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Em recente viagem por quatro Estados 
da federação, em 10 dias, foi possível 

ter uma panorâmica da força da agricultura 
brasileira. O giro incluiu São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e Bahia. Em uma sucessão 
de paisagens e variações edafoclimáticas, 
a Revista Plasticultura colheu impressões e 
informações ao mesmo tempo alentadoras e 
desanimadoras. O alento vem do entusiasmo 
dos empresários que cultivam campos para 
produzir riquezas com soja, milho, algodão, 
reflorestamento, café e tantas outras la-
vouras. Mesmo a agricultura familiar, com 
cooperativas como a de Barra do Choça, na 
Bahia, está conseguindo inserir sua produção 
de forma diferenciada para agregar valor.  
Já o desânimo se abate sobre este editor, 
ao perceber que governos e políticos, com 
raras exceções, das instâncias municipais às 
federais, não têm a mínima preocupação com 
um planejamento sério e de longo prazo que 
vise à sustentabilidade ambiental, econômica 
e social da agricultura. Temos recordes de 
produção e teremos novamente na próxima 
safra. Mas faltará água, como já está faltando 
no centro-oeste da Bahia, onde em plena 
Chapada Diamantina há 16.000 ha desti-
nados ao cultivo de hortaliças com pivots 
parados. Ou como em Vitória da Conquista 
e em municípios vizinhos, com outorgas de 
uso de água suspensas e lavouras secando. 
Ou ainda mais grave, com o pagamento da 
“Bolsa Estiagem” em moderna versão do 
cabresto eleitoral, perpetuando a miséria 
da seca ao invés de buscar-se o uso de 
tecnologias para vencer as adversidades 
climáticas. E assim os recursos financeiros 
e as riquezas naturais do país são desper-
diçados na perpetuação dos políticos que 
buscam o poder pelo poder. Onde estão os 
projetos de irrigação? A transposição do São 
Francisco já consumiu bilhões e está com 
obras emperradas, atrasadas e abandonadas. 

Os produtores do MS querem utilizar 
portos do Chile!! Estima-se que o projeto de 
Corredor Rodoviário Bioceânico (ligando o 
Pacífico e Atlântico) garantirá a exportação 
de pelo menos R$ 500 milhões da Região 
Centro-Oeste e de Mato Grosso do Sul pelo 

EXPEDIENTE

Fotos de capa: ABJ- Sítio R Acosta - 
Holambra, Maio de 20013

Oceano Pacifico. As tarifas portuárias no Chile 
são 70% menores que as praticadas no Brasil, 
além de haver a economia no frete marítimo 
com a redução de entre cinco e oito mil 
quilômetros e de cinco a seis dias a menos 
no transporte de mercadorias para a Ásia. A 
próxima safra vai sofrer antes mesmo de ser 
plantada, porque os fertilizantes necessários 
ao plantio estarão entalados no gargalo das 
rodovias que não dão vazão nos dois senti-
dos: nem para exportar, nem para importar. 
A realidade atropela o país, mas não abala 
os políticos. Lançar planos de safra, como 
o anunciado na 1.ª semana de junho, não é 
mais suficiente para atender o setor agrícola. 
Os problemas continuam além da porteira e 
2014 pode trazer outra safra recorde sem ter 
para aonde ser escoada ou vendida.

Mais de dois milhões de hectares para 
plantar HFF, só em SP. Segundo estimativas 
da Cati, aproximadamente 2,5 milhões de 
hectares de terras oriundos dos canaviais 
não mecanizáveis e de áreas de pastagens 
degradadas poderão ser incorporados à 
produção de hortaliças, flores e frutas. Essas 
serão as principais opções dos produtores, 
principalmente médios e pequenos, os 
quais terão de mudar de atividade com a 
proibição da queima da cana de açúcar. 
Sem falar em quem busca saídas para a 
crise na citricultura. E também pode ser a 
opção de milhares de trabalhadores rurais, 
uma vez que essas atividades incorporam 
grande demanda de mão de obra. Falta levar 
tecnologia e qualificação ao campo de forma 
séria e ordenada para que não seja perdida 
uma grande oportunidade de alavancar o 
setor. E se vamos ter mais produção, temos 
que ter mais consumo. É o que propõe uma 
campanha antiga, lançada há mais de 10 
anos na Europa e EUA, mas que ainda não 
pegou no Brasil. É o que mostra o artigo da 
ABCSEM da nossa edição de maio-junho da 
Revista Plasticultura.  Também traz muitas 
informações sobre o cultivo de flores e 
plantas ornamentais e destaca a Hidroponia 
em dois artigos. Veja ainda as seções de 
mercado, ambiente e a logística do etanol. 
Boa leitura.

Um giro pelo BrasilE
D

IT
O

R
IA

L
ÍN

D
IC

E 4   Produtor
6  Site Recomendado
8  Nutrição
12 Ambiente
14 Reportagem de Capa

18 Fruticultura
20 Logística
22 Mercado
24 Tecnologia

26 Entrevista
38 Estufa
30 Floricultura
36 ABCSEM



4 Revista Plasticultura • Maio/Jun 2013 • www.revistaplasticultura.com.br

Desde 1993, o Viveiro Camará produz mudas de eucalipto e de espécies 
nativas para restauração ecológica, em uma área de 125.600m², na cidade 
de Ibaté, região central do Estado de São Paulo. As espécies nativas são 

produzidas de acordo com a orientação de resolução da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e seu portfólio de produção conta com mais de 200 espécies 
de ocorrência em terras paulistas. 

Com produção atual estimada em 15 milhões de mudas por ano, o Viveiro 
Camará nasceu da união dos três sócios-proprietários, que já detinham profundo 
conhecimento na área florestal, para atender à crescente demanda de mercado. 

Em entrevista à Plasticultura, Carlos Nogueira, um dos sócios, conta um 
pouco mais dessa atividade extremamente importante para a preservação das 
áreas florestais.

Produzir para 
reflorestar

Por que decidiu produzir mudas de árvores?
Já estávamos inseridos no ramo florestal, prin-
cipalmente no tangente à produção de mudas, 
o que estimulou a formação da sociedade 
empresarial,  dado o conhecimento individual 
de cada sócio da empresa em formação.

Quais espécies são cultivadas? Por que 
escolheu essas espécies?
Nossa produção de mudas está dividida 
em dois grupos florestais: as destinadas à 
produção de madeira e as que serão usadas 
para restauração ecológica. Para produção 
de madeira comercial, temos mudas de eu-
calipto com alto potencial genético, e para 
a formação de florestas nativas, possuímos 
ampla diversidade de espécies com grande 
variabilidade genética.

As mudas são plantadas no campo ou 
em viveiros? 
A produção das mudas é realizada em vi-
veiro, com a finalidade de estabelecimento 
ou restauração  de florestas.

Qual é a média de perda de mudas no 
campo? E em viveiros?
O índice de perda das mudas durante o 
processo produtivo varia entre 10% e 20% 
até a expedição. Já no campo, a perda é em 
torno de 5%.

Quais são os principais desafios e as 
dificuldades na produção de mudas 
de árvores?
Para o eucalipto, é preciso aprimorar novas 
técnicas para melhorar a qualidade e a efi-

ciência produtiva. Para as espécies nativas, 
o grande desafio é produzir as espécies que 
ainda não se tem nenhum conhecimento em 
nível literário sobre a produção em viveiros.

