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Não, não vamos falar de copa do mundo nem 

de cerveja. Mas, do Brasil real que se move 

silenciosamente no campo a cada dia quando 

o sol se levanta, para pôr na mesa a comida 

de 160 milhões de brasileiros que hoje vivem 

nas cidades (os outros 30 milhões são os que 

trabalham e vivem no campo). Que nas escolas 

faz papel bonito nos livros e cadernos para 

nossos filhos estudarem. E nos carros enchem 

os tanques de álcool para ajudar a salvar as 

contas da Petrobrás. Agora imagine como seria 

se o país tivesse planejamento e o restante 

da economia crescesse o que a Agricultura 

cresceu em 2012. Sim porque, ao contrário 

dos números rasos apresentados pelo IBGE, 

próximos de 2%, as conversas informais nos 

meios rurais dão conta que a irrigação cresceu 

mais de 20%, o setor de máquinas agrícolas 

contabiliza recordes de venda e por aí vai. Ou 

seja, mesmo trabalhando no setor de maior 

risco, o empresário rural, que já não conta com 

planejamento e apoio do governo, com o uso 

cada vez mais acentuado de tecnologia vem ga-

rantindo maiores produtividades e carregando o 

PIB do país nas costas. A tecnologia é garantia 

de produção, mesmo nos reveses climáticos. A 

tecnologia é caminho para crescer, mesmo sem 

acréscimos de área de plantio. No entanto, para 

termos tecnologia acessível faltam pesquisas 

nas universidades e extensionistas no campo.

Pense um pouco. E a nossa sustentabilidade, 

como fica?? Como agrônomo, tenho consciência 

da dificuldade de se produzir alimentos e colocá-

los em movimento na cadeia produtiva, no difícil 

caminho da roça às cidades. Como consumidor, 

tenho a sensação paradoxal de achar caro os 

produtos que compro nos supermercados e 

varejões, mas, ao mesmo tempo, quão mal re-

munerado é o 1.º elo da cadeia, nosso empresário 

rural. Como pai de família, ensino meus filhos a 

valorizar cada prato de comida. O pior de tudo, 

porém, é saber, como cidadão, quão pouco se 

faz para evitar o desperdício dos alimentos que 

deveriam ser preciosos para um país que ainda 

EXPEDIENTE
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luta contra a fome e a miséria, e, em um mundo 

em que, de cada sete pessoas, uma não teve 

uma refeição na última noite. Por tudo isso, as 

questões de logística, ambiente, e outras que 

afetam a atividade agrícola são urgentes para a 

sociedade. Nós que estamos no campo, vivendo 

ou trabalhando nele, como podemos contribuir 

para que esse processo seja sustentável? Con-

sumimos e incentivamos o consumo de produtos 

regionais? Uma iniciativa interessante da FAO 

(Órgão das Nações Unidas que trata da questão 

da fome no mundo) visa reduzir o desperdício 

de alimentos. E já que falamos da FAO, fica 

registrado que a Embrapa assinou acordo com 

a entidade, em 26 de fevereiro, para transfe-

rência de tecnologias de cultivo aos países em 

desenvolvimento do hemisfério sul.

Nesta edição. A Revista Plasticultura traz 

uma matéria sobre reflorestamento no Estado 

de São Paulo mostrando algo que até pouco 

tempo atrás era mera ficção: a possibilidade 

de recuperação de áreas degradadas e de 

produção sustentável

Na matéria de capa. A produção de melão, 

seja ao ar livre, seja em cultivo protegido, é 

opção de diversificação para o empresário rural 

incrementar seu leque de produtos. Comple-

mentando as informações sobre a cultura, nossa 

colaboradora e especialista da Universidade de 

Lavras, Professora Vanda Bueno traz detalhes 

sobre as pragas do meloeiro. E tem ainda a 

produção de algas em Israel e muito mais.

Aliás... As filas nos portos vão acabar. Neste 

ano, empresários rurais vão resolver a questão 

da “vergonha alheia”. Aquela do governo. Como 

as estradas continuam na lama e os portos sem 

condições de carregar os navios, os caminhões 

só sairão dos armazéns quando for possível 

descarregar a safra de grãos recém-colhida. 

Assim, não veremos aquelas filas à beira-mar. 

Do outro problema, o da estocagem, abordada 

na edição de Jan/Fev de 2012, quando falamos 

no silo-bolsa em nossa matéria de capa, até 

agora, nada mudou. 

.
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De pai para filho
Há 20 anos, Osvaldo José Maziero, 57, produz morangos na região de Atibaia, interior de São Paulo, cidade conhecida pela Festa do 

Morango, cuja 30.a edição ocorre  em  22, 23, 28 e 29 de junho e 6, 7, 13 e 14 de julho de 2013. O pai, Duílio Maziero, foi o primeiro 
da família a cultivar a fruta a partir de 1969, tendo sido também um grande incentivador da cultura na região e o primeiro presidente 

da Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, fundada em 1987. Osvaldo seguiu os 
passos do pai. Por volta de 1985 a 1990, a plantação tinha cerca de 500 mil pés anuais, porém, por conta de doenças, teve que ser reduzida. 
Além da herança dos morangos, ele também assumiu a presidência da mesma associação. Apesar das dificuldades, Osvaldo diz que produzir 
alimentos é gratificante e exige dedicação em tempo integral, tarefa dividida entre ele, o filho e os três irmãos. 
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O que produz e como comercializa?
Possuímos uma propriedade no município 
de Atibaia onde produzimos aproximada-
mente 120 mil pés de morangos, que são 
comercializados diretamente na  Compa-
nhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo -Ceagesp. Os frutos sem 
padrão, que representam cerca de 5%, 
são entregues para a indústria de polpa.  
Plantamos ainda 15 mil pés de uvas (Ni-
ágara) para mesa e milho, que também 
são comercializados na Ceagesp, além 
de criarmos um pouco de gado de corte 
como forma de poupança para eventuais 

necessidades. O morango é vendido com 
o nome da associação e os demais pro-
dutos são comercializados com o nome 
de Sítio Maziero. 

Qual é a média de perda por safra 
de morango?
As perdas costumam estar mais relacio-
nadas a eventuais problemas de clima que 
aumentam as doenças e o ataque de pragas 
na cultura. Os gastos decorrentes destes 
problemas ficam em torno de 5% em anos 
normais podendo alcançar valores maiores 
em função de imprevistos no clima.

Quais são as dificuldades encontradas 
no cultivo da fruta?
O morango é uma cultura bastante pe-
culiar e podem ocorrer mudanças de um 
ano para outro mesmo quando você faz 
o mesmo manejo de anos anteriores. Um 
dos principais problemas para a produção 
é encontrar uma muda de alta qualidade a 
um custo razoável. Além disso, os insumos 
e as embalagens utilizados a cada ano estão 
ficando mais caros, porém o preço do fruto 
não tem acompanhado esta alta, e a falta de 
mão de obra devido à concorrência com as 
empresas que remuneram melhor.
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Quais são as diferenças na cultura hoje 
e quando seu pai começou a produzir?
Na época de meu pai a mão de obra era 
mais abundante, o que permitia o plantio 
de maior número de plantas. Hoje, devido 
à dificuldade em conseguir mão de obra, 
a cultura está sendo plantada em grande 
parte por famílias, o que limita a área 
plantada. Antigamente, também, havia 
mais apoio da área de pesquisa, que atuava 
mais próxima à associação. 

