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História da Fazenda Ipanema e de sua missão aeroagrícola  

Eduardo C. De Araújo1

ANTECEDENTES

Em 1810, foi instalada, em Sorocaba-SP, a Real Fabrica de Ferro São João do

Ipanema,  criada pela Carta  Régia de 4 de dezembro de 1810,  como uma sociedade

acionista  de  capital  misto,  com  13  ações  pertencentes  à  Coroa  Portuguesa  e  47  a

acionistas particulares de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A siderúrgica passou a fabricar enxadas, engenhos, utensílios domésticos, armas e

munições.  Esteve  em  funcionamento  durante  todo  o  Império,  vindo  a  cessar  suas

atividades  em  1895,  sendo  o  imóvel  transferido  para  o  Ministério  da  Guerra Os

remanescentes da antiga fábrica estão, atualmente, tombados pelo IPHAN.

Vista geral (foto antiga) da Real Fábrica de Ferro de Ipanema.

- foto: arquivo Dr. José Carlos Christofoletti -

Em 1937, pelo Decreto-Lei nº 69 / 1937, os terrenos da Fábrica de Ferro Ipanema,

com todas as benfeitorias ali existentes, foram transferidos ao Ministério da Agricultura,

sendo prevista a instalação de uma usina para tratamento de apatita, mineral utilizado na

1 Eng. Agr Administrador Portal Agronautas www.agronautas.com 
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fabricação de adubo fosfatado.

Criação do CAVAG, CCAA e CEAA

Com a criação do Curso de Aviação Agrícola (CAVAG), pelo Decreto nº 56.854, de

20.7.1965,  o  Ministério  da  Agricultura, em conjunto  com o  Ministério  da  Aeronáutica,

passou a formar Pilotos Agrícolas,  tendo como base a Fazenda Ipanema.  O primeiro

CAVAG  foi  realizado  em  1967.  Na  mesma  época,  com  a  criação  dos  Cursos  de

Coordenadores de Aviação Agrícola  (CCAA) e  dos Cursos de Executores  de Aviação

Agrícola (CEAA), o Ministério da Agricultura passou também a lá ministrá-los. Esses dois

últimos cursos se destinam à especialização de Engenheiros Agrônomos e Técnicos em

Agropecuária, respectivamente.

- foto: arquivo Dr. José Carlos Christofoletti -

Como base física para o início dos Cursos foi aproveitado um pequeno hangar que

lá existia para abrigar algumas aeronaves da então PATAE – Patrulha Aérea Fitossanitária

- que atendia ao controle da broca do café em São Paulo e da cigarrinha da cana-de-

açúcar no Nordeste. Posteriormente viriam a ser construídos mais dois hangares, mais

modernos e espaçosos, contando inclusive com almoxarifados e salas de aula.
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Hangar 2  na Fazenda Ipanema

Criação do Cenea

Em 1975, pelo Decreto nº 76.895, de 23.12.1975, foi criado o Centro Nacional de

Engenharia Agrícola – Cenea, tendo como base a Fazenda. Ao Cenea foram atribuídas as

atividades de:

I - Desenvolver programas integrados, abrangendo todos os aspectos

da engenharia agrícola;

II - planejar, programar, coordenar, controlar e promover a execução 
de cursos de treinamento em engenharia agrícola, de conformidade 
com o programa geral de treinamento de Ministério da Agricultura;

III - oferecer apoio a Universidades e órgãos de pesquisa na 
formação de cursos de especialização, graduação e pós-graduação, 
bem como no desenvolvimento de  pesquisas básicas. e aplicadas de
engenharia agrícola;

IV - promover estudos e participar de projetos sobre tratores,  
máquinas, implementos e ferramentas agrícolas;

V - prestar assistência técnica para melhoria e expansão de órgãos 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal em engenharia agrícola;
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VI - executar ensaios em tratores, máquinas, implementos e 
ferramentas agrícolas, de fabricação ou montagem nos pais e de 
importação;

VII - desenvolver estudos com vistas à elaboração de normas técnica 
a serem aplicadas à engenharia agrícola.

