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Um setor em movimento
cadeia da fruticultura conta com importantes eventos onde a divulgação de novas tecnologias, com oportunidades de negócios, são uma constante. Neste sentido, o próximo trimestre
promete movimentar o setor. Já em junho, acontece a maior feira do Brasil e da América
Latina em horticultura, fruticultura e floricultura, voltada unicamente para profissionais: é a
22ª Hortitec, que deve receber 28 mil visitantes, de 17 a 19 de junho, em Holambra (SP). Já
em Madri, na Espanha, a recente e bem sucedida Fruit Attraction espera um público de 45
mil pessoas, sendo 700 convidados da América Latina, que visitam o evento para estreitar o
relacionamento comercial entre as duas regiões. A edição de 2015, a ser realizada entre os
dias 28 a 30 de outubro, traz também uma novidade: a inclusão dos orgânicos, de cujo setor
a Espanha é o maior produtor europeu. Por outro lado, em Campinas (SP), um novo evento –
o 1º Encontro de Produtores Rurais de Campinas e Região - nasce com um objetivo inédito
no país, que é despertar a consciência sobre a importância da manutenção da atividade
agropecuária no entorno dos centros urbanos.
Enquanto isso, no campo, os fruticultores buscam alternativas para reduzir o problema da
carência de mão de obra através da mecanização dos pomares. Tratores de menor porte
e implementos para poda e colheita, entre outros, otimizam as atividades diárias, ocupando
espaço em tarefas repetitivas e suprindo o espaço deixado pelos funcionários cada dia mais
escassos. Tecnologia não falta e está em plena utilização em países da Europa e nos Estados Unidos. Embora ainda considerado um investimento elevado, é a saída para o fruticultor
brasileiro. Outra alternativa que visa um melhor retorno para o produtor de uvas é o plantio
em cultivo protegido, usando o sistema em Y de condução das videiras. Maior produtividade,
sanidade e qualidade dos cachos de uvas são vantagens do sistema, que está tomando o
lugar da espaldeira em campo aberto.
Nos pomares de maçã, as mudanças climáticas trazem preocupação em relação à redução de produtividade. A cultura também enfrenta o cancro europeu, doença que a pesquisa
tem divulgado normas de controle da doença. Para 2015, a colheita de maçã deve fechar
em 1,165 milhão de toneladas, basicamente a mesma de 2014, que terminou em 1,16 milhão
de toneladas, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM). É bom lembrar
que as oscilações na produção ocorrem em todos os países produtores. Por aqui, a situação é
mais acentuada porque a região produtora do Brasil é de clima subtropical enquanto a fruta é
de clima temperado. O consumo, no entanto, apresenta um volume crescente, o que é muito
bom para os pomicultores. Bom, também, é o programa implantado em Santa Catarina para
pagamento de serviços ambientais aos produtores que cuidarem das águas e das florestas.
O estado ‘barriga verde’ é o primeiro da região Sul a implantar a iniciativa que nasceu no
município de Extrema (MG).
Finalizando, queremos agradecer aos nossos leitores e anunciantes pelo prestígio no primeiro
ano da Revista da Fruta, que foi lançada durante a Hortitec de 2014. Foi um grande desafio
até aqui, mas, como dissemos em nosso primeiro editorial, “viemos para ficar”.
Até a próxima edição, em setembro, se Deus quiser.

Lauro Gomes e Marlene Simarelli

Revista da Fruta • Maio 2015 •

3

4

24

28

6 Viticultura

Sistema em Y facilita cultivo
protegido de uvas

10 Ambiente

Santa Catarina começa a pagar
por serviços ambientais

14 Tecnologia

Falta de mão de obra impulsiona
mecanização e muda cenário
dos pomares brasileiros

22 Entrevista

6
Expediente

Raul Calleja, presidente da Fruit
Attraction

24 Pomicultura

Apesar da queda na produção,
consumo continua aumentando

28 Palavra da Ciência

Manejo do Cancro Europeu nos
pomares de maçã

32 Atualidades

Hortitec, o encontro da
horticultura nacional

36 Opinião

Crise hídrica também é problema
de planejamento e gestão

38 Saúde no Prato

Tomate, uma fruta universal

REVISTA

revistadafruta.com.br

O veículo de informação do fruticultor

A Revista da Fruta é uma
parceria entre as empresas
Jornal da Fruta e Artcom
revista A.C.
dirigida a produtores, pesquisadores, associações e
revistadafruta.com.br O v e í c u l o d e i n f o r m a ç ã o d o f r u t i c u l t o r
cooperativas, universidades,
Ceasas e empresas ligadas à
cadeia frutífera.

DAFR TA

A Revista da Fruta é marca registrada pertencente à LS Editora
Jornalística Ltda.

Editores
Lauro Gomes
jornaldafruta@jornaldafruta.com.br
Marlene Simarelli

Redação
Larissa Straci e Marlene
Simarelli

artcom@artcomassessoria.com.br

Design:
be.érre design

Jornalista responsável
Marlene Simarelli
MTB: 13.593 – SP
Publicidade
Lauro Gomes: (49) 3225-3547
Marlene Simarelli: (19) 3237-2099
Produção editorial:
ArtCom A.C.
Telefone: (19) 3237-2099
www.artcomassessoria.com.br

www.be-erredesign.com.br

Impressão e acabamento:
Lorigraf Gráfica e Editora Ltda.
Distribuição: Nacional
Tiragem: 15 mil exemplares
Foto de capa: Lauro Gomes – RF
Pomar da Fischer, Fraiburgo/SC

Revista da Fruta • Maio 2015 •

5

viticultura

6

Sistema em Y propicia
cultivo protegido
da uva, garantindo
maior produtividade,
sanidade e qualidade.
Implantado pelo
IAC, a condução
em Y já substitui o
tradicional sistema
em espaldeira, em
muitos locais
Larissa Straci

Mais proteção,
maior retorno

O

sistema de videiras em Y está conquistando um bom espaço nos parreiras
brasileiros e até mesmo substituindo
o tradicional sistema em espaldeira,
em alguns locais. A condução em Y
promete mais produtividade, menos
mão de obra e defensivos, redução no custo operacional e maior
desempenho da colheita, principalmente porque possibilita a utilização

de coberturas, ou seja, permite a
produção de uvas em cultivo protegido. Segundo José Luiz Hernandes,
pesquisador do Instituto Agronômico
de Campinas (IAC), a alteração do
cultivo da videira do sistema de condução em espaldeira a céu aberto
para o sistema de condução em Y
com cobertura pode trazer inúmeras
vantagens para a produção. “O

sistema de condução em Y propicia aumento da produtividade da
videira, que pode ultrapassar os 10%
em função do aumento do número e
do tamanho dos cachos. As uvas têm
qualidade superior. Com o aumento
no tamanho das bagas, os cachos
também ficam maiores, e com menos
resíduos de defensivos, deixando o
produto mais atraente para o consumidor. Além disso, como o período
de colheita da safra normal (poda em
julho/agosto e colheita em dezembro/
janeiro) coincide com época de
chuvas frequentes, o cultivo protegido
permite ao produtor manter as uvas
um maior tempo na videira. E protegidas da chuva, podem alcançar
melhor maturação e dar mais tempo
para negociar a produção”, explica
Hernandes que é um dos responsáveis
pela implantação do sistema em Y no
Brasil, juntamente com o pesquisador
Mário José Pedro Júnior.
Este sistema consiste na troca dos
mourões de 1,5 metros de altura
por troncos mais altos, que recebem
dois braços, formando a letra Y. Os
arames que sustentam as ramas da

videira são esticados de um tronco
a outro, ampliando mais o espaço
para a disposição das fileiras. “Neste
sistema, criamos uma espécie de
‘guarda-chuva’ sobre as plantas”.

