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Um dos poucos setores que ainda se 
salvam no cálculo do PIB brasileiro, pejo-

rativamente apelidado de “pibinho” na mídia 
econômica especializada, foi a agricultura. 
E isso porque é o setor que recebe menos 
benesses e afagos do governo. Talvez mesmo 
assim, o empresário rural, tão calejado pelo 
sol, chuva e descaso do governo, aprendeu, 
ao contrário da indústria, a não esperar por 
facilidades e vai à luta. 

Mas bem que os governos poderiam 
ajudar: um pouco menos de impostos no 
plástico agrícola, por exemplo, que vai da 
irrigação, passa pelos filmes de estufas e 
desemboca nas embalagens das gôndolas 
dos supermercados, além de beneficiar a ca-
deia, traria também um alívio para as contas 
das famílias na hora de compor o cardápio 
nosso de cada dia. Trabalho elaborado pelo 
Departamento de Agronegócio da Fiesp mos-
tra como é possível distribuir renda através 
da desoneração fiscal, tema que vem sendo 
discutido também no COBAPLA, Comitê 
Brasileiro de Desenvolvimento e Aplicação 
de Plásticos na Agricultura e que será levado 
ao governo pelo setor nos primeiros meses 
de 2013. Além de pesar menos no prato do 
brasileiro, a desoneração aumentaria em 
0,42% o PIB tão maltratado.

Outro ponto: Só tecnologia não resol-
ve. Tem que financiar o investimento da 
agricultura de ponta no país. Essa é a 
reclamação de empresários rurais, técnicos 
e consultores do setor. Por sinal, também 
é o foco do relatório da FAO, The State of 
Food and Agriculture, disponível em www.
fao.org/docrep/017/i3028e/i3028e.pdf e que 
foca sua análise justamente em três questões 
principais: Quem investe em agricultura? Por 
que investir em agricultura? E finalmente, 
mas mais importante, como investir na 

EXPEDIENTE

Fotos de capa: Site USDA-NRCS 
PLANTS Database
http://plants.usda.gov/java/imageGallery

agricultura para termos um futuro melhor?  
Parece-nos que os únicos preocupados e 
empenhados em responder a essas questões 
aqui no Brasil são alguns poucos abnegados 
pesquisadores, perdidos nas instalações dos 
IAC e da Embrapa (alguns até ameaçados 
de despejo como os da unidade Embrapa 
Cerrados do DF!!!), e os eternos heróis do 
campo, nossos agricultores. Essa situação, 
por sinal, é atestada no relatório da FAO 
no mundo todo. Mas aqui vamos um pouco 
além: depois de investir, qual é a garantia 
de retorno? Quem cobre os riscos?  Onde 
está o seguro rural? Por que é tão caro 
no Brasil? Essas questões dizem respeito 
ao ambiente em que o governo federal, 
principalmente, e o estadual em segundo 
lugar, deveriam interferir através de políticas 
públicas e outras ações para dar segurança 
aos investidores agrícolas. 

Aqui 2013 já chegou. Nesta edição, que 
fecha o ano de 2012, já bafejado pelos ares 
do Ano Novo, mostramos que nossos com-
petidores externos, sem água, sem terras 
férteis, mas com ambiente empresarial e 
ambiente institucional agrícola favoráveis 
e muita tecnologia estão deslanchando no 
México, Canadá, e outras paragens, rumo 
ao futuro. Em terras tupiniquins, ou melhor, 
águas tupiniquins, a hidroponia na pesquisa 
do Prof. Barcellos, em Santa Catarina, ganha 
destaque na nossa entrevista especial. Na 
matéria de capa, mostramos um segmento 
pouco conhecido e, desde tempos remotos, 
envolto em segredos, mas que impulsiona 
uma cadeia que vai dos fitofármacos das 
feiras e mercados à grande indústria far-
macêutica e de cosméticos. 

Boa leitura. Boas Festas. Ótimo 2013 
a todos nossos leitores, colaboradores 
e anunciantes.

.

O PIBinho e a distribuição de renda via 
desoneração de insumos da alimentação
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Por que decidiu começar com cultivo 
hidropônico sendo produtor de café?
O café é a nossa primeira e principal atividade; 
a família é produtora desde a década de 1930. 
Decidimos investir em cultivo hidropônico por 
acreditar nas perspectivas de mercado, por 
ser um produto diferenciado e com inúmeras 
vantagens em relação ao cultivo tradicional, 
o que agrada muito ao consumidor final que 
está cada vez mais exigente.
O que produz e como comercializa?
Produzimos o café arábica que é vendido a 
exportadores ou torrefadores. Em hidroponia, 
produzimos alface crespa, alface lisa, alface 
roxa, alface americana, rúcula e agrião que 
são vendidas a sacolões, supermercados e 
restaurantes no mercado local e em cidades 

Gabriela Padovani

Do solo à estufa
As Fazendas Reunidas Laila & Souza pertencem a um grupo familiar tradicional na cultura cafeeira regional, tendo iniciado suas atividades 

em 1937, no município de São Domingos das Dores, localizado na Zona da Mata, no Estado de Minas Gerais. Depois de muito tempo 
produzindo café, o engenheiro agrônomo Márcio Carvalho começou a produzir folhosas hidropônicas. De acordo com ele, a principal 

dificuldade na instalação desse tipo de cultivo foi a compra do material, que não existe em sua cidade, e a especialização, que teve que 
buscar em outros Estados. Com a queda do preço do café, ele avalia que manter as duas culturas é vantajoso devido à oscilação no mercado.

próximas. Produzimos hoje 20.000 sacas de 
café beneficiado por ano em 510 hectares e 
cerca de 18.000 unidades de alface, rúcula 
e agrião por mês em quatro estufas em uma 
área de 1260 m².
Sob qual nome os produtos são comer-
cializados?
No caso do café, nós não comercializamos 
o produto diretamente ao consumidor final, 
por isso não temos uma marca determinada. 
Vendemos o café cru e beneficiado para 
exportadores ou torrefadores. Já no cultivo 
hidropônico, comercializamos as hortaliças 
devidamente embaladas com o nome Hi-
drotec  produtos hidropônicos, que significa 
tecnologia na água.
Qual é a média de perda por safra no café?

