde, sem colesterol, sem diabetes. Minha alimentação diária é 
completa: me alimento bem pela manhã, almoço e jantar, com muitas frutas, verduras e legumes”. 
Brincando, complementa: “Preciso de um chocolate e chá a noite, levanto cedo e durmo bem”.

Sobre o trabalho, o Sr. Zundi diz: “Não falta, estou todos os dias aqui. Estar em harmonia com a 
natureza traz o retorno naturalmente: plantar, cuidar, colher com amor, conservar com elas, faz toda 
diferença”. 

Outra dica simples e importante que o Sr. Zundi nos dá sobre a longevidade: “Fazer o que gosta é 
o segredo, não esperar nada em troca, e sim o retorno natural da natureza”. 

A banana é o carro-chefe da sua produção, mas outros alimentos também têm espaço no sítio, 
como: mandioca, batata-doce, chuchu, feijão, abobrinha, abóbora Kabocha, tomate, açafrão-da-terra, 
mandioquinha, inhame, milho, laranjas, limão, atemoia, pitaia, amoras, pupunha, ora-pro-nóbis.

A comercialização é feita especialmente nas feiras de orgânicos da capital paulista

Toda produção é voltada para a comercialização nas feiras orgânicas da capital, pois seu sítio é 
associado da AAO – Associação de Agricultura Orgânica, onde comercializa às terças, aos sábados e 
domingos. Vende também nas feiras de orgânicos da Prefeitura de São Paulo: às terças-feiras no Jardim 
Anália Franco; às quartas na feira noturna na Vila Mariana; às quintas na Biodinâmica, em Santo Amaro; 
aos sábados na Rua Curitiba, no Ibirapuera; e aos domingos nos shoppings Villa Lobos, Lar Center. 

Bananal do Sítio Pinhal, em Parelheiros, zona Sul de São Paulo

O Sr. Zundi não pensa em parar de trabalhar: “Tenho saúde, tento passar os conhecimentos para 
eles (filhos e netos) absorverem. Não tenho como ensinar tudo: com os erros e acertos irão aprender. A 
experiência é válida, estão pegando gosto pela agricultura, e isso me deixa feliz. Se vai ter continuidade 
o tempo irá dizer - eu espero que sim”, finaliza. 

Saiba mais sobe o Sítio Pinhal, o Sr. Zundi e sua família em: @murakamiorganicos
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Produtor Mitsu Hino, do Sítio Hino, em Botucatu

Sobre saúde , qualidade de vida e longevidade: a agricultura orgânica 
é um organismo vivo

Sítio São Pedro em Taubaté: três gerações na agricultura sustentável 

O Sítio Hino, localizado na Colônia Santa Marina, no bairro 
Demétria, em Botucatu, é especializado na produção de caqui, maçã, 
uva, lichia, banana prata e, em menor quantidade, batata-doce, batata 
inglesa, cenoura, tudo produzido numa área de 20 hectares, com 
certificação orgânica.

Foi fundado e é dirigido pelo Sr. Mitsu Hino, de 77 anos, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, na grande São Paulo, no dia 3 de maio 
de 1942.

Ele iniciou na agricultura sustentável em 2000. Ele, a esposa 
Paula, de 65 anos, o filho Lucas e 1 funcionário são responsáveis pela 
produção. Conta ainda com 4 parceiros, que fazem a distribuição e 
colaboração.

A transição para a agricultura sustentável veio com muitas 
dificuldades, diz Mitsu. “Tivemos que nos adaptar às novas técnicas 
de cultivo, preparar o solo diferente, com o tempo que ele demanda, 
ver o meio ambiente de outra forma, entender que todos os seres 
vivos integram o meio ambiente e precisam estar conectados para 
a orquestra fluir harmoniosamente. Além disso, muitas foram as 

Para Mitsu, saúde e longevidade dependem muito de como se vê a vida, quais são seus objetivos, 
mas o ambiente e a alimentação livre de químicos, produzidos de forma orgânica, é a receita. “Aposto 
na agricultura orgânica porque ela é um organismo vivo, e, como tal, desde o solo, as aves, os animais, 
os insetos e microrganismos de que o solo precisa ficam preservados. Eu não chegaria na idade que 
estou tralhando na agricultura convencional, porque os primeiros a serem prejudicados com o uso dos 
agrotóxicos são os que os manuseia, os trabalhadores”. 

O Sítio recebe pequenos grupos para visitação, basta agendar previamente. 
Mais informações sobre o Sítio Hino e sua produção e pontos de comercialização dos alimentos 

podem ser obtidas pelos telefones: (14) 99744-5620 (Sr. Mitsu) e (14) 99639-1775 (Lucas).

Vicente Locatelli e o filho Cláudio Locatelli, do Sítio S. Pedro em Taubaté, e à direita Vicente Locatelli
 e o neto Ronaldo Locatelli

dificuldades junto ao consumidor, como a comercialização, entre outros obstáculos. Hoje comercializamos 
os produtos para distribuidores que vendem em São Paulo: temos a Terra Frutas Orgânicas; a Luciana e o 
Nil; fazemos duas feiras aqui em Botucatu, terças e sábados; e ainda comercializamos hortaliças, legumes 
e banana para a alimentação escolar de Botucatu. 

O Sr. Mitsu na produção de caqui em 
seu sítio em Botucatulo
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Desde 1996 produzindo alimentos orgânicos certificados no Sítio São Pedro, em Taubaté, o Sr. 
Vicente Locatelli, de 95 anos, é pai de 4 filhos, 9 netos e 7 bisnetos e acompanha a continuidade 

do seu trabalho que é executado pelo filho Cláudio Locatelli de 64 anos, que tem 3 filhos e 3 netos, 
sendo um dos filhos Tiago Locatelli, que cursa agronomia, além dos demais membros da família que 
trabalham na propriedade, que no total são 5 pessoas. 

O sítio atua na olericultura (área da horticultura que abrange a exploração de hortaliças e que engloba 
culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos diversos e partes comestíveis de plantas), e produz 
atualmente cerca de quarenta variedades de alimentos orgânicos, incluindo tomate, rúcula, cebolinha, 
berinjela, couve-flor, entre outros que são comercializados na Feira Santa Terezinha, em Taubaté.

Produção de couve-flor no Sítio São Pedro, em Taubaté  

Tomate cereja da produção do Sítio São Pedro
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Berinjela e tomate cereja do Sítio São Pedro- Taubaté

Longevidade: precisa de vitalidade para chegar até lá e para fazer o que gosta

Tanto pai como filho são enfáticos ao afirmar que “a Longevidade está ao alcance de todos, basta fazer 
o que se gosta e a agricultura sustentável nos traz a energia que precisamos para todo dia trabalharmos 
a terra, fazermos a colheita quando chega a hora e levarmos alimentos saudáveis às pessoas”. Sobre 
parar de trabalhar eles afirmam: “vamos até quando Deus nos dar saúde e coragem”.  

Saiba mais sobre a produção da família Locatelli e o Sítio São Pedro, em Taubaté, pelos canais abaixo:
Celular: (12) 997950842 
Whatsap: (12) 996571501
E-mail: locatellitiago335@gmail.com

A série Os 60+ da Agricultura Sustentável continua na próxima edição. 