Quais são os problemas enfrentados na 
administração e na logística?
As mudas são perecíveis. Quando nos re-
ferimos a grandes volumes, é necessária a 
elaboração de um contrato com o cliente. 
Uma das maiores dificuldades é administrar 
o contrato, pois na maioria das vezes o 
cliente tem contratempo na execução das 
atividades de plantio, conforme o cronogra-
ma previamente estipulado contratualmente. 
Nesse caso, o viveiro fica com as mudas 
em expedição mais tempo que o previsto, 
alterando significativamente o custo final.

Qual é o diferencial da sua produção?
O diferencial da nossa produção está atrelado 
à estrutura física do viveiro, que conta com 
mesas suspensas, o que colabora para a 
saúde ergonômica do colaborador.  Quanto 
à inserção no mercado, o diferencial está 
especialmente ligado com os severos crité-
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rios de qualidade estipulados pelas equipes 
técnica e de pesquisa do Viveiro Camará.

Como  s e  f a z  a  c ome r c i a l i z a ç ã o 
da s  mudas? 
A maior parte da produção em exercício é 
estabelecida contratualmente no ano ante-
rior, dentro da programação de plantio das 
empresas clientes. 

Quais os cuidados a serem tomados 
com as mudas depois que deixam 
sua propr iedade?
É muito importante que o cliente receba as 
mudas e as deixe em pleno sol, realize as 
irrigações periodicamente e as plante no 
local definitivo o mais brevemente possível.

O senhor forneceu mudas para o plantio 
no Rodoanel. Como foi essa parceria 
com o DERSA?
A empresa responsável pela execução da 
atividade de plantio, licitada pelo DERSA,  
contatou o Viveiro Camará para o forneci-
mento parcial das mudas plantadas na região 
do  município de Piracaia (SP). 

O senhor se responsabiliza pelo cuidado 
no pós-plantio das mudas de árvores 
que comercializa?
Não. Todas as informações inerentes ao 
produto são fornecidas ao cliente, não obs-
tante, ele é quem decide pelo material a ser 
plantado. Após o recebimento das mudas, 
as obrigações referentes ao trato, manejo e 
cuidado com a muda são de responsabilida-
de do cliente, pois se trata de um produto 
frágil e perecível. 

Desde que começou, é possível ver mu-
dança de comportamento da sociedade 
em relação às árvores? 
Atualmente, a sociedade tem uma cons-
ciência mais definida sobre a importância 
das árvores para o ambiente, mas ainda 
a ganância impera.  Os grandes proprie-
tários fazem adequação nas áreas, na 
sua maioria, quando de determinação 
do órgão fiscalizador, não por iniciativa 
própria, o que traria melhoria ao ambiente 
e, por conseguinte, qualidade de vida. O 
estabelecimento de matas ciliares, por 
exemplo, é de extrema importância para 

manter a qualidade da água, insumo 
indispensável para quaisquer segmentos 
de atuação de projetos produtivos. Não 
obstante, a falta de conscientização des-
sa temática faz com que produtores não 
priorizem essa atividade. 

Quando essa mudança começou a ser 
mais perceptível? 
Essa mudança começou a ser mais percep-
tível quando da acentuação da poluição e 
da diminuição dos recursos naturais que se 
relacionam proporcionalmente em direções 
opostas.  Adicionando-se a isso, houve uma 
intensificação da abordagem pela mídia em 
relação ao meio ambiente, bem como acele-
ração de conscientização gerada a partir dos 
trabalhos de educação ambiental.

Há planos para aumentar ou expandir a pro-
dução para outros tipos de mudas? Quais?
Nosso planejamento estratégico é realizado 
a partir da percepção de demanda do mer-
cado e, portanto, produzimos para buscar 
o equilíbrio do sistema de oferta e procura 
dada a capacidade produtiva.

Quais os investimentos necessários para 
começar uma produção de mudas?
O valor de investimento inicial é estabeleci-
do a partir de um considerável número de 
variáveis, entre elas: a quantidade de mudas 
a produzir, o sistema de produção, a loca-
lização da planta produtiva, disponibilidade 
de recursos, entre outros. 

O que sugere para os interessados em 
começar a produzir mudas?
Para iniciar uma atividade em qualquer setor, 
é extremamente necessário o domínio dos 
conhecimentos técnicos, administrativos, 
operacionais, bem como estudo, análise e 
identificação da fatia do mercado ao qual 
se pretende  efetivamente atuar.

Ainda vale a pena viver do campo? 
Por quê? 
Sim, vale a pena viver do campo e pode ser 
muito rentável, uma vez que essa ocupação 
esteja dentro da sua área de apreciação, que 
as atividades sejam realizadas com técnicas 
aprimoradas e o produtor tenha um perfil 
robusto de empreendedorismo. 
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ajudar quem ajuda a preservar. Esse 
é o princípio do programa Produtor 
de Água, desenvolvido pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), que visa remu-
nerar os produtores rurais que contribuem 
com a redução da erosão e do assoreamento 
de mananciais, proporcionando melhoria 
da qualidade e regularização da oferta de 
água. A construção de bacias de captação e 
infiltração, recuperação de estradas vicinais, 
plantio de espécies nativas, cercamento de 
áreas, produção de mudas, construção de 
terraços e educação ambiental são as ativi-
dades apoiadas pelo programa.

Englobando a área das bacias hidrográficas, 
o programa é geralmente desenvolvido em 
parceria com instituições públicas, privadas e 
do terceiro setor. As atividades apoiadas pelo 
Produtor de Água incluem, além do apoio téc-
nico para montagem do sistema de pagamento 
por serviços ambientais (PSA), a execução de 
ações de conservação de solo e água.

Para estabelecimento do valor pago pelo 
PSA, a ANA trabalha com parceiros, já 
que são eles que terão que disponibilizar o 
dinheiro para o pagamento. “Essa demanda 
só existe quando o recurso natural, no caso 

Gabriela Padovani

Bom para a natureza, melhor ainda para o bolso
Programa adotado em vários locais do país remunera os 
produtores rurais que ajudam a conservar o meio ambiente

a água, é escasso na localidade. Assim, os 
parceiros têm interesse na conservação das 
nascentes e da mata ciliar para poder uti-
lizar essa água” aponta Devanir Garcia dos 
Santos, gerente de conservação de água e 
solo da ANA. Após o estabelecimento da 
parceria, uma avaliação econômica da lo-
calidade é feita para a definição dos valores 
a serem pagos aos produtores. “Os valores 
dos projetos variam bastante. Já tivemos 
projetos com pagamento mínimo de R$100 
e máximo de  R$370.  Esse fato não significa 
que o produtor que recebeu menos dinheiro 
teve menos benefícios. É necessário lembrar 
que todo o apoio técnico, fornecimento de 
mudas para a conservação de matas ciliares 
e, por vezes, até o cercamento da área é 
realizado pelo investidor e não pelo produ-
tor”, destaca Santos. O pagamento pode ser 
realizado de forma direta, em que o produtor 
rural recebe a ajuda financeira e também de 
forma indireta. “Esse pagamento indireto é 
realizado através da valorização dos produtos 
comercializados pela propriedade. Como 
são de um produtor que se preocupa com o 
meio ambiente, o produto adquire um valor 
agregado maior”, explica Santos. 

exemplo de sucesso
No Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (INCAPER), a 
remuneração aos produtores varia de R$170 
a R$200 por hectare preservado ou recupe-
rado. “O PSA pode ser de longo prazo, com 
pagamentos efetuados diretamente ao pro-
prietário como remuneração pela conservação 
de floresta em pé, condução de regeneração 
natural, recuperação com plantio de mudas 
e implementação de sistemas agroflorestais 
e silvipastoris; e de curto prazo, para o forne-
cimento de insumos para as diversas modali-
dades do programa, ou seja, fornecimento de 
mudas, cercas, formicida, herbicida, hidrogel 
e adubo, além de incluir custos logísticos 
de entrega de mudas florestais (nativas) até 
ponto estratégico pré-estabelecido”, explica 
César Teixeira Pereira, do INCAPER.