No café, normalmente, perdemos em torno 
de 3% do previsto devido a problemas climá-
ticos. São frutos que ficam na árvore ou caem 
no chão e não são recuperados. Entretanto, 
havendo fatores consideráveis, como chuvas 
de granizo ou secas prolongadas, ataque 
de determinadas pragas ou doenças, este 
número pode ser muito maior (10% a 20%). 
Já tivemos caso de perda de 30% de toda 
produção devido à falta de chuvas, em 2010.  
E no cultivo hidropônico, quais são 
as perdas?
No cultivo hidropônico, a perda por safra não 
ultrapassa 5%, exceto se houver, como no café 
e nas demais culturas, fatores indesejáveis 
como os provocados por problemas climáticos 
e ataques de doenças ou pragas, que podem 
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desinfestação do sistema (limpeza por meio 
de soluções de cloro) e da solução nutritiva 
(radiação ultravioleta, filtração e ozonização).
Medidas que minimizem o estresse das plan-
tas devem ser adotadas para aumentar sua 
resistência natural. Dentre as medidas estão: 
manutenção da condutividade elétrica e do 
pH da solução nutritiva em faixas adequadas 
para o desenvolvimento vegetal, a eliminação 
de algas do sistema e a minimização dos 
ferimentos radiculares.
Quais os investimentos necessários para 
a produção de hidroponia? 
Os principais investimentos são: construção 
das instalações (estufas, bancadas, reser-
vatório de água), aquisição de veículo para 
entrega, criação de logomarca, compra de 
embalagens, sementes, nutrientes, além de 
treinamento de mão de obra. No nosso caso, 
instalamos também uma câmara fria para 
armazenamento adequado das hortaliças que 
são colhidas na véspera do dia da entrega.
E os investimos para o café?
No café já é bem mais complexo. Tudo 
começa com o preparo do terreno da futura 

lavoura (construção de estradas, covea-
mento), aquisição de mudas de qualidade. 
Anualmente, são realizadas em torno de 
três adubações para correção do solo, 
pulverizações foliares e controle de pragas 
como o bicho mineiro e de doenças como 
a ferrugem, além disso, também há investi-
mentos na aquisição de equipamentos como 
secadores, despolpadores, construção de 
tulhas para armazenamento, terreiros para 
secagem, aquisição de caminhões, tratores, 
ônibus para transporte de trabalhadores, 
treinamento de mão de obra.
Qual das culturas que você planta é, 
hoje, a mais lucrativa?
Como o preço do café despencou em 2012, 
diria que hoje cultivo hidropônico é mais 
lucrativo. Mas isto é muito relativo, pois caso 
o mercado cafeeiro reaja, a situação pode 
se inverter. Por esse motivo, é interessante 
trabalhar com culturas diferentes. 
Ainda existe espaço no mercado para 
produzir em cultivo hidropônico?
Com certeza é um mercado em expansão, 
por isso mesmo é que decidimos investir. 

O mercado pede produtos de quali-
dade e o cultivo hidropônico é a mais 
avançada e segura técnica de cultivo 
de verduras e legumes.
Qua l  é  o  d i f e r en c i a l  d a  s ua 
produção? 
Usar a tecnologia existente para produ-
zir bem e com boa qualidade.
Como é ser um produtor hidropôni-
co e quais os desafios no cotidiano 
do cultivo?
Um produtor hidropônico tem que 
estar sempre pesquisando, estudan-
do, procurando novas informações. 
O cultivo tem que ser observado e 
monitorado todos os dias. Não existe 
fim de semana nem feriado para o 
produtor hidropônico. Por esse motivo 
tem que, acima de tudo, gostar muito 
desta atividade.
Quais são os problemas enfrentados 
na administração e na logística?
Quanto à administração, é necessário 
ter alguém que fique na parte burocrá-
tica, como controle de vendas, paga-
mentos e recebimentos. Na logística, 
destaco a necessidade de ser realizada 
uma entrega rápida e eficiente.  

interferir no volume da produção prevista.
Quais são dificuldades encontradas para 
produzir em hidroponia?
O cultivo hidropônico não é comum em nos-
sa região, por isso, tivemos que buscar tudo 
fora. Desde a montagem da estufa, bancadas, 
compra de equipamentos, embalagens, se-
mentes certificadas. Veio tudo de São Paulo. 
Já os cursos de atualização, tive que fazer no 
Rio de Janeiro e em Santa Catarina. 
Por que escolheu produzir no sistema 
hidropônico?
As vantagens são inúmeras em relação 
ao cultivo tradicional, pois as plantas não 
entram em contato com os contaminantes 
do solo, como insetos, fungos e bactérias, 
fazendo com que o ataque de pragas e doen-
ças seja quase inexistente, o que resulta em 
plantas mais saudáveis para o consumidor.
Quais os cuidados a serem tomados 
com o cultivo em relação à época do 
ano no café?
No café, principalmente de setembro a março 
devem ser feitas as podas previstas, correção 
do solo, adubações, pulverizações foliares com 
micronutrientes como o zinco, boro e 
cobre, controle de ervas daninhas e 
o MIP (manejo integrado de pragas e 
doenças). No caso, a colheita tem início 
em abril e se estende até agosto.
E quais são as medidas no cultivo 
hidropônico?
No cultivo hidropônico, durante o in-
verno, deve-se ficar atento ao ataque 
de míldio, que é uma doença causada 
pelo fungo Bremia lacucae, com pe-
ríodo de incubação de uma ou duas 
semanas, dependendo da temperatura 
e da presença de humidade relativa 
elevada. Os ataques são favorecidos 
por tempo chuvoso, úmido e frio. A 
temperatura ótima situa-se entre 10 
e 15 °C. Para tanto, neste período, 
recomenda-se a utilização de varie-
dades resistentes.
Durante o verão, o cuidado deve 
ser com a temperatura da solução 
nutritiva que não deve ultrapassar 
os 28 °C, pois altas temperaturas 
podem provocar podridão radicular 
causada pelo fungo Pythium SP. Após 
a infestação com Pythium, medidas 
culturais podem ser adotadas para a 
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busca por plantas medicinais 
para o tratamento de doenças 
tem crescido exponencialmente 
no Brasil nos últimos anos. As 
ervas, normalmente utilizadas 