As vantagens do sistema
Apesar do elevado investimento
inicial, esta técnica tem aumentado
a produtividade, reduzido a mão de
obra e diminuído em até 70% a aplicação de fungicidas, uma vez que
eliminamos a presença de água livre
sobre folhas e frutos. Se comparado
com a tradicional espaldeira utilizada
para produção da Uva Niágara, na
Região do Circuito das Frutas Paulista,
ainda há outras vantagens como a
possibilidade de mecanização de
roçadas e pulverizações; a colheita
em pé e na sombra; a maturação
mais uniforme dos frutos e uma pequena redução no ciclo da cultura.
Temos casos onde a produtividade
até triplicou uma vez que em função
do maior espaço para copa podemos aumentar o número de gemas
férteis deixadas na poda. Mas, é claro, temos que compensar a questão

nutricional”, comenta o engenheiro
agrícola Daniel Miqueletto, diretor
de Agricultura da Prefeitura de Louveira (SP) e produtor de uvas, no Sítio
Santa Rita, onde também fabrica os
Vinhos Micheletto.
Rodrigo Peixoto Carrara, diretor
da Anjos & Souza, empresa de postes
de aço e de produtos para a fruticultura de Dracena (SP), garante que o
uso de sistema Y para condução de
videiras é o que mais se aproxima do
sistema latada, também conhecido
como caramanchão, quanto à produtividade. “O sistema em Y possui
algumas vantagens sobre sistema
de latada: custo de implantação
inferior; melhor ergometria devido à
altura onde se encontram os frutos
e galhos que precisam ser manipulados (1,50 metros acima do solo);
maior ventilação entre as plantas e
redução da umidade; possibilidade
de aplicação de produtos por cima
da planta; possibilidade e facilidade
de proteger as plantas com filmes
plásticos; menor custo para proteção
dos frutos contra a ação de pássaros
(sistema de envelope)”, enfatiza ele.
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Cobertura garante maior
sanidade à planta
José Luiz Hernandes comenta que
o cultivo protegido com filme plástico
ou ráfia plastificada funciona como
um guarda-chuva evitando que a
água da chuva molhe as folhas e os
cachos da uva. “Como a água livre
sobre as plantas é um dos fatores
fundamentais para a disseminação
de fungos que causam doenças tanto
nas folhas (antracnose e míldio, principalmente) e podridões diversas nos
cachos, estando sob cultivo protegido
as videiras têm demonstrado uma
redução de 70% ou mais, depenY está substituindo o
tradicional sistema
em espaldeira

Cultivo protegido
de uvas aumenta a
saúde das plantas

dendo da variedade, na incidência
de doenças fúngicas. Já, o ataque
de pássaros, bem como a proteção
contra chuvas de granizo podem ser
evitados com uso de telas plásticas
(sombrite ou clarite), usadas exclusivamente ou em associação com o
filme plástico, protegendo o perímetro
do vinhedo.” Daniel Miqueletto relata
que em Louveira “temos produtores
que chegaram a produzir sem aplicar
defensivos, mas no geral, a redução
é de 70% tendo em vista que outros
problemas podem aparecer nesse
ambiente mais seco, como o oídio e
a isariopsis (doenças fúngicas)”.
O cultivo protegido aumenta a
saúde das plantas e por consequência
a produtividade e a rentabilidade
do produtor, salienta Rodrigo Peixoto
Carrara. “O grande limitante para
implantação é a estrutura de sustentação dos filmes. Ventos fortes
e chuvas intensas podem ter efeito
devastador sobre as estruturas. Sendo assim, faz-se necessário planejar
materiais e tecnologias compatíveis
com o sistema. Como as estruturas
tem um custo elevado, precisam
durar no mínimo seis anos”, comenta.

Produtor deve verificar
viabilidade dos filmes plásticos
Rodrigo Peixoto Carrara afirma
que três fatores devem ser analisados para verificar a viabilidade
dos filmes plásticos para proteger
as plantações: variáveis climáticas,
mercados específicos e janelas de
produção. “O clima tem se mostrado mais intenso e menos previsível
e assim mais impactante o ciclo
vegetativo, a produtividade e a
qualidade dos frutos. O mercado
tem consumido mais frutas orgânicas
e recompensado o produtor com
preços mais interessantes. Há necessidade de produzir frutos em épocas
do ano onde o valor de venda de
mercado é melhor, mas o clima não
é adequado (janelas de produção)”,
enfatiza o diretor.
De acordo com Hernandes,
qualquer variedade de uva pode ser
cultivada em sistema protegido. “O
manejo e os resultados vão variar um
pouco em função de cada tipo de
variedade, rústica ou fina”. Miqueletto
lembra que “a viabilidade maior é
para uvas de mesa, que demandam
alta produtividade”.

Implantação do Y: manejo
deve ser alterado
Para iniciar o cultivo de uvas no
sistema em Y, o produtor deverá
alterar alguns itens em sua rotina de
manejo do cultivo. “Haverá menor
necessidade de desbrotas e de
amarrações dos brotos e redução
significativa do número de aplicações de fungicidas, quando tratar-se
de cultivo protegido com material
impermeável. Esta redução vai
variar conforme o tipo de uva cultivada. Importante lembrar que para
cultivares finas, principalmente para
vinho e para cultivo fora de época
(poda em janeiro/fevereiro e colheita
em julho/agosto), o cultivo protegido
pode levar ao aparecimento de doenças como o oídio e pragas como
ácaros, cochonilhas e traças, antes
desconhecidos em nossas condições. Ainda não existem estudos
mostrando se o surgimento destes
problemas está mais relacionado
ao sistema de cultivo protegido, às
cultivares utilizadas ou à mudança

da época de poda. O mais provável é que seja devido à associação
de todos os fatores”, detalha José
Luiz Hernandes.
Para os produtores que possuem
um vinhedo formado em outro sistema e querem migrar para o sistema
em Y, Miqueletto afirma que é possível, contudo “o ideal seria formar o
sistema em Y desde o início, de uma
maneira adequada, principalmente
na questão de preparo de solo
que é a base de tudo”. Hernandes
explica que “se não for um vinhedo
com muitos anos, é possível fazer a
conversão do sistema convencional
para o protegido.” Os produtores
que pretendem fazer a conversão
de vinhedos tradicionais para o sistema em Y, bem como a implantação
de vinhedos novos com sistema de
condução em Y com cultivo protegido podem obter informações
gratuitamente pelo Boletim Técnico
211, do IAC, acessando o link: www.
iac.sp.gov.br/publicacoes/publicacoes_online/pdf/bt_211.pdf

Vantagens do sistema em
Y em cultivo protegido em
relação à espaldeira
• Redução da mão-de-obra em função de menor necessidade de desbrotas, de amarrio de ramos e redução de
número de horas/homem para aplicação de defensivos;
• Aumento da produtividade em pelo
menos 100%, sendo que produtores
de ponta já têm alcançado aumentos
superiores a 200%;
• Redução de 60% a 70% da necessidade
de aplicação de defensivos, quando se faz
o cultivo protegido usando cobertura de
plástico ou ráfia impermeável, que impede
o contato da água da chuva com as folhas
e cachos da uva;
• Melhoria da qualidade das uvas
devido ao aumento do tamanho dos
cachos e das bagas da uva;
• Proteção contra chuvas de granizo que
podem destruir até 100% da produção
em poucos minutos ou prejudicar seriamente a qualidade das uvas do ano e a
produção do ano seguinte, pelo prejuízo
que causa às plantas;
• Maior conforto do agricultor ao realizar
as tarefas com o corpo em posição mais
ereta, à sombra e protegido da chuva.
Fonte: José Luiz Hernandes, IAC
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Rio Jaguari
Figueiredo, em
Jaguariúna
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Nova forma de
gestão ambiental

O

O Estado de Santa Catarina e a cidade paulista de
Jaguariúna iniciam o pagamento por serviços ambientais
como forma de renovar a gestão ambiental. Objetivo é
conservar e recuperar florestas e nascentes

s pagamentos por serviços ambientais
(PSA) são modos de compensação
financeira aplicados para que áreas
de florestas sejam mantidas e recompostas. As florestas são responsáveis
pela melhoria da qualidade do ar
(por meio da neutralização de gases
causadores do efeito estufa, como o
CO2), da água, do solo e a preservação da biodiversidade e dos recursos
genéticos (usados na agricultura, na
medicina, na indústria de cosméticos,
etc.). Neste sentido, algumas regiões
do Brasil já implantaram e outras estão

iniciando o pagamento por esses serviços ambientais. É o caso do Estado
de Santa Catarina, com iniciativa
inédita na região Sul do país, e da
cidade de Jaguariúna, no interior do
Estado de São Paulo.
Em Santa Catarina, o Programa
SC Rural, coordenado pela Secretaria
de Estado da Agricultura e da Pesca,
realizará pagamentos por serviços
ambientais (PSA) para proprietários
de terras localizadas nos corredores
ecológicos de Timbó e de Chapecó.
A iniciativa irá beneficiar agricultores

dos municípios de Bela Vista do Toldo
e de Passos Maia. As propriedades
foram escolhidas pela Fundação do
Meio Ambiente de Santa Catarina
(Fatma) e o projeto para o pagamento por serviços ambientais é feito em
parceria com a Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina (Epagri) e Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável (SDS). As áreas estão localizadas dentro dos Corredores
Ecológicos Chapecó e Timbó, que
somam 10 mil km² em 34 municípios.