Com o nome Reflorestar, o projeto esta-
belecido no Espírito Santo procura recuperar 
e ampliar a cobertura florestal em 31.500 
hectares (para o período de 2012 a 2014) e 
em 200 mil hectares até 2025, com geração 
de oportunidades e renda para o produtor 
rural, através da adoção de práticas de uso 
amigável dos solos. 
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Em 2012, cerca de 2.500 produtores 
capixabas receberam as orientações do pro-
grama, que tem a meta de chegar a 10 mil. 
De acordo com Teixeira, os produtores rurais 
reagem de maneira positiva às orientações 
que recebem. “O programa prevê apoio em 

assistência técnica, recursos para aquisição 
de mudas, fertilizantes, material para cons-
trução de cercas para proteger nascentes, 
e ainda o pagamento pela preservação”, 
completa Pereira. 

O programa capixaba inclui seis modalida-
des: conservação de floresta em pé, ou seja, 
da floresta nativa primária ou secundária; re-
generação natural, recuperação com plantio, 
sistemas agroflorestais, sistemas silvipastoris 
e floresta manejada.

Buscar soluções 
Os objetivos do programa seguem os 
preceitos do desenvolvimento sustentável, 
integrando ambiente, economia e socieda-
de, criando estímulos para os proprietários 
de terra e agricultores adotarem sistemas 
produtivos e alternativas econômicas am-
bientalmente corretas e socialmente justas.  
O Reflorestar também abrange o aspecto 
social que atende a objetivos como aumentar 
a qualidade de vida e a renda do produtor 
rural, conscientizar a comunidade e os 
proprietários de terras sobre a necessidade 
de conservação dos recursos naturais e for-
talecer a organização dos produtores rurais. 

Além da recuperação e ampliação da co-
bertura florestal no Estado, o Reflorestar pos-
sui mais quatro metas a serem alcançadas 
no Espírito Santo, que conta com a Extensão 
Ambiental, que compreende a elaboração 
de um programa contínuo de treinamento e 
capacitação dos agentes de campo; Pesquisa 
e Conhecimento; Gestão e Monitoramento, 
com a criação de um monitoramento por 
imagem do Estado, para acompanhamento 
da evolução do projeto e o Marco Legal, que 
abrange as questões legais vigentes.

Teixeira afirma que atualmente vivencia-
mos uma crise ambiental sem precedentes 
na história da humanidade, em decorrência 
dos padrões atuais adotados de produção 
e consumo, os quais são potencializados 
pelo crescimento exponencial da população 
humana mundial. “A configuração de um 
cenário preocupante de mudanças globais 
com escassez de água potável, aquecimento 
global e perda da biodiversidade está forte-
mente associada ao esgotamento de recur-
sos, à extinção de espécies e à destruição 
e fragmentação de ecossistemas naturais, 
impondo-se às sociedades humanas o desa-

ficou interessado?
Para fazer parte do Programa Produtor 
de Água, os projetos devem obedecer a 
uma série de condicionantes e diretrizes 
estabelecidas pela ANA, tais como: Re-
munerar proporcionalmente ao serviço 
ambiental prestado e com inspeção 
prévia de sua execução;
• Adotar práticas de conservação de 

água e solo;

• Ser voltado a propriedades na área rural;

• Possuir uma bacia hidrográfica como 

unidade de instalação do projeto;

• Possuir sistema de monitoramento de 

resultados;

• Estabelecer parcerias com outras 

instituições; 

• Prever assistência técnica aos produto-

res rurais; 

• Adotar práticas sustentáveis de produção.

Serviço 
Saiba o que é necessário para se 
credenciar a um projeto junto ao 
Programa Produtor de Água, da ANA. 

Projetos em andamento 
Enviar o projeto à Agência Nacional 
de Águas (ANA), juntamente com uma 
solicitação de avaliação de adequação 
ao Programa Produtor de Água, para 
participar do projeto que já esteja 
sendo realizado na região em questão.

Projetos novos
Enviar à ANA uma carta de intenções 
comprovando a viabilidade do 
projeto e detalhando o arranjo local 
já existente. Encaminhar juntamente 
com uma solicitação de avaliação de 
adequação ao Programa Produtor 
de Água.

Endereço
Superintendência de Implementação 
de Programas e Projetos - SPO 
Área 5, Quadra 3, Bloco B, Sala 220 
70610-200 Brasília (DF)  

fio de buscar soluções ou adoção de modelos 
alternativos de desenvolvimento”, finaliza. 
Motivo suficiente para fazer da preservação 
um meio de sobrevivência.

O Produtor de Água já tem presença em 
todo o território nacional, com projetos já 
desenvolvidos nos seguintes Estados: Acre, 
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo 
e Tocantins.

A educação Ambiental é uma parte 
importante do projeto, para garantir a 
conservação dos bens naturais

Barriguinha d’água - apenas uma 
parte da conservação necessária

Cercamento realizado com recursos do 
programa desenvolvido pela ANA

13
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Setor está em 
expansão e 

pode crescer 
até 12% ao ano. 

Grandes eventos 
esportivos e 

culturais que o 
Brasil vai receber 

nos próximos 
anos deverão 

alavancar ainda 
mais as vendas

O 
mercado de flores e plantas or-
namentais no Brasil movimenta 
anualmente cerca de 2,5 bilhões 
de reais e cresce, em média, 
10% a 12% ao ano em termos 

de comercialização, segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor). Em 
relação à área cultivada, o setor tem crescido 
aproximadamente 2% ao ano. Somente em 
abril de 2013, a produção de plantas orna-
mentais cresceu 12,2% em relação ao mesmo 
mês de 2012. Por conta deste crescimento 
gradativo, as novas possibilidades para o 
setor e a demanda por novas plantas tendem 
a incentivar a ampliação da produção e tam-
bém abrir espaço para novos investidores. 

Elisabete Raimundo, assessora de comuni-

cação da Cooperativa Veiling Holambra, que é 
composta por 329 sócios produtores, dentre os 
quais 110 cultivam ornamentais, comenta que 
a perspectiva para 2013 é de um crescimento 
8% em relação ao ano passado, quando foi 
registrado faturamento de mais de 400 milhões 
de reais. “O volume de ornamentais comer-
cializadas pelo Veiling ainda é aquém do que 
gostaríamos. Hoje, o segmento de ornamentais 
representa 12% do total comercializado pela 
cooperativa”, ressalta. 

