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EXPEDIENTE

Foto de capa: Cultivo de tomate em Minas 
Gerais, março de 2014. Acervo ABJ

A seca que assola o Brasil, antes explorada 

politicamente e estigmatizada no Nordes-

te, evidencia agora, nesse período de 2013 

a 2015 (se São Pedro não prolongar esse 

período um pouco mais para testar nossa 

fé) a fragilidade do ambiente em que vive-

mos e mostra quão crucial é a gestão da 

água, quer seja em um país, um estado ou 

uma propriedade rural. O desabastecimen-

to mostra como estão interrelacionados 

problemas de saúde pública, energia e 

segurança alimentar. Aproxima cidadãos 

rurais e urbanos. Como bem expressou 

José Tejon, em sua coluna desta edição, 

chegamos na era da “Agrossociedade”. 

De quebra, a seca ainda desnuda a in-

competência dos gestores de políticas 

públicas em todas as esferas de governo, 

dos municipais aos federais. Nesta edição, 

a Revista Plasticultura mostra como as 

tecnologias agrícolas podem minimizar 

os efeitos da falta d’água, garantindo as 

condições mínimas de produção. Confira 

em nossa matéria de capa. Na seção 

Ambiente, mostramos a importância da 

preservação das nascentes e do manejo 

do lençol freático.

PEGA LADRÃO!!!
Sempre digo que o empresário rural é um 

herói. Atua no segmento da economia 

com o maior risco. Vive isolado geogra-

ficamente, longe das conveniências do 

meio urbano. Trabalha sem uma política 

agrícola digna desse nome. Sofre com as 

agruras impostas pelo clima. E agora ainda 

tem que contratar segurança privada ou 

passar noites em claro para defender suas 

estufas dos ladrões de tomate. Como se já 

não bastasse ser esfolado pelo mercado 

e expoliado pelos impostos aviltantes. É 

ou não para gritar “Pega ladrão!!”? E por 

falar em tomate, voltemos à nossa edição. 

Na seção Estufas, mostramos como deve 

ser o manejo de uma cultura de tomate ou 

outra qualquer, em função do microclima 

do ambiente protegido e da fisiologia da 

planta. Em Floricultura, a equipe da Epa-

mig mostra como trabalhar a adubação 

da cultura da rosa. Em Café, a matéria de 

nossos colaboradores mostra o avanço do 

café Conillon no Brasil.  O diretor da Em-

brapa, Domingo Reinhardt, em entrevista à 

Revista Plasticultura, fala sobre a produção 

e os desafios da Fruticultura Tropical. Na 

seção produtor, o engenheiro agrônomo 

e empresário rural André Nishikawa fala 

como transformou a produção de flores 

dos pais em uma produção de hortaliças, 

centrada na alface e que progrediu para o 

minimamente processado.

DEPOIS DA COPA
Quando voltarmos a nos falar, na próxima 

edição, a Copa do Mundo terá acabado. 

Alguns terão lucrado um pouco mais do 

que o normal, em função da demanda 

aquecida e da persistência dos reflexos da 

seca. Mas e depois? Recomendo caldo de 

galinha, paciência e reflexão. Pois virão 

as eleições, o aumento dos combustíveis 

e da conta de energia elétrica. Mais do 

que nunca, o cidadão rural e o cidadão 

urbano precisarão saber decidir o que é 

melhor para a Agrossociedade Brasileira 

e para o país. Boa leitura.
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Brincando entre os vasos de flores dos pais, André Nishikawa começou a plantar alfaces incentivado pela mãe. Os pais, produtores de 
flores como poinsetia e cravo, os pais mantinham 30 mil m2 de estufas. Depois da faculdade de Agronomia, André foi para o Japão 
fazer um estágio em flores por nove meses e percebeu que não era o que queria. Quando voltou, optou por cultivar alfaces.

Hoje, dez anos após seu retorno, André comanda a Horta Leve, em Suzano (SP), onde produz hortaliças folhosas em vasos e faz minima-
mente processados para agregar valor aos produtos. Entre os produtos que comercializa, os destaques ficam por conta das alfaces crespa, lisa, 
americana, rúcula e agrião. “Quando voltei, dava para fazer as duas coisas, então, o processo de transição foi natural. Dava para ter os dois 
lados: a flor já estava bem estruturada e a alface estava no começo. Já tinha um packing house montado para fazer lavagem, então vi que o 
negócio era promissor. Fui para o lado que me sentia melhor. Em 2007, a produção passou a ser totalmente de hortaliças folhosas.” explica. 

Em conversa com a revista Plasticultura, André conta detalhes sobre sua produção e o processamento mínimo, seu diferencial. 

Da brincadeira ao negócio

4



5Revista Plasticultura • Mai/Jun 2014 • Ciência Agrícola para o produtor rural 

Qual é o tamanho da propriedade e quanto 
produz mensalmente?
Temos uma área total de 16 hectares, no 
entanto, utilizo 30 mil metros quadrados para 
a produção de folhosas em estufas metálicas 
com sistema de abertura e fechamento de 
cortinas e telado. A produção mensal é de 
aproximadamente 30 toneladas de produtos 
higienizados, e 50% do que comercializamos 
é de produção própria e inteiramente em 
estufa e os outros 50% são fruto de parcerias 
e cultivo convencional.

Como começou a produção de alface em vasos?
 Na realidade, a produção em vasos começou 
como uma “brincadeira de verão”. Testei, 
influenciado por meus pais, a produção em 
vaso, em 2001, durante a entressafra da 
poinsetia que durava do fim de dezembro 
até março. Como minha mãe não encontra-
va verduras de qualidade na feira, ela foi 
quem mais me incentivou a produzi-la em 
vaso, aproveitando a estrutura já existente 
das flores. E acabou dando certo! Após o 
meu estágio no Japão, em 2004, resolvi me 
dedicar exclusivamente ao cultivo da alface, 
uma vez que a produção (mercado) de flores 
passava por uma crise. 

Quais variedades da hortaliça produz?
Produzimos alface crespa, lisa, americana, 
roxa, rúcula, espinafre e chicória frisse. 
Também comercializamos outras variedades 
de folhosas como agrião, cebolinha, salsa, 
radicchio, couve, escarola, entre outras que 
vêm de parceiros.

Como é feita a nutrição e irrigação da 
produção?
Fazemos o gotejamento direto como nas flo-
res, por espaguete, gotejamento localizado, 
com adubo feito na caixa d’água. Diferente 
da hidroponia que utiliza um sistema de 
retorno da água, no sistema de gotejamento 
por espaguete isso não ocorre. 

Há rotação de cultura nas estufas? Se não, 
como controla as doenças?
Não fazemos rotação de culturas. Fazemos 
de quatro a cinco plantios sucessivos no 
mesmo substrato, sempre preparando o mes-
mo com adubo de plantio e afofando-o antes 
de plantar as mudas. Depois o substrato é 
retirado do vaso e fica descansando de um 
a três meses. O novo substrato ou substrato 
descansado é colocado no seu lugar. 

Por que começou a produzir outras variedades?
O mercado foi pedindo mais opções. Ter um 
portfólio de cinco, seis variedades é muito 
pouco, então fomos expandido conforme o 
cliente pediu, pois queria outras opções.
 
Como foi a inserção no mercado?
Quando começamos o lavado (isto é, a higie-
nização e o processamento das hortaliças), 
em 2002/2003, pouca gente fazia isso. O 
fato de o nosso produto ser só de estufa 
fez com que o cliente ficasse maravilhado, 
pois é muito limpo, possui uma ‘vistosidade’ 
(aparência) melhor, entre outras vantagens. 
O difícil não foi entrar no mercado, mas 
sim expandir, pois você tem que expandir 
à medida que tem o produto. Vender o que 
já tem na mão e esse é o maior desafio. De 
repente, acabava o produto da estufa e tinha 
que buscar fora e aí era um produto de baixa 
qualidade. Para que isso não ocorresse mais, 
firmamos parcerias.