Por que decidiu continuar a produzir 
morangos?
Minha família já possui uma tradição no 
plantio do morango e um apego pela cultura. 
Apesar das dificuldades, a cultura permite 
ter lucro.

Quais os cuidados a ser tomados com 
o cultivo em relação à época do ano?
A escolha da época está bastante associada 

à variedade escolhida, já que algumas são 
sensíveis às doenças encontradas na região. 
Em nossa região, o plantio é realizado de 
março até a primeira semana de abril.

Quais os investimentos necessários para 
se plantar a fruta?
Mudas de boa qualidade, sistema de irri-
gação por gotejamento, insumos (adubos, 
produtos fitossanitários), plástico para co-
bertura dos canteiros, cestas para colheita, 
embalagens e assistência técnica.

Qual o diferencial da sua produção?
Mudas de qualidade, plantio de acordo com 
as recomendações técnicas e uma área no 
sistema de produção integrada. Estamos com 
cerca de 10 mil pés no sistema de produ-
ção integrada como forma de colocarmos 
um produto diferenciado no mercado, no 
entanto ainda não conseguimos um preço 
diferenciado por este produto.

Como é se r  um produto r  de moran-
go e qua is  os desa f ios  no cot id iano 
do  cu l t i vo?
Ser produtor é semelhante ao sacerdócio, 
você está envolvido 24 horas por dia.

Quais os problemas enfrentados na 
administração e na logística?
O morango, por ser um fruto muito sen-
sível, representa um grande problema no 
processamento e no transporte. Deve ser 
vendido no dia seguinte à colheita.  Por 
esse motivo, o grande problema está 
na falta de informação não só na parte 
administrativa, mas também na falta de 
estrutura para a refrigeração do fruto após 
a colheita e no transporte.

O que sugere para os interessados em 
começar a produzir morangos?
Buscar informação sobre a cultura e acom-
panhamento técnico.
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Mais nutrição para o

Fertirrigação contribui 
para melhora na 
qualidade da fruta 
mais exportada 
em 2012 e para 
o aumento da 
produtividade do 
meloeiro, além de 
reduzir a ocorrência 
de doenças

MElão
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o 
cultivo do melão está localizado 
no Nordeste, principalmente no 
Ceará e Rio Grande do Norte, 
Estados responsáveis pela pro-
dução de mais de 400 toneladas 

por ano da fruta. A produção brasileira, que 
é de 19.701 hectares plantados, gera 499.330 
toneladas de melão ao ano e segue para 
o mercado interno e para Holanda, Reino 
Unido, Espanha, Itália, Alemanha, Irlanda e 
Estados Unidos, os principais importadores. 
Em 2012, o Brasil exportou 181,7 toneladas 
de melão, com um crescimento de 7,2%, 
comparado a 2011. Cloves Ribeiro Neto, ge-
rente técnico do Instituto Brasileiro de Frutas 
(Ibraf), afirma que “o Brasil se especializou 
neste cultivo que vem crescendo ao longo 
dos anos. Hoje somos um dos maiores produ-
tores do mundo e produzimos as variedades 
preferidas pelos consumidores. O melão é 
a principal fruta exportada e, no mercado 
interno, o consumo vem crescendo devido à 
boa qualidade dos frutos oferecidos”. 

O retorno econômico do melão depende 
de vários fatores como custo de produção, 
produtividade, comercialização, preço de 
mercado e, especialmente, da qualidade 
dos frutos, que para Ribeiro Neto é fator 
determinante para ganhar a preferência 
do consumidor. “O melão é uma das frutas 
mais prejudicadas quando não possui sabor 
ou teor de açúcar adequado, pois o consu-
midor deixa de comprá-lo; por esse motivo, 
é importante a valoração do produto de 
qualidade”, complementa. 

A obtenção de frutos de qualidade vai 
depender do uso de tecnologias adequadas, 
como a escolha pela melhor variedade, 
irrigação por gotejamento, cultivo em alta 
densidade e a fertirrigação.  No campo ou 
em cultivo protegido, a fertirrigação é es-
sencial para melhor nutrição da cultura, que 
resultará em frutos mais bonitos, com melhor 
obrix e também mais saudáveis. 

Carlos Barth, engenheiro agrônomo da 
empresa de irrigação NaanDanJain, explica 
que plantas mais saudáveis e bem nutridas 
respondem com melhor produtividade e fru-
tos mais uniformes e, por isso, a fertirrigação 
é uma ótima opção para esse tipo de cultura, 
pois disponibiliza diariamente as quantidades 
de água e nutrientes exigidas. “Deficiência 
de potássio em meloeiros reduz drasticamen-

te a fotossíntese, com consequente redução 
no teor de sacarose dos frutos, resultando 
em frutos de baixa qualidade. Trabalhos 
científicos mostram que quanto menor a área 
foliar, menor a quantidade de açúcares do 
fruto”, confirma Barth.

Fertirrigação: plantas mais 
saudáveis e nutridas
Como no Brasil o cultivo do melão é realizado 
predominantemente em regiões secas, a 
irrigação é uma técnica indispensável para 
o sistema de produção, pois além de garantir 
maior eficiência na aplicação de fertilizantes, 
minimiza o uso de mão de obra e diminui 
a movimentação no campo, o que contribui 
para a conservação do solo. 

A fertirrigação, técnica de adubação que 
leva nutrientes ao solo cultivado por meio 
da água da irrigação, permite reduzir perdas 

de nutrientes, aumentar a eficiência do uso 
do solo e a produtividade do meloeiro. Para 
Vitor Hugo Artigiani Filho, diretor técnico 
da empresa Valagro do Brasil, um elemento 
essencial para obter o resultado desejado 
com fertirrigação é o planejamento, que vai 
alinhar as necessidades do cultivo com a 
disponibilidade de produtos para atender a 
demanda nutricional. “Ainda devemos levar 
em consideração que cada propriedade deve 
identificar e ajustar os diferentes programas 
de fertirrigação, tanto por características lo-
cais (solo, clima, qualidade da água) quanto 
pela capacidade interna da propriedade em 
adotar as diferentes tecnologias disponíveis 
e práticas de manejo”.

Na opinião de Luiz Andrade, gerente de 
Pesquisa e Desenvolvimento da empresa Pe-
troisa Irrigação, para implantar a fertirrigação 
no meloeiro, os profissionais responsáveis 
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devem orientar os produtores com base 
em: análise de solo, análise de água da 
irrigação e curva de absorção dos nutrien-
tes. Além disso, é importante “conhecer a 
taxa de aplicação de água do sistema de 
irrigação do cliente; saber a taxa de injeção 
da solução nutritiva do equipamento a ser 
utilizado; orientar o agricultor a fazer manejo 
para manter o ambiente radicular úmido e 
aerado ao mesmo tempo; instalar extratores 
de solução do solo e saber como coletá-lo; 

monitorar ou ensinar o produtor a moni-
torar a condutividade elétrica (CE) e o pH 
da solução que as raízes estão envolvidas; 
preparar ações corretivas durante o desen-
volvimento da lavoura; conhecer as fontes 
de nutrientes e suas interações positivas e 
negativas; incentivar o produtor a utilizar 
alguma ferramenta para avaliar a umidade do 
solo, além de mantê-lo sempre atualizado”.

