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Creia leitor, estamos falando da zona 

rural do município de São Paulo. A pre-

feitura possue em cadastro 316 imóveis 

com atividades rurais, apesar de ela ter 

sido oficialmente extinta em 2002. Um 

novo projeto de Plano Diretor, que prevê 

sua recriação (ou seria ressurreição??) 

ainda não aprovado mas que está em 

tramitação na Câmara Municipal, propõe 

a produção de alimentos e a exploração 

turística visando frear a expansão hori-

zontal da cidade e criando condições de 

preservação do ambiente. Na verdade, 

além dos benefícios diretos que o projeto 

trará aos paulistanos, ela expõe uma 

necessidade que deveria ser abraçada 

por todos os cidadãos e, principalmente, 

pelos gestores, vulgos prefeitos, dos mais 

de 5000 municípios de todo o país. Afinal, 

todos os cidadãos, quer sejam urbanos 

ou rurais, precisam não só de alimentos, 

mas também de celulose, etanol, de água 

(alguma coincidência com a crise de 

abastecimento??), ar puro e inclusive uma 

bela paisagem para ter qualidade de vida. 

Tudo isso junto, em um único lugar,só em 

uma zona rural moderna. Algo bastante 

comum ao que já existe em outros países 

plenamente desenvolvidos. Reconhecer 

que as áreas rurais são muito mais do 

que meras fornecedoras de alimentos é o 

primeiro passo para reconhecer os méri-

tos de quem dela cuida: os empresários 

rurais, vulgos produtores. O próximo passo 

será remunerá-los por “tudo isso” e não 

somente pelos alimentos produzidos.

Mas vamos ao que a Revista Plasticultura 

também traz de bom nas suas páginas 

desta edição: mostramos um pouco, na 

matéria de capa, o quê a tecnologia do 

plástico pode fazer pela fruticultura brasi-

leira. Ainda em fruticultura, o destaque da 

produção do maracujá em Santa Catarina 

com as tecnologias repassadas pelo IAC 

de São Paulo. E a comprovação, mesmo 

que tardia, da exclusividade brasileira no 

cultivo de uma uva desde 1930, a Moscato 

Branca, na serra gaúcha. Entrevistamos 

uma das lideranças do segmento de 

hortifruti, um dos idealizadores da feira 

Hortitec, que este ano, por causa da Copa 

do Mundo, foi antecipada para o mês de 

maio.  Tem ainda os detalhes da irrigação 

do café e um estudo mostrando o que 

são tarifas portuárias, para quem quer 

exportar.  Nossa equipe de jornalismo foi 

buscar informações para mostrar como 

as máquinas modernas podem trabalhar 

o campo e colaborar na preservação do 

ambiente. Em paragas e doenças o des-

taque vai para a cultura do morango e 

na última sessão, de nosso colunista da 

ESPM, uma discussão da política agrícola 

(ou seria econômica?) brasileira que afeta 

a produção do álcool, do preço da gasoli-

na e da vida de todos nós. Pela segunda 

vez nesta página chegamos à mesma 

conclusão: o meio urbano e o rural estão 

intimamente ligados.  Só não vê quem não 

quer. Boa leitura a todos.  

Entrando na contramão: 
a zona rural moderna
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Para garantir a produtividade de suas fazendas e a qualidade de seus produtos, além da 
preservação do meio ambiente, o Grupo Itimura desenvolve hoje um trabalho árduo de 
busca de tecnologias e técnicas de cultivo que seja eficaz tanto em termos de produção 

quanto de rentabilidade. Com a produção focada em grãos, frutas e legumes, o Grupo Tomita 
Itimura é composto hoje pelas fazendas Limeira, em Congonhinhas (PR); Imperial, Santa Inês 
e Santa Isabel, em Cornélio Procópio (PR); Correntinha, Esperança, Lambari, Moinho e Santa 
Maria, em Sertaneja (PR). Além das fazendas, o Grupo possui também uma estrutura própria 
de logística e distribuição, facilitando assim o processo de comercialização e os custos com 
a produção. Para que a qualidade dos produtos não seja comprometida após a colheita e 
durante o processo de comercialização, o Grupo investiu em câmaras frias para seleção e 
armazenamento da produção. 

 Guilherme Itimura, consultor da área de Produção, conta em entrevista à Plasticultura 
como é a produção das fazendas e as perspectivas para o futuro.

Tecnologia e conservação ambiental 
garantem a qualidade da produção

Quais são as principais culturas do 
Grupo Tomita Itimura?
As áreas antigamente plantadas por To-
mita Itimura, hoje, são utilizadas por outro 
empresário, Rodrigo Itimura de Oliveira 
Machado, que reduziu os itens plantados, 
focando a produção somente em soja, 
milho, trigo, banana nanica, pêssego, 
ameixa, nectarina, maracujá, pimentão 
colorido, pepino japonês e tomate para 

mesa. Pimentões, pepinos e tomates são 
produzidos em estufas para garantir a melhor 
qualidade do produto e amenizar os riscos 
causados pelo clima.

Quais são os maiores desafios para as 
culturas que produzem?
Cada cultura tem sua particularidade, porém 
a variação climática ainda é o que mais 
interfere em nossa produção.

Quais s istemas de produção ut i l i -
zam? Como se dá a produção dessas 
culturas?
Na parte de cereal, utilizamos plantio direto; 
nas frutas de caroço utilizamos o plantio em 
condução em Y, e em maracujá e legumes, 
em estaleiros.

Quanto produz de cada cultura?
Em média, a produção varia em 91.520 

Cultivo de tomate 
em campo aberto
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kg de tomate Pizzadoro, 68.640 kg de 
pepino japonês, 10.800 kg de pimentão 
colorido, 214.000 kg de tomate longa 
vida, 150.137 kg de banana nanica, 
6.912.000 kg de soja, 9.900.000 kg de 
milho, 1.800.000 kg de trigo, 45.980 kg 
de maracujá e 1.180.000 kg de frutas de 
caroço (pêssego, nectarina e ameixa); 
a produção dos cinco primeiros itens 
é mensal.