Ação permite planejamento
e gestão do território
“O pagamento por serviços ambientais de Santa Catarina é focado na
conservação da biodiversidade,
não só da água, é um serviço mais
abrangente”, explica Shigueko Ishiy,
bióloga da Fatma, que aponta que
os pagamentos começaram no final
de 2014. Segundo ela, a criação dos
corredores ecológicos de Timbó e de
Chapecó permite um modelo de
planejamento e gestão do território.
“Uma das formas encontradas para
implementação desses corredores
são os investimentos econômicos,
ou seja, os pagamentos por serviços
ambientais. E como fazemos isso:
selecionamos dentro das áreas prioritárias de conservação os agricultores familiares que tem fragmentos
florestais em sua propriedade”,
ressalta Shigueko. O pagamento
pela preservação varia de R$ 87,50
a R$ 350/hectare/ano, dependendo
da qualidade ambiental da área,
sendo que cada propriedade pode
receber por no máximo três hectares
e por um período de três anos.
Atualmente estão em processo
de análise e vistoria mais 40 proprie-

dades rurais. Segundo o secretário
da Agricultura e da Pesca, Moacir
Sopelsa, o SC Rural destinou US$ 500
mil para essa ação e pretende conservar aproximadamente mil hectares
de áreas naturais. “O produtor rural
receberá uma remuneração por
estar cuidando do meio ambiente,
muitas vezes diminuindo a área de
plantio para preservar a mata nativa.
Queremos mostrar que é possível ter
uma agricultura altamente produtiva
e sem degradar o meio ambiente”.
Shigueko Ishiy, bióloga da Fatma,
afirma que para participar, o produtor
rural deve estar localizado nas áreas
prioritárias dos corredores ecológicos,
além de outros critérios. “Nós aplicamos os critérios científicos para que
sejam consideradas áreas prioritárias
para conservação. Então tem vários
critérios somados: ele tem que ser o
proprietário, tem que ter toda a documentação da propriedade e deve
assinar um termo com a Secretaria
da Agricultura que o obriga a manter ou melhorar a qualidade dessa
área”, comenta. De acordo com a
bióloga, essa é uma nova forma de
gestão ambiental, premiando os que
conservam e recuperam, em vez de

só fiscalizar. “Fiscalizar também é
preciso, mas temos uma equipe que
incentiva a recuperação e a preservação, melhorando a qualidade
deles e também da população em
geral”, defende.
O pagamento por serviços ambientais é destinado aos agricultores
familiares que mantêm florestas
nativas conservadas em suas propriedades ou que se dispõe a recuperar
áreas degradadas. Para participar do
programa, os interessados devem
preencher uma manifestação de interesse, com o auxílio dos facilitadores
da Fatma e extensionistas da Epagri, e
estarem obrigatoriamente inscritos no
Cadastro Ambiental Rural (CAR). Para
maiores informações, entrar em contato pelo telefone: (48) 3389-4467.

Prog rama visa contribuir
com sustentabilidade
O pagamento por ser viços
ambientais no município de Jaguariúna (SP) é realizado no âmbito do
Programa Bacias Jaguariúna, instituído pelas Leis Municipais n° 2.218
e n° 2.249/2014. “O programa visa
manter a viabilidade socioeconômica da região em que se encontra
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a sub-bacia do Rio Jaguari, território
que demanda água para múltiplos
usos, e assim contribuir também para
a sustentabilidade do abastecimento
de água em uma importante região
de São Paulo”, detalha Ricardo Figueiredo, pesquisador em Hidrobiogeoquímica de Bacias da Embrapa Meio
Ambiente, de Jaguariúna.
Os proprietários que aderirem ao
Programa receberão apoio financeiro
por meio de pagamentos por serviços
ambientais (PSA), previstos no acordo,
como reconhecimento pela adoção
de práticas conservacionistas, com
reembolso a cada dois meses. Será
realizado o diagnóstico ambiental do
imóvel rural, com geração de mapas
e informações disponibilizadas aos
respectivos proprietários, que também darão subsídios na elaboração
do projeto técnico de cada propriedade. Esse projeto, elaborado pela
Secretaria de Meio Ambiente para
cada um, definirá as ações e metas
do Acordo de Cooperação entre o
proprietário e o município, com cronograma de execução, custo de implantação, entre outras informações.

Pagamento está
vinculado a metas
Podem participar da seleção
pública de propostas de adesão ao
Programa, pessoas físicas ou jurídica.
No caso de incidência de APP (hídrica
- gerada pela presença de algum
corpo da água) sobre a propriedade,
o proponente deverá conservar e/ou
restaurar no mínimo 15% (quinze por
cento) da área total desta APP. “No
momento, participam da iniciativa
quatro das maiores propriedades
rurais contidas da área piloto do programa, o que corresponde a uma

Nelson de Jesus dos Santos, Vilmar dos
Santos Nascimento e Adão Antonio de Sá,
da Comunidade rural de Alto Chapecozinho,
participam do programa e recebem
homenagem do secretário executivo do
Programa SC Rural, Julio Cezar Bodanese

importante porção dessa área”,
ressalta Figueiredo.
Foram estipulados que para
práticas de restauração ou conservação florestal em áreas de preservação permanente (APP), o valor
será de R$ 270,00/ha/ano. E de R$
100,00/ha/ano para práticas foras
das APPs, corrigidos anualmente
com base no Índice Geral de Preços
do Mercado (IGP-M), com o pagamento da primeira parcela no início
das ações do seu cronograma. O
não cumprimento das metas - avaliadas a cada seis meses - implica
em interrupção do apoio financeiro.

Ação pode amenizar crise hídrica
Ricardo Figueiredo, pesquisador
da Embrapa Meio Ambiente, afirma
que todas as ações que impliquem
em melhoria do manejo das terras
em áreas rurais são bem-vindas, pois
com elas podemos melhorar os recursos hídricos em seus aspectos qualitativos e quantitativos. “A crise hídrica,
que o estado paulista atravessa,
depende de esforços que promovam
o aumento da recarga dos estoques
de águas subterrâneas, a diminuição
do escoamento superficial dos solos
para os canais fluviais e utilização res-

Foto: Divulgação
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ponsável de insumos agrícolas, e não
apenas o aumento da capacidade
de reservação de água, a qual tem
sido a tônica das políticas públicas de
uma maneira geral.”
Segundo Figueiredo, “o Programa
Bacias-Jaguariúna em seus desdobramentos contribuirá para a conservação e recuperação de mananciais no
município de Jaguariúna e também
incrementará os serviços ambientais relacionados principalmente à
disponibilidade hídrica e qualidade
de água, e em certa proporção
contribuirá também com o funcionamento dos ecossistemas aquáticos
associados. Essa iniciativa poderá ser
replicada no restante da bacia do
Rio Jaguari, e em outras localidades
dentro do contexto das Bacias do
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ,
beneficiando assim essa importante
região do estado de São Paulo, que
passa por grave crise hídrica”.
Informações adicionais sobre os
pagamentos por serviços ambientais
de Jaguariúna poderão ser obtidas no
balcão de atendimento do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria
de Meio Ambiente, através do telefone
(19) 3867-4226, ou pelo e-mail: meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br.
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Máquinas
no pomar

Mecanização dos bananais
supre mão de obra

A
A mecanização está
mudando o cenário
dos pomares
brasileiros. A falta
de mão de obra no
campo contribui
para a utilização de
máquinas agrícolas,
responsáveis por
uma maior eficiência
e economia
Larissa Straci

falta de mão de obra é uma preocupação constante na agricultura
já que a dificuldade para encontrar
trabalhadores qualificados e operários braçais está cada vez maior. Para
se ter uma ideia, estima-se que esta
carência ameace o crescimento
de 3,5% da agricultura, segundo
dados da Fundação Dom Cabral.
A mecanização dos pomares pode
ser uma alternativa para enfrentar a
situação. “A ausência da mão de
obra acontece no aspecto quantitativo e qualitativo também, o que
agrava ainda mais o problema. Países desenvolvidos já passaram por
esse processo e a única alternativa
foi a evolução da mecanização.
A Europa modificou o sistema de
cultivo de frutas de caroço, com
linhas quase como o sistema de uva
em espaldeira, a fim de facilitar as
podas mecanizadas”, afirma Carlos
Bidóia, diretor comercial da BCS
Group Brasil, empresa fabricante de
máquinas agrícolas.
Paulo Rosa, engenheiro agrônomo da Agro NZ, distribuidora de
máquinas e implementos agrícolas
confirma que a mecanização
pode suprir a falta de mão de
obra, devido à rapidez com que
as atividades são desenvolvidas e
a padronização dos trabalhos executados. “Tarefas repetitivas podem
ser executadas em sequência pelas
máquinas, como a poda e o raleio
de folhas da videira”, exemplifica.
A mecanização traz também
vantagens financeiras para o produtor, pois segundo Nelson Watanabe,
gerente do departamento de vendas da Agritech, reduz custos para

o produtor. “Hoje, a mão de obra
na agricultura está mais difícil de ser
encontrada e também mais cara.
Deve-se ter uma estrutura para dar
suporte a essa mão de obra, então
acaba ficando caro e, de certa forma, inviabilizando certos cultivos não
mecanizados.” Watanabe salienta
que “está existindo, não só na fruticultura, mas em toda a agricultura, um
esforço grande para mecanizar. Não
são somente tratores, mas diversos
equipamentos. Até mesmo em colheita o pessoal está usando mecanização e a uva é um exemplo disso.”