Um ponto importante a ser observado na 
fertilização é o correto balanceamento de 

todos os nutrientes. O excesso é tão preju-
dicial quanto a falta, diz Barth. “Outro ponto 
para observar na fertirrigação é o tempo de 
avanço da solução de fertilizantes dentro 
do sistema de irrigação. Após o término de 
aplicação do fertilizante via água, o siste-
ma de irrigação deverá funcionar durante 
o tempo de percurso do fertilizante até o 
último emissor. Caso seja desligado antes 
deste tempo não haverá correta distribuição 
do fertilizante na área irrigada”.

Artigiani Filho observa que é essencial 
o acompanhamento do programa no dia a 
dia, pois, muitas vezes, as plantas no cam-
po revelam comportamentos diferentes do 
esperado, inclusive deficiências nutricionais. 
“Por melhores que sejam os procedimentos 
de análise de solo, folha e água, nada subs-
titui a capacidade natural das plantas em 
expressar excessos e carências nutricionais. 
Esta observação diária será responsável pe-
los ajustes nos programas de fertirrigação.”  

Bons resultados exigem cuidados. Entre 
eles, Barth detalha: usar fertilizantes total-
mente solúveis em água e compatíveis com 
a água de irrigação, fazer somente a mistura 
de fertilizantes compatíveis entre si, iniciar a 
aplicação com o sistema de irrigação pres-
surizado, observar o tempo de avanço no 
final da aplicação e balancear corretamente 
os nutrientes ao longo do desenvolvimento 
da cultura. “É necessário também fazer 
corretamente a aplicação da água, pois o 
excesso provoca a lavagem de fertilizantes 
do perfil do solo e a falta reduz o aproveita-
mento pelas plantas. O monitoramento das 
fertirrigações com relação à salinidade do 
solo também é muito importante.” 

Produtividade e investimento
O correto posicionamento dos nutrientes 
no momento em que ocorrem as deman-
das, por meio da fertirrigação, proporciona 
altos ganhos de produtividade. Gil Simões, 
agrônomo da empresa Yara Brasil Ferti-
lizantes, confirma que por ser adubação 
localizada com produtos solúveis, há um 
grande incremento na produção. “Melão 
é uma cultura rápida, seu ciclo é curto e 
por isso não pode faltar água (capacidade 
de campo) e nutrientes para que ocorra o 
aumento da produtividade”.

“Muitas vezes nos cultivos tradicionais, 
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Gabriela Brambilla

Tabela 1. Fertirrigação no meloeiro: Sim ou não?

VANTAgENS:

• Aplicação dos nutrientes recomendados de forma parcelada;

• Melhora na uniformização e no aproveitamento na absorção dos fertilizantes;

• Redução nos custos com mão de obra e máquinas;

• Possibilidade de observar as necessidades variáveis de nutrientes durante o ciclo 
da planta;

• Menor lavagem de fertilizantes pelas chuvas ou volatilização de fertilizantes;

• Aplicação de doses menores de fertilizantes (economia);

• Acompanhamento constante;

• Melhor relação planta/solo;

• Possibilidade de correção de desvios quando necessário em detrimento do clima 
ou variedade;

• Melhor controle em grandes áreas de produção;

• Disponibilização de nutrientes na medida certa para atender as demandas;

• Uso racional da água e dos nutrientes;

• Técnica permite que a planta converta o máximo possível (1% a 3%) da energia 
eletromagnética que recebe do sol em energia química (inicialmente carboidratos);

• Melhores resultados no produto final.

DESVANTAgENS: 

• Investimento inicial elevado, se 
não tiver sistema por gotejamento;

• Escassez de mão de obra espe-
cializada;

• Aplicação somente de fertilizan-
tes solúveis;

• Aplicações de fertilizantes não 
compatíveis entre si ou não com-
patíveis com a água de irrigação 
podem reagir entre si, formando 
produtos insolúveis, o que pode 
obstruir os emissores (sistemas);

• Técnica exige maior capacidade 
de avaliação e intervenção;

• Ainda há muita falta de informa-
ção sobre fertirrigação no campo.

temos a oferta de água, mas a solução do 
solo está muito empobrecida, sem suportar a 
quantidade e o correto equilíbrio entre os ele-
mentos. Desta forma, as raízes vão absorver 
poucos elementos diante da real demanda 
da planta. Quando usamos a fertirrigação, 
unimos água e nutrição balanceada. Desta 
forma, podemos oferecer a quantidade de nu-
trientes (NPK- Nitrogênio, Fósforo e Potássio) 
com o tempero correto (micronutrientes) para 
atender de forma pontual as necessidades do 
cultivo”, exemplifica Artigiani Filho. 

Quanto ao investimento necessário para 
começar a usar a fertiirrigação no cultivo de 
melão, Carlos Barth afirma que se o produtor 
já dispuser do sistema por gotejamento, o 
incremento de um injetor de fertilizantes é de 
custo relativamente baixo para os injetores 
tipo venturi ou bombas centrífugas. “Um 
injetor de fertilizantes é suficiente para um 
sistema de irrigação. O custo por hectare é 
reduzido para sistemas de irrigação de até 
50  ha. O custo de um injetor tipo venturi é 
a partir de 300 reais. Para os sistemas mais 
sofisticados, o custo total pode chegar a 15 
mil reais”. 

uiz Andrade ressalta que o grande in-
vestimento para a produção de melão com 
o uso de fertirrigação é a capacitação. “É 
importante frequentar cursos, palestras e 
outros eventos. Iniciar com um curso de 
cultivo hidropônico é interessante. É preciso 
também perder o “medo” da química e da 
tabela periódica, porque apesar do fator 
biológico preponderante na agricultura, a 
fertirrigação é uma ciência exatíssima”, 
complementa o gerente. 

Fertirrigação diminui a 
ocorrência de doenças
Segundo Cloves Ribeiro Neto, do Ibraf, “na 
cultura do melão ocorre ataque de diversos 
agentes patogênicos como fungos (cancro 
cítrico, oídio, míldio, fusariose, antracnose), 
bactérias (mancha aquosa, barriga d’agua), 
nematoides (meloidoginose) e vírus (mosai-
co, amarelão)”.  O excesso de água prejudica 
o desenvolvimento das plantas e também 
favorece o aparecimento de doenças. Mas a 
fertirrigação pode colaborar para diminuir a 
ocorrência das doenças no meloeiro.

Luiz Andrade comenta que para o desen-

volvimento de uma doença, o microrganismo 
deve ter disponível umidade, temperatura 
adequada e uma fonte de alimento. “Esta 
fonte de alimento é fornecida por plantas 
desequilibradas (suscetíveis). Os primeiros 
produtos da fotossíntese são carboidratos de 
3 ou 4 carbonos, que devem  ser utilizados 
pela planta para “sintetizar” outras substân-
cias com mais carbonos. Se, por exemplo, 
faltar o Zinco que pode exigido para uma 
sintetização específica, ocorre o acúmulo 
destes carboidratos e então, começa a ins-
talação da doença”. 

Através da eficiência no fornecimento de 
nutrientes, as plantas ficam mais equilibra-
das, mais resistentes e menos atrativas aos 
patógenos. “A quantidade correta de nutrien-
tes colocada de acordo com as necessidades 
da planta, sem faltas ou excessos, resultam 
em uma planta mais resistente. O método 
de irrigação é fator muito importante na 
sanidade da cultura”, assegura Carlos Barth. 