Como decorrência da criação do Cenea, o CAVAG, o CCAA e o CEAA  passaram à

atribuição daquele Centro. Além das atividades de aviação agrícola, o Cenea, contando

com modernos equipamentos e laboratórios, passou a atuar como centro de referência e

de ensaios para certificação de máquinas agrícolas, sua principal atividade.

Visita  ao  Cenea,  em  1982,  do  Dr  John  Spillman,  chefe  do  Cranfield

Institute  of  Technology (Inglaterra),  acompanhado pelo Dr.  José Carlos

Christofoletti – Chefe da Divisão de Treinamento do  Cenea -  e pelo Dr.

Anivaldo Cobra, Diretor do Cenea.

- foto: arquivo Dr. José Carlos Christofoletti -

A partir de 1980, passou a ser  também sediado na Fazenda Ipanema, em área de

479,43 hectares cedida pelo Ministério da Agricultura, o Centro Experimental Aramar –

CEA -  que  integra  o  Centro  Tecnológico  da  Marinha  em  São  Paulo  -  CTMSP  e  é

responsável pelo programa nuclear da Marinha. 

v. 2.0 / 20 maio 2015



8 

XIV CAVAG – 1980

 Foto: arquivo Dr. José Carlos Christofoletti -

Extinção do Cenea

Em decisão até hoje controvertida, mediante o  Decreto nº 99.621, de 18.10.1990,

por ocasião da Reforma Administrativa do Governo Federal, foi revogado o decreto de

criação do Cenea,  transferindo-se suas atribuições para o Departamento de Produção

Agropecuária, hoje  Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário  e Cooperativismo  do

Mapa.

Desativação do CAVAG estatal

Em 1991, o Ministério da Agricultura cessou a realização do CAVAG na Fazenda

Ipanema,  tendo  formado,  desde  1967,  1.083  pilotos  agrícolas e  centenas  de

Coordenadores  e Executores de Aviação Agrícola.

A Embrapa

Em 1991, as atividades do extinto Cenea foram, a princípio, repassadas à Empresa

Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  –  Embrapa,  nos  termos  da  Portaria  nº  24,  de
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3.4.1991   do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. No entanto, em razão de alegada

falta de condições necessárias à manutenção de todo o imóvel pela Embrapa, iniciaram-

se  negociações  visando  à  redistribuição  da  área  entre  o  Incra,  o  Ibama  e  a  própria

Embrapa. Àquela época, já pontilhavam algumas ocupações de trabalhadores rurais sem-

terra em diversas áreas do imóvel e o Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária -  pretendia regularizar os ocupantes, mediante  um Projeto de Assentamento.

As negociações levadas a bom termo em relação à “partilha” da Fazenda Ipanema

previam que a Embrapa assumiria  uma área de 1.417,08 hectares  do total  de  6.852

hectares que compunham a Fazenda , para dar continuidade aos trabalhos de pesquisa e

desenvolvimento  em  Engenharia  Agrícola,  anteriormente  conduzidas  pelo  Cenea.  A

Embrapa  estaria  também  assumindo,  por  delegação  do  MARA  (hoje  Mapa),  a

responsabilidade de ministrar  cursos de  Aviação Agrícola,  na base física da Fazenda

Ipanema, onde se encontrava o CAVAG com as aeronaves, hangares e pista de pouso. A

Embrapa já contava, em seu planejamento, com o Centro de Treinamento existente na

Fazenda, com capacidade para 125 pessoas, mais alojamentos, refeitórios, salas de aula,

bibliotecas,  área  administrativa,  além  da  já  citada  estrutura  de  aviação  agrícola.  A

demarcação da área de 1.417,08 hectares a ser cedida à Embrapa foi feita com todo o

critério para englobar as instalações (laboratórios, pistas de testes e campos de ensaios),

além dos campos agricultáveis para dar suporte à produção de sementes básicas. 

. 

Solicitação posterior do Ibama, atendida, aumentou a área inicial atribuída ao órgão

ambiental (que era de 2.831 hectares) para 4.179,93 hectares e passou a englobar parte

da Vila de São João de Ipanema. O atendimento a esta solicitação do Ibama contou  com

a  aprovação  da  Embrapa,  eis  que  mantinha  os  laboratórios,  alojamentos,  refeitórios,

auditório, refeitório, biblioteca e estrutura da aviação agrícola sob a administração dela,

Embrapa. A área de 4.179,93 hectares do Ibama foi  pormenorizadamente levantada e

descrita  em Memorial  elaborado pelo Ministério da Agricultura, em 6 de novembro de

1991.