Como a produção é comercializada?
Na parte de cereal, entregamos às empresas 
que existem em nossa região, com as quais 
conseguimos a melhor condição de preço 
para comercializar. A parte de frutas e 
legumes, entregamos 100% da produção à 
empresa Frutas Tomita Itimura, de grande 
confiança e ótimo relacionamento, pois pres-
ta um excelente trabalho de comercialização 
da nossa produção.

Qual tipo de irrigação utiliza em cada cultura?
Na produção da banana, maracujá e legumes 
100% da irrigação utilizada é por gotejamento, 
a fim de diminuir desperdícios na hora da irri-
gação, pois a infiltração da água no solo é me-
lhor, devido ao menor volume jogado durante 
o intervalo do tempo. Usamos o gotejamento 
também pela facilidade de fazer a adubação 
por meio da fertirrigação. Na cultura das 
frutas de caroço, estamos com a metade do 
pomar já com o sistema de gotejamento, e no 
restante é ainda utilizada irrigação no sulco. 
Creio que até 2015 terminaremos de passar 
100% da área de produção de frutas de caroço 
para irrigação em gotejo.

Quais são os planos para o futuro das fazendas?
Buscar tecnologias e novidades nas culturas 
trabalhadas, explorando ao máximo seu 
potencial e aumentando assim a eficiência 
produtiva na área plantada.

Como é o cuidado com a preservação 
ambiental e a conservação do solo? 
Respeitamos todos os limites de áreas 
deixados para a preservação do ambiente e 
fazemos conservação das minas existentes 
em nossas propriedades, pois sabemos a 
importância de ter um bom equilíbrio com 
a natureza, já que é ela quem nos permite 
produzir. A conservação do solo é realizada 
com a técnica de plantio direto, além de 
curvas de nível nas áreas que necessitam 
para evitar a erosão.

Há políticas de sustentabilidade nas 
fazendas? Se sim, quais?
As fazendas do Rodrigo Itimura de Oliveira 
Machado realizam compostagem com os 
restos de cultura, transformando-os em 
adubo - que volta para o solo, a fim de 
aumentar a fertilidade e a vida microbiana 
no solo, melhorando assim nossa produção.

 

Plantio de tomate em estufa

Abaixo, da esq. para a dir., pantio de tomate, plantio de milho e colheita de ameixa em baixo
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Larissa Straci
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Mais qualidade no campo e na mesa
O cultivo protegido de frutas diminui a ocorrência de doenças e pragas nas lavouras, possibilita a economia 

de água, diminui a utilização de agroquímicos e amplia o período de colheita, garantindo um produto de maior 

qualidade para o consumidor, com maior rentabilidade ao fruticultor
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A
dotada primeiramente na pro-
dução de hortaliças e flores, a 
técnica do cultivo protegido, 
passou ser utilizada também na 
fruticultura, em consequência 

do desenvolvimento de novos materiais 
na última década. A técnica que utiliza a 
cobertura plástica permite benefícios como 
ampliação do período de produção ao longo 
do ano, produção em novas regiões, redu-
ção ou eliminação do uso de agroquímicos 
e produção de frutos de maior qualidade. 
Henrique Pessoa dos Santos, pesquisador 
da Embrapa Uva e Vinho (Bento Gonçal-
ves, RS) estuda, desde 2002, a utilização 
da plasticultura na produção de uvas. Ele 
explica que “a cobertura de um parreiral 
ou de qualquer espécie frutífera, deve ser 
encarada como novo sistema de produção. 
Se não houver uma modificação no manejo 
da fruta, recomenda-se a não utilização da 
cobertura plástica”.

Para Carlos Ruggiero, professor titular 
da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp) e sócio-fundador 
da Sociedade Brasileira de Fruticultura 
(SBF), a utilização do plástico na fruticul-
tura deve ser analisada em cada caso, 
pois, quando é possível produzir frutas em 
quantidade e qualidade nas condições de 
campo,  o plástico se torna inviável. “Por 
exemplo, pela primeira vez, a ocorrência 
de uma doença virótica denominada 
‘mosaico do mamoeiro’, foi detectada em 
Monte Alto (SP). A cidade já foi denomi-
nada capital brasileira do mamão, mas a 
doença motivou a migração das lavouras 
para outros Estados como Espírito Santo 
e Bahia e tornou a região inviável para 
a produção. A plasticultura entra como 
alternativa de cultivo, pois, ao impedir a 
entrada de pulgões, controla-se a doença. 
Para se plantar nesta região, deve-se aliar 
o controle da doença, através do plástico, 
com utilização de sementes de alta qua-
lidade e colheita do fruto mais maduro, 
para atender uma população de mais de 
dois milhões de habitantes em um raio de 
100 quilômetros de Monte Alto”, salienta.

Vista panorâmica. 
Disponibilidade de água, 
mostrada no canal, é essencial
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OCORRÊNCIA DE DOENÇAS 
DIMINUI COM O USO DO PLÁSTICO
O controle de doenças, pragas e invasores 
pode se tornar mais eficiente com a utili-
zação do plástico. “Forma-se uma barreira 
entre o campo protegido e o meio exterior, 
impedindo o contato entre os agentes trans-
missores de pragas e doenças com a cultura 
protegida”, detalha Ruggiero.

Henrique Pessoa dos Santos comenta que 
os períodos de muita pluviosidade, como os 
que ocorrem na Serra Gaúcha, durante o 
cultivo da uva, são cenários propícios para 
a ocorrência de doenças, principalmente 
doenças foliares e podridões. “Essas doenças 
são favorecidas com a presença de água livre 
ou gotas de água, sobre a fruta ou folhas. 
Nesses casos, o uso da cobertura favorece a 
condição para a não ocorrência de doenças, 
porque atua como um guarda-chuva, prote-
gendo a planta da gota de água. O esporo do 
fungo que está no ar, entra em contato com 
a gota e começa o ponto de infecção. Uma 
vez não tendo essa gota de água, a condição 
para que se estabeleça a doença não ocorre. 
Então, a cobertura elimina ou minimiza a 
ocorrência de doenças, o máximo possível”. 