como remédios caseiros, estão invadindo 
também a indústria farmacêutica. Em razão 
do avanço das pesquisas, os laboratórios 
estão desenvolvendo cada vez mais medi-
camentos com base nos princípios ativos 
de plantas. Por conta do crescimento do 
setor, agricultores e indústrias enxergaram 
no cultivo de ervas medicinais uma grande 
oportunidade de negócios.

Mercado ganha 
força e vendas 
para indústria 

farmacêutica é 
oportunidade para 

produtores

PLANTAS MEDICINAIS

Revista Plasticultura • Nov/Dez 2012 • www.revistaplasticultura.com.br12
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É o caso do agricultor Paulo Jesus Pereira, 
de Salesópolis, interior de São Paulo, que há 
22 anos transformou as plantas medicinais 
em sua principal fonte de renda. “Paulo das 
ervas”, como é conhecido, produz 700 es-
pécies de plantas e cerca de duas toneladas 
por espécie ao ano. Proprietário da empresa 
Recanto da Lua Crescente, ele produz chás, 
tinturas, extratos, cremes, xampus e sabo-
netes com essências naturais. Segundo ele, 
a principal dificuldade no início da produção 
foi ter que educar as pessoas para que elas 
pudessem utilizar as ervas medicinais. “Além 
disso, o produtor não encontra mudas e 
sementes e por esse motivo tem que inves-
tir muito do seu tempo, da sua pesquisa e 
correr riscos, para a produção de mudas e 
de sementes de boa qualidade”, comenta o 
agricultor que direciona suas vendas para o 
consumidor final e redes de supermercados.

Paulo das Ervas iniciou sua trajetória com 
as plantas medicinais em razão de uma 
grave infecção hospitalar, “nesse momento, 
conheci as ervas medicinais e de lá para 
cá eu venho trabalhando a minha saúde 
com elas”, confirma. As principais plantas 
comercializadas pelo produtor são: cavalinha, 
utilizada para cortar o apetite e emagrecer; 
panacéia, usada no tratamento da psoríase e 
de problemas renais; quitônia, popularmente 
conhecida como pata-de-vaca, para o trata-
mento da diabete, e a baleeira, contra artrite, 
reumatismo e dores musculares. Para o 
agricultor, a produção de plantas medicinais 
é um negócio rentável. “Hoje atendo pessoas 
no Brasil inteiro e no exterior”, complementa.

O produtor de plantas medicinais Estefano 
Dranka, proprietário da indústria Chamel, 
está no ramo há 20 anos. “Eu fui apicultor 
durante 12 anos, por esse motivo, o nome 
da empresa “Chamel”. Curiosamente, quase 
todas as plantas melíferas são medicinais 
e, como sempre gostei de coisas novas, 
comecei a estudar e pesquisar esta possibi-
lidade de renda  alternativa”, comenta ele. 
Atualmente, Dranka produz de 80 a 100 
toneladas de ervas ao ano. “Do total, 60% das 
plantas que comercializamos são produção 
própria”. Ele destaca as mais procuradas: 
“espinheira santa, camomila, melissa, ginkgo 
biloba, capim-limão, maracujá (Passiflora 
incarnata), Centella asiatica, quebra-pedra, 
jambu (também conhecido como agrião-do-

Pará), calêndula, erva-cidreira, alcachofra, 
malva e guaco”. 

Responsável pela pesquisa e o desenvol-
vimento de novas tecnologias na produção 
e industrialização de plantas medicinais, 
aromáticas e condimentares, alimentos 
funcionais e mel, a empresa produz também 
cápsulas, fitoterápicos, sachês e shakes. “As 
plantas são vendidas para laboratórios, ata-
cadistas, distribuidoras e para consumidores 
finais, através de farmácias ou supermer-
cados”, comenta o proprietário. Conforme 
informa Dranka, a produção é rentável 
“desde que se trabalhe com conhecimento”.

Fernanda Oliveira de Gaspi, docente 
do Centro Universitário Herminio Ometto 
de Araras (Uniararas) e coordenadora da 
especialização em Fitoterapia, salienta que 
“a população tem buscado alternativas 
naturais para o tratamento de doenças, 
tais como as plantas, pois anseiam por 
resultados mais efetivos e com menor 
incidência de efeitos colaterais”.

Produção de ervas
A produção de plantas medicinais é uma 
atividade com potencial de ser lucrativa e 
sustentável, quando se utiliza sistema agríco-
la adequado e desde que sejam seguidas as 
normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Segundo o pesquisador 
do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Pedro Melillo de Magalhães, 
a atividade é potencialmente rentável no 

Brasil em razão do clima favorável para 
várias espécies.