Pomares mecanizados:
garantia de eficiência
Eficiência, qualidade e economia na execução das tarefas, com
o uso qualificado da mão de obra,
estão entre as vantagens do uso de
máquinas agrícolas. “A mecanização
agrícola em pomares é importante
para aumentar o rendimento dos trabalhos, executar tarefas com rapidez,
qualidade e facilitar a execução das
várias atividades por parte dos produtores”, aponta Paulo Rosa, da Agro NZ.
O avanço da atividade mecanizada hoje é de fundamental
importância para a sustentabilidade da fruticultura. “Em se tratando
do mercado globalizado, para ser
competitivo na atividade, existe um
conjunto de práticas que devem
ser melhoradas como, controle de
pragas, doenças, espaçamento de
plantio, fertilidade, tratos culturais e
a mecanização envolve todos esses
processos. Por consequência, influencia no custo final de produção e na
rentabilidade do produtor,” avalia
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Fazenda utiliza máquinas
na produção de uva de mesa

Foto: Carlos Bidoia BCS Group

Mecanização
pode amenizar a
falta de mão de
obra no campo

Carlos Bidóia. Segundo ele, a mecanização deve ser analisada para
cada cultura e operação específica.
Deve passar por diversas fases, desde
o planejamento, definição do tipo,
modelo, tamanho de equipamento
e, desta maneira, avaliar o que é realmente possível ou não de mecanizar.
“A grande vantagem é o ganho de
produtividade e qualidade nas operações, desta maneira reduzindo as
perdas e diminuindo o custo. De um
modo geral, desde que bem planejada, a mecanização traz somente
vantagens e não desvantagens.”
Na visão de Paulo Rosa, “a grande desvantagem é que em um país
como o Brasil, travado no desenvolvimento de tecnologia, é necessário
na maior parte das vezes importar
a tecnologia, sem financiamento e
com uma alta carga de tributos, o
que faz com que o investimento inicial seja um pouco alto. Porém, com
os devidos planejamento e cálculo,
ele se paga em um período de dois a
três anos, sabendo-se fazer a devida
depreciação e análise de custos.”

A Fazenda Labrunier, maior produtora de uvas de
mesa do Brasil, que cultiva a fruta em suas cinco
unidades, localizadas nas cidades de Casa Nova e
Juazeiro, na Bahia, e em Petrolina e Lagoa Grande,
em Pernambuco, utiliza a mecanização em todas
as etapas do processo de produção. Wilson Kenji
Shishido, gerente técnico das Fazendas Labrunier,
ressalta que a mecanização permite aumentar a
eficiência das atividades e, por consequência direta, reduzir o custo de produção. “A mecanização
da atividade ajuda suprir a falta de mão de obra.
As máquinas aumentam bastante o rendimento,
além de poderem ser utilizadas no turno da noite,
otimizando assim o uso do equipamento”. Na Labrunier, os processos de classificação e embalagem
são realizados com o mínimo de manuseio para
oferecer uvas padronizadas e com qualidade superior ao mercado. Um sistema completo de rastreabilidade assegura o controle de informações em
todas as fases de produção, do campo até a mesa
do consumidor. Técnicas modernas de irrigação e
cultivo garantem a sustentabilidade da produção,
reduzindo o uso de água e os impactos ambientais.
Segundo Shishido, são utilizados equipamentos
para aplicação de fertilizantes e adubação orgânica (composteiras). “Neste caso, a operação era
realizada com carretas e operadores e a aplicação
do produto era feita com pá. Atualmente, fazemos
esta operação mecanicamente, diminuindo o
custo da operação em 50%.” Wilson Shishido avalia
que as principais vantagens da mecanização são:
“diminuição do custo, melhora da qualidade da
operação, redução do emprego mão de obra e
melhora no controle das atividades, já que muitos
desses equipamentos possuem GPS, que controlam
desde a velocidade até a dose aplicada, tudo
online”. Entre as desvantagens, ele aponta o custo
inicial do investimento e a falta de equipamentos.
“Muitos equipamentos devem ser desenvolvidos e
dependemos do interesse dos fabricantes. Outros
custos incluem treinamento de operadores e manutenção dos equipamentos”, salienta.

Em todas as culturas, pelo
menos em alg uma fase, é
possível mecanizar
Nelson Watanabe explica que
“para fazer um ciclo completo da
colheita, talvez em algumas culturas
não seja possível, mas hoje para
fazer o plantio, os tratos culturais e a
pulverização, já existe toda a mecanização. A colheita é que vai depender
um pouco mais da disponibilidade
da máquina, que tem que ter uma
sensibilidade em nível de colheita”.
A mecanização de áreas de
declividade acentuada é um fator
limitante. “No entanto, hoje existe
uma tecnologia de origem italiana,

no Brasil, que minimiza muito o problema: são tratores com o centro de
gravidade mais baixo, que possibilita
trabalhar em áreas bastante íngremes com muita segurança e desta
maneira contribuindo para suprir a
falta de mão de obra”, comenta
Bidóia. Hoje a área de frutas no país
está passando por uma transformação. “Como implementos, são
inúmeras tecnologias que podem
ser agregadas, desde a operação
de controle de plantas daninhas,
como trituradores com sistema de
corte entre plantas; nas operações
de tratos culturais, máquinas para
poda e desfolha; e nos controles

fitossanitários, atomizadores com
controle eletrônico e tecnologia de
aplicação avançada, além de máquinas de colheita em determinadas
culturas”, destaca.
Algumas máquinas não são tão
conhecidas pelos produtores. “São
máquinas de podar, colher, para pulverização eletrostática e uso de GPS
no controle de pulverização de pomares”, exemplifica Paulo Rosa. Entre
as tecnologias já existentes, segundo
o agrônomo, estão as máquinas para
preparo de solo, adubação, capina,
poda, pulverização, colheita e transporte. “A uva, por exemplo, possui
máquinas pra todas essas fases.”
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Custos e financiamento

A produção de bananas do Vale do Ribeira continua sendo
uma das principais fontes de renda da região. No Brasil, o
IBGE afirma que são produzidos por ano mais de 6,8 milhões
de toneladas da fruta e a maior parte deste volume abastece o mercado interno. O Estado de São Paulo, apesar de
não possuir a maior área de colheita, detém, segundo os últimos levantamentos, a maior quantidade produzida no país,
com 1,2 milhões de toneladas. A região do Vale do Ribeira é
referência em tecnologia, produtividade e pioneirismo, mesmo ainda estando aquém de sua capacidade de mecanização. “Estima-se que no Vale do Ribeira existam cerca de
2,5 mil tratores. No entanto, existe espaço para muito mais,
principalmente tratores traçados”, afirma Eduardo França
Takeshita, proprietário da Agrotratores, empresa especializada
na manutenção de máquinas.
A Agritech é uma das empresas que foca na mecanização
de culturas menores, como a bananicultura. Este nicho de
mercado, no entanto, exige conhecimentos específicos.
“Temos modelos que podem suprir a falta de mão de obra.
Nosso objetivo é mecanizar e levar tecnologia ao pequeno
agricultor”, explica o gerente de Vendas, Nelson Watanabe.
Segundo Edson Hayashi, produtor de bananas das variedades nanica e prata, do município de Registro (SP), a mão
de obra, atualmente, é o grande “gargalo” da produção.
Hayashi acredita que os pequenos produtores estão sofrendo
mais nos últimos anos. “Os pequenos estão perdendo espaço devido ao custo da produção. Acabam não conseguindo fechar uma carga cheia e perdem na negociação com
o atravessador. É preciso se mecanizar”, explica.
*Com informações da Agritech
Cultura da
uva tem
mecanização
possível em
várias etapas