USO DE AGROQUÍMICOS 
DIMINUI E MUDA  MANEJO 
NA APLICAÇÃO
Com a inserção da plasticultura, a utilização 
de agroquímicos deve ser reduzida. Pessoa 
dos Santos afirma que realizou pesquisas 

sobre a persistência de produtos químicos 
sob a cobertura plástica e a maioria dos pro-
dutos aplicados multiplicou em três vezes o 
período de carência. “Um produto que tinha 
dez dias de carência no cultivo convencional, 
sob a cobertura, terá 30 dias. Portanto, se o 
produtor seguir a mesma recomendação de 
pulverização, baseada no período de carência 
do cultivo tradicional, ele estará acumulando 
resíduos na fruta. Além disso, todo plástico 
agrícola (de qualquer cultura) deve ser neces-
sariamente aditivado com Anti-UV, substân-
cia que protege o polietileno da degradação 
do ultravioleta. Mas ele também protege a 
molécula do inseticida, do fungicida, etc. 
Então, aquela fotoxidação que ocorre no am-
biente convencional, porque o produto está 
exposto ao sol, embaixo da cobertura não 
ocorrerá. Outro detalhe é que a chuva, que 
normalmente lava o agroquímico que está 
sobre a folha ou sobre a fruta, também não 
ocorrerá embaixo da cobertura”, especifica. 

O pesquisador da Embrapa Uva e Vinho 
explana que, no calendário convencional, o 
agroquímico deve estar presente na planta 
antes que a doença ocorra, pois é um pro-
duto preventivo. “O produtor tem que estar 
sempre pulverizando, para que, quando 
a doença ocorrer, o produto já esteja lá 
para atuar. No caso do cultivo protegido, 
a técnica já é o preventivo, e o produtor 
só deverá aplicar o agroquímico quando 
ocorrer molhamento embaixo da cobertura. 
Contudo, essa aplicação deve levar em conta 

o aumento do período de carência, para 
que o agroquímico não seja aplicado muito 
próximo do período de colheita e para que 
o consumidor não corra o risco de encontrar 
resíduos na fruta”, orienta.

INVESTIMENTO É ALTO, POR 
ISSO, CADA CASO DEVE SER 
ANALISADO
Para inserir a plasticultura no cultivo de 
frutas, cada caso deve ser analisado, pois 
o investimento não é baixo e o retorno 
pode demorar. “No caso da uva, nós 
recomendamos a aplicação da técnica 
somente para uva de mesa, porque o custo 
da cobertura é realmente elevado, está 
em torno de U$ 20 mil por hectare. Com 
a uva de mesa, o produtor consegue tirar 
esse investimento e ter lucro. Agora, para 
uvas destinadas ao processamento, como 
uva para vinhos ou mesmo suco de uva, 
pode até ser que o produtor consiga tirar 
o investimento, mas ele terá que agregar 
um valor ao produto final. Portanto, cada 
caso tem que ser analisado”, garante Pes-
soa dos Santos. Segundo ele, na região da 
Serra Gaúcha, a maioria dos produtores da 
uva Itália, variedade mais delicada, adota 
a plasticultura. “Eu diria que quase 100% 
e eles não saem mais, porque a condição 
que a técnica impõe é muito superior ao 
cultivo convencional.”
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PLASTICULTURA EM 
FRUTICULTURA PODE SER 
UMA ATIVIDADE RENTÁVEL?
Carlos Ruggiero explica que, para tornar a 
plasticultura uma atividade rentável, o pro-
dutor precisará “produzir qualidade; colher as 
frutas maduras na planta, onde a qualidade é 
melhor; atuar na comercialização e não ficar 
sentado na porteira da fazenda esperando 
compradores; atender mercados próximos à 
propriedade; detalhar custos de produção, ati-
vidade por atividade; começar pequeno, para 
adquirir experiência, treinar mão de obra; ter 
um diferencial para identificar o seu produto 
- um exemplo prático é proporcionado pelo 
‘melão de redinha’ (veja abaixo a produção do 
melão de redinha); considerar a possibilidade 
de incluir sua produção como orgânica, onde 
o plástico é uma alternativa”.

Segundo o professor da Unesp, o produtor 
ideal é aquele que utiliza toda informação 
técnica existente e comercializa a produção, 
buscando sempre agregar valor ao produto. 
“A utilização do plástico na fruticultura 
brasileira é um campo aberto. O ideal é que 
sejam formadas fortes equipes integradas, 
para estudar com profundidade caso a caso.”

CULTIVO PROTEGIDO GARANTE 
MELÃO MAIS SABOROSO
A Itaueira é uma empresa familiar fundada 
em 1983, famosa pela produção do melão 