 “No entanto, é preciso tomar algumas 
precauções, tais como: definir a priori o 
tamanho da área a ser cultivada e onde 
atuar na cadeia produtiva (sementes, mu-
das, planta seca ou extratos padronizados); 
coincidir as exigências da espécie com as 
características do solo e ambiente (este 
zoneamento deve ser feito individualmente 
para cada espécie) e estabelecer acordos 
prévios (produtor e comprador) para definir 
a quantidade a ser produzida e o valor dos 
produtos”, afirma Magalhães.

Fernanda de Gaspi, da Uniararas, ressalta 
que as principais dificuldades no cultivo 
de plantas medicinais são “a falta de bons 

COMO SÃO FEITAS AS PESQUISAS COM ERVAS?
As pesquisas com plantas medicinais para a obtenção de novos fármacos são rea-
lizadas por equipes multidisciplinares, envolvendo agrônomos, biólogos, químicos, 
farmacêuticos, entre outros. “Estudos etnobotânicos (analisam a história e a relação 
das plantas nas sociedades) e enofarmacológicos (resgatam o conhecimento popular 
sobre o uso de plantas medicinais) são importantes ferramentas para a pesquisa 
de plantas e a descoberta de novos fármacos”, confirma Fernanda de Gaspi. 

Para Magalhães, essas pesquisas podem ser divididas em dois segmentos 
inter-relacionados: Eficácia/Segurança e Produção. “Nos estudos de eficácia e 
segurança, ou seja, para saber se a planta tem ação terapêutica e sua toxicidade, 
são utilizados dados do uso popular, realizados testes clínicos, monitorados por 
análises químicas e biológicas, enquanto na produção são desenvolvidos estudos 
de propagação, cultivo, melhoramento, processos pós-colheita e tecnologia far-
macêutica”, completa ele.  

“As plantas são 
vendidas para 
laboratórios, atacadistas, 
distribuidoras e para 
consumidores finais, 
através de farmácias 
ou supermercados”, 
comenta o 
proprietário. Conforme 
informa Dranka, a 
produção é rentável 
“desde que se trabalhe 
com conhecimento”
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materiais de propagação (sementes e mudas 
de qualidade), identificação botânica correta 
e a grande variação em diversos aspectos 
de cada espécie; por exemplo, nas respostas 
às condições de fertilidade, à água, aos di-
ferentes tipos de solos, nos diferentes tipos 
de dormência das sementes, na morfologia 
das espécies, no seu desenvolvimento, na 
resistência a pragas e doenças, entre outros 
fatores, gerando inúmeros problemas técni-
cos que podem dificultar o cultivo”. 

Entre as vantagens, Fernanda cita a sus-
tentabilidade e a integração da conservação 
da natureza com a produtividade no setor 
agrícola e o desenvolvimento da agricultura 
familiar de plantas medicinais, “pois a produ-
ção destas plantas representa uma atividade 
econômica, produtiva e extrativista, mas que 
não causa danos ao ambiente”. 

Produzir para não extrair
A maior parte das plantas medicinais utili-
zadas na indústria fitoterápica ainda é pro-
veniente de extrativismo, o que compromete 
a qualidade do produto e pode levar algumas 
espécies à extinção. Portanto, este fator é 
mais um estímulo para o cultivo de plantas 
medicinais. Na opinião de Fernanda Olivei-
ra de Gaspi, “a tendência é o extrativismo 
perder espaço por causa de legislações sa-
nitária e ambiental. Além disso, as indústrias 
necessitam de matérias primas de qualidade 
e com regularidade de oferta”.

Para Pedro Magalhães, da Unicamp, o 
cultivo proporciona o fornecimento regu-
lar de matéria-prima homogênea, “o que 
garante a longevidade da atividade com 
o mesmo padrão de qualidade, o que não 
se consegue com material proveniente de 
coleta extrativista”.    

Devido a esses fatores e ao aumento do 
consumo de medicamentos fitoterápicos, a 
produção de plantas medicinais se torna 
uma ótima oportunidade de negócio para 
os pequenos produtores, porém, ainda 
falta orientação técnica. “Em quase a 
totalidade das regiões brasileiras, faltam 
informações técnicas para os produtores 
interessados no cultivo de plantas me-
dicinais, sendo necessária a criação de 
recursos para suprir esta ausência, como 
a capacitação destes profissionais”, com-
plementa a docente da Uniararas. 

Para começar, capacitação
O Paraná é o maior produtor de ervas 
medicinais do Brasil. Segundo dados de 
2008, o Estado é responsável por 90% da 
produção do país devido ao clima e solo que 
favorecem o plantio. Visando à importância 
econômica deste tipo de cultivo, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná 
(Senar-PR) desenvolve há três anos, cursos e 
treinamentos com base na produção de 38 
espécies de plantas medicinais, aromáticas 
e condimentares que são importantes eco-
nomicamente para o Estado. 

De acordo com Neder Maciel Corso, en-
genheiro florestal e coordenador dos cursos 
de cultivo de PLAMAC – plantas medicinais, 
aromáticas e condimentares do Senar-PR 
– “a demanda por cursos com plantas me-
dicinais existe há mais de 10 anos, porém, 
por sermos uma instituição de Formação 
Profissional Rural, sempre tínhamos a pre-
ocupação em focar no cultivo e não entrar 
nas questões de saúde. No entanto, em 2008, 
conhecemos a pesquisadora Izabel Radomski 
(Embrapa Florestas), que foi responsável 
por escrever o manual do curso e capacitar 
nossos instrutores. Um fator motivador foi 
disponibilizarmos mais uma alternativa de 
renda aos produtores rurais interessados”.

O primeiro curso ocorreu em março de 
2009, em Piraquara (Região Metropolitana 
de Curitiba). “De lá até aqui foram realiza-
dos mais de 750 treinamentos de cultivo 
de plantas medicinais, apenas no Estado 
do Paraná”, explica Corso. São realizadas 
orientações técnicas em relação ao preparo 
da área, definição da espécie, tratos culturais, 
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Gabriela Brambilla

colheita, beneficiamento e armazenamento. 
Hoje o curso conta com 15 instrutores, em 
sua maioria agrônomos.  