Como manter o padrão, visto que vocês não 
têm o controle da produção dos parceiros?
Escolhemos a dedo as parcerias. Começa-
mos a perceber que cada produtor era forte 
em uma coisa, então fomos escolhendo 
os melhores da região para nos fornecer. 
Continuamos fazendo nosso carro-chefe 
na estufa para manter o padrão, então deu 
para crescer mantendo a qualidade.  Sempre 
crescemos de forma muito gradual. Apenas 

entre 2009 e 2013 a demanda aumentou 
demais e tivemos dificuldade para atendê-la, 
mas graças a essas parcerias que firmamos 
ao longo do tempo conseguimos superar e 
dar conta de atender os clientes.

Quais as vantagens de produzir em vasos ao 
invés de direto na terra ou em hidroponia?
As vantagens de se produzir em vaso são de 
que o produto final tem mais sabor, vistosidade 
e maior vida pós-colheita do que os produzidos 
no sistema hidropônico ou convencional. 

Como comercializa sua produção? É total-
mente ou parcialmente processada?
Nossos produtos são processados e total-
mente higienizados. Eles são vendidos em 
restaurantes de São Paulo, do Grande ABC e 
da Baixada Santista, todos no Estado de São 
Paulo.  A maioria dos clientes é formada por 
churrascarias no sistema de rodízio.

Como é realizado o processamento mínimo?
Durante o processamento mínimo, são 
realizadas duas lavagens principais: após 
o desfolhamento, a alface passa por uma 
lavagem inicial em cuba de inox contendo 
sabão especial e água potável para a re-
tirada de impurezas como terra e insetos. 
A segunda lavagem é feita em outra cuba 
contendo cloro para desinfecção. As folhas 
já lavadas passam por um processo de 
secagem em centrífugas para depois serem 
selecionadas uma a uma, para descarte de 
partes manchadas, furadas ou rasgadas. 
Após a seleção final, elas são embaladas em 
pacotes contendo 500 g. A comercialização 
de processados virou tendência no mundo 
gastronômico. Hoje em dia ninguém mais 
quer perder tempo comprando hortaliças 
in natura, transportar para o restaurante, 
lavar para depois servir o cliente. Esse 
processo demanda muito tempo e mão de 
obra. Nossa empresa se especializou em 
atender esses restaurantes. 

Quais são seus planos para o futuro da 
propriedade?
No futuro pensamos não só em ampliar a 
produção e consequentemente a clientela, 
mas também vender diretamente para o 
consumidor final que ainda não conhece o 
nosso produto.
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Tatiane Bueno
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huva forte. Vento. Sol. Falta 
de chuvas. Secas. Mais sol. 
Geadas. Granizo. As variações 
climáticas são as principais 
inimigas da produção agrícola. 

Diferente da matemática em que dois mais 
dois sempre é igual a quatro a agricultura 
não é exatidão. E o verão 2013/2014 é 
prova disso. A falta de chuvas e as altas 
temperaturas afetaram gravemente o setor 
de horti-fruti-flor e o mercado só não foi 
totalmente comprometido devido à oferta 
de produtos cultivados em estufas ou 
pelo sistema hidropônico, tecnologia que 
tem ganhado adeptos, principalmente no 
Estado de São Paulo. 

Segundo o CEPEA (Centro de Pes-
quisas Econômicas da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz, unidade 
da Universidade de São Paulo - CEPEA/
ESALQ/USP), não há dados oficiais de 
cultivo protegido no Brasil. No entanto, 
de acordo com dados do Comitê Brasi-
leiro de Desenvolvimento e Aplicação 
de Plásticos na Agricultura (Cobapla), o 
Brasil é líder na América do Sul, com 22 
mil hectares de produções protegidas, e 
a metade está no Estado de São Paulo. 
Em termos mundiais, o plantio protegido 
cresceu 400% em 20 anos – em 2010, 
somava 3,6 milhões de hectares. Entre 
os principais produtos cultivados nesse 
tipo de ambiente, no Brasil, destacam-se 
morango, uva, maçã, folhosas, pimentão, 
tomate e mini/baby hortaliças.

O cultivo protegido, que 
tem angariado cada vez 
mais adeptos, é opção para 
escapar das intempéries 
climáticas que afetam 
a plantação, mas exige 
conhecimento e treinamento

Garantia de produção, 
estabilidade para o produtor

Estufa de produção 
de orquídeas no 
Espírito Santo, 2014
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O engenheiro agrônomo Gilberto Wassa-
no,  há 20 anos, largou um emprego estável 
para se arriscar na agricultura e perdeu toda 
a sua produção, em Lins (SP), em razão das 
fortes chuvas que atingiram sua lavoura. 
Após essa tentativa frustrada, decidiu mon-
tar uma estufa para cultivar hortaliças. Hoje, 
além de prestar consultoria aos produtores 
da região, possui 5.500 m² de estufas onde 
produz hortaliças como tomate, pepino, 
pimentão, folhosas,  e 1.600 m² onde se 
dedica à produção de mudas. Depois do 
fracasso da primeira tentativa, Wassano 
explica que optou pelo cultivo protegido por-
que “os riscos diminuem, principalmente no 
verão, pois a região sofre com calor e chuva 
forte. No caso das verduras, mesmo se for 
tempo de colheita, nós não conseguimos 
tirar, exatamente quando temos os melhores 
preços de mercado”.

CULTIVO PROTEGIDO DEVE 
TER ACOMPANHAMENTO TÉC-
NICO ADEQUADO
É imprescindível que o produtor que quei-
ra adotar o sistema de cultivo protegido 
não o faça de forma indiscriminada.  “O 
cultivo protegido é somente uma des-
vantagem quando feito sem acompanha-
mento técnico adequado. Caso seja feito 

inadequadamente, pode-se aumentar o 
problema do produtor. O exemplo clássico 
é aquele produtor que tinha uma estufa 
baixa e aberta (somente a cobertura) e 
por uma questão de querer controlar as 
pragas resolve fechar a estufa com tela 
anti-inseto. Com a ventilação reduzida, 
a estufa atinge temperaturas de até 50 
graus. Nesse caso, ele pode até perder 
a produção e os empregados, pois es-
tes não querem mais trabalhar”, explica 
Andrés da Silva, consultor da Estufas 
Agrícolas Comércio e Assessoria.

Maria do Carmo Zorzenon Simi, vice-
-presidente do Cobapla, relata que “mui-
tos produtores gastaram dinheiro e não 
tiveram os resultados esperados, o que 
deixou uma impressão muito ruim deste 
tipo de cultivo”. Uma situação que ocor-
reu na introdução do sistema de cultivo 
no país e se repete até os dias de hoje. 
“Não houve orientação técnica para seu 
bom desempenho, mas existe uma série 
de trabalhos em campo para reverter 
esta impressão e demonstrar o real valor 
deste tipo de cultivo. O Cobapla hoje está 
se empenhado em movimentar toda a 
cadeia ligada a este meio para uma série 
de trabalhos de demonstração prática de 
seu desempenho”, destaca.