Dicas para o produtor adotar a cobertura plástica na 
produção de frutas
•Uma vez adotada a cobertura, o manejo de poda verde deve ser intensivo. As 
plantas não podem ficar fora da cobertura plástica e devem permanecer do tamanho 
adequado para não sofrer molhamentos;
•Se o molhamento ocorrer deve-se verificar o porquê. Em casos de ocorrência 
de ventos laterais, inserir um quebra-vento, como árvores e até mesmo plástico;
•O vento pode ser um grande vilão para a cobertura plástica, fique atento. Se há 
muita incidência de ventos no local, a cobertura pode ser perdida já no primeiro ano;
•O produtor não deve investir na cobertura de 100% da área. O ideal é começar com 
a cobertura de uma pequena parcela da propriedade para verificar os benefícios 
e, posteriormente, ir aumentando aos poucos;
•A cobertura plástica dura de 5 a 6 anos. Com a pulverização, o plástico vai 
perdendo a qualidade, uma vez que qualquer fungicida contém na sua formula-
ção alguns metais, como zinco, cobre, etc. Estes metais agridem a molécula do 
polietileno e o plástico se torna quebradiço, sua vida útil diminui drasticamente;
•A plasticultura altera o ciclo da planta. O período de colheita pode ser antecipado 
ou atrasado, porque a fruta não estragará. Portanto, o produtor pode optar por 
prolongar o período de comercialização e de colheita da fruta;
•A plasticultura garante a produção e a qualidade da produção, independente 
da condição meteorológica do ano. Este dado é importante, pois, uma vez que o 
produtor possui vínculo com o mercado, ele se responsabiliza em fornecer uma 
quantidade de frutas por ano e, se ele não consegue, corre o risco de perder o cliente;
•Antes de adotar a plasticultura, o produtor deve procurar o máximo de informações 
técnicas possíveis para que a tecnologia seja adotada de forma correta. Quando 
mal utilizada, a técnica pode gerar problemas, como o acúmulo de resíduos, o que 
pode até mesmo “queimar” o produto com o consumidor. A plasticultura é uma 
garantia de produção e a pulverização não deve ser feita a todo momento, pois o 
plástico oferece esta proteção. O produtor deve confiar na técnica.

Fonte: Henrique Pessoa dos Santos, da Embrapa Uva e Vinho

Rei, o melão de redinha, conhecido tanto no 
Brasil como no exterior. A empresa colhe 72 
mil toneladas ao ano em 2.400 hectares, na 

Colocação de filme 
plástico, “mulching”, 
recobrindo canteiros  
para cultivo de melão fazenda em Fortaleza (CE). Além do melão 

amarelo, a Itaueira cultiva as variedades Pele 
de Sapo, Gália, Orange e a mini melancia.

Tom Prado, administrador da Itaueira, co-
menta que a empresa combina várias técni-
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cas da plasticultura, como estufas, mulching 
e fitas de gotejo. Essa opção foi escolhida em 
razão das inúmeras vantagens do plástico e 
pelo baixo custo, quando analisada a relação 
custo-benefício. “O mulching protege quanto 
ao crescimento das ervas daninhas e permi-
te grande economia de herbicida.   Sem a 
concorrência por sol e nutrição com as ervas 
daninhas, a planta do melão se desenvolve 
melhor e assim produz um melão saboroso, 

que é o nosso foco”, detalha Prado.  
Já a fita de gotejo permite a economia de 

água, pois, junto com o mulching, preserva 
a umidade do canteiro. “O mulching pro-
tege grande parte da produção de melões, 
que fica sobre o plástico e não toca o solo, 
melhorando sua sanidade. Nas estufas, 
protegemos as mudas contra as pragas e 
doenças e temos um ambiente ideal para o 
rápido desenvolvimento das plantas antes 

de levá-las para o transplantio. 
São utilizados materiais 100% re-
cicláveis. Empresas credenciadas 
vêm até a fazenda para prensar e 
transportar o material para reuso 
adequado”, afirma.

Para Tom Prado, uma planta sa-
dia, com melhor aproveitamento nu-
tricional e de insolação resiste mais 
ao ataque de pragas e doenças, 
além da economia direta com rela-
ção ao uso de herbicidas. “Usamos 
também uma armadilha em campo 
que é um plástico amarelo com óleo 
vegetal, como atrativo de pragas e 
tem dado bons resultados”, apon-
ta.  Prado acrescenta que algumas 
produções dentro de estufas podem 
ter o uso de agroquímicos reduzido, 
devido ao maior controle de pragas 
e do clima. “Mas, essa ainda não é a 
realidade da produção de melão, em 
campo aberto, em países de clima 
tropical, como o Brasil”, considera.

USO DO MULCHING 

OTIMIZA RECURSOS NA 
PRODUÇÃO DE UVAS
A Fazenda Labrunier, do Grupo JD, é a maior 
produtora de uvas  de mesa do Brasil, com 
cultivo feito em cinco unidades localizadas 
nas cidades de Casa Nova e Juazeiro, na 
Bahia, e em Petrolina e Lagoa Grande, em 
Pernambuco. O mulching foi implantado 
nas fazendas em 2010 e desde então está 
garantindo ótimos resultados. 

De acordo com Wilson Kenji Shishido, 
gerente técnico das Fazendas Labrunier e 
responsável pela introdução da tecnologia, 
“economia de água e de energia elétrica, 
redução do uso de herbicidas; maior 
crescimento radicular e a diminuição do 
uso de adubos estão entre as vantagens 
do uso do plástico na produção de uvas. 
É possível economizar cerca de 30% da 
água usada no processo e cerca de 20% 
da aplicação de herbicida para controle de 
ervas daninhas”. 

A técnica permite controlar melhor a fase 
de desenvolvimento das plantas no período 
chuvoso, evitando que ela vegete e queime 
a reserva que será usada no ciclo produtivo. 
“Além disso, é possível evitar que as raízes 
morram por encharcamento e auxiliar na 
nutrição da planta, o que resultará em 
um aumento na produtividade”, explica. O 
plástico de polietileno preto, com 25 mµ de 
espessura, está sendo aplicado na linha de 
plantio no período de formação das plantas, 
entre setembro e outubro, antes do início das 
chuvas. “O plástico preto não deixa o  mato 
crescer, eliminando a competição entre a 

Uso de mulching  em videira na 
Fazenda LabrunierFo
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Recomendação de leitura para quem quer começar
Livro: Fruticultura em Ambiente Protegido
Como adquirir: na Livraria da Embrapa – http://www.embrapa.br/
liv ou entre em contato pelo fone (61) 3448.4236 ou pelo e-mail: 
vendas@sct.embrapa.br
Valor: R$ 20,00
Editores técnicos:
Geraldo Chavarria – Professor Universidade de Passo Fundo (UPF)
Henrique Pessoa dos Santos – Pesquisador da Embrapa Uva e Vinho
Estrutura: a obra contém sete capítulos, com informações técnico-
científicas atualizadas e ilustradas para essas sete espécies frutíferas:
Capítulo 1. Cultivo de bananeira em ambiente protegido
Capítulo 2. Cultivo de figueira em ambiente protegido
Capítulo 3. Cultivo de macieira com proteção de telas antigranizo
Capítulo 4. Cultivo de mamoeiro em ambiente protegido
Capítulo 5. Cultivo de morangueiro em ambiente protegido
Capítulo 6. Cultivo de pessegueiro em ambiente protegido
Capítulo 7. Cultivo de videira em ambiente protegido

planta daninha e a planta da uva por água 
e nutrientes”, especifica.

