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Foto de Capa: De consumidores a 
colecionadores, as orquídeas encantam a 

todos pela beleza. Na capa desta edição um 
exemplar de  Dendrobium treacherianum.

Foto ABJ 2014

O café é bianual, um ano dá mais, no outro 
dá menos. Na fruticultura, é preciso preparar 
o solo, enxertar, podar e conduzir o pomar 
até poder colher. Leva anos. Na pecuária, 
temos tempos de vacas magras e tempos 
de vacas gordas. Vacas magras e vacas 
gordas nos ensinam que temos de cuidar 
dos pastos: reformar, adubar, eliminar plan-
tas daninhas e cupinzeiros, preparar curvas 
de nível e consertar cercas. O trabalho é de 
longo prazo, contínuo e constante. E se não 
for feito, as vacas nunca vão engordar. Isto 
os empresários rurais sabem como ninguém. 
Assim foi e será no nosso Brasil real. No Brasil 
atual. Concordo que, para quem reclamava 
do “Pibinho” de 2012, e via o desastre que se 
avizinhava naquele tempo, chegar à marcha à 
ré econômica de 2015 é frustrante. E manter o 
otimismo hoje, quando só vemos problemas, 
números negativos e crise por todos os lados 
parece ser um sintoma de cegueira crônica e 
mente ingênua. Mas para quem já passou por 
inflação de 80% ao mês, sabe que depois da 
tempestade vem a bonança. Sabe que o céu, 
acima das nuvens, continua azul. E agora, na 
crise, plantar com ousadia é investir, aproveitar 
as oportunidades, para colher com fartura no-
vamente. Em recente palestra de um executivo 
do Banco Bradesco, foram mostrados números 
alentadores que mostram que o país nos seus 
dois últimos momentos de pós-ajuste fiscal 
(1999 e 2003) cresceu acima de 4,5% ao mês. 
Resta passar por mais esta crise para voltarmos 
a ver o céu com otimismo.
Ministra da Agricultura, Katia Abreu, pede 
atenção à cadeia do plástico agrícola 
E de Brasília, fonte de dor de cabeça de todos 
os brasileiros neste começo de ano, também 
vêm boas notícias. O secretário do Comitê 
Brasileiro de Desenvolvimento e Aplicação 
de Plásticos na Agricultura – COBAPLA, 

Sr. Paolo Prada, foi à capital conversar com 
representantes do Ministério da Agricultura 
(MAPA), juntamente com técnicos de outras 
instituições, como Embrapa e Banco do 
Brasil foi informado que a ministra Katia 
Abreu está começando a olhar com mais 
atenção para o setor de cultivo intensivo. 
Há verba para financiar o segmento, mas é 
preciso facilitar o acesso do empresário rural. 
Agora, resta aos elos industrial e produtivo 
da cadeia do plástico agrícola arregaçar as 
mangas para expor idéias e sugestões. O 
COBAPLA se reunirá com os interessados 
no próximo mês de junho.
Edição da Hortitec
Nesta edição, que circula na edição da 
Hortitec em Holambra, mostramos em 
nossa reportagem de capa como é o cul-
tivo das orquídeas, os cuidados e tempos 
necessários para se chegar a um produto 
comercial desejável, de alta aceitação e 
valor agregado. Nas hortaliças, temos uma 
matéria da colega Mariana Ceratti, falando 
da importância do tomate. E ainda falando 
em tomates, mostramos o cultivo dessa 
cultura em hidroponia (NFT), realizada pelo 
colega Wulf Schmit em canaletas de PVC. 
Nosso colaborador da Fundação Procafé, 
J.B Matiello, mostra como a resistência de 
plantas daninhas a herbicidas vêm causando 
problemas aos cafeicultores no interior do 
país. Na seção de Logística, a pesquisadora 
Ellen Amstalden mostra como a falta de in-
vestimento em infraestrutura, nesse caso dos 
portos fluviais, limita o escoamento da safra 
de grãos do país. As hidrovias continuam 
sendo subutilizadas. Na seção Empresário 
Rural, conversamos com Wladimir de Mo-
rais, um dos pioneiros no cultivo da pitaya 
em Socorro (SP). Há mais para ver, folheie 
nossas páginas e boa leitura.
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A pitaya é uma fruta pouco conhecida e consumida no Brasil. Também chamada em alguns locais de dragon fruit (fruta do dragão) ou 
saborosa, a fruta chama a atenção por seu formato peculiar e pele escamosa. Quem vê a planta, um cacto cheio de espinhos, nem 
imagina que ali nasça uma fruta tão linda e exótica. Mais do que isso, o sabor surpreende. E, nos anos de 1980, Vladimir de Moraes, 

apostou nesse sabor e nessa fruta de cor pink, que tanto o impressionou. Hoje, ele é produtor de pitaya e possui mais de 2500 pés da fruta 
em quatro hectares do sítio, localizado no bairro do Moquém, no município de Socorro, interior de São Paulo. No início, foi chamado de louco 
por seus familiares, por querer cultivar ‘espinho’. Atualmente, a família toda cultiva e comercializa a fruta. As dificuldades para implantar 
uma fruta tão desconhecida, em uma época onde as informações eram poucas, foram muitas. Mas agora, além de superar as dificuldades 
iniciais, ele está inovando: está apostando na fabricação de geleia e até mesmo vinho de pitaya, iniciativa inédita no Brasil. Confira um pouco 
da história do Sr. Vladimir, nesta entrevista, feita em seu sítio, em Socorro:

Pitaya: exótica e saborosa

E
M

P
R

E
S

Á
R

IO
 R

U
R

A
L

em qualidade e sabor, ela se destaca muito 
por ser aqui no município de Socorro. Nosso 
clima e o solo foram favoráveis para ela, 
que acabou se despontando por essa razão.

Como foi o início da produção? Quais foram 
as maiores dificuldades?
Comecei o plantio comercialmente após os 
anos de 1990. Até eu conseguir fazer as 
matrizes, expandir as mudas para o campo 
levou um tempo, pois eu não tinha nenhum 
conhecimento. No início, houve muitas 

Larissa Straci

Como e quando conheceu a pitaya, essa 
fruta tão exótica?
Foi nos anos de 1980, quando eu trabalhava 
como funcionário no sítio do sr. Nelson Jo-
aquim. Ele gostava de trazer algumas novi-
dades para o sítio, como lichia, tamarindo e 
entre essas mudas acabou trazendo também 
a pitaya. A muda foi presente de um amigo 
dele que, viajando para o México, encontrou 
essa planta cultivada pelos maias. Plantei 
e no decorrer dos anos, vi que produzia 
uma fruta bonita. Quando vi aquela palma-

-espinho jamais imaginei que dava um fruto 
da qualidade de hoje. Logo as dificuldades 
vieram: eu não sabia se a planta ia se adaptar 
bem ao clima ou não, não tinha nenhuma 
instrução sobre isso. 

E como foi a adaptação na região de Socorro?
A planta se adapta bem ao clima que tem 
temperaturas entre 12 oC e 27 oC, mas o que 
mais diferenciou esse fruto aqui foi o teor de 
açúcar e o sabor. Hoje se produz pitaya em 
qualquer canto do país, mas quando se fala 

Detalhe de fruto 
verde e fruto maduro
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perdas no plantio porque, no mesmo pé 
encontra-se a palma macho e a fêmea e 
nem todas as palmas são produtivas. Tem 
palma que só da flor e não produz fruto. No 
primeiro plantio que fiz eram uns 500 pés 
e perdi cerca de 70% da produção. Acabei 
perdendo porque só tinha flor, não tinha 
fruto. Aí tive que começar a selecionar. E 
até hoje, por mais que a gente esteja há 
mais de 20 anos nesse ramo, ainda tem 
um erro de 10%. Ainda não temos 100% de 
conhecimento de qual é a verdadeira, isto 
é, a que vai dar o fruto.