Segundo Ramon Maciel Nóbrega, re-
presentante da empresa de fertilizantes 
TradeCorp, “a técnica da fertirrigação não 
reduz diretamente o uso de agrotóxicos, 
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Serviço:
Livro: Irrigação e fertirrigação em 
fruteiras e hortaliças
774 páginas
Preço: R$ 130,00
Disponível na Livraria Embrapa (site: 
vendasliv.sct.embrapa.br) 
Código: 00061500

porque o controle de pragas em doenças 
depende de uma série de fatores bióticos 
e abióticos. Contudo, é sabido que em uma 
planta mais equilibrada nutricionalmente 
há menor ataque de insetos sugadores e 
doenças fúngicas, o que contribui para o 
uso racional dos agrotóxicos e, assim, pro-
porciona possível redução”. 

Produtos contribuem para 
eficiência 
Os sistemas de fertirrigação disponibilizados 
pelo mercado atualmente, segundo o enge-
nheiro agrônomo Carlos Barth, vão “desde 
os mais simples, com bombas centrífugas 
próprias para produtos químicos que injetam 
uma solução por  vez, até os mais sofistica-
dos, que injetam o produto controlando o pH 
e a Condutividade Elétrica  (CE), podendo 
injetar até 5 soluções de fertilizantes ou 
defensivos simultaneamente”.

Sistemas modernos e eficientes na condu-
ção de água precisam de produtos que atuem 
na planta para que seus frutos atendam os 

desejos do consumidor que quer doçura 
e maciez à mesa. De acordo com Ramon 
Maciel Nóbrega, da Tradecorp, os produtos 
que contribuem para maior eficiência na 
fertirrigação, protegendo os equipamentos, 
reduzindo custos de manutenção e resultan-
do em frutos que atendam o mercado con-
sumidor são, de maneira geral, aqueles que 
têm um índice salino baixo. “Estes produtos 
contribuem diretamente na conservação do 
sistema, reduzindo custos de manutenção 
e melhorando seu aproveitamento pelas 
plantas. Atualmente, compostos orgânicos 
(bioestimulantes) atuam diretamente na 
melhoria do aproveitamento metabólico dos 
fertilizantes, o que em alguns casos pode 
representar uma redução nas quantidades 
aplicadas, preservando todo o sistema solo-
água-planta e também os equipamentos”. 

De acordo com Vitor Hugo Artigiani Filho, 
diretor técnico da Valagro do Brasil, “em 
geral, a escolha dos produtos contribui para 
a manutenção e eficiência do sistema de 
fertirrigação; assim, sempre posicionamos a 

necessidade do uso de produtos dedicados, 
mas um ponto que tem forte impacto na 
eficiência e qualidade da fertirrigação está 
relacionado ao manejo realizado. Os maiores 
problemas que observamos, no dia a dia, é 
que muitas falhas ocorrem ainda no manejo 
e no planejamento nutricional”.

*NOtA dA REdAçãO
Bibliografia consultada: Irrigação e fertir-
rigação em fruteiras e hortaliças. Cap. 23. 
Irrigação e fertirrigação na cultura do melão. 
Embrapa Informação Tecnológica, 2011.

Cultivo de melão a céu aberto no Nordeste com mulching branco
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Ao longo d e sua evolução, algumas plan-

tas, tipo as Sapindáceas, desenvolveram 

mecanismos de defesa contra estresses 

ambientais, como escassez de água, ataques 

de pragas e infecção por fungos e bactérias.  

Em estudo realizado pela Universidade Fe-

deral do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), 

pesquisadores utilizaram extratos vegetais 

à base de substâncias extraídas de plantas 

dessas famílias para avaliar sua eficácia na 

proteção às frutas de interesse comercial, 

como o mamão e o pimentão. 

A utilização dos extratos vegetais dessas 

Pesquisa utiliza extratos vegetais para combater fungos e pragas
plantas permitiu não só reduzir as perdas 

agrícolas, como também possibilitou maiores 

cuidados com o meio ambiente ao diminuir o 

uso de pesticidas.  Com a pesquisa, concluiu-

se que os frutos tratados com os extratos 

vegetais não tiveram qualquer prejuízo em 

seu crescimento e nenhum outro tipo de 

dano. Nos frutos banhados com o extrato, as 

substâncias ativas evitaram o aparecimento 

dos sintomas típicos da antracnose e, assim, 

conseguiu-se inibir a ação do fungo nos 

frutos, o que significa grande ganho para 

as frutas de exportação. 

O Brasil é um dos maiores exportado-

res mundiais de mamão, mas a produ-

ção da fruta ainda tem grandes perdas 

devido à antracnose, tanto na colheita 

quanto no período de armazenamento, 

o que significa grande potencial de 

prejuízos em caso de exportação. A inci-

dência da doença no mamão pode levar 

a perdas de 30% a 40%, e, dependendo 

do processo de acondicionamento dos 

frutos, podem atingir até 90%. Já no 

pimentão, a doença pode levar à perda 

de toda uma cultura.  

No Brasil, há cerca de 290 mil hectares 

plantados com as variedades de coquei-

ros Gigante e Anã, porém a média da 

produção brasileira é de 30 frutos/planta/

ano, o que representa produtividade 

muito baixa. Essa baixa produtividade 

está associada a fatores como utilização 

de materiais genéticos não melhorados, 

os quais proporcionam baixa adapta-

bilidade e estabilidade de produção e 

são suscetíveis a estresses bióticos e 

abióticos. Além disso, a alta existência 

de coqueirais abandonados e de produ-

tores desestimulados, devido ao baixo 

retorno financeiro do produto reflete em 

uma produção de coco insuficiente para 

suprir o mercado interno. 

Embrapa desenvolve variedade de coqueiro híbrido
Como o melhoramento genético possui 

grande importância na geração de cultivares 

de coqueiros mais produtivos, a Embrapa Ta-

buleiros Costeiros (Aracaju, SE) desenvolveu 

o coqueiro híbrido intervarietal Anão x Gi-

gante, cultivar de ampla utilidade comercial 

que possui vantagens como: sementes com 

germinação mais rápida; crescimento da 

planta mais lento; menor porte; florescimento 

mais precoce; maior uniformidade; maior 

produção de frutos por planta; estabilidade 

de produção; maior produtividade por hec-

tare e água mais saborosa.

O coqueiro híbrido oferece ao produtor 

a oportunidade de trabalhar com dois 

mercados distintos: o de coco verde e 

o de coco seco. Quando colhido ainda 

verde, pode ser comercializado para 

consumo de água de coco com van-

tagens sobre a cultivar Anão, já que 

possui maior rusticidade, tamanho 

maior de fruto e mais água. Se colhido 

seco, pode ser comercializado para 

indústria alimentícia, com vantagens 

sobre o Gigante, por possuir maior 

precocidade, menor porte de plantas 

facilitando a colheita, e maior número 

de plantas por área plantada, resul-

tando em maior produtividade.

Devido a sua constituição genética, 

o coqueiro híbrido possui maior adap-

tabilidade e estabilidade de produção e 

pode ser explorado nas diversas regiões 

do Brasil. 

Nova cultivar de tangerina é opção para produtores e consumidores
A nova variedade de tangerina lançada pela 

Embrapa Clima Temperado (Pelotas-RS) 

contempla aspectos que atendem tanto as 

exigências do produtor rural como as do 

consumidor. A BRS Rainha, como é deno-

minada a nova cultivar, oferece ao produtor 

vantagens como alta produtividade e ciclo 

de produção tardio. O consumidor poderá 

notar diferenças como sabor acentuado e 

facilidade para descascar a fruta. 