A aplicação da técnica provoca grande 
alteração no sistema de irrigação. “Por evitar 
a perda de água por evaporação e também 
a competição com o mato, a água empre-
gada para irrigação é mais bem aproveitada 
pelas plantas. Em países com limitação de 
água, como Israel, está técnica é usada para 
reduzir o consumo de água e melhorar a 
irrigação”, explica Shishido. 

O mulching também cria um ambiente fa-
vorável para a planta no sentido de proteger 
ou evitar perdas com as chuvas. “Isso resulta 
em uma planta com mais reserva, ou seja, 
mais forte e preparada para o ciclo produ-
tivo, levando a produzir frutos mais doces, 
resistentes e saudáveis, além de aumentar a 
sustentabilidade ambiental da atividade, pela 
diminuição do uso de recursos como água e 
fertilizantes”, ressalta o gerente.

COBERTURA É OPÇÃO PARA 
ASSEGURAR A PRODUÇÃO
Além dos benefícios para a fruta, a plasticul-
tura pode ser um método de proteger a pro-
dução das tempestades de granizo. Essa foi a 
principal razão pela qual o produtor de caqui, 
Fernando Ogawa, inseriu o telado antigranizo 
em sua propriedade em Mogi das Cruzes (SP). 
“A incidência de granizo começou a aumentar 
bastante aqui na região. Coincidentemente, 
tive um problema com a seguradora e resolvi 
arriscar e comprar a tela. Hoje, 50% da área 
plantada está coberta e, assim, não corro o 
risco de perder toda a produção”, comenta ele. 

Ogawa, que herdou a produção do pai e do 
avô, produz em quatro mil pés, espalhados 

por 13 hectares, as variedades rama-forte, 
guiombo e fuyu. O total da produção chega 
a 200 toneladas/ano. “Já faz mais de dez 
anos que eu fiz esse investimento nas telas 
antigranizo. No começo achei meio alto, mas 

a tela dura bastante. Quando chove demais e 
venta, as folhas e os frutos ficam machucados 
e esta também é uma vantagem da tela, pois 
as folhas e os frutos permanecem protegidos 
em todas as situações climáticas”, relata. 
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Cresce produção de maracujá em Santa Catarina
Tecnologia do Instituto Agronômico de Campinas (SP) levou a aumento de produtividade 
e maior participação no mercado nacional
Tatiane Bueno

A intensa demanda do mercado interno 
e externo – o suco de maracujá é o 
terceiro mais consumido na Europa e 

o segundo mais consumido no Brasil – aliada 
à grande queda de produtividade e qualidade 
da produção de muitos pomares paulistas, 
cariocas e de algumas regiões de Minas 
Gerais e Bahia, fortemente afetados pelo vírus 
do endurecimento dos frutos (VEFM), abriu 
espaço comercial e impulsionou o crescimen-
to da produção da fruta em Santa Catarina.

“Até 2010, a produção de maracujá no Esta-
do era de pouca significância no mercado.  Em 
2012, foram produzidas 10.462,7 toneladas da 
fruta. Em 2014, a área de produção aumentou, 
mas apenas em julho será feito um levanta-
mento para mensurar esse crescimento na 

produção”, informa Luiz Augusto M. Peruchi, 
pesquisador da Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária de Santa Catarina (Epagri). A fruta 
é produzida, principalmente, nos municípios 
catarinenses de Sombrio, Araranguá e Ara-
quari.  A mudança de cenário ocorreu porque 
os produtores locais resolveram expandir a 
produção, pois havia demanda de mercado 
garantida. Foi a partir deste interesse que 
a pesquisadora do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
Laura Maria Molina Meletti, o pesquisador 
da unidade em Urussanga da Epagri , Ade-
mar Brancher, e o agrônomo da Cooperativa 
Agrícola de Jacinto Machado (Cooperja), 
Délcio Macarini, uniram forças para treinar e 
oferecer suporte técnico para os produtores 
familiares, com base em ações conjuntas e 
pesquisa participativa.

Estabelecida a parceria, o IAC transferiu 
para os municípios catarinenses o conheci-
mento sobre o uso de sementes seleciona-
das, implantação de quebra-ventos, formação 
de mudas de alta qualidade, polinização 
manual e controle preventivo de doença. A 
tecnologia de produção de mudas de alta 
qualidade foi a primeira e maior mudança. 
Na primeira visita da pesquisadora, em 
2010, muitos produtores formavam mudas 
em laminados de madeira, com 10 cm de 
altura, tipo mudas de tomate. “Esse processo 

é totalmente inadequado para maracujá, por-
que o tomate é uma planta que dura de três 
a quatro meses em campo, e tem sementes 
que germinam em cinco dias, enquanto o 
maracujazeiro fica de um a dois anos em 
campo e suas sementes levam até 28 dias 
para germinar. É totalmente diferente em 
termos de manejo em viveiro”, explica Laura. 