Então o sr. teve que aprender na prática?
Sim, fomos aprendendo na prática mesmo. 
Tudo o que dá errado serve para você parar e 
pensar ‘tenho que buscar uma alternativa, uma 
solução’. E foi isso que aconteceu, a permanên-
cia na pitaya foi uma alternativa. Hoje, ela é 
o carro-chefe e minha família toda cultiva. No 
começo, até me chamaram de louco, disseram: 
‘você vai plantar espinho; você perdeu o juízo’. 
Mas eu nunca desisti. Na primeira vez que 
plantei, perdi todo o investimento feito.

A pitaya é pouco conhecida no Brasil. Qual 
é a história dela?
A pitaya, conhecida como dragon fruit ou 
fruta do dragão, é bastante cultivada em 
Taiwan, na China e nos países asiáticos. 
Soube também que, na tribo dos maias, o 
alimento básico das crianças era a pitaya. 
Conhecia essa fruta como saborosa e não 
sabia que era pitaya. Depois descobri que 
é uma fruta mundialmente cultivada e nós 
(no Brasil) temos pouco conhecimento. Não 
sei dizer sobre o início do cultivo comercial 
no Brasil. Talvez eu tenha sido o pioneiro 
no país e no Estado de São Paulo. Em 
Socorro, eu sei que sim e depois vieram 
outros produtores. Só na minha família tem 
aproximadamente cinco mil plantas.

Quais variedades o sr. cultiva?
Há mais de 40 variedades de pitaya. Tem 
as nativas, umas pequenas do mato, muitas. 
Mas cultivamos a pink de polpa branca e a 
vermelha. Tem uma história curiosa da va-
riedade vermelha. Amelio Berti, pesquisador 
da Universidade Federal de Lavras (MG) 
passou na Casa da Agricultura e o pessoal 
de Lavras, em contato com ele, veio para 

cá para observar as pitayas, e tirar algumas 
amostras. Como agradecimento em relação 
a isso, o Dr. Berti encontrou a variedade 
vermelha no Cerrado mineiro e a trouxe 
para eu cultivar também. E essa conversa 
vai adiante, até que, coincidentemente, ele 
tem um filho em Israel, fazendo estágio sobre 
pitaya. Ele acabou trazendo o professor isra-
elense em 2014 para conhecer a planta. Esse 
professor trouxe mais umas mudinhas de 
Israel para eu começar uma nova variedade, 
de cor amarela. Já estou começando a fazer 
mudas para produzir. Ano que vem devo 
começa a produção dessa nova variedade. 
Ela é branca também por dentro, um pouco 
mais doce, tem sementes um pouco mais 
graúdas, a casca é bem amarela, com as 
pétalas verdes, da cor da bandeira brasileira.

Em quais locais comercializa a produção?
Antes eu destinava mais para a CEAGESP, 
mas hoje vendemos para São Paulo, Campi-
nas e Rio de Janeiro. Um pouco está sendo 
destinado para o turismo rural. O turista 
frequenta Socorro no fim de semana e vem 
buscar a fruta aqui. Por essa razão, estou 
fazendo uma reforma no sítio, já pensando 
em expandir para esse lado. Tenho a fruta, 
a geleia e comecei com o vinho. Em 2014, 
fiz um teste para degustar e foi aprovado 
por quem entende de vinho. Acredito que 
eu seja o pioneiro a fabricar vinho de pitaya 
no Brasil.

Há alguma dificuldade na comercialização?
Para todos os produtos, seja a pitaya, seja 
qualquer fruta, o problema é sempre da por-
teira para fora. Muita gente sabe trabalhar da 
porteira para dentro, mas não se consegue 
ao mesmo tempo associar plantio, produção, 
colheita e vendas. Então, é essa dificuldade 
que a maioria dos produtores tem. Sempre 
tem valor comercial, mas quando você 
vende a um valor baixo, porque a produção 
está em alta, há o aproveitamento de um 
atravessador. E aí, no varejo, você vê a 
um preço absurdo e a gente não entende. 
Então, por esse motivo, vou ter um preço 
mais acessível ao consumidor direto e outro 
mais satisfatório (em outros locais) para que 
a gente possa dar continuidade à produção. 
Precisa ter retorno; o custo hoje é muito 
alto. É muita mão de obra que se usa. Então, 
trabalho juntamente com o banco fazendo 
investimentos em longo prazo e trabalhando 
para poder me manter.

Quantos pés existem no sítio e qual é a 
quantidade de produção?
Varia bastante. Em 2014, devido às difi-
culdades climáticas, foi difícil para todos 
os produtores. Tenho cerca de 1500 pés 
adultos; tem mais mil pés iniciando a safra e 
estou ampliando principalmente a variedade 
vermelha. Além disso, agora também há as 

Sr. Vladimir de Morais, 
nosso entrevistado da 

seção empresário rural
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mudas da variedade amarela, para expandir 
mais um pouco. Falar em quantidade de pro-
dução depende muito; um pé adulto chega 
a produzir de 20 a 30 quilos. Depende do 
clima e do tratamento que a cultura recebe. 
Por exemplo, a cultura ainda não tem o selo 
orgânico, pois não está 100% orgânica, mas 
procuro sempre fazer o roçado sem herbicida, 
não usando inseticida e cuidando da planta-
ção à base de compostos orgânicos. Trabalho 
dessa forma para ter frutos mais saborosos.

A pitaya é uma das frutas preferidas dos 
pássaros. Como lida com isso?
Uma das nossas grandes dificuldades é o 
pássaro, pois é um fruto que ele adora. Os 
pássaros escolhem os mais graúdos para 
furar, eles não furam os pequenos. Então, 
quando tem bastante produção, perdemos 
uma parte, mas não sentimos muito. Mas 
quando ficam poucas frutas no pé, pro-
curamos proteger a fruta com plásticos, 
para não perder a produção. Além disso, 
plantamos mamão junto aos pés de pitaya, 
para enganar os pássaros e também servir 
como quebra-sol para as plantas, mas eles 
ainda preferem a pitaya. Também utilizamos 

bananeiras como forma de fazer sombra. Em 
2016, pretendo colocar sombrite e iniciar o 
cultivo protegido, que é uma forma de pro-
teger a planta do sol e a fruta dos pássaros. 

E como controla o bicho furão? 
A pitaya tem uma flor que nasce depois que 
pegamos o fruto. Nessa flor, as moscas de-
positam insetos e o bicho furão, geralmente, 
vai passar para o fruto e danificá-lo. Para não 
usar agrotóxico, a gente retira manualmente 
todas as flores. É bem trabalhoso.

O sr. tem dificuldades com a mão de obra?
Tem muito serviço, mas a mão de obra 
é pouca. Se a mão de obra está difícil é 
porque o retorno financeiro é pouco. Então 
o jovem, que tem suas ambições, acaba 
optando por um emprego na cidade, onde 
vai ter um dinheirinho garantido. No sítio, 
não é remunerado como deveria ser. O 
jovem precisa ter recurso melhor para se 
garantir na zona rural mesmo, sem precisar 
ir para a cidade. Uma das soluções que nós 
encontramos é trabalhar fazendo parcerias. 
Com meu compadre Pedro Straci, uma parte 
a gente cultiva junto, trabalha junto, um vai 
ajudando o outro, né? É dessa forma que a 
gente consegue tocar.