A Floresta Nacional de Ipanema (Flona)
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Em 20.05.1992,  o Governo Federal,  pelo  Decreto nº 530 /  92,  criou a Floresta

Nacional de Ipanema (Flona), com 5.179,93 hectares, atribuindo-a ao Ibama. Essa área

era superior – possivelmente por equívoco - em exatos 1.000 hectares à área acordada,

de  4.179,93 hectares, conforme o Memorial Descritivo acima referido. O novo memorial

descritivo, constante do decreto mencionado, assim  delimitou a área da Flona:

“...tendo início em um marco de concreto denominado Vértice Ponte que 
possui a  coordenada verdadeira E = 238.357,837 e N = 7.403.687,388, do 
Sistema UTM, cujas origens são o Equador (paralelo 0°) e o Meridiano 45° 
WGr., acrescido das constantes 10.000Km e 500Km, respectivamente. 
Deste marco inicial Vértice Ponte, também definido pelo Número 345, a 
divisa segue até o Ponto 392, desde ao Ponto 511, 612, 663, 818, 733, 724. 
Do Ponto 724 segue pelo Rio Ipanema no sentido montante até o Ponto 
324, margeando a estrada de ferro (Fepasa). Deste ponto até o Ponto 345, 
ponto inicial “

O conflito

O  Memorial  Descritivo  que  integrou  o  Decreto  que  criou  a  Flona  diferia

substancialmente  do  mapa  e  memorial  descritivo  que  haviam  sido  acordados,  não

seguindo  todos  os  marcos  neles  constantes  e  que  englobavam  a  área  de  4.179,93

hectares  (e,  não,  5.179,93  hectares).  Como consequência  do  novo  traçado,  além do

aumento da área, todos os prédios que compunham os laboratórios de pesquisa e de

ensaios,  as  oficinas,  o  almoxarifado,  a  central  telefônica,  os  campos  de  ensaios  de

sistemas de irrigação, a estação meteorológica, as residências da Vila de São João de

Ipanema, além da sede administrativa,  do Centro de Treinamento e Alojamentos,  que

deveriam estar na área a ser cedida à Embrapa, passaram a integrar a área da Floresta

Nacional de Ipanema, para o que não havia justificativa técnica.

Em função do erro  cometido  no Decreto  que criou  a  Flona estabeleceu-se um

conflito que perdura até hoje entre o Mapa, o Incra e o Ibama, e o conflito foi  gerado por

aquele  “ERRO” na delimitação da Flona, discrepância esta que atribuiu à Floresta uma

área maior  do que a acordada entre os três organismos federais,  conforme memorial
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descritivo. Ou seja, esse Memorial foi alterado ao ser transcrito no Decreto e aumentou,

como visto, a área atribuída ao Ibama, contrariando o acordo prévio entre as partes.

A solução, aparentemente simples – a retificação do Decreto 530 / 92 – perdeu-se

no “cipoal  da burocracia”,  apesar  dos esforços administrativos e políticos de diversas

entidades,  como  o  próprio  Mapa  e  o  Sindag  -  Sindicato  Nacional  das  Empresas  de

Aviação Agrícola e acabou dando origem a um Processo Judicial que está estacionado

até hoje (Processo  00400.012907 / 2003-60).

  

Frustradas todas as tratativas administrativas e políticas de reverter a situação, a

Embrapa desistiu de assumir a área que lhe era atribuída pelo Decreto 530 / 92, ficando

novamente a Aviação Agrícola e a Engenharia Agrícola em estágio de indefinição.

Convênio Ibama / Mapa

Com a justificada desistência da Embrapa e para que o Ministério da Agricultura

pudesse então retomar  as atividades de Aviação Agrícola,  foi  o  patrimônio  específico

(aviões  etc.)  alocado  à  Delegacia  Federal  de  Agricultura  de  São  Paulo,  podendo  o

Ministério  da Agricultura utilizar  parte  da estrutura do Ibama (alojamentos,  refeitório  e

auditório),  através  de  Termos  de  Cooperação  Técnica.  Alguns  treinamentos

(Coordenadores e Executores) chegaram a ser realizados sob tal arranjo.