Entre os benefícios que a produção em solo 
catarinense oferece é a menor incidência de 
doenças nas plantas. “Como o clima local é 
mais ameno, as doenças foliares altamente 
agressivas para maracujá se tornam bem 
menos agressivas nessas condições”, explica 
a pesquisadora. Outra vantagem é que, quan-
do o pomar é bem manejado, com o uso de 
quebra-ventos e pulverizações preventivas de 
cobre, consegue-se uma produção muito mais 
sadia, com menor custo de produção, quando 
comparada a outros Estados – inclusive São 
Paulo. Além disso, Santa Catarina tem a 
mentalidade de cooperativismo, que organiza 
melhor a produção e a comercialização. “São 
diferenciais que dão vantagens produtivas ao 
produto catarinense”, afirma Laura.

Hoje, após três anos de projeto, os resul-
tados não poderiam ser mais animadores. 
Nas safras de 2012 e 2013, frutos de alta 
qualidade passaram a ter comércio garantido 
na Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (CEAGESP), reconhecida 
por sua exigência em qualidade.  

XXIII Congresso Brasileiro de Fruticultura discute 
a diversificação da economia mato-grossense

Entre os dias 24 a 28 de agosto no 
Centro de Eventos do Pantanal, 
em Cuiabá (MT), será realizado o 

XXIII Congresso Brasileiro de Fruticultura, 
organizado pela Sociedade Brasileira de 
Fruticultura (SBF), em parceria com a Uni-
versidade Federal do Mato Grosso - UFMT, 

o Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Mato Grosso – Crea-MT, o Gover-
no do Estado de Mato Grosso e o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– MAPA. O objetivo do evento é estimular 
uma diversificação da economia no Esta-
do trazendo conhecimento, tecnologias e 

incentivos que possibilitem investimentos 
na produção de frutas. A expectativa é 
reunir 1,5 mil pessoas para discutir o tema 
central do congresso - FRUTICULTURA: 
Oportunidades e Desafios para o Brasil. As 
inscrições podem ser feitas pelo site www.
fruticultura2014.com.br
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Variedade de uva exclusiva é 
descoberta no Rio Grande do Sul

Pesquisa realizada pela Embrapa Uva 
descobriu a originalidade da uva 
Moscato Branco, cultivada na região 

da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Em 
janeiro, o ampelógrafo (profissional espe-
cialista em viticultura) francês Jean-Michel 
Boursiquot, da Universidade SupAgro, de 
Montpellier, na França, esteve na Serra 
Gaúcha para confirmar a suspeita de que a 
cultivar de uva Moscato Branco é cultivada 
comercialmente apenas no Brasil. A experi-
ência comparou amostras das uvas cultiva-
das no Brasil e na França e não encontrou 
nenhum par idêntico. 

A variedade está presente na região 
desde a década de 1930, principalmente 
em Farroupilha (RS). A hipótese da exclusi-
vidade surgiu a partir da observação de que 

a uva Moscato Branco cultivada em terras 
brasileiras se distinguia das uvas moscatéis 
cultivadas na Europa. O trabalho dos pesqui-
sadores da Embrapa e com o ampelógrafo 
teve o apoio financeiro do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por 
meio do Departamento de Propriedade Inte-
lectual e Tecnologia Agropecuária (Depta) da 
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário 
e Cooperativismo (SDC).
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Todos os anos, produtores agrícolas, empresários e técnicos se reúnem na Hortitec – 
Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas – maior 
feira do setor de horticultura da América Latina. A feira já faz parte do calendário de 

eventos para o produtor, que busca inovações que elevem a qualidade no campo e quer 
conhecer as novidades da área de tecnologia agrícola. Há 20 anos, a Hortitec é realizada na 
cidade de Holambra (SP). O nível técnico do público é o grande diferencial do evento e, para 
garantir este perfil, os convites são distribuídos aos clientes atuais e potenciais dos próprios 
expositores, gerando um encontro de negócios que movimenta grandes quantidades, a cada 
ano. Em 2013, em sua 20.ª edição, participaram aproximadamente 370 empresas e mais de 
25.500 visitantes. Este ano, a feira que, normalmente, ocorre em junho, será realizada de 28 
a 30 de maio, por conta da Copa do Mundo no Brasil.

Em entrevista à Revista Plasticultura, Renato Opitz, idealizador da Hortitec,  fala sobre a 
história da feira, perspectivas para o futuro e as dificuldades do setor.  

Conte-nos um pouco da história da 
Hortitec: como nasceu e como foram as 
primeiras edições?
A primeira edição da Hortitec foi realizada 
em 1994. Um grupo de empresários do setor 
se reuniu informalmente e resolveu criar no 
Brasil algo que já existia na Holanda. As 
primeiras edições começaram pequenas, com 
30 expositores e, aos poucos, este número foi 
crescendo. No início, o evento foi idealizado 
somente para o segmento de floricultura, 

Hortitec: futuro promissor

mas, ao longo dos anos, a feira começou a 
migrar para outros setores. Expositores de 
frutas, verduras, hortaliças e todo o ramo 
de tecnologia, como o segmento de cultivo 
protegido e de culturas intensivas foram, aos 
poucos, sendo agregados à feira.

Como era o setor de hortifrutiflor na 
época em relação ao que é hoje?
O setor evoluiu muito em todos os sentidos. 
Primeiro que, naquela época, a parte genética 

era muito mais limitada, então havia menos 
variedades. Na parte de flores, a oferta também 
era muito restrita e, especialmente, no setor de 
hortifrúti, ainda não existiam variedades desen-
volvidas para todos os climas, que produzissem 
durante os 12 meses do ano. Por essa razão, 
era muito frequente ter épocas de excesso de 
um produto no mercado e em outras épocas de 
falta desse mesmo produto. É algo que ainda 
existe hoje, mas era muito pior. Então, nessa 
questão, o mercado evoluiu bastante.
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Para a edição da Hortitec de 2014, quais 
são as expectativas? Qual o número de 
visitantes esperados? 
A feira já está com 100% da área vendida e 
a expectativa é de crescimento, em relação 
ao ano passado. Apesar de se falar de certa 
dificuldade, tanto no mercado interno como 
no mercado externo, nosso setor continua 
muito aquecido. Nossa expectativa para este 
ano é de 26 mil visitantes e a expectativa em 
relação aos negócios também está muito boa, 
mas ainda não temos valores confirmados.