O sr. pretende se profissionalizar de al-
guma forma?
O consumidor não tem o conhecimento que 
nossos frutos de Socorro se diferenciam de ou-
tras regiões, então, pretendo lançar uma marca 
identificando esse fruto. É necessário para que 
o consumidor também saiba qual produto está 

comprando. Com o vinho, espero que se possa 
agregar um pouco de valor também. Uma fruta 
inferior que não saia do campo porque tem um 
defeito, está miúda e o mercado não corres-
ponde com valores necessários, utilizo para o 
vinho e para a geleia e atendo o consumidor 
diretamente aqui no sítio. 

E quando pretende começar a comercializar 
o vinho?
Esse vinho demora um tempo, de seis meses 
para mais. Acredito que seja no fim de 2015. 
Vou começar com uma produção baixa e 
artesanal. Estou até preparando um espaço 
no sítio para isso. É como uma criança que 
está nascendo.

Comente sua experiência do poder da pitaya 
na cura do câncer.
Comprovadamente, ainda não há registro 
de nada. Nós temos em mãos o relatório do 
antes e depois. A pitaya branca é rica em 
fósforo, cálcio, vitaminas e principalmente a 
niacina. Segundo consta na medicina, esse 
nutriente fortalece nossos glóbulos verme-
lhos e brancos. Quando a pitaya vermelha 
surgiu, pensei, ‘se na branca já tem bastante 
nutriente, imagine na vermelha’. 
Minha esposa ficou doente e foi constatado 
câncer de medula ou leucemia. O médico 
agendou 25 seções de quimioterapia, que 
teria início em 30 dias, e recomendou para 
se alimentar bem de frutas nesse intervalo, 
se possível, frutas vermelhas. Não sei por 
que razão, mas disse a ela para comer, 
rigorosamente, uma pitaya vermelha por dia. 
Passados 15 dias, a febre que tinha, não 
veio mais e mudou a coloração da pele. Um 
dia antes de começar a quimioterapia, ela 
retornou para novo exame, que não deu mais 
nada. Os médicos ficaram impressionados, 
disseram que recebera um milagre, porque 
ela era a mais debilitada do grupo. Já faz 
um ano que isso ocorreu.
Um primo dela também passou por essa 
situação. Fazia dois anos e meio que se tra-
tava de leucemia, com as plaquetas sempre 
baixas. Ele começou a comer pitaya todo 
dia. Passados 40 dias, refez os exames e o 
número de plaquetas subira. Se em tão pouco 
tempo, se alimentando da fruta conseguiu 
elevar as plaquetas, é mais um indício do 
poder da fruta. Espero que a pesquisa com-
prove essa chance de cura.

Ao lado, Pitaya em cultivo 
protegido em Israel. Acima, Pitaya 
vermelha, a ela tem sido atribuída 
a cura do câncer de medula ou 
leucemia 



10 Revista Plasticultura • Mai/Jun 2015 • www.revistaplasticultura.com.br

C
A

P
A Larissa Straci

C
A

P
A

ORQUÍDEAS DE 
ALTA QUALIDADE
Cultivo de orquídeas em estufas garante uma planta de maior 
qualidade, redução de custos e menor índice de pragas e 
doenças. Iluminação, temperatura e umidade são itens que 
devem ser observados para melhores resultados

10 Revista Plasticultura • Mai/Jun 2015 • www.revistaplasticultura.com.br
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O 
mercado de orquídeas cresce 
no Brasil e a flor é encontrada 
hoje como plantas de vaso, flo-
res de corte ou em elementos 
paisagísticos. O clima tropical 

favorece a existência de grande número de 
espécies que são utilizadas em programas 
de melhoramento para a geração de híbri-
dos únicos. Além disso, as pesquisas com 
orquídeas tem se intensificado com colabo-
rações internacionais, entre a Universidade 
da Flórida, nos Estados Unidos, e brasileiras, 
como a UNESP Jaboticabal, Universidade 
Estadual de Londrina, Universidade Fede-
ral do Ceará, entre outras. O Brasil possui 
grande diversidade genética de orquídeas 
com cerca de 200 gêneros e mais de 2.300 
espécies catalogadas. Mas o consumidor 
está sempre em busca de plantas de alta 
qualidade e variedades mais resistentes. 
Para atender a esse mercado, o produtor 
tem um aliado: o cultivo protegido de or-
quídeas. “O cultivo de orquídeas em estufas 
é feito através de produção em substrato 
especializado, com ambiente (temperatura 
e umidade) parcialmente controlados, e pro-
gramas específicos de fertilização e irrigação. 
Em geral, orquídeas são cultivadas em vasos 
plásticos de vários tamanhos, dependendo 
do tipo, ou outros tipos de containers para 
orquídeas mais especializadas. Os vasos são 
organizados em bancadas dentro da estufa. 
O cultivo envolve certa especialização em 
conjunto com técnicas avançadas de cultivo 
e manejo, as quais permitem a profissionali-
zação do sistema de produção de orquídeas, 
com produção uniforme de plantas de alta 
qualidade”, garante Wagner Vendrame, 
professor e pesquisador do Institute of Food 
and Agricultural Sciences (IFAS), na Uni-
versidade da Flórida (UF), Estados Unidos.

Joenil Aparecido Varuzza, do Orquidário 
NSA, na cidade de Cordeirópolis, interior de 
São Paulo, cultiva a flor há 18 anos e afirma 
que, com o uso da cobertura plástica, é pos-
sível reduzir e economizar bastante no uso 
de inseticidas, fungicidas, além de melhorar 
o fator umidade dentro das estufas. “Em um 
cultivo tradicional de orquídeas, no mínimo, 
teria que haver uma cobertura com tela 
sombreadora, pois estas plantas não toleram 
o sol diretamente”, salienta o proprietário.

Produtora há 30 anos, em Mogi das Cru-
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Orquídeas da 
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zes (SP), Mirene Kazue Haga Saab aponta 
que o cultivo protegido é essencial para se 
ter um produto de qualidade, com redução 
de custos. “Com as estufas, conseguimos 
ter plantas com um aspecto fitossanitário 
melhor, bem como melhor controle de 
regas e de adubação, além da qualidade e 
durabilidade da flor”, ressalta a proprietária 
do Orquidário Oriental.

A principal vantagem da estufa é o con-
trole quase total das condições ambientais, 
observa o pesquisador Wagner Vendrame. 
“Dependendo do tipo de estufa, pode-se 
obter maior controle de tais condições, in-
cluindo temperatura, fotoperíodo, quantidade 
e qualidade da luz; quantidade e qualidade 
da água para irrigação, bem como frequência 
de irrigação; quantidade e frequência da 
nutrição mineral, assim como mecanização 
ou automação do processo de produção. Tal 
controle permite a uniformidade da produção 
e adequação de um cronograma de produção 
para promover florescimento em períodos 
estratégicos de mercado (por exemplo, 
Dia das Mães, Dia dos Namorados, etc.)”, 
enfatiza. Em relação às desvantagens da 
estufa, ele aponta que a incidência de pragas 
e doenças é algo que pode causar danos 

sérios. “Em ambiente controlado, uma vez 
que as condições sejam ideais para certos 
patógenos ou insetos, estes podem se espa-
lhar rapidamente pela estufa. Assim, grandes 
perdas podem ocorrer causando sérios danos 
econômicos na produção.”