 O assentamento do MST

Em 1995, negociações  com o Incra levaram à cessão de 1.712,00 hectares para  o

estabelecimento do “Projeto de Assentamento Ipanema”, o que ocorreu com a edição da

Portaria Incra/P nº 342, de 14.12.1995, que previa o assentamento de 158 famílias.

        Ficou assim a Fazenda Ipanema – área do Ministério da Agricultura -  restrita a uma

superfície de 774 hectares, contendo pista de pouso, hangares, aeronaves e área livre

para treinamento, suficiente para a retomada dos programas de aviação agrícola.. 
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Mais tarde, devido a invasões de terra pelo MST na parte remanescente da área,

foi cedida ao Incra outra grande parte para novos assentamentos de trabalhadores sem

terra. Restou,  assim,  ao  Ministério  da  Agricultura, apenas cerca  de  167  hectares. E,

ademais, a presença de moradias de assentados na área de proteção da pista de pouso

não proporcionava a sua regularização para fins de pouso / decolagem. 

Além dos prejuízos causados com a interrupção dos programas de treinamento de

pessoal  para  a  aviação  agrícola,  a  invasão  do  MST  deixou  sequelas,  algumas

irreparáveis, tais como a perda, por queima proposital, de mais de 5.000 “slides”  técnicos.

Os escritórios e almoxarifado foram depredados, peças e ferramentas desapareceram. As

aeronaves existentes na ocasião – 5  Ipanemas  e 4 PA-18 - não foram danificadas.

A área  então remanescente sofreu nova invasão do MST, em 13 de agosto de

1996, obrigando o Ministério da Agricultura a entrar com ação de reintegração de posse,

bem sucedida, voltando a área de 167 hectares à posse e administração do Ministério da

Agricultura, em 21 de agosto de 1996. 

A estrutura  de  Aviação  Agrícola  da  Fazenda  Ipanema  permaneceu  intacta.  No

entanto continuou totalmente ociosa.

Doação de aeronaves agrícolas

Como  parte  do  processo  de  desmobilização  da  estrutura  do  Ministério  da

Agricultura  na Fazenda  Ipanema,  em  1997  /  1998  houve  a  doação  de  5  aeronaves

Ipanema  EMB-200  (as  mais  antigas)  para  4  Universidades,  comprometendo-se  estas

instituições  a  recuperar  os  aviões  e  empregá-los  em  atividades  de  Treinamento  e

Pesquisa. As Universidades contempladas foram:

 Universidade Federal de Lavras (1 aeronave). Matrícula PP-FFE.

 Universidade Federal de São Paulo  /  ESALQ (2 aeronaves). Matrículas

PP-FFF e PP-FFG.

v. 2.0 / 20 maio 2015
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 Universidade Federal de Pelotas (1 aeronave). Matrícula PP-FFC.

 Universidade Federal de Viçosa (1 aeronave). Matrícula PP-FFB.

Ipanema EMB-200 recuperado e então em operação na Universidade Federal de Lavras

 Foto:  Wellington Carvalho -  2007 -

A Universidade de Lavras, com auxílio do Aeroclube de Lavras e do Ministério da

Aeronáutica, recuperou o avião a ela atribuído (foto acima) e o utilizou durante muitos

anos,  principalmente em demonstrações e programas de treinamento de Engenheiros

Agrônomos e Técnicos Agrícolas, sob a coordenação do Prof. Dr. Wellington Carvalho.

Em 2012, foi desativado e destinado, a  princípio, à desmontagem para servir de apoio

didático, estático. Até onde se tem notícia, as demais instituições não chegaram a utilizar

as aeronaves até hoje,

Convênio Mapa / DAC

Tendo em vista as dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo Mapa, a grande

necessidade  sentida  pelo  Setor  de  Aviação  Agrícola  e  o  interesse  do  DAC –

Departamento de Aviação Civil em apoiar o segmento, principalmente no treinamento de

pilotos para combate a incêndios, foi firmado, em 2002, Termo de Cooperação Técnica
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entre o Mapa e o Ministério da Defesa, (representado pelo DAC) pelo qual este último

assumiria a manutenção das aeronaves pertencentes ao Mapa e este  faria a manutenção

e adequação dos imóveis, inclusive pista de pouso, para que as atividades de Aviação