A Hortitec se firmou como a maior feira 
do setor da América Latina e tem atraído 
visitantes de várias partes do mundo. 
Esta constatação reflete no desenvolvi-
mento do setor? Por quê?
Com toda certeza, é uma corrente sem fim. 
São vários elos (da cadeia produtiva), um vai 
puxando o outro. Nós percebemos que toda 
a profissionalização do setor faz com que o 
pessoal aumente a concepção no mercado 
e, aumentando a concepção no mercado, 
cada vez mais os produtores ficam ávidos 
por novidades para melhorar seu negócio e 
sua produção. Por esse motivo, os produtores 
visitam a feira atrás de novidades, novas 
tecnologias e também procurando contatos e 
mais opções de fornecedores de um mesmo 
produto. Assim, temos atraído cada vez mais 
visitantes de outros Estados e até de outros 
países, pois o pessoal quer saber o que está 
acontecendo no Brasil e em nossa região.

Em sua opinião, qual dos setores presen-
tes na feita têm apresentado maior cres-
cimento e a que se deve esse resultado?
O setor que apresentou maior crescimento foi 
o de hortaliças. A oferta de produtos hortis 
para a população cresceu muito e o consumo 
também está aumentando bastante. Portanto, 

há muitas pessoas entrando no mercado e de-
senvolvendo novas tecnologias. Na verdade, 
o PIB (Produto Interno Bruto) das hortaliças é 
maior que o de flores: o número de produtores 
é maior, a quantidade que se movimenta de 
dinheiro é maior, e faz com que mais pessoas 
se interessem e entrem neste mercado.

Considerando a economia nacional de 
2014 e a realização da Copa do Mundo, 
houve reflexos para a feira e para os 
setores  com os quais trabalha?
O que fizemos foi antecipar o evento para 
o fim de maio, justamente para fugir dessa 
época.  Esta foi a principal razão da mudança 
da data do evento. Também optamos por 
esta data para facilitar o acesso e o desloca-
mento dos visitantes e da mídia, que a partir 
de junho vai estar completamente voltada 
para a Copa do Mundo. Agora, em termos 
de negócios, nós achamos que não vai afetar, 
até pelo contrário, pois, com mais turistas 
aqui, mais pessoas terão que se alimentar e 
irão atrás de hortifrútis. Acreditamos que a 
Copa não afetará o setor.

Como analisa o futuro da Hortitec? E 
do setor?
É um futuro muito promissor. O consumo 
per capita do brasileiro ainda é muito baixo, 
tanto de frutas, de flores como de hortaliças. 
Com a melhoria da condição econômica 
da população e com a migração de parte 
da população da classe D para a classe 
C, grande quantidade de pessoas, que não 
tinha condições econômicas para consumir 
frutas, verduras e flores, está passando a 
consumir estes produtos. Portanto, ainda 
existe uma demanda reprimida muito forte e 
nos próximos anos, há um largo espaço para 
evoluir. Além da questão econômica, temos 
a questão cultural. Antigamente, existia a 

tradição do arroz, feijão, carne e no máximo 
uma saladinha na mesa do brasileiro. Agora, 
nós percebemos tanto por parte do governo, 
dos institutos e da própria mídia, um foco 
em uma alimentação mais saudável, o que 
está fazendo com que as novas gerações 
passem a consumir cada vez mais frutas e 
verduras e a incluir estes itens no cardápio. 
Isso também vai gerar um aumento de 
demanda muito grande e, por essa razão, é 
importante os produtores investirem nessa 
oferta para suprir estas necessidades.

Quais são os principais desafios dos 
setores representados na Hortitec, em 
sua visão?
O desafio é continuar apresentando novas 
soluções tecnológicas, que garantam a qua-
lidade e a produtividade nos doze meses do 
ano, nos mais diversos climas e nas regiões. 
Este é o principal desafio para atender a 
necessidade do cliente direto destes setores, 
que é o produtor rural. Além disso, buscamos 
sempre apresentar variedades novas, mais 
produtivas, resistentes às pragas e doenças, 
além de alternativas para que a produção 
seja feita com um custo menor. Por exem-
plo, muitas empresas precisam investir em 
tecnologia de produção e automação de 
alguns processos, porque uma das maiores 
dificuldades que os produtores têm enfren-
tado é a falta e a não qualificação da mão 
de obra. Na Hortitec, é possível encontrar 
essas alternativas.

Renato Optiz é sinônimo da própria 
Hortitec. Como podemos descrevê-lo? 
E a carreira dele?  
Sou engenheiro agrônomo formado na Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(Esalq), possuo MBA em gestão empresarial 
e já trabalhei em vários setores. Trabalhei 
na área financeira, já gerenciei fazendas e 
há 25 anos estou em Holambra, dos quais 
nos doze primeiros trabalhei na Cooperativa 
Veiling Holambra. Nestes últimos 13 anos, 
atuo diretamente na organização de feiras, 
fazendo não só a Hortitec, mas também 
organizando o Enflor e a Garden Fair. Este é 
um setor que tem me atraído bastante, pois, 
além de organizar eventos estou diretamente 
em contato com varias empresas do setor 
agro, que, na verdade, é o que estudei e o 
que gosto de fazer.
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O solo é o protagonista da atividade 
agrícola, porém, nem sempre isso é 
lembrado pelos produtores. Sem um 

solo saudável e preparado adequadamente 
para o plantio, a produção pode não ter os 
resultados esperados tanto em quantidade 
quanto em qualidade.