Iluminação, temperatura 
e umidade devem ser 
observadas
Itens como iluminação, temperatura e umi-
dade são essenciais para quaisquer tipos 
de plantas. Em seu habitat, as orquídeas 
recebem quantidades ideais de iluminação, 
temperatura e umidade e, portanto, não 
precisam se preocupar com ajustes deste 
fatores ambientais. Entretanto, quando em 
estufa é imprescindível observar que essas 
condições ambientais sejam proporciona-
das às plantas para garantir crescimento e 
desenvolvimento adequados. “Iluminação é 
fundamental para se ter uma florada. Apesar 
de as orquídeas não tolerarem o sol direto 
e as estufas necessitarem de cobertura com 
tela sombreadora, a luz tem que ser intensa 
e abundante para propiciar boas flores com 
boa coloração. A umidade é fator fundamen-
tal a ser observado e o principal motivo de 

termos estufas, pois com excesso de umi-
dade há muitas doenças; com a falta dela 
não há produção de orquídeas”, comenta o 
produtor Joenil Varuzza.

“Muitas orquídeas florescem em resposta 
às variações na temperatura e iluminação 
(fotoperíodo). Portanto, ter controle da 
temperatura e iluminação é importante 
principalmente no caso de orquídeas, desta 
forma proporcionando condições adequadas 
para o florescimento e a obtenção de uma 
planta de alta qualidade para o comércio”, 
destaca Vendrame.

Rafael Henrique Floriano, produtor de 
orquídeas há 20 anos em Valinhos (SP), 
comenta que o cultivo de orquídeas deve 
ser feito com muito cuidado, para que as 
plantas se desenvolvam corretamente sem a 
propagação de pragas e doenças. “É preciso 
observar todos os detalhes possíveis, prin-
cipalmente boa climatação e temperatura 
controlada, pois quando as plantas ainda 
são mudinhas, são muito frágeis. Iluminação, 
temperatura e umidade são fatores importan-
tes para o crescimento saudável da planta. 
A espécie Phalaenopsis, por exemplo, se 
não tiver uma temperatura correta é muito 
difícil fazê-la florir, e muita umidade pode 
ser prejudicial para suas folhas. Cada espécie 
tem um cultivo diferenciado”, aponta ele que 
é proprietário da Orquídea & Cia.

 
Pragas, doenças e nutrição
O controle de pragas e doenças deve ser 
feito inicialmente através de medidas de 
prevenção para evitar a incidência de ambos. 
É importante manter a estufa limpa, assim 
como manter a assepsia das ferramentas 
de trabalho para evitar a incidência e a 
transmissão de doenças. O uso de substra-
tos esterilizados e água de irrigação de boa 
qualidade também contribuem para reduzir 
a incidência de doenças. “Em termos de 
pragas, o controle primário pode ser feito 
com a prática de manejo integrado, ou seja, 
é importante monitorar a estufa frequente-
mente para a presença de pragas ou doenças 
que possam causar danos econômicos nas 
plantas e verificar sua incidência antes da 
aplicação de quaisquer pesticidas. A simples 
presença de poucos insetos não necessa-
riamente exige a aplicação de pesticidas, 
mas sim identificar o nível de infestação 

Produção de Orquídeas em Valinhos, SP
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que dê início a perdas e danos econômicos. 
É importante também saber diferenciar um 
inseto que causa dano econômico de um 
inseto predador, inimigo natural de pragas. 
Em geral, o controle de pragas pode ser feito 
com inimigos naturais (controle biológico) e 
defensivos naturais, mas o controle químico é 
o mais utilizado, principalmente em sistemas 
de produção em grande escala”, enfatiza o 
pesquisador da Universidade da Flórida.

No Orquidário Oriental, Mirene Kazue 
Haga Saab tem adotado o controle mais 
natural possível. “Fazemos a introdução 
de defensivos agrícolas somente em casos 
de extrema necessidade”. Já a nutrição é 
feita através da fertirrigação. “Introduzimos 
periodicamente o adubo orgânico também”.

Nutrição e irrigação devem 
ser bem controladas
De acordo com Vendrame, a nutrição pode 
ser feita com fertilizantes químicos contendo 
macro e micronutrientes e com fertilizantes 
granulados de liberação controlada, com a 
aplicação de fertilizantes foliares líquidos ou 
combinados com a irrigação (fertirrigação). 
“Pode-se também utilizar uma combinação 
destes diferentes métodos. Formulações 
balanceadas com macro e micronutrientes 
são comuns e plantas bem nutridas são 
mais resistentes à incidência de doenças 
e pragas.”

O produtor Joenil Varuzza comenta que a 
nutrição foi um fator importante na melhoria 
de sua produção. “Anos atrás, os coleciona-
dores diziam que Cattleya tinha que ser adu-
bada com apenas um grama de fertilizante 
por litro de água. Mas não vimos resultado 
e fomos aprimorando. Hoje, utilizamos bem 
mais adubo que isto. A orquídea é uma 
planta comilona, que precisa ser adubada 
toda semana. No entanto, é mais importante 
a regularidade da fertilização e a qualidade 
do adubo do que a quantidade”, destaca.

Joenil Varuzza comenta que os meios para 
se irrigar orquídeas mais utilizados no país 
são a irrigação por aspersão ou com o uso 
de mangueiras, manualmente. “Devem ser 
feitas as molhaduras sempre que o substrato 
estiver seco. No inverno, isso demora mais 
a acontecer, então, molha-se uma ou duas 
vezes por semana, e conforme o clima vai 
esquentando e se aproximando o verão 

as regas são feitas com mais frequência. 
Observando-se a regra do substrato seco, 
não tem erro. A orquídea morrerá mais 
facilmente pelo excesso de água do que 
pela falta dela”, orienta. Mirene Kazue Haga 
Saab explica que cada espécie de orquídea 
precisa ter um tipo diferente de irrigação. 
“Como trabalhamos com vários tipos de 
orquídeas, tamanhos diferentes, espécies 
diferentes, optamos pela irrigação manual, 
uma a uma.”

DETALHES A SEREM OBSERVADOS DURANTE O 
CULTIVO DE ORQUÍDEAS EM ESTUFAS
• Espécie ou híbrido que será cultivado: com mais de 30 mil espécies e mais de 
100 mil híbridos, este é o primeiro fator importante. Em geral, cultivos comerciais 
em estufas se concentram na produção de híbridos;
• Hábito de crescimento das orquídeas: a maioria das orquídeas (70%) são epífi-
tas, ou seja, crescem sobre outras plantas (por exemplo, em árvores), outras são 
terrestres (crescem no solo) e outras são rupícolas (crescem em rochas). Cada tipo 
de orquídea requer substrato especializado;
• Temperatura – máxima e mínima: a maioria das orquídeas são tropicais, portanto, 
deve-se observar a faixa de temperatura de acordo com sua origem;
• Umidade relativa do ar: importante principalmente para orquídeas epífitas que 
absorvem água através da umidade do ar. Excesso de umidade pode causar doenças;
• Ventilação: a circulação de ar é importante para evitar acúmulo de umidade e 
consequentemente a ocorrência de doenças;
• Nutrição: dependendo da espécie ou híbrido, é importante ter uma nutrição mineral 
balanceada com macro e micronutrientes, além de se determinar a frequência de 
fertilização, fatores afetados pelo tipo de substrato;
• Irrigação: a quantidade (frequência e volume de irrigação) e qualidade da água 
também são afetados pelo substrato;
• Controle de plantas daninhas, doenças e pragas.