As tangerinas BRS Rainha começam a 

produzir a partir do terceiro ano após o 

plantio e atingem seu potencial produtivo aos 

seis anos de idade. O rendimento anual da 

variedade atinge a 23 toneladas por hectare. 

O ciclo tardio da fruta permite a colheita em 

novembro, período fora do pico da safra, o 

que, associado à alta produtividade, resulta 

em melhores preços de mercado. 

Os agricultores interessados em obter 

suas mudas podem entrar em contato com 

os viveiristas licenciados pelas unidades de 

pesquisa da Embrapa Clima Temperado e 

Produtos e Mercado. As borbulhas podem 

ser adquiridas no Escritório de Negócios 

de Capão do Leão (RS) pelo telefone (053) 

3275-9199. 
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Preço mínimo da uva em 2013
O preço mínimo da uva industrial (Isabel) 

de R$ 0,57/kg, para a safra 2012/2013, foi 

divulgado pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) para as 

regiões Sul, Sudeste e Nordeste. A medida, 

publicada no Diário Oficial da União (DOU), 

passou a vigorar no período de 1.º de janeiro 

a 31 de dezembro deste ano.  

O objetivo da medida é permitir o sus-

tento da renda no campo e garantir ao 

produtor uma remuneração mínima pela 

colheita. A Política de Garantia de Pre-

ços Mínimos (PGPM) está entre as ações 

governamentais para a aquisição de pro-

dutos excedentes do mercado, corrigindo 

distorções de preços ao produtor. Em 2012, 

estima-se que tenham sido processadas 

697 mil toneladas de uva Isabel, apenas no 

Rio Grande do Sul, responsável por cerca 

de 90% da produção nacional de vinhos, 

sucos e outros derivados. 

Para apoiar os produtores de uva em 

relação à garantia de preço mínimo, está 

em discussão no Mapa a publicação de 

portaria para a realização de leilões por 

meio de Prêmio para Escoamento de Pro-

duto (PEP). O tema foi discutido durante 

encontro de autoridades do Rio Grande do 

Sul com o secretário de Política Agrícola 

do Mapa, Neri Geller, em Brasília. Como 

a portaria que regulamenta os leilões de 

PEP venceu em 31 de dezembro do ano 

passado, o Mapa analisará a proposta de 

renovação juntamente com os ministérios 

da Fazenda (MF) e do Planejamento, Or-

çamento e Gestão (Mpog). 
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Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Frutas (Ibraf), em janeiro, indicam que, em 
2012, foram exportadas 693 mil toneladas de 
frutas, superando as 681 mil toneladas embar-
cadas em 2011. As frutas frescas exportadas 
no ano passado renderam US$ 619 milhões, 
contra US$633 milhões do ano anterior. 

O melão foi o fruto brasileiro mais expor-
tado, em 2012, com 181,7 mil toneladas. A 
manga também foi responsável por trazer 
mais divisas para o Brasil, por meio da venda 
de US$137 milhões da fruta. Por conta desses 
resultados, os Estados que mais venderam 
para o exterior são: Ceará, um dos principais 
produtores de melão do país, que teve a 
maior exportação em tonelagem (146,5 mil 
toneladas)  e a Bahia, grande produtor de 
manga e o Estado que mais arrecadou no 
comércio internacional (US$130,3 milhões).

Entre os principais destinos das frutas 
brasileiras no ano passado estão Holanda, 
com mais de um terço do valor e do volume 
totais (respectivamente 42% e 39%); Reino 
Unido (20% do valor e 18% do volume); 
e Espanha (10% e 12%). Estados Unidos, 
Alemanha, Argentina, Portugal e França 
também estão entre os dez maiores impor-
tadores de frutas brasileiras. 

Segundo Cloves Ribeiro Neto, gerente-
técnico do Ibraf, as expectativas para as 
exportações em 2013 devem permanecer 
estáveis e em níveis semelhantes a 2012, pois 
dificuldades como preços mais baixos, devido 
à persistência da crise econômica, devem 
se repetir. Outro problema, em 2012, foi a 
ocorrência de eventos climáticos, em algumas 
regiões importantes, o que causou baixa no 
volume de produção para exportação. 

Em relação às importações, em 2012, 
houve queda de 7% em volume e leve alta de 
0,5% em valor, em comparação com 2011. A 
principal fruta importada em volume e valor 
foi a pera, com 217 mil toneladas e US$ 224 
milhões, seguida por maçã, ameixa, uva, kiwi 
e pêssego, tendo como origem a Argentina, 
Chile, Espanha, Portugal e Itália.  O menor 
volume de importação é atribuído à boa 
safra brasileira e à atratividade do mercado 
interno, o que faz com que os exportadores 
destinem volumes cada vez maiores ao 
mercado nacional. 

“A balança comercial de frutas frescas 
deve continuar superavitária em 2013, mas o 
setor já trabalha em diferenciação de produto 
para agregar valor às exportações da cadeia 
frutícola”, ressalta Ribeiro Neto.

Melão foi o fruto mais exportado em 2012
Ceará é um dos principais Estados produtores da fruta; dados constam de balanço das 
exportações de frutas em 2012 divulgados pelo Ibraf
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Paixão fora do comum
Fundador do Instituto Plantarum, localizado em Nova Odessa (Região Metropolitana de Campinas, a cerca de 120 km de São Paulo, SP), o 

engenheiro agrônomo e botânico Harri Lorenzi é um apaixonado por plantas. Segundo ele, ter nascido e sido criado na zona rural foi o 
fato que mais o influenciou.  Lorenzi começou a aprender sobre plantas ainda na infância, quando acompanhava o pai na agricultura e 

na retirada de madeira da floresta. “Nessa época, já começava a despertar em mim a curiosidade e o desejo de saber mais sobre as essências 
florestais exploradas, como por exemplo, como eram as folhas, as flores e os frutos destas gigantes que via tombarem para a retirada das toras 
de madeira”, comenta o pesquisador. Acompanhe, na entrevista, a opinião do especialista sobre a importância da diversidade das plantas.

Por que se interessou pela botânica?
Como engenheiro agrônomo, fui treinado 
para plantar e produzir e assim o fiz durante 
metade de minha carreira profissional na 
área de controle de plantas daninhas, porém, 
sempre procurando focar o lado botânico 
das plantas, ou cultivadas ou daninhas. Por 
ser muito disciplinado e organizado, sempre 
procurava documentar, fotografar e catalogar 
todas as plantas que eram o alvo do meu 
trabalho, criando com isso vasto material 
científico para minhas primeiras publicações. 
Ao longo dos anos, sem perceber, estava 
cada vez mais envolvido na botânica do que 
na área de produção agrícola.
 
Qual a importância de se catalogar 
as plantas?
As plantas não falam e para saber seus 
nomes é necessário um aprendizado com 
elas. O número de espécies é muito grande 
e, se não forem agrupadas adequadamente 
por família, gênero e espécie, ficaria muito 
difícil o seu entendimento. Imagine a época 
em que nem sequer fotografia existia; as 
plantas começaram a ser denominadas a 
partir de 1753 e, até recentemente,  suas 

características eram apenas descritas; como 
consequência, sua identificação posterior 
exigia muito estudo. Quando uma planta 
está publicada em um livro com fotos bem 
esclarecedoras, como é o nosso caso, seu 
reconhecimento é quase uma covardia. 
Contudo, para se chegar ao nome, algumas 
plantas exigem anos de estudos por parte 
dos botânicos; as pessoas sempre acham que 
existe alguém que conhece todas as plantas 
para poder ensinar, mas isto não existe. Cada 
planta incomum ou não muito conhecida 
precisa de um estudo profundo por parte do 
botânico para saber qual é seu nome ou até 
para concluir que ela é nova para a ciência 
e, portanto, ainda não tem nome. 