Foto: Agro NZ

O custo para mecanizar o pomar
dependerá de vários fatores como
disponibilidade no mercado interno
e tecnologia envolvida. “Quando o
produtor olha a mecanização, onde
ele está plantando e colhendo como
substituição da mão de obra, mesmo
com os juros, é um ótimo investimento. Hoje uma máquina se paga dentro
de cerca de três anos”, afirma Nelson
Watanabe, gerente do departamento
de vendas da Agritech.
Muitas vezes, o produtor rural
procura os bancos, com a finalidade de financiar a máquina que irá
ajudá-lo na produção. Mas a questão financiamento é uma limitação
para a evolução da mecanização
do setor, segundo os especialistas.
“As máquinas de alta tecnologia são,
muitas vezes, importadas e o sistema
de financiamentos com juros subsidiados não financia produtos que
não sejam nacionais, dificultando o
acesso de novas tecnologias para o
produtor”, comenta Carlos Bidóia, da
BCS Group. Para Paulo Rosa, da Agro
NZ, “este limite no financiamento é a
principal barreira da implantação da
tecnologia no Brasil”.
Segundo Watanabe, como o país
está passando este ano de 2015 por
um ajuste, a demanda de financiamentos de máquinas agrícolas e
implementos teve queda de 20%.
“Mas o acesso para o produtor existe.
Mesmo com esse ajuste por parte do
governo, existe um prazo e um juro
fixo para o financiamento de máquinas. Então, o produtor tem acesso e
condições de viabilizar, aproveitando
que o produto dele também está
valorizado no mercado”, salienta.

Mecanização dos bananais paulistas
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RAUL CALLEJA

Uma feira muito especial
m outubro, a cidade de Madri, na Espanha, sedia a sétima edição da Fruit Attraction, uma feira voltada à comercialização de hortifrúti, onde se encontram
integrantes de toda a cadeia. A expectativa é reunir mil expositores e receber um
público de aproximadamente 45 mil pessoas, entre os dias 28 a 30. Anualmente
a organização promove congressos específicos e, para este ano, está programada a realização do 1º Congresso Internacional de Caqui – nos anteriores foram
realizados os de maçã, frutas de caroço e romã. Haverá também, pela primeira
vez, um espaço destinado a produtos orgânicos, que está sendo avaliado como
um grande avanço para produtores e compradores, que veem materializado no
espaço uma oportunidade de negócios no principal país produtor de orgânicos
da Europa, a Espanha, um sistema que se mostra como tendência mundial de
produção e consumo de hortaliças e frutas frescas e processadas. Para falar da
Fruit Attraction, a Revista da Fruta, entrevistou seu presidente, Raul Calleja.
Lauro Gomes

Quais são suas expectativas com
a participação da América Latina
neste ano? A mudança de data
permitirá uma maior presença dos
países desta região?
As expectativas são boas. Já no ano
passado foram mais de 830 expositores e participantes latino-americanos
da Argentina, Chile, México e Peru. Este
ano esperamos aumentar o número
de países e empresas. Além disso,
as datas são excelentes, de 28 a 30
de outubro, um mês chave para a
campanha de planejamento de negócios, e com espaço de tempo mais
distante do evento da PMA. A Espanha
está se tornando o principal centro de
comercialização hortícola para entrar
na Europa e as relações entre os países da mesma língua facilitam estas
relações comerciais naturais.

Quais países confirmaram sua
presença?
Estamos agora em plena comercialização e, ainda é cedo para confirmações, mas esperamos que voltem
a participar países como Argentina,
Brasil, Chile, México, Peru.
Quais oportunidades os exportadores de horticultura da América Latina
podem aproveitar?
Empresas europeias aproveitam a
Fruit Attraction para fechar acordos
de fornecimento como canal internacional, em outubro, para o inverno.
A Espanha é o terceiro maior destino
das exportações da América Latina
e é uma grande oportunidade de
negócios tanto para as empresas
espanholas como para as latino-americanas. Um dos nossos princi-

pais objetivos é fortalecer a presença
de empresas latino-americanas,
devido ao duplo interesse para oferta
no mercado europeu: a complementaridade sazonal de seus produtos e a
alta demanda por frutas exóticas do
mercado nesta região. Da mesma
forma, através do Programa Comprador Internacional, vão chegar
em Madrid mais de 700 profissionais
convidados e entre eles haverá um
grande grupo da América Latina.
Vimos cada vez mais os fornecedores integrados, que estão buscando
entregar o produto ao longo do ano e
a Fruit Attraction é uma oportunidade.
Qual é o perfil dos profissionais para
participam da Fruit Attraction?
A Fruit Attraction é essencial para
operadores hortícolas de eventos em

todo o mundo. Importadores, comerciantes, distribuidores, gerentes
de compras de varejo... Dentro da
cadeia de valor, a Fruit Attraction é
focada na comercialização. Todos
os profissionais presentes na feira são
altamente qualificados. De fato, em
pesquisas realizadas após o evento,
a qualidade, o profissionalismo e o
poder de decisão dos visitantes são
alguns dos aspectos mais cotados.
A participação na Fruit Attraction é
principalmente da área de produtores, cuja representação é de cerca
de 70% dos expositores. Entre eles
estão conservas de frutas e vegetais; picles; embalados; especiarias
e ervas; frutas frescas; castanhas;
legumes frescos; IV e V gama; legumes; batatas; produtos biológicos;
refrigerados ou congelados; processamento e sucos.
Por outro lado, a indústria auxiliar representa 30% da oferta em exposição.
Quanto aos visitantes, encontramos
produtores, comércios atacadista
e varejista, cadeias de distribuição
comercial, importadores e exportadores, transporte e logística; outras
prestações de serviços, como hotéis,
restaurantes e instituições.

Que vantagens os expositores terão
em participar da Fruit Attraction
diferente de outras feiras similares?
A Fruit Attraction cobre uma necessidade fundamental na comercialização internacional de frutas e vegetais
frescos, apenas no mês de outubro,
a chave para o encontro de comércio entre a oferta e a demanda por
operadores internacionais e comerciantes de frutas frescas. Preencher
essa necessidade fez com que a Fruit
Attraction fosse vista como uma ferramenta de negócios essencial para as
empresas ao redor do mundo, que
é exportação de frutas e legumes
para vários países. No momento,
estamos vendo o Sul da Europa,
através da Espanha, se consolidando
como uma alternativa internacional
de comercialização hortícola em
todo o mundo. Infraestrutura, geolocalização, economia, língua, são
argumentos que justificam a Espanha
estar ganhando força nessa direção
e isso está ajudando mais e mais
países a ver a Fruit Attraction como
sua plataforma de negociação de
exportação e reexportação.
Além disso, é um evento novo e

muito dinâmico, realizado em uma
fantástica cidade como Madri, onde
trabalhamos todos os dias durante a
feira num ambiente de negócios e
encontros internacionais. Em apenas
seis edições, se consolidou como um
evento desejado pelo setor por mostrar sua excelência e num momento-chave para as redes de distribuição
entre os consumidores e produtores
de nomeação nos mercados hortícolas mundiais.
Como exportadores latino-americanos podem tirar proveito de seu
grande crescimento e influência
na agroexportação e encontrar
mais clientes na Europa e em outros mercados?
Certamente, a Fruit Attraction é o
evento certo na hora certa. A feira
tornou-se sólida, útil e proveitosa para
o projeto global do setor agrícola e
está suprindo o setor com levantamentos de dados; todas as pesquisas
que realizamos revelam isso. Nesta
sétima edição prevemos grandes
números de participação com cerca
de mil empresas expositoras, que
ocuparão os pavilhões 7, 8, 9 e 10,
na Feira de Madrid.
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Produção em queda

A

os fatores climáticos interferem diretamente no
desenvolvimento da safra, no crescimento da maçã e na
quantidade de fruta por pé. Apesar da queda na produção,
consumo continua aumentando
Larissa Straci

área de produção da maçã no Brasil
permanece estável desde 2008. São
cerca de 39 mil hectares, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Mas, apesar dessa
estabilidade, a produção brasileira
de maçã está caindo. Dados da
Associação Brasileira dos Produtores
de Maçã (ABPM) mostram que, em

2012, foram colhidas 1,33 milhão de
toneladas da fruta. Em 2013, ocorreu
queda de 8%, para 1,23 milhão de
toneladas. E, em 2014, a safra foi de
1,16 milhão de toneladas, queda de
5% em relação ao ano anterior.
Para 2015, a ABPM espera que a
colheita chegue a 1,165 milhão de
toneladas, “basicamente a mesma

safra de 2014”, comenta Pierre Nicolas Perez, presidente da ABPM. Para
ele, os fatores climáticos que afetam
o Brasil interferem no desenvolvimento
da safra, no crescimento da fruta e na
quantidade de fruta por pé. “No Brasil,
nós temos muitos fatores climáticos e a
cada ano é uma história diferente. Ou
é chuva na florada, ou é geada, ou é

um janeiro muito quente que interfere
no desenvolvimento da fruta, ou é
excesso de água, granizo, ou seja, o
fator climático vem interferindo muito
no desenvolvimento da safra”, enfatiza.