Fonte: Wagner Vendrame

Cultivo protegido de orquídeas na Flórida

Investimento inicial dependerá 
do tamanho da produção
Wagner Vendrame, pesquisador da UF, afirma 
que é difícil quantificar o investimento inicial 
para começar a produzir orquídeas em estu-
fas, devido a vários fatores, sendo um deles 
o sistema de produção. “Se for em grande 
escala, obviamente o investimento é maior, 
mas a produção também será maior, em 
grandes volumes, o que possivelmente poderia 
dar um retorno mais rápido. Produção em 
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laenopsis, Vandas, Oncidium, Epidendrum 
e Cymbidium em 16 mil m² de produção. 
A venda das plantas ocorre nos estados de 
São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. “Nossa 
principal dificuldade é administrar a tempe-
ratura mínima noturna com a máxima diurna. 
Todo ano temos surpresas e nunca temos o 
domínio completo de um cultivo. Lidamos 
com seres vivos. O manejo no geral requer 
observação e paciência”, afirma a produtora.

De colecionador a produtor
Joenil Varuzza, do Orquidário NSA em Cor-
deirópolis (SP), era colecionador de orquíde-
as. “Meus amigos sempre queriam comprar 
as plantas da minha coleção, assim resolvi 

multiplicá-las em laboratório e vender as 
mudinhas ainda novas. Com o passar do 
tempo, a venda de mudas parou e os clientes 
passaram a comprar plantas já floridas. O que 
contribuiu para isso foi a diminuição do preço 
das orquídeas, devido ao aumento da oferta, 
o que é bom para ambas as partes”, comenta. 

Em 3 mil m² de estufas, Varuzza produz 
as variedades Cattleya, Denphal e Vanda e 
vende sua produção no próprio orquidário. 
“Minha produção é 90% de Cattleyas. São 
plantas bastante resistentes e conseguem 
atender pessoas do Sul até o Nordeste, por 
conta da variação enorme de clima que há 
em todo o país, por isso nós não climatiza-
mos nossas estufas. Temos estufas apenas 
para proteção de chuvas e geadas ocasionais. 
Sem a proteção, as doenças atacam e muito. 
Há produtores que climatizam e tecnificam 
suas estufas ao máximo, mas as plantas, 
apesar da qualidade superior, não têm re-
sistência fora delas. Nossas estufas contam 
com irrigação automática, através da qual 
fazemos também a fertirrigação”, detalha ele.

Segundo o proprietário do Orquidário 
NSA, as principais dificuldades do cultivo 
de orquídeas hoje estão ‘da porteira para 
fora’. “Falta mão de obra, pessoas que quei-
ram trabalhar no sítio e o atual momento 
econômico do país está fazendo com que 
os custos aumentem. Os adubos e vasos são 
feitos de petróleo, então, estão mais caros. 
As linhas de créditos estão mais escassas e 
são fundamentais para um cultivo como o 
nosso, que desde a polinização de uma flor 
para a obtenção da semente até sua floração 
se vão cinco ou seis anos”, comenta Varuzza. 

pequena escala tem um investimento menor, 
mas também tem um volume de distribuição 
menor. A localização da estufa e a distância 
de distribuição do material para os mercados 
consumidores também podem afetar esse 
investimento inicial. O tipo de controle da 
estufa também afeta o investimento. Talvez 
a recomendação mais importante seja um 
investimento inicial em um estudo de mer-
cado e a relação custo benefício”, recomenda.

Para Varuzza, além do investimento 
financeiro, a baixa oferta de mudas e a 
demora para se obter as flores é um fator 
que tem desmotivado produtores a se inserir 
no ramo. “O cultivo de Phalaenopsis avança 
muito em nosso país, por ser uma orquídea 
que floresce em pouco tempo e a oferta de 
mudas é grande. Já o cultivo de Cattleya tem 
diminuido devido à baixa oferta de mudas 
de plantas de qualidade e à demora em se 
obter a primeira flor. Atualmente, mesmo 
com as novas técnicas de cultivo, a primeira 
flor nasce em torno de três anos, tempo que 
muitos produtores não podem esperar para 
obter o retorno de seu investimento.”

Casos de sucesso
Há 20 anos no mercado de orquídeas, Ra-
fael Henrique Floriano, da Orquídea & Cia, 
começou sua produção por hobby. “É uma 
produção pequena, tenho três mil plantas e 
cultivo cerca de dez variedades, um pouqui-
nho de cada uma”, garante. Ele comercializa 

as plantas em sua loja, em Valinhos (SP), e 
também possui um box na CEAGESP, em 
São Paulo. “As principais dificuldades que 
enfrento atualmente estão relacionadas ao 
controle de pragas e doenças. Nunca pode-
mos deixar de lado, qualquer detalhe serve 
como aviso e temos que nos adaptar sempre 
que algo novo aparecer”, ressalta o produtor.

No Orquidário Oriental, a família já está na 
plasticultura desde 1974, quando iniciaram 
a produção de Begônia Rex. “Na época não 
existiam estufas e o modelo adotado foi 
adaptação de uma granja avícola, comum 
nesta região”, lembra Mirene Kazue Haga 
Saab. No final dos anos 70, iniciaram o 
cultivo de violeta africana. “Esta região foi 
a pioneira no cultivo dessa planta em escala 
comercial. Com o declínio do cultivo de vio-
leta, as orquídeas entraram em substituição. 
Primeiramente, começamos com a espécie 
Dendrobium nobile, conhecida popular-
mente como “Olho de boneca”. Escolhemos 
o Dendrobium nobile, pela diversidade de 
cores. Tivemos a felicidade de conhecer um 
dos melhores hibridadores de orquídeas do 
Brasil, Sebastião Nagase. Assim, reunimos os 
produtores do Itapeti e montamos um grupo, 
pois a lição tirada do cultivo da violeta, não 
poderia se repetir. E para introduzir algo 
novo, seria melhor com um grupo coeso”, 
relata Mirente.

Hoje, a família cultiva as variedades Cat-
tleya, Dendrobium nobile, Dendrobium pha-

Plantas da Orquídea & Cia
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Cancro Europeu coloca macieiras em risco

COMO FAZER A DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS

O Cancro Europeu é apontado com uma 
das principais doenças da cultura da 
maçã e da pera no mundo. A doença já 

havia sido erradicada dos pomares comerciais 
brasileiros em 2002, mas reapareceu recente-
mente, causando muitos prejuízos. Por esse 
motivo, várias ações estão sendo feitas no sen-
tido de alertar, monitorar e controlar a doença. 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), 
a Associação dos Produtores de Maçã e Pera 
de Santa Catarina (AMAP) e a Companhia 
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de 
Santa Catarina (CIDASC) emitiram um comu-
nicado, em março, afirmando que o Cancro 
Europeu é no momento a doença de maior 
risco à cultura da macieira e de difícil controle. 
Caso esta doença seja detectada no pomar, 
as partes da planta com sintomas devem ser 
imediatamente retiradas, queimadas e os frutos 
atacados devem ser enterrados. Em seguida, 
a parte restante da planta deve ser arrancada, 
pois esta é a única maneira para evitar que a 
doença ataque as demais plantas do pomar.