Qual a importância da preservação das 
plantas e da natureza?
As plantas foram os primeiros seres que 
habitaram a Terra, aliás, muito antes dos 
animais, sem as quais a vida destes seria 
impossível. Todos os alimentos do reino 
animal provêm das plantas, que são capazes 
de transformar a luz solar, o CO2 e a água 
em material orgânico. Todos os remédios 
e utensílios utilizados pelo homem foram 
inspirados nas plantas e, embora hoje em 
dia existam os sintéticos, a origem de todos 

eles sempre foi vegetal. Qualquer planta, 
por menor importância que pareça ter, 
certamente tem um papel na vida terrestre, 
mas principalmente uma importância em 
potencial, sem falar em todos os benefícios 
indiretos da vegetação: o bem-estar do 
homem, a fixação de dunas, a cobertura do 
solo e o controle do clima. Por isso, sempre 
falo que é preciso, a qualquer custo, evitar 
a extinção de uma espécie, porque uma vez 
ocorrida, é para sempre. Para preservar as 
espécies, é preciso preservar ao máximo os 
habitats onde elas vivem (in situ), ou seja, 
a natureza. Somente uma ínfima porção da 
nossa biodiversidade vegetal é cultivada e, 
neste caso, a conservação do seu habitat 
pode ser menos importante.
 
Qual é a importância da botânica para 
o Brasil?
O Brasil é o maior país tropical do mundo e 
é nesta região do planeta que se encontra 
a maior biodiversidade vegetal; na condição 
de maior país tropical do mundo, possui a 
maior quantidade de espécies de plantas su-
periores em números absolutos, em mais de 
34 mil espécies conhecidas. Essa condição 
é alardeada em alto e bom som por nossos 
governantes, contudo, quando se analisam 
os valores relativos dessa biodiversidade, 

30 Revista Plasticultura • Jan/Fev 2013 • www.revistaplasticultura.com.br



31Revista Plasticultura • Jan/Fev 2013 • Ciência Agrícola para o produtor rural 

ou seja, o número de espécies por unidade 
de área, tem-se a constatação de uma triste 
realidade: somos o país tropical mais pobre.  
Países subdesenvolvidos como Equador, 
Bolívia, Peru, Colômbia e Guiana Francesa 
chegam a ter até 20 vezes mais espécies de 
plantas por unidade de área que o Brasil. 
Mas por que temos tão poucas plantas? 
Talvez tenhamos uma biodiversidade se-
melhante ou talvez, até maior; o que não 
temos em quantidade adequada são estudos 
de prospecção da flora para sabermos exa-
tamente quantas espécies temos.

A quais fatores se deve esse fato?
Ao longo dos séculos, o Brasil sempre foi 
muito fechado ao acesso de botânicos es-
trangeiros no país para estudo das nossas 
plantas, além de ter investido muito pouco 
com os próprios recursos humanos na 
prospecção botânica, que até o início do 
século XX era inexistente, ao contrário dos  
outros países que citamos. Eles abriram as 
portas para os botânicos de todo o mundo 
e tiveram como resultado um conhecimento 
muito mais completo de suas floras.

A grande velocidade de destruição de 
nossos ecossistemas pela expansão da agri-
cultura industrial talvez nunca nos permita 
saber quantas espécies de plantas realmente 
possuímos, porque muitas delas já foram 
ou serão extintas antes mesmo de serem 
conhecidas. O afrouxamento da legislação 
florestal recentemente aprovada acelerará 
ainda mais a perda da biodiversidade.

E a criação do Jardim Botânico? Como 
surgiu a iniciativa?
Sempre tive um sonho de ter um espaço 
onde pudesse cultivar plantas brasileiras, 
principalmente aquelas mais ameaçadas de 
extinção, sem olhar muito para sua beleza ou 
potencial econômico, porque ao longo destes 
quase quarenta anos de prospecção botânica 
pelo território brasileiro venho testemunhan-
do a rápida destruição dos ecossistemas 
naturais; neste caso, estaria fazendo uma 
conservação ex situ. No início, já fazia isso, 
mas sempre plantando em terra dos outros 
onde, após algum tempo, já não tinha mais 
o controle dessas plantas porque as coisas 
sempre mudam. Finalmente, em agosto de 
1998, consegui adquirir uma área de nove 
alqueires no município de Nova Odessa, 

onde plantei a primeira semente. Inicialmen-
te, consegui recuperar muitas plantas raras 
que tinha plantado em outras propriedades 
e trazê-las para a nova área. A partir daí, 
tudo que encontrava passei a cultivar nesta 
área. Somente em 2007, quando a área já 
estava quase toda ocupada decidimos iniciar 
a criação da infraestrutura necessária para 
recebermos visitantes.
 
Quais os desafios para manter um Jar-
dim Botânico no país?
Primeiramente, precisamos definir o que é 
um jardim botânico. Segundo a minha defi-
nição: “É uma coleção organizada de plan-
tas”, e de acordo com a Resolução Conama 
N.o 339 de 25/9/2003 é: “Área protegida, 
constituída no seu todo ou em parte, por 
coleções de plantas vivas cientificamente 
reconhecidas, organizadas, documentadas 
e identificadas, com a finalidade de estudo, 
pesquisa e documentação do patrimônio flo-
rístico do País, acessível ao público, no todo 
ou em parte, servindo à educação, à cultura, 
ao lazer e à conservação do meio ambiente”.

O nome ‘jardim’ já pressupõe um local 
belo e agradável, porém, para ser um ‘jar-
dim botânico’ necessita conter coleções de 
diferentes grupos de plantas identificadas, 
organizadas e etiquetadas para a contempla-
ção e o aprendizado dos visitantes. Jardins 
botânicos, segundo esta definição, existem 
principalmente no primeiro mundo e rece-
bem milhões de visitantes por ano, mas são 
praticamente inexistentes no Brasil. Existem 
dezenas de espaços públicos pelo Brasil afora 
chamados de ‘jardim botânico’, contudo sem 
atender os mínimos requisitos desta definição. 
Só para fazermos uma comparação, Miami, 
uma cidade 10 vezes menor que São Paulo 
possui 10 grandes jardins botânicos enquanto 
a capital paulista, que é uma das maiores 
cidades do mundo, tem menos de um. Estive 
recentemente participando de um congresso 
internacional de jardins botânicos e aprendi 
que, praticamente, não existe jardim botânico 
autossustentável no mundo, mesmo muitos 
deles recebendo mais de quatro milhões de 
visitantes por ano. Estar na condição de jar-
dim botânico particular, do terceiro mundo, 
sem nenhum apoio financeiro público, real-
mente é um grande desafio. Mesmo estando 
juridicamente na condição de ‘associação sem 
fins lucrativos’ não ajuda muito. Sabendo das 

dificuldades de manutenção, desde o início 
criamos um modelo em que a busca pela 
autossustentabilidade é uma obsessão, sem 
a qual não sobreviveríamos. Assim, estamos 
priorizando a realização de eventos técnicos 
nas áreas de jardinagem e paisagismo como 
uma atividade principal, já que o crescimento 
da visitação autônoma é um processo muito 
mais lento.

