
60

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
4,

 n
º5

7,
 2

01
4

José Maria Filho

Fazenda da Toca: 
Os caminhos da 
sustentabilidade 
da terra à mesa

No dia 29 de outubro, uma equipe multidisciplinar esteve em visita técnica na Fazenda da Toca, uma áreade 2 
mil hectare, localizada em Itirapina, no Interior de São Paulo. Participaram do encontro as nutricionistas Valéria 
Paschoal, diretora da VP Consultoria Nutricional, a presidente da APAN Marli Brasioli, a diretora do SINESP Maria 

Isabel, nutricionistas consultoras, integrantes de empresas, 
da Fundação Bradesco, do Hospital Sírio-Libanês, membros 
da Fundação Mokiti Okada, o chef executivo do Hotel Inter-
continental, Marcelo Pinheiro,empresários da indústria de 
alimentos, engenheiros agrônomos e jornalistas.

Pedro Paulo Diniz, CEO da Fazenda da Toca,comentou: 
“Foi a primeira vez que recebemos um público especializado 
tão numeroso aqui na Fazenda, e tive a impressão de que foi 
bem produtivo tanto para a Fazenda da Toca, ao mostrar um 
pouco do que chamamos de Viver Orgânico, quanto para os 
profissionais que saíram daqui tendo uma ideia dos desafios, 
realidades e da beleza que a agricultura orgânica traz.Já se 
tem pesquisa mostrando que o alimento orgânico pode ter 

vitaminas, minerais e fitonutrientes em maior quantidade quan-
do comparado com o mesmo produto convencional. Com esses 
dados aliados à nossa vontade de “educar para transformar”, ou 
seja, mostrar para o consumidor o que é o produto orgânico, seus 
benefícios e também que ele pode tornar o mundo mais justo a 
partir do ato de consumir, temos um perfeito casamento entre as 
duas pontas: produtor e consumidor”.

A produção agrícola e o processamento industrial no mes-
mo ambiente assegurama qualidade e diminuema pegada 
carbônica

“A Fazenda da Toca vem trabalhando com a ideia do organismo 
agrícola, em que cada área da propriedade tem sinergia de insumos, 
ou seja, o que uma área produz em excesso é necessária em outra 
e vice- versa”.Para Diniz, além da redução de custoso sistema 
assegura aqualidade da matéria prima, que,fresca,vai do campo 
direto para o processamento. Com isso, diminuímos de forma 
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importantea pegada carbônica desse processo”.
O avanço do mercado de orgânicos para além das classes A e B
O mercado de consumo de orgânicos cresce aos famosos 30%, conforme informações veiculadasna mídia há 

algum tempo. Para Diniz, no entanto,ainda são poucos os produtores que se arriscam em uma atividade que é recente 
no Brasil. “A agricultura orgânica cresce a passos lentos, se compararmos o tamanho da área produtiva que temos 
no país. Para atender esse crescente mercado de consumo por produtos mais limpos pelas classes A, B e até mesmo 
C, temos que avançar em escala, e é esse o meu maior desejo não somente como produtor e empresário da área, mas 
como entusiasta de todas as experiências bacanas que 
tenho acompanhado no Brasil e no exterior”.

A Fazenda da Tocatrabalha atualmentecom 
duas marcas próprias: Fruto do Sol,com sucos 
delaranja,limão, goiaba, manga e, recentemente, tan-
gerina, todos em dois tamanhos: 300 ml e 1L,3 tipos 
de molhos de tomatee ovos caipira; e a marca Fazenda 
da Toca,para amanteiga com e sem sal e requeijão 
cremoso.

A pesquisa e o desenvolvimento 
Assegurar sustentabilidade na produção de orgâni-

cos implica também em pesquisas e desenvolvimento 
constantes. O engenheiro agrônomo Richard Charity, 
gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fazenda da 
Toca, está nessa tarefa.Cabe ao gestor e sua equipe de 
dois agrônomosinvestigar soluções para o dia-a-dia da Fazenda, como recomendações técnicas para problemas, 
instruções de plantio, adubações verdes, compostagem, balanceamento de rações e outras atividades.

Para Richard,“o desafio principal é alcançar, na produção agroecológica,a escala que viabilize custos como 
logística, mão de obra fixa e administração da propriedade com a complexidade que um projeto como este de-
manda. Por complexidade entende-se a integração de atividades como a dos órgãos de um organismo completo e 
saudável. Aqui, pastagens, florestas, animais, campos agrícolas, horta e pomares agem como núcleos de consumo 
e fornecimento de energia e materiais e podem ser integrados de modo a apoiarem e complementarem-se uns aos 
outros mutuamente, daí o conceito do organismo agrícola, onde a auto-regulação e sustentabilidade são a resultante 
de tais forças de integração”, diz. 

A planta industrial de laticínios da Fazenda da Toca pode processar até 15 mil litros de leite/dia, produz 6 
tipos de iogurte desnatado e integral, três tipos de queijos – minas, ricota e minas padrão –,requeijão e manteiga 
orgânicos, com e sem sal.

Já a planta industrial de sucos tem ampla capaci-
dade de 250 mil litros/mês, com produção atual de 
40 a 50 mil litros mensais. Processa cinco sabores 
de sucos, e,segundo Richard Charity,terá em breve 
o novo sabor maracujá, que,assimcomoo sabor 
tangerina, não teráadição de açúcar.

Na parte agrícola, a Fazenda da Toca tem 100 
mil pés de laranja, limão e limas, das variedades 
rubi, natal, valência, charmute, lima, tahitie pêra. 
Richard informa que a empresa não  pretende au-
mentar esta produção que já chega a 3.800 toneladas 
de frutas/ano. Bananas das variedades nanica e prata 
são plantadas com o propósito único de fornecer 
biomassa viva (e nutritiva) para o solo nas áreas de 
manga, nas variedades Tommy Atkins, Palmer e 
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Produção animal
A Fazendatem 20 mil aves poedeiras, que produzem em média 15 mil ovos/dia. “Esta tem sido uma demonstração 

de que a produção orgânica em escala é possível e competitiva em relação ao produto convencional. Pretendemos 
aumentar o número dos atuais 3 aviários para 4 em 2014”, diz Richard.

Já na produção leiteira, a Fazenda possui 450 vacas,das quais170 em lactação. O volume produzido é de 2.200 
litros/dia e poderá aumentar até cerca de 3.000 litros em virtude do aumento gradual da fertilidade dos pastos que 
a agricultura orgânica propicia. “Além de nutrição balanceada, asvacas também recebem complemento mineral e 
proteínas, a depender de sua performance de produção diária”, segundo Richard.

Instituto Toca - responsabilidade socioambiental e cultural integram o conceito de sustentabilidade.
Junto com o início da produção orgânica da Fazenda da Toca, em 2009/2010 surge o Instituto Toca. De acordo 

com Tati Floresti,diretora do Instituto, “inicialmente o objetivo era atenderapenas filhos de funcionários, mas há 1 
ano passamosa atender crianças de fora da Fazenda, da região de Itirapina”.

Para Floresti, o Instituto trabalha com as questões do resgate da cultura local, a valorização da cultura rural. 
“Para nós é muito importante ser ‘local’, o que é trabalhado por meio da música, histórias, comida e tradições, e 
agregamos a isso o olhar sensível de proximidade à natureza, as sabedorias existentes em relação à questão. No 
campo da saúde, trazemos a ideia de saúde integral, enxergamos que saúde é muito além de um corpo sem doenças, 
masa integração entre ofísico, mental, emocional e social”.

Saiba mais sobre a Fazenda da Toca e o Instituto Toca:www.fazendadatoca.com.br