Vantagens do cultivo protegido
Os especialistas ouvidos pela reportagem apontaram as principais vantagens do 
cultivo protegido:
• Produção sustentável (econômica, social e tecnicamente);
• Disponibilidade anual;
• Alta produtividade;
• Uso de água e insumos com mais eficiência;
• Controle de origem e certificação;
• Qualidade superior dos produtos;
• Melhores condições de trabalho;
• Maior renda para o produtor;
• Uso intensivo do solo, possibilitando o uso de áreas menores;
• Redução do risco financeiro da atividade agrícola;
• Proteção da cultura de granizo, do excesso de água em tempo de chuvas 
abundantes, ventos fortes e outras adversidades climáticas;
• Possibilidade de alterar as condições climáticas para torná-las mais adequadas 
à cultura;
• Redução do uso de defensivos agrícolas diminuindo o custo do cultivo em 
relação a este item;
• Rotina de trabalho mais organizada. 
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NÃO É PARA LEIGOS
Segundo o engenheiro agrônomo e con-
sultor da HVIDAL Consultório Agronômico, 
Hugo Vidal, “a plasticultura é uma tecnolo-
gia que no Brasil tem sido propagada por 
leigos, que  entende somente do plástico 
em si. Essa tem sido umas das causas 
do nosso atraso na adoção da tecnologia 
pelos horticultores que, por desconheci-
mento, levam em  consideração principal-
mente o preço do filme plástico, que tem 
funções diferenciadas para cada tipo  e 
objetivo do cultivo, posição geográfica e 
espécie cultivada. Por essa razão, muitos 
produtores são resistentes à adoção da 
tecnologia, pois foram mal orientados no 
passado e muitos amargaram prejuízos 
com o sistema”. 

Como exemplo de cultivo protegido tec-
nificado, Andrés da Silva apresenta países 
como México, Estados Unidos, Holanda, 
Reino Unido, Turquia, Rússia e os países 
do norte da África. Já países como a China 
─ que possui de longe a maior superfície 
em cultivo protegido no mundo ─ investem 
também em estufas simples, com aqueci-
mento passivo (solar), mas também em 
projetos mais tecnificados. “Para dar um 
exemplo, no México, empresas produzem 
mais de 650 toneladas de tomate tipo 
salada por hectare em estufas com aque-
cimento e CO2, ou mais de 250 toneladas 
por  hectare em telados. Os produtos saem 
embalados das estufas (ou packing houses 
adjacentes às estufas) e vão diretamente 
para os supermercados. A distribuição é 
global: do centro do México para o Cana-
dá, do Marrocos para a Inglaterra, de Israel 
à França”, conta da Silva.

Dicas para cultivo protegido
Para o produtor que está pensando em trocar o cultivo convencional pelo protegido, 
os especialistas dão as seguintes dicas:
• Tenha certeza do que quer;
• Antes de investir e começar o cultivo, pesquise o mercado, analise o espaço que 
tem e seu poder de investimento;
• Consulte um profissional que entenda a cultura a ser implantada, em todas as 
suas fases;
• Antes de decidir qual filme plástico adotar, faça a integração entre o fornecedor 
do plástico e o técnico consultor da cultura;
• Adquira o filme plástico de fabricante que tenha em seu quadro um engenheiro 
agrônomo que possa discutir com o agrônomo consultor em mesmo nível;
• O preço é importante, mas a qualidade dos materiais utilizados afetará a relação 
custo-benefício do sistema;
• Maneje o ambiente, controlando temperatura, umidade e ventilação;
• Instale sistema de irrigação apropriado para a cultura explorada;
• Use palha no solo, pois diminui a temperatura para as raízes absorverem melhor 
os nutrientes;
• Aumente o teor de matéria orgânica no solo, pois ajuda no enraizamento profundo.
• Use técnicas de agricultura orgânica, como o controle biológico. Mas sempre 
com a orientação de um técnico agrícola ou de um agrônomo.

VANTAGENS E DIFICULDADES DO SISTEMA

No México, empresas 
produzem mais de 650 
toneladas de tomate tipo 
salada por hectare em 
estufas com aquecimento 
e CO2, ou mais de 250 
toneladas por  hectare 
em telados

Pelo fato deste tipo de cultivo poder alterar 
as condições climáticas e, desta forma, 
amenizar as sazonalidades dos produtos, 
o cultivo protegido pode ajudar na regula-
ridade de oferta no mercado. “Dentro da 
estufa, é possível ter ciclos mais longos e/
ou independentes das condições do clima 

exterior, possibilitando uma produção es-
tável durante todo o ano. Esse é um dos 
principais atrativos para os produtores, pois 
produção estável é sinônimo de renda está-
vel”, afirma da Silva. No entanto, segundo 
Sérgio Pimenta, consultor da Ecologia 
Aplicada Consultoria, “a pouca adesão dos 
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tecnologia, logística e conhecimento para 
poder competir neste mercado”.

JOVENS NO NEGÓCIO
Na Região Oeste do Estado de São Paulo, 
onde Pimenta presta consultoria, a cada 
quatro estufas, três são dirigidas por jo-
vens com idades abaixo de trinta anos, e 
um dos benefícios dessa característica é 
o fato de que estes estão mais abertos a 
tecnologias. “Ver os jovens interessados 
me motiva a trabalhar na área e dá pers-
pectiva de aumento constante e acelerado 
da produção de hortaliças dentro de es-
tufas. É uma atividade que se assemelha 
a uma atividade da cidade, um trabalho 
urbano”, anima-se o consultor.

Em uma análise menos otimista, Vidal 
afirma que o número de produtores de 
hortaliças vem diminuindo a cada ano, 
�devido a uma série de fatores que não 
valorizam o trabalho profissional, como 
por exemplo, o mercado comprador que 
só visa preço, produtores que não se 

Da esq. para a dir., ripado de cultivo de café, 
Centro Alcides Carvalho, IAC, 2014; cultivo 
de Mirtilo com cobertura de solo (mulching) 
na Argentina, 2013; e reservatórios de água 
para cultivo de hortaliças no México, 2011

produtores ao sistema de cultivo protegido 
se deve à dificuldade de crédito – pois, as 
financeiras ainda tem muito receio, por 
ser uma atividade relativamente nova – e 
à falta de assistência técnica específica. 
Existe uma carência de técnicos que façam 
o manejo dentro das estufas”. Maria do 
Carmo acredita que, para os produtores 
que conhecem este tipo de cultivo, o gran-
de impedimento ainda é o alto custo. “O 
Cobapla está trabalhando para a divulga-
ção dos sistemas de financiamento que já 
estão disponíveis”, destaca.

Como alternativa, Andrés da Silva 
sugere que pequenos agricultores se 
unam em cooperativas e associações de 
produtores. “Desta forma, eles podem 
ter melhores chances com produtos de 
nicho, como é o caso do tomate tipo uva”. 
A vice-presidente do Cobapla indica que o 
conhecimento sobre as diferentes formas 
de cultivo protegido é fundamental para o 
crescimento do sistema, e da Silva com-
pleta afirmando que “é preciso investir em 
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• Ambiente protegido: envolve controle de 
luz, umidade relativa, temperatura, CO2, 
água e nutrientes.

• Fitotron: ambiente totalmente artificial, 
de laboratório, só usado no Brasil em ins-
tituições de pesquisa. No exterior, também 
é usado em expedições espaciais.

• Casa de vegetação: ambiente totalmente 
controlado. É utilizada em instituições de 
pesquisa e comercialmente na produção 
ou cultivo de plantas de alto valor agre-
gado como matrizes e algumas espécies 
de flores.

• Estufa em arco ou duas águas: ambiente 
parcialmente controlado. Utilizado no Bra-
sil para cultivo de flores, alguns tipos de 
hortaliças, formação de mudas e produção 
de cogumelos.
• Estufa ‘Londrina”: improvisação de es-
trutura a partir da cultura da uva, para ob-
tenção do “efeito guarda chuva”. É popular 

ESTUFAS VIABILIZAM 
PRODUÇÃO ORGÂNICA
A produção orgânica está crescendo 
dentro das estufas e atingindo níveis 
equivalentes aos da produção conven-
cional, que por sua vez, busca cada vez 
mais um cultivo responsável, social e 
ambientalmente. 