Quais estudos o senhor desenvolve/
desenvolveu na área de botânica? E 
na agronomia?
Na área de botânica fazemos prospecção da 
vegetação por todo o território brasileiro des-
de 1974; hoje, no Jardim Botânico Plantarum, 
fazemos também estudos de taxonomia botâ-
nica e filogenia molecular até o nível de DNA 
em parceria com inúmeras universidades 
brasileiras e centros de estudos de botânica 
do mundo inteiro. Estamos empenhados em 
conhecer a taxonomia dos principais grupos 
taxonômicos de nossa flora e publicá-las 
através de livros populares, como já fazemos 
há mais de 30 anos. Na área de agricultura, 
sempre atuamos em pesquisa em controle 
de plantas daninhas o que até hoje ainda 
fazemos, porém em escala já bem reduzida; 
todos os livros sobre identificação e controle 
de plantas daninhas no Brasil ainda são 
produzidos por nossa organização. 

Nosso país tem uma diversidade de plan-
tas riquíssima. No entanto, em jardins 
públicos e privados predominam espécies 
de outros países. São árvores, palmeiras, 
arbustos, flores... a lista é extensa. A que 
se pode atribuir esse fato?  Falta conhe-
cimento? Faltam políticas públicas para 
incentivar o conhecimento da nossa flora?
Definitivamente é atribuída à falta de conhe-
cimento de quem tem responsabilidade sobre 
estas áreas, aliada ao fato cultural de que ‘santo 
de casa não faz milagre’. Aliás, este fenômeno 
iniciou-se ainda durante a nossa colonização, 
período em que a própria família real portu-
guesa quando se mudou para o Brasil trouxe 
consigo as plantas ornamentais que deveriam 
ser plantadas nos jardins de seus palácios. 
 
Espécies de outros países também predominam 
na fruticultura. Assim, a população conhece o 
mirtilo, mas desconhece a  cereja do mato, da 
Mata Atlântica.  As razões são as mesmas?
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Na verdade, neste caso particular houve 
um retrocesso no conhecimento. Antes da 
presença das frutíferas exóticas, o que se 
consumia aqui era somente as nativas. Este 
fato ainda ocorre em regiões remotas do país. 
Mesmo em capitais como Manaus e Belém é 
raro ainda hoje ver maçãs e outras frutíferas 
exóticas comuns no Sudeste. A existência 
de tecnologias de cultivo e processamento 
das frutíferas exóticas faz com que o pro-
dutor opte por estas espécies e a população 
deverá consumir o que é disponibilizado no 
mercado, e não somente com as frutíferas, 
mas também com todas as plantas alimen-
tícias. Para que se tenha uma idéia de como 
o cardápio do brasileiro mudou e reduziu 
desde o descobrimento do país, estamos há 
anos tentando resgatar este conhecimento e 
localizar as espécies em desuso e já chega-
mos a mais de 900 espécies. Este trabalho 
será publicado brevemente na forma de um 
livro ilustrado com o título ‘Plantas Alimen-
tícias não Convencionais no Brasil’. Como 
estas plantas estão em cultivo no Jardim 
Botânico Plantarum, com o lançamento do 
livro, pretendemos repopularizar seus usos, 
distribuindo mudas ou sementes aos interes-
sados. Para estimular o consumo, estamos 

desenvolvendo receitas de utilização, as 
quais serão também divulgadas no livro.
 
Outro fato relevante é a exploração comercial de 
madeiras exóticas como o pinus e o eucalipto. 
Não temos em nossa flora árvores que possam 
substituir com vantagens essas espécies? 
Bom, neste caso é um problema técnico; 
sim, temos muitas madeiras nativas nobres, 
contudo, para a sua produção deverá ser 
usado outro sistema de cultivo. As essências 
exóticas entraram no país somente através 
de sementes; as pragas e doenças ficaram lá 
e, portanto, podem ser cultivadas como uma 
monocultura que é um ecossistema muito 
vulnerável. Com as nativas, isso seria impos-
sível. Estas deveriam ser cultivadas como uma 
floresta heterogênea, mas aí existe a legislação 
brasileira que impede sua exploração. 
 
Podemos afirmar que “o Brasil não conhece o 
Brasil” em sua rica flora? Quais suas suges-
tões para valorizar mais as espécies nativas?
Definitivamente não conhecemos a nossa 
flora e o grande culpado disto é o próprio 
Estado que, mediante uma legislação 
extremamente rigorosa, impõe terríveis di-
ficuldades para quem quer estudar, cultivar 

ou explorar elementos da nossa flora, mas, 
por outro lado, libera o uso e a exploração 
das essências exóticas. Para se ter ideia 
das dificuldades, os próprios estudiosos 
da flora (botânicos), mesmo de instituições 
públicas, têm que solicitar autorização para 
cada tipo de estudo que desejam realizar; 
até mesmo para coletar um ramo de 20-30 
cm de uma planta daninha na beira de uma 
estrada ou em um terreno baldio, para fins 
de identificação, tem que ser obtida uma 
autorização do SISBIO e só pesquisadores 
cadastrados podem fazer isto. Para produção 
e comercialização de mudas de essências 
nativas, as dificuldades são ainda maiores. 
Cada espécie introduzida em nosso jardim 
botânico, a partir de 1999, quando da entrada 
em vigor da legislação acima, teve que ser 
acompanhada de uma autorização e hoje já 
são quase 4 mil espécies, algumas das quais 
já não existem mais na natureza. Através 
de nossas publicações populares, iniciada 
há mais de 30 anos, muita coisa já mudou 
no país e as pessoas já estão, ainda que 
timidamente, cultivando plantas nativas em 
seus jardins, pomares, hortas e nos reflo-
restamentos em geral. O conhecimento das 
plantas é o primeiro passo nesse processo.
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Sancionada em 11 de janeiro, a nova 
Política Nacional de Irrigação substitui 
as diretrizes implementadas por lei há 

34 anos e garantem ganho de força na agri-
cultura irrigada. O assunto foi discutido por 
17 anos no Congresso antes de um consenso. 
O objetivo da norma é incentivar a amplia-
ção da área agrícola que utiliza a técnica, 
bem mais produtiva e menos sujeitas aos 
riscos climáticos. Atualmente, 20% da área 
agricultada brasileira são irrigadas, mas a 
expectativa é dobrar esse percentual nos 
próximos seis anos. 

Apenas 5,5 milhões de hectares são irri-
gados hoje, mas o potencial é bem maior: 
cerca de 30 milhões de hectares, segundo o 
secretário nacional de Irrigação do Ministério 
da Integração Nacional, Guilherme Orair.  A 
antiga Política Nacional de Irrigação era 
datada de 25 de junho de 1979 e perma-
neceu praticamente a mesma ao longo dos 
anos, apesar das inovações tecnológicas da 
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Nova Política Nacional de Irrigação 
contempla tendência no uso da água

agricultura e dos novos parâmetros do setor 
público nacional.

A nova Política vem a favor de uma ten-
dência registrada no ano passado: a irrigação 
responde por 72% da água consumida no 
Brasil. A informação faz parte do Relatório de 
Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 
– Informe 2012. A importância do setor no 
uso da água do País também se reflete no 
percentual das outorgas de direito de uso 
de recursos hídricos emitidas pela Agência 
Nacional de Águas (ANA): 57,2%. Das 843 
outorgas, 522 foram para usos relacionados à 
irrigação. O número supera as 518 outorgas 
de 2011 para o setor, ano em que foram 
outorgados 1137 usos.