Foto: Rasip

Produção de maçã está sujeita
ao ‘humor’ do clima

Área de produção
de maçã
permanece estável
desde 2000

Celso Zancan, diretor de Operações na Rasip, grande empresa
produtora de maçã, localizada em
Vacaria (RS), aponta que devido a
fatores climáticos, estas oscilações
na produção ocorrem em todos
os países produtores da fruta. “No
Brasil, é mais acentuado porque
esta espécie é de clima temperado
e a região produtora brasileira é de
clima subtropical. Por isso, ficamos
mais sujeitos aos ‘humores’ do clima”,
explana. Segundo ele, a Rasip está
finalizando a safra de 2015 com 49
mil toneladas colhidas (43 mil toneladas de maçã no packing house
e 5 mil toneladas foram destinadas
diretamente à indústria, devido a
ocorrência de granizo).
Para Marciano Marques Bittencourt, produtor de maçã há 15 anos
das variedades Imperial Gala, Maxy
Gala, Fuji Estandar, Fuji Suprema e Fuji

Mishima, na cidade de São Joaquim
(SC), “os fatores climáticos desfavoráveis como seca, geadas tardias
e granizo, além de doenças como
a sarna, mancha da gala e o cancro europeu, são alguns fatores que
favorecem a diminuição da safra e
alternância de produção”. Na safra
deste ano que está praticamente
finalizada, ele afirma que colheu
395toneladas, enquanto a de 2014
foi de 390 toneladas. Bittencourt, que
é engenheiro agrônomo e diretor
comercial da Cooperativa Frutas
de Ouro, além de diretor técnico e
de qualidade da ABPM, produz 46
toneladas/hectare em 8,5 hectares.

Produção é adequada ao
tamanho do mercado
Segundo Pierre Nicolas Perez e
Celso Zancan, a produção brasileira
de maçã é, hoje, adequada ao
tamanho do mercado. “Se o potencial dos pomares leva 100% da
produção, muito provavelmente, se
a oferta fosse maior, haveria alguma
dificuldade para escoar a produção.
Ou seja, essa diminuição da produção no decorrer do tempo não foi
prejudicial, pois, permitiu estabilizar
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Dificuldades na
produção da maçã

Consumo da maçã
no Brasil continua
crescendo, apesar da
diminuição da produção

o tamanho do mercado e dar uma
remuneração melhor para o produtor”, explana Nicolas Perez.
O diretor da ABPM destaca também que, se amanhã houver uma
oferta maior, com certeza o produtor
terá que vender a maçã abaixo do
custo. “Devemos lembrar que os
fatores climáticos não afetam todos
os produtores, alguns produtores e
regiões sofrem mais.”
Para Zancan, “a produção brasileira parece adequada ao consumo, exportações e importações.
Nosso foco atual não é aumentar os
volumes de produção, mas qualificar nosso produto”, explica o diretor
de Operações da Rasip.
O pomicultor Marciano Bittencourt afirma que “para reverter
o quadro da diminuição da produção de maçã, é necessário
investir na profissionalização dos
pequenos produtores.” Ele considera também que “é preciso fazer
a reconversão de pomares velhos
para pomares adensados (de alta
densidade), com clones mais modernos, mais coloridos e de melhor
aceitação pelo mercado consumidor. Investir no aumento da
rentabilidade do setor, viabilizando
investimentos em tecnologias, tais
como irrigação e cobertura dos
pomares com telas antigranizo”.

Apesar da queda da produção,
consumo aumentou
Estudo do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea),da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/
USP) aponta que, entre 2002 e 2008,
houve aumento médio no consumo
de 4,38 quilos de frutas por pessoa no
Brasil. A pesquisa foi feita com base
na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2009 – a mais recente
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). As frutas mais
consumidas pelos brasileiros são
respectivamente banana, maçã, laranja, mamão e abacaxi. A banana
é a mais consumida e está presente
em 90% dos lares brasileiros, seguida
pela maçã, presente em 74%.
“O consumo de maçã está relativamente estável. Teve um aumento
das importações nos últimos anos e
uma diminuição das exportações, o
que faz com que, mesmo produzindo um pouco menos, a quantidade
ofertada ao consumidor final é praticamente a mesma. O consumo está
estabilizado em cerca de 4,60 kg a
5 kg por habitante/ano”, aponta Pierre
Nicolas Perez, diretor da ABPM. Na opinião do produtor Marciano Bittencourt,
o consumo da maçã cresceu na ultima década em função do aumento
do poder de compra do brasileiro.

Na visão de Celso Zancan, os fatores climáticos
estão entre as principais
dificuldades da produção
da maçã hoje no Brasil.
“Alguns produtores estão
trabalhando com instalação de telas antigranizo.
Há excesso de chuvas, calor, falta de frio no inverno
e, portanto, nossa atuação
é mais limitada. A falta de
mão de obra para a colheita (mecanização é limitada, devido à fragilidade
da fruta) aumenta o custo
de produção, porque os
produtores tem que contratar trabalhadores em outros
estados. As leis trabalhistas
não têm flexibilidade; o trabalho no campo depende
das condições climáticas
e a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) considera
tudo como fábricas, onde
os ambientes são controlados”, ressalta.
Para Marciano Bittencourt, as dificuldades são:
“altos custos de produção,
preços de venda pagos
aos produtores estagnados há praticamente 10
anos, o que gera baixa
rentabilidade, alto grau
de endividamento, pouca
capacidade financeira dos
produtores para realizar
novos investimentos nos
pomares, dificuldade e
baixa qualidade da mão
de obra”.
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Da esq. para a dir.,
Fig.3 - Fruta com
podridão calicinal por
Nectria; Fig.4 - Ramo
novo com Cancro
europeu; e Fig.5 Cancro europeu em
ramo velho

O

Manejo do Cancro Europeu
nos pomares de maçã
Rosa Maria Valdebenito Sanhueza, Eng. Agr. Dra em Fitopatologia Centro de Pesquisa Proterra

fungo Neonectria ditissima (Sinn. N.
galligena), causador da doença
cancro europeu, possui dois tipos
de estruturas infectivas e de disseminação entre as plantas e entre
pomares. Eles são os conídios e os
ascósporos produzidos em esporodóquios e peritécios (Fig. 1 e 2) que se
disseminam a curta e longa distância,
respectivamente. Contudo, a forma
mais importante e efetiva de dispersão da doença é o plantio de mudas
infectadas provenientes de viveiros
onde o patógeno está estabelecido.
O agente causal desta doença
infecta ramos, tronco e frutas nas
macieiras (Figuras 3, 4 e 5) através
de feridas abertas ou pelas aberturas
naturais. Assim, no fim do verão e
no outono, infecta feridas na inserção do pedúnculo o que ocorre na
colheita, as maçãs pelas lenticelas
e os ramos pela queda das folhas
na inserção do pecíolo; no inverno,
o fungo infecta feridas feitas pela
poda dos ramos; na primavera, pela
infecção das fendas causadas pelo
crescimento das gemas; no início da

fructificação, a infecção da das maçãs pela abertura calicinal e, no fim
desse período, durante a poda verde.
Trabalhos de pesquisa têm estabelecido que regiões com 30% ou
mais de dias do mês com chuvas
apresentam maior risco de epidemias.
Essas condições são frequentes no
Brasil e, provavelmente, também pelo
excesso de vigor dos pomares e pelo
sistema de plantio em alta densidade,
a severidade da doença é maior no
país que à que ocorre em muitos
países, inclusive da Europa.
Perdas e danos apreciáveis estão
sendo relatados mais recentemente
em outros países produtores de
maçãs, causadas, principalmente,
pelo uso de mudas contaminadas.
Assim, em 2008 na Suécia, a morte
de plantas atingiu a 100% na cultivar Discovery.
No Brasil, não há levantamentos
dos danos causados até o momento,
mas levantamentos no RS revelaram
que a doença está presente em pelo
menos 40% das unidades produtivas.
Nessas áreas os produtores sofrem

aumento do custo de produção de
R$ 9.000,00 /ha/ano somente pela
introdução de práticas de eliminação
dos cancros ou de plantas,, dos tratamentos curativos dos mesmos e pelo
uso de fungicidas durante o período
da queda das folhas.