Já no mercado de flores da CEASA Cam-
pinas, as ornamentais movimentam cerca 
de 150 milhões anuais. “O grupo de plantas 
ornamentais para jardinagem e paisagismo 
tem o maior número de produtos ofertados 
na CEASA, sendo responsável por 50% de 
todo o volume de flores ofertado”, esclarece 
Ana Rita Pires Stênico, gerente do depar-
tamento de mercado de flores do CEASA. 
Segundo ela, o consumo de ornamentais no 
Brasil ainda é pequeno quando comparado 
com outros países. “As novas tecnologias, a 
melhora na produção e nas condições gené-
ticas das mudas, resultando em qualidade e 
durabilidade da flor, além do apelo ambiental 
atualmente muito focado, são fatores que 
favorecerão o crescimento do setor”, analisa.

O cultivo de ornamentais no Brasil teve 
início com a vinda da família real, no co-
meço do século XIX. “O cultivo de jardins 
e a introdução de espécies ornamentais se 
iniciou junto à Corte instalada no Rio de 
Janeiro, inclusive com a criação do Jardim 
Botânico da cidade”, comenta Walter Luis 
Winge, vice-presidente do Ibraflor. 

grandes eventos no país 
devem impulsionar o setor 
de ornamentais
A produção de ornamentais tem crescido e 
diante dos acontecimentos esportivos e culturais 
programados para os próximos anos, deverá 
crescer ainda mais. Para Elisabete Raimundo, 
do Veiling Holambra, os eventos que o Brasil vai 
receber nos próximos anos tendem a impulsio-
nar as vendas. “As perspectivas são as melhores 
possíveis, visto que o setor cresce a cada dia 
e o segmento de ornamentais está cada vez 
mais em evidência. Novos empreendimentos e 
investimentos municipais, aliados aos eventos 
esportivos e culturais prometem impulsionar o 
mercado nos próximos anos. No entanto, é ne-
cessário destacar que a estabilidade econômica 
do país também impulsiona o crescimento do 
setor”, garante Elisabete.

“Espera-se que os eventos contribuam 
para o crescimento do setor, com os projetos 
paisagísticos nos locais que receberão estes 
eventos, as decorações nos hotéis, etc.”, 
comenta Ana Rita Stênico. Na opinião da 
gerente do departamento de mercado de 
flores da CEASA Campinas, o mercado de 
ornamentais vem apresentando expansão 
nos últimos anos, em função de vários 
fatores: “aumento da área produtiva, o que 
possibilita maior oferta de produtos; melhoria 
nas condições econômicas da população; 
novos segmentos ofertando flores como 
supermercados e varejões e a consciência 
ambiental, da sustentabilidade e do ecolo-
gicamente correto, favorecendo a aquisição 
de flores pelas pessoas”, conclui. 

O crescente mercado das

PlaNTas OrNamENTaIs
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Walter Luis Winge, do Ibraflor comenta 
que o mercado de ornamentais não é tão 
elástico. “Depende do crescimento da ren-
da familiar dos consumidores, por não se 
tratar de produto de primeira necessidade”, 
destaca Winge. 

Mercado está saturado ou há 
espaço para novos produtores?
Ana Rita Pires Stênico, do CEASA/Campi-
nas, afirma que há possibilidade de mais 
produtores serem introduzidos no mercado 
de plantas ornamentais. “Porém, estes 
produtores terão que ser capacitados, ge-
renciar sua atividade como um empresário 
rural, se preocupando com a mão de obra, 
legislações, oferta de produtos com quali-
dade e estar atentos às novas tecnologias”, 
aconselha a gerente. 

A produtora de plantas ornamentais e 
tropicais, Ieda Marcondes Reis Hannas, 

tesoureira da Associação dos Produtores 
de Plantas Ornamentais e Exóticas de Ma-
nhuaçu e Região (APPOEX), ressalta que o 
Estado de Minas Gerais também necessita 
de uma produção maior, inclusive na re-
gião de Manhaçu, onde a APPOEX atua. 
A associação, que existe há nove anos e 
possui 12 associados, já teve mais de 40 
produtores associados. “Nós precisamos de 
novos produtores. Nós mesmos não somos 
produtores ainda, porque se fôssemos, a hora 
que chegasse uma encomenda nós teríamos 
flores só da nossa produção para mandar e 
nem sempre isso acontece”. Ela comenta 
que cada produtor da APPOEX possui de 
5 a 6 hectares plantados e nem sempre é 
possível atender as demandas do mercado. 
Por isso, os produtores se unem em forma 
de cooperativa para atender as encomendas 
que normalmente chegam da própria região 
e também da capital, Belo Horizonte. 

No Estado de Santa Catarina, a realidade 
parece ser bastante diferente. Rene Mahnke, 
produtor de plantas ornamentais há quase 
30 anos e proprietário da Mahnke Plantas 
Ornamentais, salienta que atualmente no 
Estado há produtos sobrando no mercado 
e em função disso, o setor é considerado 
limitado. “Existe muita produção para pouca 
comercialização. Há cerca de cinco anos, 
muitos produtores entraram. Muitos não têm 
técnica e acabam produzindo uma planta 
que não é de qualidade. Por esse motivo, 
nós produtores temos dificuldade de colocar 
o produto no mercado por conta do preço, 
pois estes produtos acabam chegando muito 
mais baratos, por não conter o investimento 
para ter boa qualidade”, revela o produtor. 

Roland Hauck, presidente da Associação 
dos Produtores de Plantas Ornamentais de 
Santa Catarina (APROESC), que conta com 
25 produtores associados, explica que a pro-

Principais polos de produção de 
plantas ornamentais no Brasil

Fonte: Ibraflor

Novas regiões com concentração 
de produção, resultado das políticas 
de incentivo à produção de flores, 
ocorridas há alguns anos no país, 
principalmente nos Estados da 
Região Nordeste

Fonte: Ceasa Campinas

Principais polos consumidores do país

Fonte: Ibraflor

Principais regiões produtoras no 
Estado de São Paulo, maior produtor 
do país:
•Holambra
•Atibaia
•Paranapanema
•São Paulo (capital)
•Arujá
•Registro

Fonte: Ceasa Campinas

novos polos de produção de ornamentais
Santa Catarina é o Estado que mais ornamentais produzia, mas em São Paulo, a iniciativa do Veiling, na cidade de Holambra, incentivou a 
produção de ornamentais neste Estado, criando um novo polo. Com essa mudança de cenário, veja como fica a produção brasileira:
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dução de ornamentais na região aumentou 
consideravelmente. “A bananicultura, cultura 
predominante em nossa região, esteve muito 
em baixa durante cerca de oito meses e 
muitos produtores optaram por iniciar o 
cultivo de plantas. Como essa mão de obra é 
familiar, muitos começaram a colocar plantas 
com preços competitivos no mercado, e ficou 
difícil para nós, produtores estruturados, 
aguentarmos esse tipo de recurso”. 

dificuldades e vantagens 
na produção
Walter Luis Winge, do Ibraflor, explana que 
entre os principais obstáculos da produção 
de ornamentais hoje no Brasil estão o acesso 
oficial dos produtores a novas espécies, a 
legislação (fitossanitária /comercial/ tribu-
tária /produtiva) ultrapassada, ineficiente e 
onerosa, de interpretação dúbia e com alto 
grau de risco, falta de mão de obra especia-
lizada, falta de padronização para produtos 
de paisagismo, alto índice de informalidade 
e ausência de informações no setor. “Entre 
as vantagens, podemos citar o valor da renda 
por unidade de área de produção e o alto 
emprego de mão de obra, evitando êxodo 
rural”, completa. 