Como exemplo, um estudo da Uni-
versidade Federal de Pelotas, de 2011, 
afirma que os sistemas orgânicos de pro-
dução de tomates são desafiados pela 
impossibilidade do controle de pragas 
e doenças em cultivo a céu aberto. Fo-
ram avaliados quatro ambientes: abrigo 
coberto com polietileno sem tela; abrigo 
coberto com polietileno com tela citros 
(malha 1,0 mm); telado em abrigo sem 
cobertura de polietileno, mas revestido 
na parte superior e laterais com tela 
citros; a céu aberto. Ao fim do estudo, 
entre outras conclusões, os pesquisado-
res entenderam que abrigos de cultivo, 
cobertos com polietileno, providos de 
tela anti-insetos nas laterais, viabilizam, 
técnica e economicamente, o sistema 
orgânico de produção de tomates. 

O produtor Wassano dedica parte de 
sua capacidade produtiva a orgânicos, 
pois, segundo ele, o solo arenoso da 
região de Lins, no interior paulista, é 
a principal causa da alta incidência de 
nematoides; por esse motivo, é preciso 
utilizar muita matéria orgânica e “dimi-
nuir o uso de agrotóxicos e agroquími-
cos, o que colabora para um alimento 
mais saudável”.

“O cultivo próximo aos centros urba-
nos e até mesmo o cultivo urbano (es-
tufas nas cidades em prédios, terrenos 
e usinas abandonados) se multiplica à 
medida que a noção do local food ou 
foot print se desenvolve. No Brasil, caso 
a economia se mantenha crescendo, 
vamos assistir a uma revolução na 
plasticultura. Tudo o que estamos vendo 
hoje é apenas o início de uma grande 
indústria que esta nascendo para ficar”, 
analisa  da Silva. 

atualizam, entre outros”. As condições 
climáticas do Brasil são muito variáveis na 
maioria das regiões produtoras,  as doen-
ças foliares em geral se desenvolvem com 
presença de umidade e água livre sobre 
as folhas, tornando assim  um dos fatores 
mais importantes quanto à sanidade da 
cultura e ao uso racional de agroquímicos, 

defensivos da cultura. Logo, não temos 
mais espaço para amadores, por mais que 
alguns produtores tenham “muita experi-
ência”, mas não recebem uma orientação 
profissional personalizada, desvinculada 
da comercialização de produtos. O cultivo 
protegido, quando bem orientado, pode 
corrigir plenamente este fator”.  

Vista interna de 
casa de vegetação, 

empresa Du Pont, 
Brasil 2013

pelo baixo custo, mas de baixíssima 
eficiência como proteção de cultivo. No 
Brasil, é usada para hortaliças e frutas.
Túnel alto: baixo nível de controle do 
ambiente.  No Brasil, quase sempre 
representa problemas de excesso de 
temperatura aliada à dificuldade de 
manejo do cultivo. Usado para hortali-
ças e fruticultura.

• Túnel baixo: baixo nível de controle 
do ambiente e também com dificul-
dade de manejo, principalmente no 
verão. No Brasil, é utilizado para horta-
liças folhosas, morango e melão. 

• Viveiro, telado ou “casa de sombra”: 
controle limitado do ambiente, que 
substituiu os antigos “ripados”. Usado 
na produção de mudas e de algumas 
espécies de flores.

• Estufim: controle limitado do 
ambiente, usado principalmente para 
germinação e enraizamento. No Brasil, 
seu uso é frequente em instituições de 
pesquisa e viveiristas. 
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A plasticultura é uma técnica agrícola, 
ainda pouco difundida no Brasil, a qual 
pode ser utilizada nos mais diversos 

tipos de cultivo. É utilizada para contornar 
intempéries, ou seja, problemas ocasionados 
pelas bruscas alterações climáticas e suas 
consequências para as lavouras. Estima-se 
que o Brasil possua mais de 22 mil hecta-
res de áreas cobertas protegidas (estufas 
e viveiros), responsáveis pela produção de 
hortaliças, flores, frutas, produção de mudas 
e fumo, segundo dados do Comitê Brasileiro 
de Desenvolvimento e Aplicação de Plásticos 
na Agricultura (Cobapla). 

Com o objetivo de unir todos os elos da 
cadeia do plástico agrícola, desde a indústria 
de matéria prima até os empresários rurais, 
e disseminar o uso das tecnologias do plás-
tico na agricultura de maneira correta, com 
a capacitação de técnicos e produtores, o 
Cobapla lança, em maio, a Rede Paulista de 
Plasticultura. O programa está em fase de 
análise na Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP) 
e poderá, posteriormente, ser transformado 
em um programa do Governo do Estado. “A 
ideia é instituir uma política de longo prazo 
para o segmento da plasticultura no Estado 
de São Paulo, e está em discussão com a 
Secretária da Agricultura e Abastecimento, 
Dra. Mônika Bergamaschi. Independente-
mente da criação do programa do governo, o 
Cobapla está estabelecendo a  Rede Paulista 
de Plasticultura, para difundir as tecnologias, 
capacitar pessoas e fortalecer o segmento”, 
detalha o engenheiro agrônomo e presidente 
do Cobapla, Antonio Bliska Junior.  A apre-
sentação do projeto às empresas foi feita 
em 8 de maio, na  sede da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (CATI), em 
Campinas (SP) e o lançamento oficial, em 28 
de maio, durante o III Fórum Internacional 
de Plasticultura e Tecnologia Agrícola, em 
Holambra (SP), durante a Hortitec.

Bliska explica que a CATI, órgão da 
própria Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento, já possui forte atuação no setor e 

Larissa Straci

Nasce a Rede Paulista de Plasticultura 
Projeto do Cobapla pretende capacitar técnicos e produtores e disseminar a 
plasticultura, tecnologia capaz de aumentar a produtividade e qualidade da produção

vem, desde 2013, capacitando seus técnicos. 
“Estamos apenas agregando outros atores e 
criando uma sinergia para que o empresá-
rio rural e toda a sociedade se beneficiem 
plenamente de uma tecnologia que existe, 
mas ainda é mal explorada”, complementa.

SAI PRODUÇÃO RURAL, 
ENTRA EMPRESA RURAL
Por meio da adoção das tecnologias de 
cultivo intensivo, é possível aumentar a 
produtividade e qualidade da produção, 
com geração de renda, empregos, fixação 
do homem no campo e sustentabilidade  do 
ambiente agrícola. “O Cobapla entende que 
devemos quebrar o conceito de produção 
rural para a introdução do conceito de em-
presa rural, profissionalizando o setor. Com 
essa iniciativa, será dado um salto de quali-
dade na questão da produção de hortaliças, 
flores e frutas, que hoje são aqueles setores 
que mais fazem uso do plástico agrícola”, 
comenta o presidente. 

Cada vez mais a exigência de qualidade, 
as restrições climáticas e o próprio avanço 
dos empresários na sua profissionalização, 
contribuem para a escalada dos patamares 
tecnológicos. “O usuário da plasticultura 
deve buscar incessantemente, junto a en-
tidades de pesquisa, extensão, empresas e 
consultores, informações avalizadas para o 
uso correto de cada ferramenta, produto ou 
serviço disponibilizado pelo plástico agrícola, 

sob pena de perder investimentos, tempo e 
oportunidades. Hoje o uso da tecnologia é 
tão disseminado que não vejo mais a agri-
cultura sem o uso do plástico. Ele está pre-
sente na formação das mudas, na irrigação, 
na colheita e na embalagem que chega ao 
consumidor final. Infelizmente, é um produto 
que não tem reconhecido seu valor diante 
dos benefícios que traz”, destaca Antonio 
Bliska Junior.

CATI REALIZARÁ DEMONSTRAÇÕES 
DO USO DA PLASTICULTURA
A Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI-SAA-SP) realizará apresen-
tações em 40 unidades de demonstração 
da tecnologia espalhadas por todo o Estado 
em 2014. As unidades de demonstração 
terão várias funções: produção, visitação 
e “show room”, treinamento de alunos de 
escolas técnicas e universidades, pesquisas 
de campo e adaptação de tecnologias. Para 
que as apresentações sejam mais facilmente 
compreendidas, serão divididas em dois 
tipos: as UATs (Unidades de Adaptação 
Tecnológicas), com áreas variando de 500 m² 
a 1000 m², visando à introdução de novos 
produtores na atividade de cultivo protegido,  
e as UPATs (Unidades de Produção em Alta 
Tecnologia), com áreas variando de 5.000 m²  
a 10.000 m², para a familiarização dos produ-
tores a áreas de produção em larga escala.