“Apesar de ser uma das principais doen-
ças que afetam a produção de maçã e pera 
no mundo, o Cancro Europeu ou cancro 
de néctria ainda é pouco conhecido pelos 
técnicos e produtores no Brasil pelo seu his-
tórico. Ela apareceu nos pomares comerciais 
brasileiros em 2002, mas foi imediatamente 
erradicada. Reapareceu no Sul do Brasil, há 
cerca de dois anos, e vem de forma bastante 
agressiva, causando prejuízos pela morte de 
plantas nos pomares e pelo apodrecimento 
de frutas contaminadas pelo fungo Neonec-
tria ditissima, causador da doença”, detalha 
o pesquisador Sílvio André Meirelles Alves.

A amostragem do pomar não levará em 
conta as diferentes cultivares. Deve-se con-
siderar produtora e polinizadora de forma 
contínua. O levantamento amostral deverá 
ser realizado uma vez ao ano, no período do 
outono-inverno. A vistoria será mais eficiente 
se realizada por duas pessoas, uma de cada 
lado da fila. Veja como fazer: 
• Dividir o total de plantas por 10 para definir 
o número de pontos amostrais;

• Cada ponto amostral deverá ser formado 
por 10 plantas dentro da fila;
• Preferencialmente, fazer um sorteio para 
definir as filas e os pontos amostrais dentro da 
fila. Outra opção é estabelecer 10 plantas no 
início, meio e fim de sequências de três fileiras;
• O uso de croquis das quadras ou o registro 
da localização georreferenciada dos pontos 
amostrais com GPS facilitarão o sorteio e a 
marcação das plantas da amostra;

• O monitoramento deve ser realizado anu-
almente, sobre as mesmas plantas.

O resultado a ser declarado deve ser ob-
tido com base nos sintomas presentes nas 
plantas amostradas. Caso no resultado não 
apareça nenhuma planta doente da amostra, 
esse valor deve ser registrado. Caso já tenha 
sido detectado algum sintoma na quadra, 
deverá ser apontado.
Fonte: Embrapa Uva e Vinho.
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Novo tratamento de pós-colheita traz 
vantagens para comercialização de frutas

É preciso conhecer e 
controlar a doença
Com o reaparecimento do Cancro Europeu, 
a Embrapa Uva e Vinho e o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) articularam um projeto para conhe-
cer, monitorar e controlar o Cancro Europeu 
nas principais regiões produtoras do Brasil. 
De acordo com Sílvio André Meirelles Alves, 
pesquisador da Embrapa Uva e Vinho e 
coordenador do projeto, as principais formas 
de disseminação da doença são pelo plantio 
de mudas infectadas ou pela contaminação 
através de ferimento nas plantas. “O fungo 
pode se instalar no local da poda ou numa 
lesão gerada pela queda de granizo, queda 
de folhas ou de pétalas ou picada de inseto, 
por exemplo. Basta ter uma abertura que 
o fungo irá infectar os tecidos lenhosos da 
planta, pois pode ser transportado pelo 
vento ou pela chuva”, esclarece. Alves 
orienta que o ideal é aplicar um fungicida no 
local da poda, além de pulverizações após 
a colheita da fruta e no período do outono. 
Dessa forma a planta vai estar protegida.

Se estiver contaminada, a orientação é 
remover e incinerar os galhos infectados 
e utilizar agroquímicos para o controle. 
“Caso o tronco já esteja muito compro-
metido pela doença, a árvore deve ser 
erradicada ou poderá contaminar as ou-
tras”, reforça o pesquisador. É importante 
que seja feito um controle no pomar para 
identificar a presença da doença. 

Para facilitar o levantamento das áreas de 
ocorrência do Cancro Europeu nos pomares, 
Ana Beatriz Czermainski, pesquisadora da 
Embrapa Uva e Vinho, desenvolveu uma 
metodologia para amostragem nos pomares. 
A metodologia foi elaborada com base em 
simulações estatísticas, pois não existem 
medições prévias, o que dificulta uma defi-
nição precisa no tamanho das amostras. “A 
orientação é que áreas com até 10 mil plan-
tas deverão ter uma amostra de 100 plantas 
e acima deste número deverão ser avaliadas 
no mínimo 1% das plantas”, destaca Ana 
Beatriz. O levantamento amostral deverá ser 
realizado uma vez ao ano, antes da poda de 
inverno, no período do outono-inverno.

Tecnologia de tratamento pós-colheita 
desenvolvida pela Embrapa garante 
frutas frescas, livres de resíduos de con-

taminantes agroquímicos e com maior prazo 
de validade e comercialização. Trata-se de 
uma combinação nos processos que permite 
o uso de água quente aspergida em tempera-
turas mais elevadas que as atuais, seguido do 
resfriamento em jatos de água fria ozonizada 
para interromper o processo térmico. 

O pesquisador Daniel Terao, da Embrapa 
Meio Ambiente, em Jaguariúna (SP), ressalta 
que, “comparado ao processo de tratamen-
to de frutas em curso, pautado no uso de 
fungicidas, o novo sistema é biologicamente 
mais eficiente e seguro”. Segundo ele, há 
vantagens consideráveis também no plano 
qualitativo, por se obter frutas íntegras, sem 
resíduos químicos, mantendo as melhores 
características de cor, aroma e sabor.

Terao explica que “as frutas também 
passam por exposição ultravioleta (UV-C) 
em doses controladas para cada espécie, 
variedade frutícola, contaminação, e pelo uso 
de leveduras específicas e extratos vegetais 
naturais, com efeito residual, para proteção 
contra a podridão durante armazenagem 
prolongada”. A combinação dos processos 
ocorre na esteira e garante o controle de 
fungos e patógenos que atacam frutas e 
causam seu apodrecimento. 

A nova tecnologia melhora o padrão de 
sanidade de todo tipo de frutas, para evitar 
o apodrecimento causado por fungos e 
responde às novas exigências do mercado 
internacional de frutas frescas, abrindo 
importante filão dedicado à fruticultura bra-

sileira. Ela pode garantir maior penetração da 
produção brasileira no importante mercado 
externo de frutas, sobretudo o europeu, 
destino de aproximadamente 70% das frutas 
exportadas pelo País. 

Sem traços de 
contaminantes
Para Terao, o mercado demanda alterna-
tivas mais limpas de controle de doenças 
causadoras de podridão em frutas. Dessa 
forma, as pesquisas realizadas na Embrapa 
buscam estabelecer um padrão de aspectos 
de sanidade e sustentabilidade diferenciados, 
o que propicia que as frutas tratadas no novo 
processo não contenham traços químicos de 
quaisquer contaminantes. O tratamento pode 
ser aplicado a espécies e variedades de fru-
tas que tenham formato ovalado ou redondo, 
capazes de rolar pela esteira. “O objetivo é 
viabilizar a parte econômica dos produtores 
de frutas, em termos de exportação e tam-
bém para o mercado interno, uma vez que 
buscam meios de oferecer ao consumidor um 
produto livre de contaminantes, que pode, 
eventualmente, causar algum dano à saúde”, 
afirma o pesquisador.
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Práticas simples podem rejuvenescer o cajueiro

Após reformulações, o projeto Agri-
cultura Irrigada Paulista, conduzido 
pelo Fundo de Expansão do Agro-

negócio Paulista (FEAP), trouxe novida-
des para os produtores paulistas. Entre 
os itens financiáveis estão a construção 
de poços artesianos ou semiartesianos, 
e a modernização dos equipamentos 
de irrigação. O teto de financiamento é 
até de R$ 200 mil para a construção do 
poço e inclui equipamentos de sucção 
e bombeamento, destinados à atividade 
agrosilvopastoril. 