“Priorizamos trabalhar com produtores 
rurais interessados no cultivo de plantas 
medicinais. Mas não é raro acontecer de 
recebermos público muito mais interessado 
em saber como usar do que como cultivar. 
Neste contexto, em 2010, ampliamos a carga 
horária do curso de 16 para 24 horas, de 
forma que, após cumprida a carga horária 
sobre as questões de cultivo, abordamos 
conteúdos relativos à manipulação e ao uso”, 
garante o coordenador.

Mais informações sobre os cursos do 
Senar-PR podem ser obtidas pelos telefones 
(41) 2169-7988 e (41) 2106-0401 ou no site 
www.sistemafaep.org.br. 

Mundo dos Fitoterápicos
A indústria mundial de fitoterápicos mo-
vimenta no Brasil cerca de um bilhão de 
dólares ao ano e, por esse motivo, as plantas 
medicinais, principal matéria-prima para a 
indústria fitoterápica, são importantes para o 
desenvolvimento da indústria farmacêutica. 
Apesar de, no Brasil, os fitoterápicos repre-
sentarem menos de 3% do mercado total de 
medicamentos, é um setor que tem crescido 
nos últimos anos. 

Conforme explica Fernanda de Gaspi, 
da Uniararas, os fatores que colaboram 
para a expansão da Fitoterapia, tratamento 
com plantas medicinais, são: “a crescente 
divulgação das plantas medicinais e seus 
derivados pelos meios de comunicação, 
preços normalmente mais acessíveis, a 
confiabilidade que as pessoas possuem 
na ação terapêutica das plantas utilizadas 
desde o início da civilização, a implantação 

da Fitoterapia no Serviço Público de Saúde, 
o aumento da oferta de cursos na área”. 

A Portaria Interministerial do Ministério da 
Saúde n.º 2960, de 9 de dezembro de 2008, 
aprovou o Programa Nacional de Plantas Me-
dicinais e Fitoterápicos com a finalidade de 
promover ações como a melhoria do acesso 
da população às plantas medicinais e aos 
fitoterápicos, o desenvolvimento industrial e 
tecnológico, a promoção do uso sustentável 
da biodiversidade brasileira e a preservação 
do conhecimento tradicional. A portaria 
ampliou a lista de fitoterápicos oferecidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cujos 
produtos são definidos pelo Comitê Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Porém, 
desde 2007, o SUS fornece alguns medica-
mentos fitoterápicos considerados eficazes 
e aprovados pela ANVISA. 

De acordo Pedro Melillo de Magalhães, 
da Unicamp, “muitos grupos de pesquisa do 
país se dedicam hoje ao estudo das plantas 
medicinais encorajados pela politica do 
governo que, em 2008, aprovou o Programa 
de Plantas Medicinais e Fitoterapia”. Para 
ele, esta ação promoveu a melhoria da 
qualidade em vários níveis sobre a eficácia 
e segurança, além de definir protocolos 
para a produção e o registro de produtos. 
“Muitas prefeituras adotaram programas de 
fitoterapia com objetivo de disponibilizar 
tais medicamentos ao SUS, atendendo de-
manda da própria população em busca de 
tratamento natural. Neste cenário, também 
a indústria farmacêutica se interessa pela 
produção destes medicamentos”, confirma 
o pesquisador.
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APRESENTAMOS MAIS UMA PEÇA DA CAMPANHA DA REDE DE VAREJO HORTIFRUTI, 
GENTILMENTE CEDIDA PARA A REVISTA PLASTICULTURA.
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AS ERVAS MEDICINAIS MAIS PROCURADAS

CAMOMILA
Nome Científico: Matricaria chamomilla.
Família: Asteraceae

HORTELÃ - MENTA
Nome Científico: Mentha sp.
Família: Lamiaceae

Britton, N.L., and A. Brown. 1913. 
An illustrated flora of the northern 
United States, Canada and the British 
Possessions. 3 vols. Charles Scribner’s 
Sons, New York. Vol. 3: 521. Courtesy 
of Kentucky Native Plant Society

Fonte: Fernanda Oliveira de Gaspi (Uniararas) e Pedro 
Melillo de Magalhães (Unicamp)

CAPIM-LIMÃO
Nome Científico: 
Cymbopogon citratus
Família: Poaceae

Britton, N.L., and A. Brown. 1913. 
An illustrated flora of the northern 
United States, Canada and the British 
Possessions. 3 vols. Charles Scribner’s 
Sons, New York. Vol. 3: 149. Courtesy 
of Kentucky Native Plant Society

CALÊNDULA
Nome Científico: Calendula 
officinalis
Família: Asteraceae

Jose Hernandez

CAVALINHA
Nome Científico: Equisetum hyemale L.
Família: Equisetaceae

©Jeff McMillian. Courtesy of 
Almost Eden. United States

ERVA-DOCE 
Nome científico: Pimpinella anisum L. 
Família: Apiaceae

ESTÉVIA
Nome Científico: Stevia rebaudia-
na (Bertoni) Bertoni
Família: Asteraceae

ERVA BALEEIRA
Nome Científico: Cordia 
Verbenacea D.C.
Família: Boraginaceae

QUITONIA (PATA-DE-VACA)
Nome Científico: Bauhinia 
fortificata link
Família: Fabaceae

Britton, N.L., and A. Brown. 1913. 
An illustrated flora of the northern 
United States, Canada and the British 
Possessions. 3 vols. Charles Scribner’s 
Sons, New York. Vol. 1: 41. Courtesy of 
Kentucky Native Plant Society

Britton, N.L., and A. Brown. 1913. 
An illustrated flora of the northern 
United States, Canada and the British 
Possessions. 3 vols. Charles Scribner’s 
Sons, New York. Vol. 2: 655. Courtesy of 
Kentucky Native Plant Society
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Novo híbrido de maracujá azedo
A Embrapa Cerrados (Planaltina-DF) lan-
çou durante o XXII Congresso Brasileiro 
de Fruticultura, em outubro, a cultivar de 
maracujá azedo BRS Rubi do Cerrado, 
que tem como características a maior 
produtividade, maior tempo de prateleira 
e resistência ao transporte.