Além dos fatores comuns ao ambiente, o 
uso inadequado de máquinas para a produção 
pode ser um agravante na deterioração do 
solo. Segundo o pesquisador do IAC, Afonso 
Peche Filho, �o uso de máquinas pode ser 
considerado o maior dano ambiental que um 
sistema de produção agrícola pode sofrer. 
Principalmente por fragilizar o ecossistema 
local diante da ação da água (chuvas torren-
ciais ou irrigação) ou à exposição ao sol ou 
às altas temperaturas em estufas”.

O mau uso das máquinas causa grandes 
danos à estrutura do solo, uma vez que a 
fragiliza por meio da quebra ou compactação 

Uso de máquinas x conservação do solo: 
é possível equilibrar essa equação?
O mau uso das máquinas agrícolas gera efeitos devastadores para o solo. No entanto, 
com as ferramentas e o manuseio corretos, é possível aproveitar o melhor que o solo 
pode oferecer.
Tatiane Bueno

dos agregados e, assim, ocorre a diminuição 
da porosidade e a redução da velocidade 
de infiltração da água no solo. O segredo, 
diz Peche, está no manuseio das máquinas 
agrícolas, pois é necessário bom senso do 
usuário (administrador, gerente e operador) 
em reconhecer que força, tecnologia e recur-
sos financeiros não superam uma boa gestão 
do solo. Além disso, o Diretor da FATEC 
– Indaiatuba, Luiz Antonio Daniel afirma 
que o conhecimento técnico em relação às 
propriedades físicas do solo, das situações 
topográficas no momento das operações mo-
tomecanizadas, das regulagens e aplicações 
de máquinas e implementos agrícolas são 
fundamentais para o bom uso das máquinas, 
a fim de explorar o melhor que há no solo e 
não comprometer sua estrutura. Peche Filho 
afirma que “à luz do momento tecnológico, 
não existe máquina ruim para o solo, existe 
máquina mal manejada”.

SOLUCIONANDO O PROBLEMA 
DAS MÁQUINAS
Segundo Daniel, a melhor solução conser-
vacionista é fazer a utilização do “Sistema 
Plantio Direto” (SPD) que já há 40 anos no 
Brasil têm sido comprovados seus benefí-
cios à conservação do solo e da água, “pois 
recupera e mantém as condições ideais dos 
atributos físicos, químicos e biológicos do 
corpo do solo”. Para Peche Filho, “é evidente 
que no sistema plantio direto os efeitos da 
mecanização são mitigados”, e ele ainda res-
salta que é necessário que haja investimento 
em qualidade da cobertura do solo, busca por 
melhores condições para o enraizamento da 
planta cultivada e a adoção de uma forma de 
manejo que aumente a infiltração e retenção 
da água. Outra indicação é o uso contínuo 
de matéria orgânica no sistema de manejo, 
pois “diminui consideravelmente os efeitos 
negativos da mecanização”, comenta.

Existem várias outras práticas conserva-
cionistas do solo. Dentre elas, a utilização de 
culturas denominadas de �adubos verdes� 
para produção de biomassa (plantas para 
cobertura vegetal) ao solo, pois fornece 
matéria orgânica. “Outra prática que muito 
se utilizou, mas hoje em muitas áreas já 
é suprimida pelo uso constante de plantio 
direto são os terraços (curvas em nível). Já a 
prática de plantio/semeadura em nível para 
áreas com baixo risco ou pouca erosão (áreas 
com plantio direto) é possível, dependendo 
do tipo de solo e topografia”, explica Daniel. 

Segundo Daniel, da Fatec, atualmente, o 
processo de produção no agronegócio mais 
sustentável é o sistema de �Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta, o “iLPF”, pois pro-
move a exploração e produção de alimentos 
em uma mesma área. Esse processo existe 
para realmente recuperar áreas em declínio 
produtivo, principalmente imensas áreas com 
pastagens degradadas. “A utilização da in-
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tegração lavoura-pecuária-floresta 
é uma tecnologia de exploração 
de uma propriedade rural, em 
que se integra em uma mesma 
área a produção de grãos, gado 
e madeira, de forma sistemática e 
concomitante.” Esse sistema – que 
já é praticado no Brasil em muitas 
regiões – está sendo considerado 
como a segunda revolução da 
agricultura tropical. A primeira 
ocorreu com  o total aproveitamen-
to dos cerrados brasileiros para a  
agricultura. Outro fator que leva 
ao sucesso a conservação da exploração do 
solo agrícola é a utilização da tecnologia de 
agricultura de precisão. Para Daniel, Essa 
tecnologia, como um fator de gestão, racio-
naliza o uso do solo, pois promove o manejo 
e a exploração de maneira georreferenciada, 
ou seja, trata o solo de uma determinada área 
de exploração dentro das especificidades e 
necessidades de manutenção ou correção 
das suas propriedades físicas, químicas e 

biológicas, utilizando-se de sensoriamento 
para manejo com distribuição variada de 
insumos em toda a área explorada.

Máquinas que não 
compactam o solo
Daniel explica que no SPD há um conjunto 
de equipamentos como tratores, semeado-
ras de precisão (semeadeira/plantadeira), 
pulverizadores e colheitadeiras que ao longo 

do ano agrícola, se devidamente 
utilizados – com recursos de 
pneus de baixa pressão e alta 
flutuação, observâncias com o 
teor de umidade do solo e ma-
nutenção de cobertura morta na 
superfície do solo - não provocam 
danos à exploração do solo. Para 
o SPD, existem no mercado na-
cional mais de duas centenas de 
modelos de semeadeiras/planta-
deiras (semeadoras de precisão), 
mecânicas ou pneumáticas, cujos 
modelos atendem a pequenas, 

médias e grandes propriedades agrícolas, 
que trabalham com diferentes componen-
tes e elementos mecânicos desenvolvidos 
e adaptados especificamente para cada 
tipo de solo. A indústria de máquinas e 
implementos agrícolas nacionais produ-
zem equipamentos conservacionistas não 
só para grandes produtores, mas também 
para os pequenos e médios agricultores, 
afirma Daniel.

Sistema Plantio Direto