Agrícola pudessem ser retomadas na Fazenda Ipanema. Apesar de algumas ações terem

sido executadas,  pontualmente,  no âmbito  da  Cooperação Técnica,  principalmente  na

manutenção de parte das aeronaves, não chegou o convênio a bom termo, nunca tendo

sido  atingido  o  objetivo  final,  qual  seja, a  retomada  das  ações  do  Mapa  /  DAC  na

formação  de  pessoal  técnico  para  a  aviação  agrícola,  pesquisas  e  avaliação  de

equipamentos.

Ipanema EMB-201 A revisado – Cooperação Técnica Mapa  / DAC – foto em 2005

Convênios Mapa / Universidades

Em 2005, foi firmado Termo de Cooperação Técnica entre o Mapa e a Universidade

de São Paulo  /  Escola  Superior  Luiz  de  Queiroz,  com a finalidade desta   instituição

assumir  as  atividades  da  “Fazenda  Ipanema”.  Infelizmente  o  referido  Termo  de

Cooperação não resultou em ações práticas, permanecendo aquela estrutura ociosa e a

frota de aeronaves lá existente novamente carecendo de manutenção para poder voltar a

operar.
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Termos de Cooperação Técnica foram também firmados em 2005 pelo Mapa com

duas outras Universidades: Unesp / Botucatu e Unicentro / Guarapuava, para realização

de ações em prol da Aviação Agrícola, em suas respectivas regiões e instalações. Porém

nenhum deles previa ações na Fazenda Ipanema e esta continuou inoperante.

Proposta do Sindag- Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola 

   Em  2007,  vendo  frustradas  todas  as  tentativas  de  reativação  da  estrutura  da

Fazenda  Ipanema  em  prol  da  aviação  agrícola,  o  Sindag  –  Sindicato  Nacional  das

Empresas de Aviação Agrícola - encaminhou proposta ao Mapa  e à Embrapa, na  qual

sugeria  que  voltasse  a  ser designada  a  Embrapa  como  gestora  do  projeto  que  se

denominaria “Centro de Referência (ou  de Excelência) da Aviação Agrícola”.

Os  principais  aspectos  da  proposta  do  Sindag  eram,  em  linhas  gerais,  os

seguintes: 

Todo  o  acervo  da  Fazenda  Ipanema,  incluindo  a  área  remanescente  de
terras, de cerca de 160 hectares, pista de pouso, hangares, aeronaves e
seus  equipamentos,  depósito  de  combustível,  etc.  seria  transferido  à
Embrapa,  mediante  Termo de  Cooperação Técnica   A partir  da  data  da
assinatura, a Embrapa passaria a gerir  aquele patrimônio,  implantando o
“Centro de Referência de Aviação Agrícola”  para que lá pudessem vir a ser
realizadas ações em prol da Tecnologia de Aplicação Aérea, em especial,
bem como outras, a saber:

 Pesquisas  em  Tecnologia  de  Aplicação  Aérea  (básicas  e
aplicadas);

 ensaio e homologação de equipamentos aeroagrícolas;
 padronização de Instrutores de voo agrícola;
 reciclagem  de  pilotos,  engenheiros  agrônomos  e  técnicos

agrícolas envolvidos nas aplicações aéreas;
 recheque de pilotos agrícolas;
 capacitação em administração para gestores de empresas de

aviação agrícola;
 clínicas de calibração / Selo de Qualidade para operadores da

aviação agrícola.

Embora  primariamente  as  atividades  fossem  realizadas  nas  instalações
físicas  daquela  Unidade (pesquisas básicas),  também poderiam sê-lo  de
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forma  “remota”,  (pesquisas  aplicadas)  deslocando-se,  por  exemplo,
aeronaves para outras regiões para nelas efetuar pesquisas aplicadas sobre
culturas típicas daquelas regiões. Tais pesquisas poderiam ser executadas
diretamente pela Embrapa e /  ou em convênio com outras entidades de
Pesquisa e Universidades.