Cerca de 50% dos frutos produzidos 
são de casca vermelha ou arroxeada. 
Outra característica importante é a 
resistência às principais doenças do 
maracujazeiro (virose, bacteriose, an-
tracnose e verrugose). A coloração da 
polpa, amarelo forte, representa maior 

quantidade de vitamina C. 
A BRS Rubi do Cerrado foi recomendada 

inicialmente para o Estado do Mato Grosso 
e para o Distrito Federal. Dependendo das 
condições de manejo, a variedade pode atin-
gir produtividades superiores a 50 toneladas 
por hectare no primeiro ano de produção. A 
cultivar não se adapta a regiões sujeitas a 
geadas ou solos encharcados. 

A comercialização das sementes do ma-
racujá será feita pela Embrapa Produtos e 
Mercado (Campinas, SP). Mais informações 
através do telefone (19) 3749-8888 ou no site 
www.campinas.spm.embrapa.br 
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Embrapa lança 
variedades de uva
Embrapa Uva e Vinho (Bento Gonçalves-RS) 
lançou, em novembro, duas novas cultivares 
de uva: a BRS Magna e a BRS Vitória. As 
novas variedades atendem tanto a demanda 
de produtores que trabalham com uvas de 
mesa quanto os que cultivam uvas para 
elaboração de sucos. 

A BRS Magna tem como principal ca-
racterística a ampla adaptação climática, 
podendo ser cultivada em regiões de clima 
temperado, como a Serra Gaúcha, ou tropi-
cal úmido, como parte de Mato Grosso. Seu 
ciclo de produção é de médio a precoce, 
possibilitando a colheita de duas safras 
por ano em regiões tropicais. A produti-
vidade está em aproximadamente 25 a 30 
toneladas/ano. 

A cultivar BRS Vitória, primeira cultivar 
de uvas sem semente brasileira tolerante 
ao míldio, garante uma produção mais sus-
tentável, por conta da redução na aplicação 
de fungicidas. A fruta é vigorosa, com ciclo 
precoce e elevada produtividade, entre 25 
e 30 toneladas/ano, assim como a Magna. 

As duas novas variedades são resultados 
do Programa de Melhoramento Genético da 
Videira, que visa ao desenvolvimento e à 
criação de variedades de uva de qualidade, 
com boas características agronômicas e 
extensa adaptação climática. 

Pesquisa associa fungos à queda prematura de cocos
Em estudo realizado pela Embrapa Tabu-
leiros Costeiros (Aracaju, SE), observou-se 
que a queda excessiva de frutos imaturos 
da espécie de coqueiro anão verde pode 
ser causada por inúmeros problemas que 
vão desde nutrição inadequada à presença 
de insetos, ácaros e fungos. Como causa-
dores das quedas, a pesquisa identificou 
os fungos Cylindrocladiumsp., Colletotri-
chumgloeosporioides, Lasiodiplodiatheo-
bromae e Thielaviopsisparadoxa. Segundo 
os pesquisadores Viviane Talamini, Joana 
M. Santos Ferreira e Frederico Alberto 
de Oliveira, a espécie L. theobromae é o 
agente causal da queima-das-folhas e da 

podridão pós-colheita do coco verde. Já o 
fungo T. paradoxa causa a podridão-negra 
do fruto, provocando a queda prematura 
dos frutos jovens e também dos frutos 
mais desenvolvidos. 

Larissa Stracci
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Pêssego bicolor é: opção 
para regiões mais quentes
A nova variedade de pêssego da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina (Epagri), lançada em 
outubro, durante o Congresso Brasileiro de 
Fruticultura, possui características diferen-
ciadas das demais cultivares. A começar 
pela polpa do pêssego Zilli que possui duas 
cores: amarela com uma faixa branca. Outra 
particularidade que ainda está em fase de 
pesquisa na Epagri, é a possível viabilidade 
de cultivo em regiões mais quentes.  

Segundo o órgão catarinense, o pêssego 
Zilli tem floração mais precoce do que ou-
tras variedades, o que pode indicar menor 
necessidade de 200 horas de frio, exigidas 
por algumas variedades. Se confirmada a 
peculiaridade, o novo pêssego pode ser 

uma opção para regiões onde o cultivo da 
fruta não é possível por conta do clima. As 
avaliações em regiões mais quentes estão 
sendo realizadas e serão concluídas em até 
três anos. Contudo, as mudas do pêssego 
Zilli serão comercializadas já em 2013. 

Pará está livre da mosca-da-carambola
A mosca-da-carambola, praga que traz 

enormes riscos econômicos e causa 

prejuízos na produção de frutas, foi 

declarada erradicada no Estado do Pará, 

durante cerimônia no Palácio da Agri-

cultura, em Belém, PA, em novembro. 

O anúncio foi feito pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa) e a Agência de Defesa Agro-

pecuária do Estado do Pará (Adepará). No 

Estado a mosca-da-carambola foi conside-

rada erradicada após três ciclos completos, 

ou seja, 378 dias sem ser detectada. Os 

últimos focos registrados no Pará foram em 

Monte Dourado, em 2007 e em Almeirim, 

em junho de 2011. 