APOIO À REDE
Diversos órgãos e instituições apoiam o pro-
jeto da Rede Paulista de Plasticultura. Além 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo e da CATI, o Fundo 
de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP) 
e a Coordenadoria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro) são parceiros do 
projeto. Instituições de pesquisa e universi-
dades públicas e privadas do Estado estão 
sendo convidadas a participar. “O objetivo é 
que seja um programa aberto e com a máxi-
ma participação de entidades que queiram e 
possam contribuir”, garante Bliska.

“Devemos quebrar o 
conceito de produção 
rural para a introdução 
do conceito de empresa 
rural, profissionalizando o 
setor e dando um salto de 
qualidade na questão da 
produção de hortaliças, 
flores e frutas
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Um estudo realizado em laranjais de 
uma fazenda comercial, no município 
de Botucatu (SP), constatou significa-

tiva redução no uso de insumos agrícolas na 
produção. A técnica utilizada foi a agricultura 
de precisão (AP), sistema de gestão agrícola, 
que considera que os campos de produção 
não são uniformes e por isso, cada área 
demanda um tratamento diferenciado. 

Os resultados apontaram para a redução 
especialmente no uso de adubos nitrogena-
dos (37% e 51% em cada área) e potássicos 
(41% e 18% em cada área). “Em uma das áre-
as registramos melhor adequação dos níveis 
de fertilidade no tratamento com AP. Devido 
a aplicações excessivas de fertilizantes no 
solo anteriormente à pesquisa, em algumas 
regiões houve excesso de nutrientes no solo. 
Através da identificação do mapeamento de 
fertilidade do solo, tais regiões receberam 
doses reduzidas de insumos, o que aumentou 

Agricultura de precisão reduz o uso de insumos nos laranjais
Técnica que utiliza a aplicação inteligente de fertilizantes e calcário garante aumento 
da produtividade e aumenta eficiência do processo de produção de citros

áreas com nível adequado de potássio e satu-
ração por bases. Com esses dados, notamos 
ganhos de até 13,1% na produtividade nessa 
área”, detalha o engenheiro agrônomo André 
Freitas Colaço, autor do estudo que tenta su-
prir a ausência de trabalhos de pesquisa que 
avaliam as técnicas de AP para a citricultura.  

No tratamento com AP, a pesquisa propi-
ciou ainda a melhor qualidade do suco das 
frutas referente à acidez e à relação entre 
sólidos solúveis e acidez (obrix), ainda que a 
nutrição foliar das plantas não fosse afetada 
pelos tratamentos. Segundo Colaço, na citri-
cultura, embora essa tecnologia tenha sido 
abordada pela pesquisa no fim da década 
de 1990, a adoção ainda é baixa no Brasil.

AP: TRATAMENTO ESPECÍFICO 
PARA CADA ÁREA
Para a utilização da agricultura de precisão, 
um conjunto de tecnologias é aplicado no 
campo, com o objetivo de desenvolver pro-
duções agrícolas de acordo com sua variabili-
dade espacial. “Ferramentas de manejo como 
sistemas de posicionamento (GPS), sistemas 
de coleta de dados, softwares e máquinas 
automatizadas permitem que informações 
diagnósticas e tratamentos agronômicos se-
jam realizados de maneira específica dentro 
dos talhões. Em um sistema de produção con-
vencional, as informações de diagnóstico se 

baseiam em valores médios e os tratamentos 
são realizados de maneira uniforme para toda 
a área”, comenta o pesquisador. 

Através do programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Sistemas Agrícolas, da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(USP/ESALQ), Colaço avaliou os benefícios de 
uma prática de AP, a taxa variável de aplica-
ção de fertilizantes, para a produção de laranja 
no Estado de São Paulo.  O trabalho realizado 
entre 2008 e 2013, com orientação do Prof. 
José Paulo Molin, do Departamento de Enge-
nharia de Biossistemas (LEB) da ESALQ, foi 
planejado de forma a comparar a tecnologia 
de aplicação de fertilizantes em taxa variável 
com a prática convencional de aplicação na 
cultura da laranja. “A cada ano foram levan-
tados mapas de produtividade e fertilidade do 
solo para formular aplicações variadas de NPK 
(nitrogênio, fósforo e potássio) e calcário. Os 
efeitos da técnica em comparação ao manejo 
convencional foram medidos no consumo dos 
insumos, produtividade e fertilidade do solo”, 
explica o  engenheiro agrônomo. De acordo 
com Colaço, dois tratamentos foram implan-
tados: o primeiro, seguindo a tecnologia de 
AP, com aplicações variadas de fertilizantes e 
calcário, e um tratamento-controle, com base 
no manejo convencional, realizado por meio 
de formas tradicionais de amostragem de solo 
e aplicação uniforme de insumos.

Colaço relata que o projeto desenvolvido 
em Botucatu foi capaz não só de aferir os 
benefícios da tecnologia da AP, como também 
de difundir os procedimento e métodos ne-
cessários para sua adoção. “O maior objetivo 
da AP é aumentar a eficiência do processo de 
produção, seja pela redução de insumos ou 
pelo aumento de produtividade. Resultados 
da nossa pesquisa evidenciaram maior pro-
dução por unidade de insumos aplicada no 
sistema conduzido com AP, ou seja, o mesmo 
“quilo” de fertilizante aplicado, utilizando AP 
proporcionou maior produção do que aquele 
aplicado de forma convencional, isto é, a efici-
ência agronômica do insumo aumenta. Para o 
setor, representa aumento na competitividade 
e sustentabilidade ambiental”. 
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COMO FUNCIONA A AP
O funcionamento de um sistema de produção 
com AP toma como base duas etapas distin-
tas. “A primeira é a etapa de investigação, 
quando se coletam informações do campo 
para formulação de recomendações agronô-
micas. A coleta de dados é intensa e sempre 
georreferenciada para que se represente ade-
quadamente toda a área e sua variabilidade. 
Um exemplo é a coleta de amostras de solo 
em grade ou o levantamento de mapas de 
produtividade do ano anterior. Após análise 
e processamento dos dados, a fase seguinte 
é a aplicação em taxas variáveis, cujos in-
sumos são aplicados em doses variadas, de 

acordo com a demanda local, levantada na 
etapa anterior”, considera Colaço.

A tecnologia pode ser adotada por meio 
de consultorias ou serviços terceirizados de 
coleta de amostras de solo, elaboração e 
aplicação de mapas de recomendação, etc. 
“Porém, idealmente, o produtor ou gestor 
deve se capacitar para dominar o uso da 
tecnologia e ser capaz de lidar com grande 
quantidade de dados, interpretá-los e ma-
nusear equipamentos mais sofisticados”, 
aconselha. Segundo o autor, pode-se adotar 
a AP mesmo com baixo nível de investi-
mento, utilizando ferramentas simples e 
baratas e sem modificar drasticamente o 

sistema de produção já 
utilizado. “À medida 
que se observa retornos, 
o produtor pode grada-
tivamente aumentar o 
nível de investimento e 
também o detalhamento 
no tratamento”.

 

CHILE AUTORIZA 
IMPORTAÇÃO DE MELANCIA 
E MELÃO DO BRASIL
O governo chileno publicou, em março, pro-
tocolo estabelecendo os requisitos para a 
importação de melão e melancia produzidos 
no Brasil. A criação das normas marca a 
abertura do mercado chileno às duas frutas 
brasileiras. Em julho de 2013, uma missão 
chilena havia visitado os Estados do Rio 
Grande do Norte e Ceará, produtores de 
melancia e melão, para avaliar os cuida-
dos fitossanitários nas regiões. As regras 
foram divulgadas no Diário Oficial do Chile. 
O Ministério da Agricultura considerou a 
abertura do Chile para seus frutos como um 
sinal de confiança na qualidade dos produ-
tos brasileiros, o que levaria à abertura de 
outros mercados.