Intervenientes: A  critério  das  partes,  o  Termo  de  Cooperação  Técnica
poderia  vir  a  ter  como  intervenientes,  outras  entidades  que  tenham  na
Aviação  Agrícola  seu  interesse  técnico  e/ou  comercial  e  que  pudessem
contribuir com recursos materiais, humanos ou financeiros, para o êxito do
Projeto.  Sem  prejuízo  de  outras  e  a  título  de  exemplo,  citavam-se  as
seguintes entidades a serem contatadas:

Anac Agência Nacional de Aviação Civil;
Sindag Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola;
Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A;
BR Aviation Distribuidora de Combustíveis Aeronáuticos.

Conselho Técnico: Representantes da Embrapa, do Mapa e das entidades
intervenientes  constituiriam  um  “Conselho  Técnico”,  com  funções
Consultivas e / ou Deliberativas, conforme viesse a ser disposto no Termo
de Cooperação. 

Orçamento: Os  gastos  com o   projeto  seriam custeados  com recursos
provenientes de diversas fontes, como por exemplo:

 Dotações do Orçamento da Embrapa;
 dotações do orçamento do Mapa (SARC / SDV);
 recursos alocados pelas entidades Intervenientes;
 doações  /   verbas  de  patrocínio  obtidas  junto  a  outras

entidades interessadas;
 receitas  oriundas de prestação de serviços,  por  Projeto (por

exemplo,  pagas  por   empresas  fabricantes  de  produtos
fitossanitários e de equipamentos agrícolas).

Embora a proposta do Sindag tivesse a concordância prévia do Mapa, a Embrapa

não a aceitou e o tema da retomada das atividades da Fazenda Ipanema em prol da

aviação agrícola voltou à “estaca zero”, situação em que se encontra até hoje.

Processo Judicial

Ainda em 2003, teve início um Processo Judicial (Processo 00400.012907/2003-60)

junto à Justiça Federal de São Paulo, pelo qual o Mapa solicitava a reintegração de posse
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da área que lhe restou (cerca de 167 hectares), novamente parcialmente invadida pelo

MST,  invasão  esta  que  estaria  prejudicando  a  retomada  das  atividades  da  aviação

agrícola, por interditar parte da pista de pouso. A partir de reunião realizada na Fazenda

Ipanema, em 21 de agosto de 2007, com  a presença de representantes da CGU, Mapa,

Incra, Ibama e Iphan, foi dado início a uma tentativa de conciliação, visando  encontrar

uma solução para o impasse que  basicamente seria resolvido com o remanejamento de

apenas 4 assentados que, ocupando uma área de tão somente 89,73 hectares, estavam

inviabilizando a utilização da pista, eis que se encontravam dentro da zona de proteção do

aeródromo.  Todas  as  negociações  foram  infrutíferas  e  o  processo  encontra-se

“estacionado”, permanecendo a Fazenda Ipanema inativa no que tange às atividades do

Mapa voltadas à aviação agrícola.

Situação atual (20 de maio de 2015)

Encontram-se,  desmontadas,  no  fundo  do  hangar  principal,  as  seguintes

aeronaves:

 Ipanema: PP-FFI, PP-FFJ e PP-FDY.

 PA-18: PP-FFL e PP-FFH.

As aeronaves estão depositadas junto a muitos carros que estão recolhidos para

serem leiloados. As  instalações do antigo CAVAG  passaram a ser depósito de carros

usados.  O material do CAVAG é guardado por 3 funcionários que ficam durante o dia. As

instalações  dos  escritórios  e  sala  de  aula  estão  sempre  limpas,  mas  o  resto  está

abandonado. As aeronaves não podem ser mantidas limpas em função de como estão

colocadas,  cercadas de carros.  Os três funcionários do MAPA  residem na cidade.  O

hangar maior, do fundo, está completamente cheio de carros usados, do MAPA. A pista

necessita corte da grama.

As fotos seguintes ilustram a situação descrita acima
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Interior do hangar principal da Fazenda Ipanema – maio de 2015

Vista parcial da Fazenda Ipanema. Ao centro, a pista de pouso, com os hangares à esquerda (Google).

 Em maio de  2015
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Nota:  esta é a segunda  versão (2.0) deste histórico. Sugestões e correções para seu

aperfeiçoamento serão bem-vindas.
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