Controle da doença
1. Controle cultural
As práticas recomendadas incluem principalmente o uso de
mudas sadias e, adicionalmente, a
incineração das mudas infectadas
no primeiro ciclo e dos ramos de um
e de dois anos que apresentem
cancros; podar e queimar os ramos
doentes periodicamente até antes
do fim do verão para diminuir a
população do patógeno no pomar
quando se inicie a colheita e a queda
das folhas; remover os restos de poda
e nunca triturá-los e retirar as maçãs
infectadas do pomar.
2. Controle químico nos pomares
A. Para proteção na queda das
folhas: Devem ser feitas pelo menos
quatro pulverizações consecutivas

com fungicidas quando o pomar
esteja em 10; 50 e 90% da deda das
folhas e 30 dias após. Cúpricos em
doses baixas, protetores registrados
para uso na macieira , com exceção
dos ditiocarbamatos , benzimidazois,
tebuconazole, estrobilurinas , phosethil Al e fertilizantes como fosfitos são
principalmente recomendados.
Pulverizações de captan ou de
associações desses protetores com
estrobilurinas ou benzimidazoís no
período de floração a queda de
pétalas para proteção das maçãs.
Em pós colheita, usar protetores ou
utilizados a queda de pétalas.
B. Tratamento dos cancros e
proteção de cortes de poda: As

pesquisas desenvolvidas sobre a proteção de cortes de poda para evitar
a infecção deles (Figura 6) e sobre o
tratamento dos cancros reforçam a
ideia que para um produto (Pasta)
ser bom, precisa estimular/ permitir
a cicatrização com formação de
calo pela cicatrização do ferimento
feito, ter efeito curativo para curar
a infecção que pode ter ficado no
cancro tratado e suprimir a produção
de inóculo, ou seja, de conídios e/ou
peritécios (efeito erradicante).
No desenvolvimento de pastas
para proteção de cortes de poda e/
ou o tratamento dos cancros requer
a caracterização do mesmo, translocação e persistência do ingrediente

ativo na madeira e monitoramento
do desenvolvimento da lesão pelo
menos por 12 meses.
Na atualidade, trabalhos de
pesquisa relataram que as pastas
mais eficientes para N. galligena
são as feitas com calda bordalesa,
oxicloreto de cobre, sulfato de cobre,
eclorothalonil, tiofanato metílico, tebuconazole captan e ditianon.
Apesar de todos os especialistas
estabelecerem que o tratamento mais
eficaz se consegue limpando-se o
cancro, pela lógica desse procedimento possibilitar que o fungicida
atinja o alvo, tentativas variadas têm
sido feitas para viabilizar tratamentos
sem a limpeza da área afetada.
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Da esq. para a dir.,
Fig.1 - Esporodoquio
(massa branca
pequena) Nectria
ramo 2 anos; Fig.2
- Peritecios com
ascosporos de
Nectria

Resultados experimentais sobre
a proteção dos cortes de poda e
tratamento dos cancros em Vacaria.
A pesar de ser conhecido o
fato de que a remoção da planta
ou do ramo infectado é a melhor
estratégia de controle da doença,
a alta incidência da doença em
vários pomares de Vacaria justificou
a execução de tratamentos curativos
e protetores das plantas ou ramos
infectados. Resultados de estudos
feitos com limpeza de cancros em
Vacaria mostraram a necessidade
de se ter alguns cuidados como
requisito para se ter sucesso nessa
prática de contenção da doença:
Limpeza do cancro: a operação
de limpeza do cancro apesar de ser
mais trabalhosa é necessária visto que
o patógeno coloniza profundamente
os ramos e tronco e, posteriormente,
pode alcançar o tecido vascular. A
limpeza contribui para estimular a
cicatrização e, assim, cancros que
somente foram limpos com rineta
(faca com lâmina afiada) e desinfectados com álcool 96%, formaram um
calo que cicatrizou a borda da ferida.
Ferramentas para a limpeza dos
cancros: é indispensável que se usem
rinetas ou ferramentas semelhantes

Da esq. para
a dir., Fig.6 Tronco podado
sem proteção
e infectado com
infecções nos ramos
novos; Fig.7 - Cancro
com calo e peritécio

que tenham lâminas lisas, fáceis de
desinfetar e que façam cortes limpos
sem transportar pedaços de tecidos
doentes para a parte sadia. Não devem
ser usadas grozas nem escovas de aço.
Área do cancro a ser limpa: de
preferência deve ser retirado o tecido
até dois centímetros ao redor da área
do cancro raspando-se primeiro a
área com sintomas e, depois, desinfetar a área aparentemente sadia
com álcool 96%.
Veículo usado nas pastas: O uso
de cola (acetato vinílico) ou tinta acrílica como veículo dá igual resultado
sempre que o tratamento de limpeza
seja bem feito. Deve ser verificada
a possibilidade desses produtos não
serem fitotóxicos e usá-los diluídas em
água (1/3 v/v).
Estruturas desenvolvidas nos
cancros tratados: dependendo da
qualidade do processo de limpeza
e do tipo de pasta usada, na área
com cancros tratados se pode
desenvolver calo mas não necessariamente controlar o patógeno. Isto
é demonstrado quando se observam
esporodóquios (Conídios) e peritécios
no fim de março (Figura 7).
Comentários finais
É indispensável nos pomares infec-

tados treinar o pessoal que fará o tratamento dos cancros, mantendo essa
atividade no ciclo todo. Os processos
de cicatrização (calo) e a ação curativa são eventos diferentes e se somam
para a supressão do cancro. Deve
ser evitado o uso de altas doses de
fungicidas cúpricos e de outros protetores nas pastas até se ter maiores
resultados de pesquisa. A associação
de tiofanato metílico, tebuconazole e
protetor é indispensável nas pastas até
se verificar a sensibilidade do patógeno aos benzimidazoles.
Os ramos podados, mesmo
triturados e tratados com caldas promotoras da decomposição, permanecem colonizados pelo patógeno
e produzem conídios no solo.
É importante lembrar que para
racionalizar o uso de fungicidas
nos pomares, a determinação de
ausência ou de incidência baixa da
doença nos pomares (monitoramento e levantamento), o tratamento de
segurança deve ser embasado no
manejo sanitário recomendado e
no controle químico na pós colheita.
O treinamento dos produtores no
reconhecimento dos sintomas é essencial, pois é fácil confundir o cancro
papel com cancro europeu.
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Hortitec 2015 reúne o que há de mais inovador para o campo

Divulgação

Distribuindo conhecimento

Referência na América Latina,
a cada ano a Hortitec recebe
maior número de participantes

A

22ª edição da Hortitec (Exposição de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas), considerada a maior e mais importante mostra
do setor do Brasil e da América Latina,
espera reunir 28 mil visitantes do Brasil
e do exterior nos 30 mil m² de área
do evento. De 17 a 19 junho de 2015,
o Pavilhão da Expoflora, em Holambra (SP), reunirá o que há de mais
inovador em tecnologia para todos
os elos da cadeia produtiva do setor
de flores, frutas, hortaliças, florestais e
demais culturas intensivas.
A expectativa é movimentar R$ 80
milhões em negócios, com a participação de 430 empresas expositoras
que apresentarão novidades em
sementes, bulbos, mudas, fertilizantes, irrigação, ferramentas, estufas,
embalagens, vasos, telas, substratos,
climatização, biotecnologia, assessoria técnica e em comércio exterior,
literatura e produtos importados.
De acordo com o coordenador
da Hortitec e diretor da Promoções e

Eventos RBB, Renato Opitz, a feira tem
um importante papel na multiplicação da tecnologia existente para a
horticultura, contribuindo de forma
decisiva para tornar a atividade
cada vez mais produtiva, rentável e
ecologicamente viável. “A Hortitec
é fundamental para os produtores,
pois possibilita uma atualização
técnica em todas as áreas da
produção, além de ser uma ótima
oportunidade de negócios. Este ano,
a exposição trará novas tecnologias,
produtos e serviços, possibilitando,
principalmente, economia de água
e energia, obtendo aumento de
produtividade.”
Segundo Opitz, uma novidade
introduzida nesta edição, a fim de
manter o elevado nível técnico do
público, é a forma de distribuição
dos convites. “Eles estão sendo distribuídos pelos próprios expositores aos
seus clientes atuais e potenciais. Esta
iniciativa acaba por gerar um grande
encontro de negócios.”