APRESENTADA ASSOCIAÇÃO 
VOLTADA PARA 
EXPORTADORES DE FRUTAS 
A Associação Brasileira dos Produtores 
Exportadores de Frutas e Derivados 
(Abrafrutas) foi apresentada, em março, 
durante evento na sede da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
em Brasília. Criada no fim de 2013, a Abra-
frutas atuará em defesa dos interesses da 
fruticultura exportadora, representando um 
segmento relevante da produção agrícola 
brasileira, com exportações anuais de 
693 mil toneladas e receita de US$ 619 
milhões.  O Brasil é o terceiro maior pro-
dutor mundial de frutas, superado apenas 
por China e Índia. 

O primeiro presidente da Abrafrutas 
será o empresário Luiz Roberto Barcelos, 
maior exportador de frutas do Brasil e 
produtor rural do Ceará. A Associação  
trabalhará em conjunto com a CNA na 
busca de novos mercados para as vendas 
externas de frutas brasileiras.  Atualmente, 
as exportações estão concentradas na 
União Europeia (UE), destino de 76% dos 
embarques do produto. O melão lidera as 
exportações do país, com 181,7 mil tone-
ladas colocadas no mercado internacional, 
em 2014. A uva, manga, limão, mamão e 
abacate são outros destaques das expor-
tações do segmento frutas frescas.
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Nutrição complementar aumenta produtividade do pomar de ameixas
Estudo comprova que utilização de nutrientes, ajustando as necessidades de cada fase 
da planta, melhora o desenvolvimento e aumenta rentabilidade do produtor em 50%

Produtividade, rentabilidade e qualidade são 
palavras que podem definir os resultados 
obtidos na fazenda Elguero Paradise, em 
São Miguel Arcanjo (SP). A fazenda possui 
um pomar de ameixas, onde foi realizado 
um estudo com orientação do especialista 
em fruticultura  André Güttler, e mostrou 
resultados surpreendentes, com incremento 
da produtividade em mais de 47%, com o 
uso de diferentes nutrientes para cada fase 
da planta. Em números, os resultados da 
colheita foram: 29.952 kg/hectare na área 
onde as plantas receberam nutrição com-
plementar contra 20.280 kg/hectare para a 
área da testemunha .  Para Paulo Roberto 

frutos do pomar de ameixas da fazenda. As 
plantas possuíam boa estrutura, porém com 
baixo potencial produtivo. Naquele momento, 
a produtividade era de 15 a 20 toneladas por 
hectare, com os frutos de tamanho médio-
-miúdo. Foram aplicadas, em diferentes eta-
pas, diferentes formulações de fertilizantes. 

Três meses depois, em dezembro, os fru-
tos da área tratada com os micronutrientes 
atrasaram 10 dias em relação à testemunha, 
representando um incremento 47% superior 
no calibre e no peso das frutas.  A maior pro-
dutividade resultou também em rentabilidade 
financeira maior ao produtor: os frutos das 
plantas que receberam o tratamento foram 
comercializados com valor de vendas 50% 
mais elevado. Contabilizando, a testemunha 
foi vendida a R$12.840,00, enquanto os frutos 
das plantas tratadas com os produtos Trade-
corp foram comercializados a R$19.270,00.

IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO 
COMPLEMENTAR
Pelo estudo realizado no pomar de ameixas, 
é possível compreender como a nutrição 
complementar é importante. Analisar as 
necessidades de cada fase da planta é funda-
mental para escolher o produto certo. Güttler 
explica que “na fase de floração, é necessária 
a disponibilidade de boro para o processo 
de polinização, mas como é um elemento 
pouco móvel, as aplicações devem priorizar 
fontes de boro com efetiva capacidade de 
translocação na planta”. Já durante a fase 
de crescimento vegetativo e desenvolvimento 
inicial dos frutos, “deve-se manter o adequado 
suprimento de cálcio e limitar a aplicação de 
fontes de nitrogênio. Dessa forma, as folhas e 
os frutos mantêm o equilíbrio de crescimento, 
permitindo a obtenção de características de 
qualidade desejáveis, como firmeza e cro-
cância dos frutos” orienta o especialista. Na 
fase de enchimento final, atenção especial 
deve ser dispensada ao elemento potássio, 
diz Güttler, visto que é justamente este o 
momento de maior requerimento pela cultura, 
podendo interferir diretamente no tamanho 
final dos frutos.

Gonçalves, técnico agrícola da fazenda, os 
resultados foram muito melhores que o 
esperado. “Inclusive, já estamos fazendo 
manejo de pós-colheita, mediante análises 
de solo e foliares. Por meio da aplicação de 
formulações para essa fase, vamos conseguir 
repor o que as plantas retiraram e preparar 
para o próximo ciclo”, comenta.

OBJETIVOS E RESULTADOS
O estudo começou em setembro de 2013, 
em parceria com as empresas Tradecorp do 
Brasil e a Distribuidora JR Agrícola, com dois 
objetivos: melhorar a frutificação inicial e, 
ao mesmo tempo, incrementar o calibre dos 
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O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. O volume anual de produção é de 
cerca de 45 milhões de toneladas, segundo dados da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO) , e a participação na produção mundial é de 

6,5%. Estima-se que a produção de frutas no país gere cerca de cinco milhões de empregos 
e represente a um valor estimado em R$ 15 bilhões/ano segundo IBGE.

Mas, em se tratando de frutas tropicais, o país é líder absoluto na produção. Os citros, a 
banana e as demais frutas tropicais representam a maior fatia da produção total de frutas 
do Brasil. O destino da produção nacional de frutas tropicais é o próprio mercado interno, 
visto que a numerosa população de quase 200 milhões de pessoas precisa ser abastecida. 
Mesmo assim, as exportações de frutas frescas atingem valores de US$ 600 a 700 milhões 
por ano, enquanto as de sucos cítricos oscilam em torno de US$ 2,5 bilhões por ano. Tais 
exportações representam um volume de cerca de 2,5 milhões de toneladas, o que está entre 
10% e 12% da produção nacional, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). 

Em entrevista à revista Plasticultura, Domingo Haroldo Rudolfo Conrado Reinhardt, dire-
tor geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas, BA), fala sobre os desafios 
enfrentados na pesquisa da fruticultura tropical e sobre a ascensão do consumo no país. 
Ele é doutor em Biologia Vegetal pela Universidade da Califórnia, mestre em Fitotecnia pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC) e engenheiro agrônomo graduado pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Pesquisador da Unidade desde 1977, Reinhardt está na chefia-geral 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura desde fevereiro de 2009.

País das frutas tropicais

Quais os maiores desafios enfrentados 
na pesquisa em fruticultura, especial-
mente a  tropical?
A produção de frutas é um processo muito di-
nâmico, que exige ajustes contínuos, visando 
não apenas à redução de custos de produção, 
ao aumento da produtividade e à melhoria da 
qualidade das frutas produzidas, mas também 
à minimização dos impactos da atividade 
sobre o meio ambiente e sua sustentabilidade 
em longo prazo. Agregar valor de todas as 
formas é o desafio, aprimorando os sistemas 
de produção e de manejo, pós-colheita e 
processamento, resultando na oferta de um 
produto comprovadamente saudável e alta-
mente competitivo nos diferentes mercados. 
É importante reduzir os riscos da atividade 
mediante sistemas de produção diversificados 
e ajustados às condições da pequena e da 
grande produção. Além disso, vale ressaltar 
que quase todas as fruteiras possuem como 
gargalos importantes no seu cultivo doenças 
e pragas, que exigem atenção muito especial 
da pesquisa. Basta citar o HLB dos citros, 
responsável por perdas de milhões de plantas 
a cada ano nos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e do Paraná; as fusarioses da bananeira 
(mal-do-Panamá) e do abacaxizeiro (resinose 
e gomose); as viroses do mamoeiro (mancha 
anelar e meleira) e a bacteriose da mandioca, 
lista que pode ser estendida com várias outras 
doenças causadoras de perdas expressivas 
na produção. 