Para evitar os prejuízos econômicos, 

somente em 2012 foram destinados R$4,5 

milhões em ações por meio do Programa 

de Erradicação da mosca-da-carambola, 

trabalho que envolve governos, agricul-

tores e a própria população em ativida-

des como a pulverização de árvores, ins-

talação de armadilhas e monitoramento 

de focos. O Mapa pretende também 

conter a praga no Amapá e erradicá-la 

em Roraima.

entre as cultivares Chimarrita e Chula, ambas 
as variedades são de polpa branca. 

Outra variedade de pêssego lançada pela 
Embrapa Clima Temperado, durante tarde de 
campo na cidade de Jarinu, SP, em novem-
bro, é a BRS Fascínio.  Frutos firmes, brancos 
e doces caracterizam a BRS Fascínio, obtida 
pelo cruzamento da cultivar Chimarrita e a 
nectarineira Linda. O tamanho grande dos 
frutos e a baixa acidez também são atributos 
da variedade. A BRS Fascínio produz frutas 
de polpa branca esverdeada com traços de 
vermelho. A floração e maturação são mais 
tardias do que a BRS Kampai e BRS Rubi-
mel, lançamentos anteriores da Embrapa. 
A produção da planta variou conforme as 
condições do ano: em Pelotas, RS, a produ-
ção foi de 58,8 kg/planta e em Jarinu, SP, a 
produção atingiu 90 kg/planta. 

Pêssegos de 
mesa mais doces
A mais nova cultivar lançada pela Embrapa 
Clima Temperado (Pelotas-RS) é a BRS Re-
galo, pêssego de polpa branca e com pouca 
acidez (mais doce). Além de agradar os 
consumidores, a nova variedade vai também 
atender o desejo dos agricultores, pois é de 
boa estabilidade de produção. Na idade adul-
ta, o rendimento médio por planta chega a 40 
kg. O pessegueiro é resultado do cruzamento 
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Qual é a importância do cultivo hidro-
pônico na agricultura brasileira? 
O cultivo hidropônico está redesenhando a 
agricultura no Brasil. Uma das razões é que 
chegou carregado de novas tecnologias que, 
aliada às técnicas antigas, cria uma agricul-
tura atualizada, digna de todos. Outra razão, o 
Brasil é, praticamente, o único país do mundo 
onde a tecnologia do cultivo hidropônico está 
sendo disponibilizada diretamente para toda 
comunidade interessada e de várias formas. 
Já fui convidado várias vezes para relatar no 
exterior a experiência brasileira com rela-

O Mestre da Hidroponia
Quando o assunto é cultivo hidropônico, Jorge Luiz Barcelos Oliveira é mais que autoridade no assunto. O engenheiro agrônomo, formado 

pela Universidade Federal de Pelotas (RS), com mestrado e doutorado na área de Irrigação e Drenagem, já criou soluções para acabar 
com algumas pragas que chegavam a inviabilizar a produção hidropônica no país. Criou também a horta do LabHidro, o Laboratório 

de Hidroponia da Universidade Federal de Santa Catarina, que é referência mundial no assunto, onde é  supervisor. Em entrevista à revista 
Plasticultura, Barcelos lembra que decidiu investir todo o seu tempo em cultivo hidropônico entre 1995 e 1996. Foi uma decisão definitiva, 
pois é uma forma de aplicar tudo que estudei e aprendi na vida, além de ser uma forma eficiente de se fazer agricultura.

ção aos avanços no cultivo hidropônico. O que 
mais chama a atenção lá fora, é que no Brasil 
a hidroponia não se restringe a um número 
exato de grandes empresas, pelo contrário, a 
maioria são pequenos e médios produtores, 
e desta forma, a técnica está pulverizada por 
todos os cantos do país.

Quais são as vantagens da técnica?
O cultivo hidropônico otimiza insumo, espa-
ço, mão de obra e tudo mais. E se alguém 

pensava que as empresas iriam 
vender menos, então, pensa-

ram errado. A prova está aí: 
a hidroponia tem o poder de 

aquecer a economia, de abrir mercado onde 
não havia, de oferecer uma área de trabalho 
digna dos dias atuais, de produzir um produto 
de qualidade e de encantar os olhos.

Quais cultivos podem ser feitos atual-
mente? E o principal? 
Todo e qualquer produto pode ser obtido via 
hidroponia. Hoje, até as matrizes de eucalipto 
são hidropônicas, mas o maior mercado tem 
sido as verduras, por conta do gosto do 
brasileiro. O produtor descobriu muito rapi-
damente e a demanda cresce à medida que 
atinge novos consumidores. Mas a tendência 
é, paralelamente, crescer o cultivo de frutas 
e hortaliças de frutas.

Qual é a 
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importância da plasticultura para a 
hidroponia? 
A tecnologia do cultivo protegido (plasticul-
tura) ‘caiu como uma luva’ para a hidroponia. 
Protegendo a área de produção da chuva, 
por exemplo, acaba não alterando o volume 
de água aplicada no sistema, não lava os 
nutrientes aplicados, não molha a parte aérea 
da planta, não encharca o local de trabalho, 
permite trabalhar em dias de chuva. É um 
sucesso. Tanto que, onde há hidroponistas, 
há mercado para comércio de estufas agrí-
colas e de seus utilitários ou subprodutos.

Qual é o potencial produtor de hidro-
ponia no Brasil, relacionado ao que se 
produz hoje?
Estamos entre os grandes produtores do 
mundo, onde a regra tem sido a formação 
de grandes empresas de hidroponia e mui-
tas delas são para exportação. Mas o perfil 
do produtor brasileiro é único no mundo, 
é muito diferente. O Brasil tornou-se o 
único país no mundo em que a tecnologia 
está prontamente disponível à população. 
Desta forma, ocorreu um equilíbrio natural 
no perfil de produtores. Tem-se uma razão 
proporcional entre pequenos, médios e 
grandes produtores. Justamente este perfil 
equilibrado tem feito a diferença da hidro-
ponia brasileira.