A substituição das copas, o manejo e a 
enxertia são processos simples, mas 
que podem rejuvenescer e aumentar 

o tempo de vida dos cajueiros. A recomen-
dação do pesquisador José Lopes Ribeiro, 
da Embrapa Meio-Norte, tem mostrado força 
nos últimos oito anos na região sudeste do 
Piauí, onde estão concentrados os maiores 
pomares do Estado. O município de Picos, 
a 307 quilômetros de Teresina, é o maior 
produtor de caju do Brasil.

Desde 2006, foram desenvolvidas pes-
quisas em Unidades de Observação, com 
resultados animadores. A produtividade de 
castanha do cajueiro-comum ou de elevado 
porte variou de 414 quilos a 853 quilos por 
hectare. No ano seguinte, a produtividade 
oscilou entre 455 quilos e 1 tonelada por 
hectare. No terceiro e quarto anos, houve 
um pequeno recuo: a produtividade variou 
de 446 a 816 quilos por hectare.

A tecnologia do rejuvenescimento é re-

Poços artesianos e equipamentos 
de irrigação podem ser financiados

O valor chega a R$ 500 mil para aquisição 
de equipamentos de irrigação e contempla 
todos os itens e acessórios necessários à 
viabilização do projeto técnico, que garantam 
maior eficiência no uso dos recursos hídri-
cos. Além dos equipamentos de irrigação, 
o produtor poderá incluir as despesas com 
procedimentos necessários para obter a 
outorga da água, georreferenciamento e 
processo de licenciamento ambiental.

Podem se candidatar os produtores rurais 
com renda bruta agropecuária anual até 
de R$ 800 mil, que represente, no mínimo, 

50% do total de sua renda bruta anual; 
cooperativas e associações de produ-
tores rurais com faturamento bruto 
anual até de R$ 3 milhões e produtores 
rurais constituídos como pessoa jurídica 
com faturamento anual até de R$ 2,4 
milhões. O pagamento da dívida poderá 
ser feito em até 72 meses, incluindo 
carência de 36 meses. Para mais infor-
mações, entrar em contato com o Fundo 
de Expansão do Agronegócio Paulista 
(FEAP) pelo e-mail: fbanagro@sp.gov.br 
ou pelo telefone (11) 5067-0246.

comendada para o cajueiro comum com até 
20 anos de idade ou para plantas enxertadas 
de cajueiro-anão-precoce que estejam com 
ramos entrelaçados e produtividade sendo 
reduzida ano após ano. Lopes Ribeiro ex-
plica que “o rejuvenescimento apresenta as 
mesmas fases da substituição de copas, mas 
apenas a enxertia não é realizada”. As van-
tagens da substituição das copas, segundo o 
pesquisador, são: redução da altura e unifor-
mização das plantas, facilidade de execução 
no controle de pragas e doenças, colheita 
manual, elevação da produtividade e apro-
veitamento dos sistemas radiculares, além 
do menor custo de implantação por hectare.

No Nordeste, a cajucultura tem grande 
importância econômica e social, gerando 
emprego e renda no meio rural, principal-
mente no período de seca. A maioria dos 
pomares é explorada por pequenos e médios 
agricultores. Segundo o IBGE, o Estado do 
Ceará é o maior produtor de castanha, além 
de ter a maior área plantada. Em 2014, foram 
88.022 toneladas em uma área de 382.621 
hectares. O Rio Grande do Norte ocupa a 
segunda posição com 31.076 toneladas em 
112.779 hectares. Em terceiro lugar, está o 
Piauí, com 12.347 toneladas de castanha em 
92.338 hectares.
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A cidade de Campinas (SP) está prestes 
a receber o 1.o Encontro de Produ-
tores Rurais de Campinas e Região. 

Organizado pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Social e Turismo, por 
meio do Conselho Municipal do Desenvol-
vimento Rural do Agronegócio de Campinas 
(CMDRA), o evento ocorre em 27 e 28 de 
agosto. O objetivo do 1.o Encontro, que in-
cluirá 43 municípios integrantes da Câmara 
de Comércio Exterior de Campinas e Região 
(CCC&R), é dar visibilidade às questões ru-
rais, a fim de manter e incentivar a produção 
agropecuária próxima aos grandes centros, 
enfatizando a importância da atividade para 
a qualidade de vida da população urbana. 
Nas diferentes etapas de planejamento e 
execução, cada município tem três grupos, 
que são a pilastra desse evento: a Prefeitura, 
na área de agronegócio, o Banco do Brasil 
e o Sindicato Rural. Na coordenação deste 
acontecimento, com foco inédito de dis-
cussão, está José Amauri Dimarzio, grande 
nome da agricultura brasileira. Engenheiro 
agrônomo formado pela Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade 
de São Paulo (Esalq/USP), Dimarzio nasceu 
e morou em Campinas. Filho de boiadeiro e 
neto de imigrante italiano, como ele mesmo 
se descreve, trabalhou durante 25 anos na 
maior empresa de genética em milho, sorgo, 
girassol, aves e suínos do mundo, a Braskalb. 
Após a venda da empresa, tornou-se um 
investidor no ramo imobiliário. Mas não 
conseguiu ficar longe por muito tempo. Hoje, 
dedica seu tempo como voluntário no agro-
negócio do município de Campinas, onde 
atua como presidente do Conselho Municipal 
do Desenvolvimento Rural do Agronegócio 
de Campinas. Com intenso currículo voltado 
para o agronegócio, Dimarzio foi secretário-
-executivo do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), além 
de presidente de diversas associações como 
a Associação Brasileira dos Produtores de 
Sementes (Abrasem), da Federacíon Latino-
americana de Asociaciones Semilistas (Felas) 
e da Associação dos Criadores de Brahman 
do Brasil (ACBB). Confira a entrevista.

A agricultura e os centros urbanos

28

Estamos às portas do 1.o Encontro de 

Produtores Rurais de Campinas e Re-

gião. Quais os objetivos deste evento?
O foco central é fazer com que a população 
urbana reconheça que a área rural é de suma 
importância para o presente e para o futuro 
das gerações, que vão morar na cidade. Outro 
objetivo é trazer para este evento uma visão 
mundial do agronegócio próximo aos centros 
urbanos, onde várias cidades do mundo são 
exemplos, dentro desse contexto do objetivo 
principal. Além disso, nós vamos enfocar as-
suntos, importantes para todos os produtores, 
como políticas públicas para manter a atividade 
no entorno das cidades, trazendo também casos 
de sucesso de organização, comercialização e 
exportação de produtos agropecuários. 

Entre os assuntos a serem debatidos 

neste evento, quais são os principais?
Nós queremos que venha a público as 
compensações financeiras já realizadas por 
algumas prefeituras para manutenção da 
atividade nos municípios com culturas e ne-
cessidades diferentes, em diversos âmbitos. 
Também traremos iniciativas voltadas para 

a questão da água na agricultura de forma a 
incentivar os produtores a promover melhor 
proteção ambiental e aplicação de técnicas 
que contribuam para a proteção da água e 
das áreas de preservação permanente (APP).