Quais as vantagens de uma fruticultura 
mais tropical em um país como o Brasil?
As condições climáticas tropicais, com 
temperaturas elevadas praticamente durante 
o ano todo, favorecem o crescimento e de-
senvolvimento mais rápido das plantas, com 
ciclos de produção mais curtos. Esse fato 
permite a obtenção de mais de uma safra 
por ano em algumas espécies de fruteiras, 
desde que o manejo dos pomares baseie-se 
em boas práticas agrícolas, envolvendo, 
sobretudo, a disponibilidade adequada de 
água e nutrientes para as plantas.

Quais as perspectivas para o mercado 
de fruticultura do país?
Cada vez mais as frutas fazem parte es-
sencial da dieta do consumidor brasileiro 

e estrangeiro devido à importância destes 
alimentos para a saúde humana. E frutas 
tropicais, em geral, são mais saborosas que 
frutas de clima temperado. Portanto, reunindo 
sabor e contribuição para a saúde, as frutas 
serão cada vez mais consumidas em qualquer 
parte do mundo. O que muitas vezes falta 
para um consumo maior é a oferta de frutas 
a preços mais módicos, em bom estado de 
conservação, com boa qualidade e de forma 
mais conveniente, de fácil transporte e consu-
mo e, se possível, gerando poucos resíduos. 

 
O consumo de frutas, em especial as 
frutas tropicais, tem crescido no país? 
A que atribui este crescimento?
Sim, tem crescido, sobretudo pelo aumento 
do poder aquisitivo das camadas da popu-
lação de classe média e devido à oferta de 
frutas em maior volume, com maior conti-
nuidade e menor sazonalidade, e, em parte, 
também com melhor qualidade. 

 
O Vale do São Francisco é hoje o maior 
polo de produção de frutas tropicais do 
país. Em sua opinião, porque a região se 
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tornou um gigante da produção? Quais 
características favorecem a produção?
O Vale do São Francisco, com seu maior polo 
de produção de frutas na região de Juazeiro 
(BA) e Petrolina (PE), produz frutas de ótima 
qualidade devido às condições climáticas 
e à boa tecnologia aplicada nos pomares, 
desenvolvida com grande participação da 
pesquisa pública ao longo dos últimos trinta 
anos. Diante desse cenário, parte significati-
va da produção de manga, uva e de outras 
frutas se destina para exigentes mercados 
internacionais, sobretudo  a Europa e os 
Estados Unidos. A produção de frutas no 
Vale do São Francisco certamente poderá e 
deverá crescer. Basta lembrar que as áreas 
de cultivo de fruteiras estão em expansão 
também no perímetro irrigado de Jaíba, no 
norte de Minas Gerais.

Qual o principal objetivo do trabalho 
desenvolvido na Embrapa Mandioca e 
Fruticultura?
A missão da Unidade é desenvolver soluções 
tecnológicas para as cadeias agroalimentares 
de mandioca e de fruteiras tropicais, em nível 
nacional. Como a mandioca e as fruteiras 
são encontradas em praticamente todo o 

território nacional, a abrangência geográfica 
da nossa missão é bastante ampla. Para 
atender a esta demanda temos a grande rede 
de parceiros e, como estratégia adicional, 
fortalecida nos últimos anos, a distribuição 
e atuação de pesquisadores da Unidade em 
campos avançados, isto é, em polos muito 
importantes de produção de mandioca e/
ou de frutas tropicais, a exemplo de citros 
no Estado de São Paulo e mandioca para 
extração de amido no oeste do Paraná. 

 
Como as pesquisas e os cursos de-
senvolvidos pela Embrapa Mandioca e 
Fruticultura colaboram, na prática, com 
o produtor?
As pesquisas têm como objetivo gerar e 
adaptar tecnologias e produtos que podem 
ser recomendados para os produtores e 
outros clientes inseridos no sistema agroa-
limentar de mandioca e de frutas tropicais. 
Os cursos, assim como dias de campo, 
seminários, palestras, visitas técnicas e ou-
tras ações, visam à difusão e transferência 
de conhecimentos e tecnologias. Em geral, 
também representam oportunidades para 
a retroalimentação da pesquisa, quando 
os participantes nestes eventos aportam 

informações valiosas sobre os problemas 
que enfrentam nas suas atividades de pro-
dução e as eventuais soluções que aplicam 
ou que necessitam para tais problemas. A 
Unidade interage anualmente com milhares 
de clientes em eventos deste tipo em todas 
as regiões brasileiras e até mesmo em outros 
países ao executar ações de cooperação téc-
nica inseridas em programas internacionais 
do Governo brasileiro. 

Na sua visão, quais foram os principais 
trabalhos desenvolvidos em sua gestão?
A carteira de projetos da Unidade diminuiu 
em número de projetos, mas ganhou em 
qualidade e foco ao ser construída sobre 
planos estratégicos com a clara priorização 
dos problemas para cada um dos produtos 
objetos da missão da Unidade ─ mandioca, 
fruteiras tropicais (banana, abacaxi, mamão, 
maracujá, manga, acerola, umbu) e frutas cí-
tricas – e envolvendo uma ampla e qualificada 
rede de parcerias com instituições públicas e 
a iniciativa privada de todos os níveis, desde 
agricultores familiares a empresas nacionais 
e multinacionais. Ganhou também grande 
impulso o trabalho que visa finalizar tecnolo-
gias e transformá-las em efetivas inovações.
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Brotando de novo

árvores não aumenta a água das nascentes. 
“As árvores interceptam parte da água das 
chuvas e precisam consumi-la para viver e 
crescer. Por essa razão, a coisa é muito mais 
complexa do que parece”.

Laerte Scanavaca Júnior, mestre em Ci-
ências Florestais e pesquisador da Embrapa 
Meio Ambiente (Jaguariúna, SP) comenta 
que, quando há disponibilidade de água, a 
floresta a usa da melhor maneira possível. “A 
floresta e as árvores utilizam ou conservam 
70% da precipitação pluvial, cerca de 20% da 
água da chuva infiltra no solo e 10% se perde 
pela enxurrada. Como as árvores tem um 
sistema radicular profundo, elas conseguem 
absorver água em grandes profundidades, 
até 15 metros, por exemplo.” Segundo ele, 
se uma área de floresta que possui córregos 
ou ribeirões é desmatada, estes podem secar. 
“Se houver nascentes, também irão secar. 
Quando a área for reflorestada a água volta, 
mas não imediatamente. Demora algum 
tempo, às vezes, mais de 20 anos”.

EROSÃO E ASSOREAMENTO 
LEVAM NASCENTES À MORTE
Giselda pontua que, sozinho, o desmatamen-
to não leva à morte das nascentes. “Pelo 
contrário: diminui a proporção das chuvas 
interceptadas pela folhagem e baixa a per-
da de água por transpiração, que é maior 
quanto maior a biomassa da vegetação. Se 
não for seguido de degradação do solo, o 
desmatamento pode aumentar a água das 
nascentes e, isto já foi demonstrado por 
hidrólogos florestais há muito tempo. O 
problema é o que se faz com a terra após o 
desmatamento”. Segundo a pesquisadora, a 
compactação do solo diminui a infiltração e 
aumenta o escoamento superficial. Portanto, 
a erosão e o assoreamento levam à morte 
das nascentes.