O Brasi l tem cadastrado quanto se 
produz por meio desse cultivo? 
Não há um cadastro atualizado de produtores 
hidropônicos, mas eu estimo entre 2 a 3 mil, 
considerando inclusive os iniciantes.

Onde estão os produtores hidropônicos 
e como selecionam o que plantar?
 Os produtos hidropônicos estão distribuídos 
pelo país, pelas cidades, pelos diferentes 
mercados e supermercados e estão chegan-
do às feiras. Diante da abrangência dos locais 
de produção, o mercado local determina o 
que o produtor pode ou o que deseja plan-
tar. Hoje, a demanda por verduras é muito 
grande e, cada vez aumenta mais, em função 
da qualidade. 
O curioso é que o consumidor começa pela 
verdura hidropônica e depois começa a 
exigir outros produtos como hortaliças de 
fruto (tomate, pimentão, pimenta, berinjela, 
morango). Digo mais, o produtor hidropônico 

brasileiro tem o perfil diversificado e não há 
limites para expansão da produção.

Quais estudos o senhor desenvolve 
nesta área?
No final de 1997, já tinha terminado de 
construir a horta hidropônica no Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Nascia, então, o Labora-
tório de Hidroponia, conhecido internacional-
mente como LabHidro. Desde então, a horta 
tem sido utilizada tanto para a produção 
propriamente dita (adquirir experiência prá-
tica e indiretamente para pesquisa), como 
para pesquisa direta.
Após anos de agonia até dominar o sistema 
veio a redenção. As tecnologias geradas neste 
período de aprendizagem acabaram servindo 
de base para alavancar o cultivo hidropônico 
em todo o país. Hoje, não há um produtor 
sequer que não utilize pelo menos uma tec-
nologia gerada no Laboratório. Mesmo que 
ele não saiba, muitos produtos existentes no 
mercado têm alguma influência do LabHidro.

Entre tantas conquistas, há alguma que 
seja especial para o senhor?
O maior de todos os orgulhos que carrego foi 
a criação do Sistema Individual de Bancadas 
voltado para cultivo comercial. Foi o grito de 
independência contra o inimigo número um 
da hidroponia NFT: o fungo pythium, que fi-
cou três anos na própria horta do laboratório. 
Este sistema trouxe tantas outras vantagens 
que, hoje, é difícil relacioná-las uma a uma. 
Mas um destaque é que acabou viabilizando 
o cultivo hidropônico em diferentes regiões 
do país, independente da severidade da 
temperatura elevada. Outro sucesso foi a 
aplicação de cores aluminadas na hidropo-
nia, resultado de mais uma das descobertas 
casuais: seria apenas para repelir insetos, 
mas trouxe outras vantagens determinantes, 
como descobrir a propriedade do alumínio 
no controle da temperatura das estufas ao 
refletir significativamente a luz do sol. 

E sua experiência em relação ao con-
trole de pragas? 
Outra vitória que carrego no coração foi a 
luta contra a pior praga de verduras como a 
alface: o tripes. Tem um efeito tão fulminante 
quanto o fungo pythium, mas ocorre somente 
em períodos quentes e de baixa umidade 

relativa do ar. Foi uma luta de cerca de nove 
anos. O segredo foi a forma de colocação 
da, já conhecida, cola entomológica. Após 
anos de observação, chegamos à conclusão 
que o tripes necessita empupar no chão. E 
que, após empupar, ele necessita subir a 
bancada caminhando pelo pé ou outro apoio 
semelhante. Nesta fase, jamais pula ou voa. 
Então, foi possível cortar seu ciclo pincelando 
a cola em locais predefinidos. Outro grito de 
liberdade. Já vamos para o quarto verão sem 
a perda de um pé de alface sequer. 

Por que se interessou por hidroponia?
Após o doutorado, percebi que o cultivo 
protegido e a irrigação localizada eram o 
caminho viável para a agricultura e fora disto 
a agricultura continuaria na contramão da 
vida moderna; estaria sempre dependendo 
do clima e gastando muita água e adubos. 
Mas não me bastou acreditar: eu resolvi agir. 
Até porque, perceber, falar, concordar é um 
ato comum a todos. O que se vê no dia a 
dia são pessoas reclamando do governo, dos 
empresários, dos agricultores, da poluição, 
todos a favor de preservar o meio ambiente, 
de não agredir a natureza, não bater nos 
animais, mas e daí?! Utilizam suas preciosas 
energias para justificar algo, para criticar, 
achar que está sendo prejudicado pelo colega 
ou pelo chefe. Nunca foi meu tipo. Penso 
que a questão é trabalhar em cima do que 
se acredita; cercar o assunto a ser traba-
lhado (no caso, o que acredita ser a saída) 
e já aceitar de antemão que, inicialmente, 
ninguém vai te ajudar ou te dizer sim. Ouvirá 
“não faça isto” dia e noite. Ouvirá lançarem 
dúvidas dia e noite. Um segredo: a dúvida 
é que faz o homem recuar diariamente (dei-
xando esquecer o que realmente acredita).
Assim, decidi que jamais voltaria atrás. E, 
rapidamente, surgiu outra novidade: no 
exato momento em que baixei a cabeça para 
trabalhar com cultivo protegido, enxerguei a 
hidroponia. Ali estava o caminho da nova 
agricultura, envolvia tudo que vislumbrava: 
cultivo protegido e irrigação localizada, agora, 
feita de uma forma muito mais apurada. Uma 
agricultura moderna, com menos impacto 
ambiental, com melhores condições de tra-
balho (ergonomia), com mínimo de consumo 
de água, sem erosão, uma agricultura feita de 
forma mais profissional, proporcionando uma 
vida mais digna para o trabalhador.