Roland Hauck, da APROESC, produtor 
há 35 anos e proprietário da Floricultura 
Corupaense, lista entre as dificuldades, as 
vendas, visto que o mercado entra em crise 
logo após grandes eventos ou após o fim 
do ano e esse comportamento dificulta os 
investimentos. “No momento, estamos um 
pouco apreensivos porque o mercado deu 
uma freada brusca, mas esse fato ocorre todo 
ano, entre abril e julho; são quatro meses que 
vendemos menos. Mas a crise nas vendas 
neste ano veio com muita força e fica até 
difícil entender. Estávamos esperando essa 
crise após a copa do mundo, mas, aparente-
mente, ela veio um pouco antes”, assegura. 

Ieda Hannas, produtora há oito anos, 
relata a demora no retorno do investimento 
realizado. “Hoje já tenho condições de pagar 
os meus empregados, mas apenas de dois 
anos para cá. Foram pelo menos seis anos 
só de investimento. E as mudas não são 
baratas. É um investimento alto, que precisa 
ir fazendo aos poucos”, detalha. 

Hauck expõe que os grandes aliados para 
uma boa produção de ornamentais são: 

plantas ornamentais: 
principais tendências 
• Palmeiras diversas
• Orquídeas
• Tuias
• Samambaias
• Bonsais
• Cactus
• Zamioculcas
• Pimentas
• Ervas Aromáticas
• Crótons
• Ciccas
• Murtas
• Fórmio
• Dianela
• Bambuzinhos-Azaleias
• Ofiopógo
• Dracenas
• Bastão do imperador

Fonte: Ceasa Campinas/Veiling 
Holambra e Ibraflor

investimento em infraestrutura e logística, e 
conhecimento. “Se você não sabe como fazer, 
qual época e de que forma plantar, não terá 
bons resultados”. O presidente da APROESC, 
que herdou o negócio do avô, produtor de or-
namentais desde 1924, conta que é necessário 
investir em tecnologia. “Hoje para produzir 
você precisa ter estufas cobertas, sistema 
com melhor percentual de germinação das 
plantas. Na questão das vendas, é necessário 
ter conhecimento da clientela no Brasil, sentir 
onde o mercado é melhor, ter condições de 
fazer preços acessíveis para seus clientes e 
às vezes, fazer oferta de produtos que estão 
com as vendas baixas, como qualquer outro 
comércio”, orienta. 

Maioria das ornamentais não 
exige cultivo protegido
Praticamente 90% das ornamentais são 
produzidas em campo aberto, condição em 
que serão utilizadas nos jardins. “A exceção 
cabe às ornamentais de uso em ambientes 
de interior ou de sombra e também algumas 
de forração”, salienta o vice-presidente do 
Ibraflor. Segundo ele, as espécies mais pro-
duzidas em cultivo protegido são: antúrios, 
marantas, calatéias, hederas filodendros, 
jiboias, samambaias, forrações de flores 
como sálvia, tagetes, impatiens, verbenas, 
petúnias, entre outras. 

Ieda Hannas aponta que a maioria das 
plantas tropicais não exige proteção de 
telado.  “Elas exigem somente o clima. Algu-
mas gostam de meia sombra, mas a maioria 
pode ser produzida a céu aberto. São flores 
resistentes, que só exigem cuidados normais 
como adubação, irrigação e limpeza”. Porém, 
em sua propriedade, as folhagens ornamen-
tais são produzidas em telado. “Tenho uma 
área de mais ou menos mil metros quadrados 
com avencão produzida em telado. Lá planto 
também copo de leite, que é uma flor muito 
sensível”, finaliza a produtora. 

como é feita a comercialização 
de ornamentais
No Estado de São Paulo grande parte da pro-
dução é comercializada em três grandes cen-
tros atacadistas: Veiling Holambra, Centrais 
de Abastecimento – CEASA – Campinas, 
e Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (CEAGESP). “Também 

ocorre a comercialização por pequenos pro-
dutores, diretamente no local de produção, 
ou em outras CEASAs, porém, em menor 
porcentagem, como na CEASA de Sorocaba, 
Ribeirão Preto e outras. Nos outros Estados 
a comercialização ocorre diretamente no 
local de produção ou em locais públicos ou 
privados destinados à comercialização de 
flores”, detalha Ana Rita Stênico. 

O vice-presidente do Ibraflor relata que 
nas Centrais de Abastecimento há grande 
concentração de produtos oriundos de vários 
Estados, que são distribuídos para pratica-
mente todo o país pelos próprios ofertantes, 
quando retornam às suas bases trazendo os 
produtos que encontraram nessas centrais. 
Em relação às principais espécies produzi-
das, Winge relata que “há grande produção 
de palmeiras, arbustos e plantas de forração, 
sempre acompanhando a tendência de moda 
do mercado, ditada pelos paisagistas. Em 
área produzida, a maior é de grama para 
paisagismo, com grande incremento nos 
últimos anos, e por ser usada para cobrir 
grandes extensões de condomínios e lotea-
mentos, são sempre a que maior área ocupa 
em jardins de modo geral”, complementa. 
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Funcaju abrirá novas perspectivas e oportunidades
O plenário do Senado aprovou, em maio, 
o projeto de lei que autoriza a criação do 
Fundo de Apoio à Cultura do Caju (Funca-
ju), para estimular a produção e exportação 
da fruta e seus derivados, inclusive de 
subprodutos industriais. O Fundo também 
terá a função de ajudar a regular os pre-
ços do caju e seus derivados no mercado 
interno e externo e poderá ser usado para 

financiar a compra de equipamentos agrí-
colas e industriais. 

A fruta e os subprodutos do caju têm forte 
peso sobre a economia de diversos Estados, 
em especial da Região Nordeste, onde os 
recursos do fundo poderão ser investidos na 
melhoria da infraestrutura regional.

Segundo o Sindicato das Indústrias de 
Beneficiamento de Castanha de Caju (Sindi-

caju), a cadeia da cajucultura ocupa segundo 
lugar na pauta de exportações cearense, 
atrás apenas da indústria de calçados. Na 
região Nordeste, estima-se que haja 300 mil 
trabalhadores empregados na atividade. A 
melhoria das condições de vida dos trabalha-
dores rurais das lavouras de caju será uma 
das funções do Funcaju. A matéria segue 
para sanção presidencial.

Na citricultura, a variabilidade de porta-
enxertos amplia a segurança fitossanitária, 
a qualidade e o período de colheita dos 
frutos – fatores determinantes para o 
agronegócio citrícola. 

De acordo com a pesquisadora Marian-
gela Cristofani-Yali, do Instituto Agronô-
mico de Campinas (SP), a diversificação 
de porta-enxertos é importante para o 
controle de doenças. 