Como se pode manter a agricultura 

próxima aos centros urbanos?
Criar um zoneamento que não facilite uma 
explosão imobiliária avançada e criar ex-
pectativas de remuneração a esse produtor 
é a saída. É preciso que, desde o prefeito 
até a câmara de vereadores, que são os 
responsáveis pelo zoneamento da cidade, 
aprovem medidas que venham dar essa 
proteção. Então, daquilo que nós falamos 
das necessidades, é preciso que haja plane-
jamento e bom entendimento entre o prefeito 
e sua base de apoio e exista vontade de se 
idealizar e realizar essas mudanças.

Também é importante implantar uma 
série de outras medidas que façam com que 
essas áreas rurais sejam atraentes para os 
jovens, filhos dos produtores, para despertar 
neles o interesse em continuar com a pro-
dução agrícola ou pecuária, conforme seus 
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Casa da Agricultura, a Prefeitura e a própria 
Embrapa, no sentido de uma identificação 
dessas propriedades e uma reunião com os 
seus proprietários para colocar a intenção do 
município em preservar essa área rural, le-
vando inclusive sugestões de projetos a eles.

Existe algum projeto que o Sr. considere 
chave para que isso aconteça?
Para áreas grandes, pelo que eu observo nos 
pastos, poderiam ser utilizadas reformas de 
pastagem. Quando falo reforma de pastagem 
com rotação, quero dizer, a pessoa pode 
produzir soja, milho; recuperar as pastagens 
e colocar gado elite. O proprietário poderia 
produzir gados reprodutores para venda, 
ou seja, ter maior volume de lucratividade 
e, além disso, produzir alimentos. Reservar 
uma parte para pomares, outra parte para 
horticultura. Muita coisa pode ser feita para 
transformar aquele espaço em uma empresa 
rural e não abandonando, como vemos por 
aí algumas áreas, à espera da valorização. 

Quais são suas atividades no agronegó-
cio atualmente?
Desde 2013, não tenho mais fazenda, então re-
solvi dedicar a minha experiência e o meu tem-
po como voluntário do município de Campinas, 
local onde nasci. O prefeito Jonas Donizette me 
convidou para ajudar a reorganizar a área rural 
de Campinas, que está bastante abandonada. 
Fizemos levantamentos, formamos o CMDRA, 
que é composto por técnicos do mais alto nível, 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), do Instituto Agronômico 
(IAC), da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), do Sindicato dos Produtores Rurais, 
de jornalistas, um grupo do mais alto nível que 
nos ajuda desde janeiro de 2013, mesmo sem 
terem sido nomeados pela Câmara Municipal. 
Levantamos as queixas, discutimos com os 
produtores, fizemos relatórios, recomendações 
e agora estamos acompanhando as recomenda-
ções e fazendo acontecer. Também realizamos 
um planejamento dos quatro anos da área 
rural e, dentro desse planejamento, definimos 
realizar o 1.o Encontro de Produtores Rurais 
de Campinas. Em 2014, foi fundada a Câmara 
de Comércio Exterior de Campinas e Região 
(CCC&R), da qual eu faço parte, que congrega 
43 municípios. Colocamos a proposta para a 
CCC&R de ampliar a abrangência do evento, 
que seria só de Campinas. 

Quem quiser participar do 1.o Encontro, 
como pode se inscrever?
O evento está tomando um impulso muito 
grande e com certeza trará muitas infor-
mações importantes aos produtores, prin-
cipalmente os casos de sucesso. Teremos 
em cada município três grupos, que são a 
pilastra desse evento: a Prefeitura, na área 
de agronegócio, o Banco do Brasil e o Sindi-
cato Rural, então, é muito fácil participar. O 
produtor interessado deve entrar em contato 
com o Sindicato Rural da sua cidade, que 
deve fazer parte da Câmara de Comércio 
Exterior de Campinas e Região.

familiares. Se não tiverem essas condições, 
evidentemente, a preferência deles será a 
mobilização para a cidade.

E quais são as condições para esses 
jovens permanecerem no campo?
Em primeiro lugar a facilidade, os apoios bási-
cos na área de saúde, na área viária, ou seja, 
as estradas, além da segurança. E, principal-
mente, investimentos na área de comunicação, 
para que possam ter acesso à internet, uma 
ferramenta imprescindível atualmente.

A iniciativa de Louveira (SP) de re-
munerar bem o produtor que mantiver 
a propriedade produtiva, na faixa de 
quatro mil reais/ano, é uma saída para 
cidades com grande pressão imobiliária?
Não tenha dúvidas! O agricultor terá a vanta-
gem de receber essa remuneração e aplicar 
na melhoria de sua propriedade, de sua 
produtividade e também promover melhora 
na área ambiental, preservando nascentes, 
reformando a sua vegetação nativa etc.

Em sua opinião, ainda é possível Cam-
pinas manter a zona rural? O que fazer?
Ainda é possível porque temos uma área 
rural expressiva. Em algumas regiões do 
município existem grandes fazendas que 
estão deixando um pasto natural, mas não 
estão melhorando esse pasto e colocam 
somente o gado comercial apenas para dizer 
que estão operando essa fazenda. Nós preci-
samos ter maior trabalho integrado entre a 
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Larissa Straci

O termo “água cinza” é usado para se 
referir à água residual de diferentes 
processos, desde a que foi utilizada no 

banho até a da produção industrial. Na agri-
cultura, é um dos componentes da pegada 
hídrica, a soma de todo o consumo de água 
envolvido na produção, incluindo a água 
verde, vinda da chuva e contida no solo, a 
água azul (da irrigação) e a água cinza, que 
assimila a carga de pesticidas e fertilizan-
tes. Com a finalidade de estimar o volume 
de água cinza necessário para diluir no 
ambiente, misturas de agrotóxicos na água, 
os pesquisadores Lourival Paraíba, Ricardo 

Criado pela Embrapa, método permite estimar a quantidade de água 
cinza necessária para diluir todos os agroquímicos utilizados na 
produção agrícola para contribuir na proteção das espécies aquáticas 
e diminuir o risco de contaminação
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Modelo matemático ajuda a 
reduzir riscos de contaminação

Pazianotto, Alfredo José Barreto Luiz, Aline 
de Holanda Nunes Maia e Claudio Jonsson, 
da Embrapa Meio Ambiente, de Jaguariúna 
(SP), desenvolveram um modelo matemático 
que pode contribuir para diminuir o risco de 
contaminação aquática.

 “O modelo permite estimar a quantidade 
de água cinza, teórica, virtual, necessária 
para diluir os resíduos de todos os agroquí-
micos utilizados nos processos de produção 
agrícola, em uma determinada área, por um 
determinado período de tempo. Os resíduos 
dos produtos aplicados em diversas lavou-
ras, em momentos diferentes, se diluem na 

água presente no solo e movimentam-se até 
atingir os recursos hídricos, onde se mistu-
ram. O modelo apresenta como novidade, 
a possibilidade de calcular a água cinza, 
considerando os resíduos de todos os agro-
químicos utilizados ao invés de considerá-los 
em separado. Assim, se bem aplicado, essa 
ferramenta pode ser muito útil na escolha 
dos produtos a serem utilizados em uma 
mesma bacia, município, etc.”, detalha o 
pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, 
Alfredo José Barreto Luiz. Dessa forma é 
possível reduzir o risco de contaminação, 
que pode ser associado à quantidade de água 

Preservar 
mananciais e 

espelhos d’água 
é prioritário 
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