Scanavaca aponta que a erosão é respon-
sável por 80% dos problemas de qualidade 
da água. “Em uma bacia bem protegida pelas 
matas ciliares, o custo de tratamento de 
água nas Estações de Tratamento de Água 

Projetos de recuperação de nascentes ganham destaque em propriedades rurais. Reflorestar 
não basta, é necessário normalizar o lençol freático, o que pode levar muitos anos

Não dá para imaginar uma floresta sem 
água, nem um rio sem vegetação ao 
seu redor. Água e floresta são recursos 

inseparáveis. A vegetação está diretamente 
ligada à permeabilidade dos solos, o que a 
torna determinante para a regularidade da 
vazão dos rios. Por sua vez, a água dos rios é 
um insumo essencial para a produção agríco-
la. Sem ela, a irrigação das hortaliças, frutas 

e flores fica comprometida. Com a finalidade 
de valorizar estes recursos naturais, muitos 
projetos estão viabilizando a recuperação de 
nascentes em propriedades rurais de todo o 
Brasil. Porém, ao contrário do que muitos 
imaginam, este não é um processo simples, 
onde basta “reflorestar”. Giselda Durigan, 
pesquisadora do Instituto Florestal de Assis 
(SP) garante que somente o ato de plantar 
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(ETA’s) é cem vezes menor que o de uma 
bacia desprotegida”. De acordo com ele, 
“estima-se que para cada quilograma de ali-
mento produzido, são perdidos 10 quilos de 
solo. No Estado de São Paulo, são perdidos 
anualmente cerca de 200 mil toneladas de 
solo por conta da erosão e, 25% deste total 
irá assorear algum rio. Além disso, estes 
abrasivos vão encurtar consideravelmente a 
vida útil das turbinas hidrelétricas”, confirma.

A ÁGUA PODE BROTAR DE NOVO?
Se a floresta for replantada, os rios voltarão, 
mas, somente depois que o lençol freático 
estiver normalizado. “Isso pode demorar 
anos, mas não há outro jeito. Se quisermos 
recuperar nossas nascentes ou rios temos 
que reflorestar o que preconiza a legislação: 
50 m ao redor das nascentes e 30 m, pelo 
menos, em cada lado das margens dos rios. 
Estamos acabando com os habitats, pois, em 
razão do crescimento da população humana, 
muitas áreas foram convertidas em agricul-
tura, pastagem ou construções. Há limite 
para tudo, já avançamos a linha amarela 
e é preciso retroceder ou recuperar parte 
de nossos ambientes naturais”, aconselha 
Laerte Scanavaca Júnior.

A pesquisadora do Instituto Florestal de 
Assis lembra que o produtor que quer garan-
tir água o ano inteiro para suas nascentes, 
deve fazer com que toda a água da chuva 
que cai sobre sua área de cultivo infiltre na 
terra. “A primeira providência para fazer 
brotar água nas nascentes, não é plantar 
árvores. Primeiro, é preciso recuperar a 
capacidade do solo em receber a água da 
chuva e permitir que ela infiltre em toda a 
bacia hidrográfica. Esse processo significa 
eliminar o escoamento da água da chuva 
pela superfície, em toda a bacia hidrográfica 
e não somente ao redor das nascentes ou ao 
longo das margens dos rios. A água que vai 
embora como enxurrada é perdida. Só depois 
de providenciada a infiltração da água em 
toda a bacia é que se deve efetuar a recu-
peração da vegetação ao redor da nascente, 
para completar o trabalho”, informa.

Giselda Durigan ressalta a importância de 
proteger e recuperar a vegetação ao redor 
das nascentes. “Não plante árvores onde 
elas nunca existiram. Antes de plantar, 
descubra qual era a vegetação primitiva 

naquele local. É preciso respeitar a natu-
reza do ecossistema. Onde existiam matas 
ciliares, árvores devem ser plantadas. De 
preferência, as que existem naturalmente 
juntos aos corpos d’água, e não espécies de 
crescimento muito rápido, que consomem 
muita água. Orientações sobre recuperação 
ambiental existem em livros, folhetos e na 
internet. Infelizmente, são poucos os órgãos 
públicos que oferecem assistência técnica, 
e varia muito entre Estados. Mas existem 
ONG’s, cooperativas, associações de repo-
sição florestal e até prefeituras que oferecem 
assistência”, reconhece.

O pesquisador da Embrapa comenta que 
no Estado de São Paulo há um déficit de um 
milhão de hectares de matas ciliares. “Será 
que é só coincidência ou há correlação da 
falta de água com o desmatamento? É lógico 
que há. A mata ciliar protege e limpa os rios. 
Além de segurar ou evitar que boa parte dos 
solos erodidos atinjam os rios, a mata ciliar 
também filtra a água retirando os compostos 
químicos dos defensivos agrícolas (pesticidas 
e fertilizantes), bem como retendo micror-
ganismos, evitando assim a contaminação 
biológica da água, o que barateia muito o 
tratamento de água”, considera.

CUSTOS PARA RECUPERAR 
UMA NASCENTE
Um dos principais problemas da recuperação 
das nascentes são os custos da implanta-
ção das florestas, que são altos. Segundo 
Giselda Durigan, em primeiro momento, o 
produtor terá custos com as ações visando 
à conservação do solo em toda a bacia, o 
que compreende descompactação do solo 
e terraceamento. “Se esta parte estiver em 
ordem, basta recuperar a vegetação nativa. 
Há situações em que ela pode se recuperar 
naturalmente, sem necessidade de plantio. 
Nestes casos, não há custo algum. Se for 
preciso um plantio de restauração da vege-
tação, o proprietário terá de arcar com os 
custos das sementes ou mudas e, sobretudo, 
da mão de obra para plantio e manutenção, 
que geralmente é a parte mais cara”.

  Scanavaca diz que o Estado de São Paulo 
permite a recomposição de 50% de uma Área 
de Preservação Permanente (APP), que são 
as matas ciliares, com espécies exóticas.  “A 
implantação de uma floresta de eucalipto 
custa de R$2 mil a R$3 mil/ha e é explorada 
após seis ou sete anos. A floresta nativa 
custa de R$5 mil a R$35 mil/ha e pode ser 
explorada plenamente após 10 anos.” 

Projetos de recuperação de nascentes
• Extrema (MG): a cidade aposta na proteção das nascentes do Rio Jaguari para garantir o 

estoque de água. O município está ganhando fama mundial com o Programa Conservador 

das Águas, projeto que recebeu o prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) de me-

lhores práticas ambientais no planeta. O município de Extrema já conta com 7,5 mil hectares 

no Programa Conservador das Águas e avança ao ritmo de plantio de 800 mudas por dia, 

na meta de agregar 150 hectares ao ano. O programa reconhece o proprietário rural como 

prestador de serviços ambientais, visto que ele abre mão de ter lucro em áreas protegidas 

para garantir um bem comum que é a água. O programa de Extrema foi inspirado no modelo 

de Nova York, nos Estados Unidos. Há 25 anos, ao invés de gastar bilhões em reservatórios, 

optou-se por investir em propriedades que produzem água a 200 quilômetros de distância.

• Pouso Alegre (MG): um projeto de lei da Prefeitura propõe uma recompensa financeira para 

que agricultores recuperem e preservem as nascentes que desaguam no Rio Mandu. Para 

receber o dinheiro é preciso fazer a recuperação das nascentes, o que ajudaria o volume do rio 

a se manter mais abundante em tempos de estiagem, como o enfrentado neste início de 2014.

• Sul do Estado de Mato Grosso: O projeto “Recuperando Nascentes” está mudando o futuro 

das nascentes de água na região e possibilitando a recuperação de áreas por baixo custo. Em 

somente um ano de execução, o programa beneficiou 12 propriedades e plantou 15 mil mudas 

às margens das nascentes. A partir da inscrição do produtor no projeto, a equipe seleciona 

a propriedade a ser atendida, faz a visita técnica e identifica quais benfeitorias precisam 

ser feitas para a recuperação. A partir do diagnóstico, são feitas parcerias com empresas e 

entidades para redução de custos e  implantação.