SERVIçO: 
A Lei n.º 12.787, de 11 de janeiro 
de 2013, pode ser encontrada em 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2011-2014/2013/Lei/L12787.htm

Irrigação no Brasil, 
perspectiva de 
continuidade do 
crescimento em 2013
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“As florestas são importantes na pre-
servação dos solos, em especial 
na contenção de processos ero-

sivos e na qualidade das águas superficiais. 
Como consequência da retirada das florestas, 
ocorrem alterações na estrutura populacional 
dos organismos terrestres e aquáticos e, se 
não bastassem estes problemas, acarretam 
a contaminação de aquíferos e o desabas-
tecimento de água em  áreas  urbanas.  
A construção de novas rodovias, muitas 
vezes necessárias ao desenvolvimento, tem 
ampliado o desmatamento e, na maioria 
das vezes, apresenta baixa efetividade nos 
processos de reflorestamento estabelecidos 
na compensação ambiental.”  

O parágrafo anterior faz parte do artigo 
“A Importância da biodiversidade nas 
ações de restauração florestal no Estado 
de São Paulo�, de autoria de Luiz Mauro 
Barbosa, doutor em Agronomia e 
pesquisador do Instituto de Botânica.

De acordo com estimativas do Projeto 
Mata Ciliar, existe uma demanda de até 
um milhão de hectares de matas ciliares a 
serem recuperadas no Estado de São Paulo. 
A grande ausência e a urgência levaram ao 
estabelecimento de regras para recuperação 
que abrangem as áreas rurais e urbanas com 
uso rural.  O principal objetivo dessas 
regras “é melhorar a qualidade dos plantios 
de recuperação florestal feitos no Estado de 
São Paulo, especialmente no que tange à 
diversidade de espécies e diversidade florís-
tica dos plantios”, explica Renato Farinazzo 
Lorza, gerente regional Vale do Paraíba e 
Mantiqueira da Fundação Florestal.

Na mesma linha de pensamento, Bar-
bosa afirma que “a restauração florestal 
e recuperação de áreas degradadas têm 
grande  importância,  na  medida  em  que  
a  biomassa  formada  pelo  crescimento  
de  árvores  e  arbustos,  em   formações 

Gabriela Padovani

Mais diversidade 
Regras para reflorestamento de áreas 
degradadas no Estado de São Paulo revelam 
a importância da conservação das áreas 
sobreviventes de mata

complexas de vegetação, ainda hoje é, e por 
muito tempo continuará sendo, a   grande 
fonte de energia renovável e matérias-
primas para a humanidade”. Mesmo porque 
boa parte das madeiras utilizadas para fins 
energéticos ainda é extraída das florestas, 
ou outras formas de vegetações nativas, 
comprometendo a diversidade de orga-
nismos vivos, que são responsáveis pelo 
equilíbrio ecológico e o potencial genético, 
que deveria ser conservado. “Muitos dos 
problemas atuais relacionados à saúde e à 
alimentação, por exemplo, têm na conserva-
ção da biodiversidade as grandes perspec-
tivas de soluções”, completa o pesquisador.

Uma lista com cerca de 700 espécies, dis-
tribuídas por região, no total de seis regiões, 
indica quais plantas devem ser utilizadas 
para o reflorestamento de áreas degradadas 
no Estado. A lista pode ser visualizada no 
site do Instituto de Botânica em formato 
pdf (www.ibot.sp.gov.br) ou no site da 
Rede de Sementes Florestais Rio-São Paulo, 
em formato de planilha eletrônica (www.
sementesriosaopaulo.sp.gov.br).

Para Barbosa, a própria cultura 
intrínseca na população e no go-
verno paulista são obstáculos na 
conservação ambiental. “O processo de 
desenvolvimento ocorrido no Estado de São 
Paulo, no século passado, decorrente de uma 
visão distorcida de que os recursos naturais 
eram inesgotáveis e que o importante era o 
desenvolvimento e a ampliação de  fronteiras  
agrícolas  levou  à  fragmentação de muitas 
florestas e extinção de espécies animais e 
vegetais que, ao lado da  alienação  das  
autoridades  com  o  tema  e  da  ausência  
de  resultados  de  pesquisas  científicas 
aplicadas em políticas públicas foram sempre 
os maiores obstáculos para a  conservação  
da  biodiversidade,  envolvendo  a  utilização  
sustentada  de  florestas  e  a  recuperação  

de  áreas  degradadas  em  diferentes  situ-
ações”, explica o pesquisador.

As regras estão em vigor desde 2008 
e foram elaboradas por meio de amplo 
processo de consulta a especialistas, pes-
quisadores e profissionais que atuam no 
ramo. “A Resolução atual, SMA 08/08 é uma 
evolução das Resoluções anteriores, SMA 21 
e SMA 47”, comenta Lorza. Apesar disso, 
ele acrescenta que a grande dificuldade no 
reflorestamento está na oferta de sementes. 
“Existem poucos fragmentos disponíveis 
e a legislação deste tema - Lei Federal 
10.711/03, Decreto Federal 5153/04 e IN 
56/2011 - ainda se configuram como fatores 
a serem melhorados”, explica. Mesmo com 
a dificuldade, São Paulo é hoje  o  único  
Estado do  Brasil  que  detém  tecnologia  
e  meios  para  promover  a   restauração 
florestal adequada (embasada em pesquisas 
e experiências práticas), mediante políticas 
públicas adotadas pelo Governo do Estado. 
A evolução histórica das ações ambien-
tais, voltadas à restauração florestal, tem 
marcos históricos importantes, como foram 
os trabalhos desenvolvidos por Kageyama 
e colaboradores, na década de 1980, nas 
Centrais Energéticas de São Paulo  - CESP. 

“A partir daí, verificou-se um intenso 
desenvolvimento da ciência e tecnologia, 
para  restauração de áreas degradadas, 
e resultados  importantes foram obtidos  

Preparo de 
“rocambole” de 
mudas diversas para 
recomposição da 
vegetação nativa
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tanto para  valorizar as espécies florestais 
nativas, quanto para modelagem dos reflo-
restamos  em  zonas  ciliares, ampliando-se 
o conhecimento tecnológico de produção de 

sementes e mudas, e de técnicas alternativa 
e complementares, como a nucleação, o 
enriquecimento e a manutenção de reflores-
tamentos mistos” completa Barbosa.

A Fundação Florestal é atualmente res-
ponsável pelo reflorestamento das Unidades 
de Conservação Estaduais (UCs). Por este 
motivo, atua na recuperação de ecosssistemas 
no interior destas UCs e nas suas Zonas de 
Amortecimento..”A gestão de UCs implica 
ainda a formação de corredores ecológicos en-
tre elas, o que estabelece grande demanda por 
ações de recuperação florestal. Além disso, as 
UCs estaduais podem ser fontes de sementes, 
mediante regras estabelecidas pela Resolução 
SMA 68/08”, acrescenta Lorza. O gerente 
afirma que o reflorestamento traz resultados 
positivos não só para a natureza em si só, mas 
também para os cidadãos. “Recuperar áreas 
degradadas ou áreas desmatadas é sempre 
gratificante e, atualmente, gera negócios nos 
municípios e nas regiões. Com a crescente 
demanda esperada pelas mudanças no Códi-
go Florestal, é possível antever um importante 
crescimento no mercado. Se você estimar os 
1 milhão de hectares na média de preços que 
varia de R$ 15.000,00 a R$ 50.000,00, pode-se 
avaliar o potencial deste mercado de plantio 
de espécies nativas”, finaliza.