Os principais porta-enxertos na citricultura 
nacional e paulista, em ordem de importân-
cia, são o limão Cravo , citrumelo Swingle, 
tangerina Cleopatra, tangerina Sunki, limão 

Porta-enxertos determinam qualidade do pomar
Volkameriano e Poncirus trifoliata. Segundo 
a pesquisadora, a diversidade varietal res-
ponde pela sustentação do pomar, por evitar 
problemas fitossanitários, e também ampliar 
o período de colheita.

O porta-enxerto deve ser escolhido de 
acordo com a finalidade do pomar, consi-
derando o uso que será feito dos frutos e 
também visando à ampliação do período 
de colheita. Deve ser considerado também 
se o plantio será semiadensado ou não.  Os 
citricultores dedicados à produção de frutos 
para o processamento de suco preferem os 
porta-enxertos citrumelo Swingle e tangerina 

Sunki, entretanto, em pomares mais antigos 
predomina o limão Cravo. Já os produtores 
que buscam os mercados finos de mesa 
usam Trifoliatas e seus híbridos.

A razão principal da preferência ao limão 
Cravo é que ele confere precocidade, alta 
produtividade e resistência à seca. “Plantas 
enxertadas em limão Cravo geralmente têm 
boas safras a partir dos três anos de idade”, 
explica Mariangela. Uma das características 
mais associadas ao seu bom desempenho 
é a resistência à seca, já que mais de 90% 
da citricultura paulista está concentrada em 
regiões com déficit hídrico sazonal e com 
estiagens de 60 a 120 dias durante a florada. 
Os porta-enxertos afetam muitas caracterís-
ticas das variedades copas, entre elas,  se 
destacam: vigor, precocidade de produção, 
produção, época de maturação e massa de 
fruto, coloração da casca e do suco, teor de 
açúcares e de ácidos dos frutos, permanên-
cia dos frutos na planta, conservação da 
fruta após a colheita, tolerância da planta 
à salinidade, à seca, à geada e às doenças. 

Mariangela lembra que uma das estraté-
gias utilizadas para superar os problemas 
relacionados às doenças, em especial nas 
variedades de porta-enxertos, foi a substi-
tuição da variedade suscetível à tristeza dos 
citros, a laranja Azeda, por outra resistente, 
o limão Cravo. “Tal estratégia possibilitou 
que o Brasil se tornasse o maior produtor de 
citros do mundo”, afirma a pesquisadora. De-
senvolver híbridos de porta-enxertos e copas 
para superar problemas na citricultura é uma 
das metas do programa de melhoramento 
de citros do Centro de Citricultura do IAC. 

Laranja Pera em TS 
x PT 314- Porte Alto 
Cordeirópolis 5 anos
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Embrapa vai lançar novas 
cultivares de guaraná
A Embrapa Amazônia Ocidental (Ma-
naus-AM) vai lançar no segundo se-
mestre deste ano duas novas cultivares 
de guaranazeiro: BRS Saterê e BRS 
Marabitana, para plantio comercial. 
Ambas possuem alta produtividade, são 
resistentes às doenças e estão sendo 
indicadas para plantio como forma 
de aumentar a barreira à Antracnose, 
principal doença do guaranazeiro no 
Amazonas. Ambas foram avaliadas du-
rante oito anos, em ensaios preliminares 
e mais dez anos em ensaios em rede 
estadual do Amazonas.

As novas cultivares são plantas que 
possuem resistência genética à antracno-
se, doença causada pelo fungo Colletotri-
chum guaranicola. Por esse motivo, con-
seguem ser mais produtivas e dispensam 
o uso de fungicidas, segundo a Embrapa. 
Outra característica importante é a alta 

produtividade, variando de 1 kg a 1,5 kg 
de sementes secas por planta ao ano, o 
que representa produtividade de 400 kg/
ha a 600 kg/ha de sementes secas, 500% 
a 600% maior do que a produtividade 
atual obtida no Amazonas. Dessa forma, 
permitem aumentar a produção sem 
ocupar grandes áreas de plantio, evitando 
desmatamentos.

Nas avaliações, em ambas as cultivares, 
observou-se também resistência completa 
à hipertrofia da gema vegetativa e galha 
do tronco e suscetibilidade à hipertrofia 
da gema floral.

“A estratégia de lançar novas cultivares 
é uma forma de controlar a Antracnose, 
aumentando a diversidade genética dos 
plantios e assim se criar uma barreira 
genética às doenças, especialmente para 
essa que é uma doença importante que 
afeta os cultivos no Amazonas”,  explica 
o pesquisador da Embrapa Amazônia 
Ocidental, André Atroch.

5º Congresso Internacional 
e Encontro Brasileiro 
sobre annonaceae
Pinha, graviola, atemoia e  cherimoia, entre 
outras espécies da família das anonáceas, 
têm grande importância para o consumo in 
natura, na indústria farmacológica, cosmética 
e alimentícia. Para integrar pesquisa, ensino 
e extensão na busca do fortalecimento da 
cadeia produtiva dessas frutas, será realizado 
o 5.o Congresso Internacional e Encontro 
Brasileiro sobre Annonaceae,  de 19 a 23 
de agosto de 2013. Com o tema “Do gene 
à exportação”, o evento será realizado na 
Fazenda Experimental Lageado da Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp), em Botucatu 
(SP),  Palestras, mesas-redondas, apresenta-
ções de trabalhos científicos e visita técnica 
fazem parte da programação.

A organização do congresso é do Instituto 
de Biociências e da Faculdade de Ciências 
Agronômicas da Unesp, em parceria com a 
Coordenadoria de Assistência Técnica Inte-
gral (Cati) e com a Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, no México.

Mais informações estão disponíveis no site 
www.vciabrazil2013.com
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adotado em cerca de 95 milhões de 
hectares em nível mundial e no Brasil 
com uma estimativa de mais de 23 

milhões de hectares, o plantio direto (SPD) 
é um sistema de manejo conservacionista 
caracterizado principalmente pela redução 
no custo de produção, mais fácil controle 
de plantas daninhas, controle da erosão, 
melhor aproveitamento da água no solo e 
minimização dos impactos ambientais. 

A adoção do sistema permite ainda redu-
ções na competição por plantas daninhas e 
conservação da umidade do solo, garantindo 
menores gastos com irrigação e herbicidas. 
Devido à manutenção da cobertura do solo, 

sem contraindicações e ambientalmente correto
sistema de plantio direto em hortaliças garante mais vantagens 
que sistema comum e produtos com qualidade superior

há regulação da temperatura no decorrer do 
dia, bem como redução da amplitude térmica 
entre o dia e a noite, promovendo menor es-
tresse na planta. “Além disso, com a redução 
da movimentação de máquinas agrícolas e 
revolvimento da matéria orgânica, a taxa 
de emissão de carbono é diminuída, tendo 
também esta tecnologia, bases na agricul-
tura de baixa emissão de carbono”, explica 
Georgeton Silveira, coordenador técnico de 
Olericultura da Emater, em Minas Gerais.

O sistema plantio direto é também bas-
tante difundido pelo seu efeito no controle 
de erosão, explica a pesquisadora Isabella 
Clerici De Maria, do Instituto Agronômico 

(IAC) de Campinas (SP). “Em áreas de culti-
vo com hortaliças grande parte da erosão é 
decorrente de carreadores mal planejados, 
irrigação não bem controlada, sulcação no 
sentido do declive. Então, o sistema plantio 
direto não vai resolver a maior parte da 
erosão, mas vai reduzir a perda de terra dos 
canteiros”, explica.

As culturas de soja e milho são as mais 
consolidadas com o sistema no país, mas o 
plantio direto em hortaliças vem sendo usado 
há cerca de uma década, com pesquisas de-
senvolvidas por instituições como Embrapa 
Hortaliças, Epagri (SC), Emater (MG), IAC, 
entre outras. Apesar disso, a técnica ainda 
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é pouco utilizada por falta de divulgação 
dos resultados positivos obtidos com SPD 
em hortaliças. 

Silveira afirma que hoje há possibilidade 
de cultivar várias hortaliças neste sistema, 
como tomate, repolho, abóbora, jiló, berin-
jela, vagem entre outras. “Há um trabalho 
sendo realizado no Paraná com cultivo da 
mandioquinha-salsa, mas ainda está em pro-
cesso de validação pelos agricultores. Ainda 
se faz necessário mais pesquisas para avaliar 
a viabilidade em culturas como batata e fo-
lhosas, principalmente devido aos processos 
de manejo no campo”, conta o pesquisador.

No Estado de São Paulo, produtores da 
região de São José do Rio Pardo plantam 

rotação de culturas; 
• Planejar também carreadores e práticas 
mecânicas de conservação do solo, e pre-
parar o solo para correção da fertilidade e 
da compactação se for necessário;
• Correção e descompactação do solo;
• Produção da palhada, que deverá ter predo-
minância de gramíneas para que haja maior 
persistência da cobertura morta, criando-se 
um mulching natural.
• A utilização de palhadas proveniente de 
pastagens com braquiária poderá ser feita, 
desde que haja homogeneidade da popula-
ção de plantas na área;
• Em locais onde não há predominância 
de nenhuma gramínea, poderá ser feito 
o cultivo de plantas com a finalidade de 
aproveitamento da palhada, dividida em 
dois grupos: palhada de inverno (aveia 
forrageira e trigo) e  palhada de verão 
(milho, milheto e sorgo).  De acordo 
com a época, é feito o plantio da cultura 
secundária escolhida para formação da 
palhada, sendo a densidade da população 
de plantas por hectare, definida de acordo 
com a espécie cultivada;
• Após 40 a 60 dias do plantio, é realizada 
a dessecação química ou trituração das 
plantas na área;
• Após ter sido feito o manejo da palhada, 
as mudas de hortaliças são levadas para o 
plantio definitivo na área onde foi formada 
a palhada.

cebola no sistema. De acordo com Isabella, 
em princípio, qualquer cultura pode ser 
produzida no sistema de plantio direto, 
desde que se tenha mínima mobilização da 
superfície no preparo do solo e no plantio; 
manutenção de cobertura morta; manuten-
ção de cobertura vegetal e rotação de cul-
turas. “Para hortaliças, é preciso cuidado na 
escolha das espécies para compor a rotação 
de culturas e das espécies para formação 
de palha, para que não ocorram problemas 
especialmente com doenças e nematoides”, 
explica. Ela ainda acrescenta que não há 
uma fórmula exata para todas as condições 
de cultivo e espécies cultivadas, sendo 
assim, as plantas de cobertura utilizadas e 
a época do ano para a produção da palha 
devem ser adaptadas para as condições e 
atividades de cada propriedade.

sistema de plantio direto em 
hortaliças: como começar?
Confira algumas dicas dadas pelos pesqui-
sadores, Georgeton Silveira, coordenador 
técnico de Olericultura da Emater (MG) e 
de Isabella Clerici De Maria, do IAC, para 
os produtores interessados em iniciar sua 
produção de hortaliças com o sistema de 
plantio direto.
• Planejamento da propriedade e das ativi-
dades, considerando que parte das áreas de 
cultivo das hortaliças devem receber plantas 
de cobertura para a formação de palhada e 
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PhD em tomate

Gabriela Padovani

Desde 1989, quando ingressou na Embrapa Hortaliças, o engenheiro agrônomo Leonardo Silva Boiteux 
trabalha com essa hortaliça saborosa, altamente nutritiva e de difícil produção. O tomate possui 
nutrientes como o carotenoide, licopeno, vitaminas A e C, e sais minerais como fósforo, ferro e 

potássio. Além disso, o fruto possui baixos teores de gordura, baixos valores calóricos e relativamente 
pouca proteína, ajudando a prevenir doenças e distúrbios metabólicos como obesidade, diabetes, problemas 
cardiovasculares, hipertensão, osteoporose e câncer. O consumo per capita no país ainda é considerado 
baixo – em torno de 18,5 quilos por habitante por ano, um dos motivos de tamanha dedicação do agrô-
nomo, mestre em fitopatologia e PhD em genética e melhoramento, que desenvolve novas variedades do 
tomate para que tenha mais sabor, mais açúcar e, principalmente, mais fãs desse fruto fantástico. Além 
dessas vantagens, é uma cultura geradora de empregos. Segundo estimativa da Associação Brasileira de 
Sementes e Mudas (Abcsem), o cultivo em campo aberto utiliza aproximadamente 4 pessoas por hectare 
(ou seja, um trabalhador cuidando de cerca de 3000 plantas). 

Qual é o foco da sua pesquisa em tomate?
Comecei em 1989 com o melhoramento e o 
foco maior sempre foi resistência às doenças, 
principalmente vírus, fungos, nematoides 
e bactérias, que são os quatro principais 
grupos. Na volta do meu doutorado, iniciei 
também um trabalho de qualidade nutricio-
nal, para melhorar os teores de licopeno (o 
pigmento vermelho com ação anticâncer), 
sabor e açúcar no fruto do tomateiro.
Quais são as dificuldades para pesquisar 
essa hortaliça?
O tomateiro é uma planta com diferentes sis-
temas de cultivo. Além disso, ele é plantado 
em diversas áreas do Brasil, com diferentes 
tipos de solo e clima. Então, não é possível 
ter uma variedade com plena adaptação 
para todas as regiões. Em cada região há 
problemas e com o tomate, infelizmente, 
são muitos. A tentativa é sempre tentar an-
tecipar a solução desses problemas através 
da incorporação de cultivares comerciais de 
genes de resistência e de melhor adaptação 
naturalmente presentes no genoma do to-
mateiro. Essa incorporação é feita através de 
cruzamentos entre as diferentes variedades e 
mesmo com espécies selvagens aparentadas 
com o tomate. 
Quais são as principais conquistas em 
seu trabalho de pesquisa em tomate?
As principais conquistas foram o estabeleci-
mento de uma rede, uma parceria com todas 
as instituições que trabalham com tomate, 
incluindo a iniciativa privada. A partir dessas 
parcerias foi possível o desenvolvimento de 
muitas variedades, que atingiu o número 
de 12 variedades lançadas tanto para mesa 

quanto para processamento. O mais impor-
tante mesmo é esse trabalho ser reconhecido 
por toda a comunidade que trabalha com 
tomaticultura. E essa comunidade identifica a 
Embrapa como um parceiro atuante, que tem 
ajudado, na medida do possível, a solucionar 
os problemas do cultivo.
Como está a pesquisa dessa hortaliça 
no Brasil?
A pesquisa pública no país vem sendo de-
senvolvida por unidades da Embrapa e por 
algumas universidades tais como ESALQ 
(Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”), UNESP (Universidade Estadual 
de São Paulo), UFLA (Universidade Federal 
de Lavras) e UFV (Universidade Federal 
de Viçosa). Através do programa de me-
lhoramento de tomate há uma tentativa de 
fortalecer toda essa rede de instituições. As 
parcerias mais fortes com outras instituições 
de pesquisa pública são com o IPA (Insti-
tuto Agronômico de Pernambuco) e com a 
INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural), do 
Espírito Santo. Além disso, existe um gran-
de número de empresas de sementes de 
iniciativa privada que tem trabalhado inten-
samente para encontrar materiais adaptados 
às condições brasileiras.
Quais são as mudanças que ocorreram 
na tomaticultura desde que começou a 
estudá-la?
Quando eu comecei a estudar, trabalhava-se 
com tomate para processamento, as varieda-
des eram de polinização aberta, a produti-
vidade girava em torno de 40 toneladas por 
hectare. Hoje se trabalha com híbridos de 

alta produtividade que podem produzir até 
120 toneladas por hectare. O tomate de mesa 
era cultivado geralmente em campo, com o 
predomínio de variedades de polinização 
aberta. O desenvolvimento de variedades 
com melhor tolerância às doenças e mais 
adaptadas aos problemas climáticos teve 
grande avanço por meio de manejo cultural e 
o aporte de novos materiais genéticos. Hoje, 
os híbridos possuem resistência ou tolerância 
às principais doenças, em decorrência do 
melhoramento genético. O cenário mudou 
muito. Além de todos os outros avanços 
tecnológicos na parte dos viveiros com 
cobertura plástica e na produção de mudas, 
onde tudo melhorou.
Qual é a importância da cultura do 
tomate no Brasil?
O tomate tem importância tanto econômica 
quanto social, porque é uma cultura que 
demanda muita mão de obra, gerando empre-
gos, o que acaba fixando o homem ao campo.  
É uma cultura estratégica do ponto de vista 
de manter o nível de emprego na área rural. 
Qual é o volume de produção de tomate 
no Brasil? E de consumo?
Esses dados são variáveis e mudam a cada 
ano. A média histórica de produção é dois 
milhões de toneladas por ano. Em geral, ainda 
temos um consumo per capita relativamente 
baixo, se comparado com outros países. De 
acordo com dados da FAO, a Turquia é o país 
que possui maior consumo de tomate, de 85,7 
kg/habitante/ano, seguido pelo Egito, com 
84,4 kg/habitante/ano. O Brasil é o sétimo 
maior consumidor, com 18,5 kg/habitante/
ano. Desta forma, temos muito que ampliar 
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em termos de consumo. Uma das atividades 
de pesquisa da EMBRAPA visa melhorar a 
parte de qualidade sensorial, isto é, melhorar 
tanto o sabor, como o aroma, para que as 
pessoas consumam mais o tomate, que é 
uma fonte importantíssima de nutrientes que 
colaboram para a saúde do ser humano. Es-
sas características representam um estímulo 
ainda maior para o consumo.
Qual é o número de tomaticultores no 
Brasil hoje?
De acordo com o Censo, em 2006 o Brasil 
possuía em torno de 42 mil propriedades 
rurais trabalhando com o cultivo do tomate. 
Os números atuais devem estar próximos 
disso. Grande parte desses estabelecimentos 
é administrada por pequenos produtores de 
base familiar, especialmente no cultivo do 
tomate de mesa. Já o tomate industrial é 
diferente, as lavouras são maiores, o número 
de produtores é bem menor, em torno de 
duas centenas.
Quais são os desafios para o cultivo do 
tomate de mesa?
O desafio maior sempre é ter variedades com 
resistência às doenças e mais produtivas, 
mesmo em condições adversas. O tomateiro é 
muito sensível e por isso, é preciso dar respos-
tas rápidas aos novos problemas que sempre 
ocorrem. Outro desafio é em relação à parte 
de qualidade do fruto, isto é, juntar a parte de 
tropicalização do tomate que precisa aguentar 
as chuvas, as intempéries, a pressão de pa-
tógenos e pragas e ainda ter qualidade, para 
que a população consuma mais o tomate e que 
ele seja mais saudável. Essas características 
vão ajudar o estabelecimento de práticas mais 
sustentáveis, reduzindo o custo de produção e 
minimizando, por exemplo, a necessidade de 
aplicação de defensivos agrícolas.
Quais são as vantagens para quem 
produz o fruto?
O tomate - tanto de mesa quanto para pro-
cessamento - quando se consegue conduzir 
e produzir dentro dos parâmetros técnicos 
adequados, é um investimento melhor que 
qualquer aplicação financeira. Não tenho 
as planilhas exatas, mas a lucratividade do 
tomate é muito grande.
Quais são as principais tecnologias 
disponíveis para o cultivo?
Hoje temos tecnologias desde a semente 
até a colheita. As tecnologias embutidas 
nas sementes são as variedades híbridas, 

com grande potencial produtivo e número 
elevado de genes de resistência. Na parte 
de produção de mudas, temos viveiros 
com alta tecnologia. No campo, já temos 
fertirrigação e adubação de última geração. 
A área de cultivo protegido também tem 
aumentado substancialmente. Na colheita, 
existe o controle de qualidade, com métodos 
de higienização. Toda a cadeia de produção 
do tomate está bem tecnificada.
Quais os atributos que o tomate bra-
sileiro possui para ser considerado de 
qualidade superior?
Ele tem a vantagem de estar inserido em 
regiões tropicais, com alta insolação. Por 
esse motivo, o tomate, em geral, consegue 
produzir com boa qualidade, muito açú-
car e muita produtividade. Ainda faltam 
alguns ajustes nessa produção para que o 
tomate melhore ainda mais em termos de 
sabor, coloração e aroma. A genética tem 
influência importante nesse aspecto, pois 
permite a criação de novas variedades com 
maiores teores de carotenoides, ácidos 
orgânicos e açúcares.

Quais são as sugestões para o pesquisa-
dor que quer se especializar na cultura 
do tomate?
É uma cultura muito diversificada em 
termos de sistemas de produção o que 
requer vivência, convívio. Muitas vezes, o 
estudante não consegue ter isso durante 
seus anos de formação, então é sempre 
interessante buscar um estágio, mesmo 
que durante um período de férias. Outra 
recomendação é tentar contatar todos os 
centros de pesquisa e universidades que 
trabalham com o tomateiro e agendar vi-
sitas técnicas ou estágios. Visitar áreas de 
produção juntamente com um técnico da 
extensão ou com os próprios produtores é 
outra experiência enriquecedora. É ótimo 
para quem já tem esse interesse na cultura 
do tomateiro e que pretende se aperfeiçoar. 
Do ponto de vista científico, o tomateiro é 
muito interessante. O genoma completo 
da espécie foi publicado e os genomas de 
espécies selvagens estão a caminho, além 
de vários outros recursos disponíveis para 
o geneticista.
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