Capacitação Técnica e reciclagem de conhecimento também são
eventos consolidados na Hortitec,
que movimentam os profissionais
do agronegócio interessados em
conhecer tendências de mercado,
trocar experiências, realizar e programar negócios. Este ano, dias 17, 18 e
19 de junho, acontecem minicursos,
fórum e palestras voltadas para
técnicos, produtores, investidores,
professores e estudantes envolvidos
na cadeia da Horticultura nacional.
Tudo a cargo da Flortec, com vagas limitadas. As inscrições podem
ser feitas no próprio site da Hortitec.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3802 2234
ou email: eventos@flortec.com.br

Serviço: 22ª Hortitec
Data: de 17 a 19 junho
de 2015
Local: Pavilhão da
Expoflora à Rua Maurício de Nassau, no. 675,
Holambra (SP)
Horário: das 9 às 19 horas
Ingressos: R$ 30,00
Mais informações no
site www.hortitec.com.br
ou pelo telefone
(19) 3802-4196.
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Evento incentiva
produção agropecuária
próxima às cidades

Fundecitrus inaugura fábrica de
vespinhas para combater greening

O

Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) inaugurou o
laboratório de Controle Biológico em Araraquara/SP, onde
funciona uma biofábrica de criação de Tamarixia radiata,
vespinha que combate outro inseto conhecido da citricultura
por transmitir a bactéria do greening (ou amarelão do citros),
causando grande prejuízo aos pomares de laranja, deixando
as folhas amareladas e afetando o desenvolvimento dos frutos.
A Tamarixia radiata foi encontrada no Brasil em 2005 e é
uma forma eficiente e sustentável de controle da população
do psilídeo (inseto do greening). Pesquisas desenvolvidas na
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP) comprovaram que há a eliminação de 70% das ninfas (fase jovem
do desenvolvimento do psilídeo), em média, nos locais onde
há a presença da vespinha, podendo atingir picos de 90%.
Foram investidos R$ 460 mil na implantação e manutenção
do projeto no primeiro ano. Uma parcela dos recursos foram
destinados pela Bayer CropScience, como parte da parceria
“Citrus Unidos”, firmada entre as instituições com o objetivo de
desenvolvimento de novos produtos e tecnologias sustentáveis.
O novo laboratório está instalado em uma área de 342
m² e tem capacidade para criar 100 mil Tamarixia radiata
por mês. Cada uma consegue parasitar até dez ninfas de
psilídeo. As vespinhas serão liberadas gratuitamente em áreas com citros e murta que não recebem controle químico,
como pomares abandonados, espaços urbanos, chácaras
e sítios que têm plantas de citros ou murta que podem servir
de criadouros do inseto transmissor do greening.
Objetivo do projeto
“O objetivo do laboratório é contribuir com o manejo
sustentável do greening, proporcionando um meio natural de
reduzir a população de psilídeo e consequentemente diminuir
a necessidade de pulverizações nos pomares”, diz a bióloga
e coordenadora do laboratório, Ana Carolina Pires Veiga.
A técnica aplicada no laboratório de criação de Tamarixia radiata foi desenvolvida na Esalq/USP, em Piracicaba/SP,
pela equipe do professor José Postalli Parra, responsável pelo
aperfeiçoamento do método de criação da vespinha com
apoio do Fundecitrus.

D

ar visibilidade às questões rurais a fim
de manter e incentivar a produção
agropecuária próxima aos centros urbanos, enfatizando a importância da atividade para a qualidade de vida da população. É o objetivo inédito do 1º Encontro de
Produtores Rurais de Campinas e Região,
que Campinas realizará nos dias 27 e 28
de agosto de 2015, na sede do Instituto de
Tecnologia de Alimentos (Ital). Organizado
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
do Agronegócio (CMDRA) de Campinas
(SP), a programação inclui uma palestra
magna que trará um panorama sobre a
atuação dos municípios para manter a
área rural próxima aos centros urbanos,
que é uma tendência mundial. Terá ainda
três mesas de debates sobre implementação de políticas públicas inovadoras para
permanência da atividade no entorno das
cidades, gestão de recursos hídricos na
área rural e oportunidades e tendências de
comercialização, incluindo a exportação.
Haverá ainda a apresentação de casos
de sucesso na produção, na organização
para agregar valor aos produtos e na comercialização.
“O foco central do 1º Encontro é fazer
com que a população urbana reconheça
que a área rural é de suma importância
para o presente e o futuro das gerações”,
ressalta o engenheiro agrônomo José
Amauri Dimarzio, presidente do CMDRA. O
evento prevê a participação de produtores, gestores públicos e outros profissionais
dos 43 municípios integrantes da Câmara
de Comércio Exterior de Campinas e
Região (CCC&R). A programação inclui
a realização de uma exposição de máquinas, equipamentos e insumos. Mais
informações pelo email produtores.rurais@
campinas.sp.gov.br
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Crise hídrica também é problema
de planejamento e gestão
Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador em Recursos Hídricos e
Irrigação da Embrapa Cerrados e membro titular do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos

desafio da agricultura é garantir um suprimento
adequado e regular de alimentos, utilizando
menos água, para uma sociedade crescente
e mais exigente por produtos de qualidade.
Produzir alimentos demanda água. Produzir
com sustentabilidade requer acesso contínuo a
água e eficiência no seu uso. Quando se refere
ao uso da água na agricultura, entretanto, é
fundamental diferenciar a água que é utilizada
na agricultura de sequeiro daquela que é utilizada na agricultura irrigada, cuja área representa
apenas 8% do total da área plantada.
Se a quantidade de água na terra é constante, por que há conflitos? Os conflitos surgem
sempre que a demanda for maior que a oferta,
a gestão não for adequada e as prioridades
não estiverem bem definidas. Assim, a crise
hídrica atual não é consequência apenas de
fatores climáticos; é também um problema de
planejamento e gestão.
É importante que o usuário tenha consciência de que está inserido em um sistema hídrico
maior, mais complexo, e que suas ações poderão impactar outros usuários. Com o período
chuvoso chegando ao fim, se uma determinada
região ainda não se preparou adequadamente
para enfrentar a baixa disponibilidade hídrica
– que algumas regiões do País muito provavelmente irão enfrentar – algumas ações ainda
podem ser tomadas para minimizar os efeitos
negativos advindos dessa situação.
A agricultura é uma natural prestadora de
serviços ambientais. O agricultor desempenha
basicamente dois papéis. O primeiro, como
“produtor” de água. Para isso, deve adotar
práticas conservacionistas que contribuam
para aumentar a infiltração da água no solo, a
recarga dos aquíferos e reduzir o escoamento

superficial, tais como o plantio direto. É fundamental manter o solo com cobertura vegetal
o maior tempo possível, pois ela é a defesa
natural contra a erosão. Além de aumentar a
quantidade de água interceptada, a cobertura
vegetal contribui para a redução do escoamento superficial e o aumento da recarga dos
aquíferos, contribuindo para manter as vazões
nos rios durante o período de estiagem.
O segundo papel é como usuário da água:
o produtor deve procurar utilizar sistemas mais
eficientes e atentar-se para os fatores que
reduzem sua eficiência. No caso da irrigação,
por exemplo, verificar se há vazamento nas
tubulações. Irrigar durante o período noturno,
quando a velocidade dos ventos é menor.
Adotar técnicas de manejo de irrigação. Isto
é, buscar formas mais adequadas para definir
quando e quanto de água aplicar. Isso implica
em determinar de maneira correta a quantidade de água perdida por meio da evapotranspiração da cultura – processo simultâneo
de transferência da água para atmosfera pela
evaporação da água do solo e a transpiração
das plantas. Realizar a medição da água
da chuva por meio de equipamentos como
pluviômetros. Com a melhoria na eficiência,
quantidades significativas de água podem ser
economizadas, implicando em menor gasto de
energia e mais água disponível para outros usos.
O fato é que utilizamos muito pouco dos
nossos recursos hídricos. É preciso criar mais
valor e bem-estar com os recursos disponíveis.
Isso não significa, é claro, incentivar a cultura do
desperdício. Para minimizar problemas futuros,
entretanto, é necessário planejar, ter mais precisão na agricultura, estar atento às inovações
e manejar melhor os recursos naturais.
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Tomate: uma fruta universal
Marlene Simarelli

á quem pense que o tomate é uma
hortaliça. Outros, dizem que ele veio
da Itália. A verdade é que o tomate
é uma fruta, pertencente à família
das solanáceas, da qual fazem parte
também a batata, a berinjela, a pimenta e o pimentão, entre outras. E
é originário das regiões andinas que
correspondem aos territórios do norte
do Chile, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. O México é o provável centro
de domesticação da espécie, onde
seu fruto era chamado de tomati ou
jitomati pelos índios daquele país.
Levado para a Europa, começou a
ser cultivado no século XVI, mas seu
consumo só se popularizou no século
XIX, difundido pelos italianos. No
Brasil seu cultivo teve a contribuição
marcante dos imigrantes japoneses. O fruto apresenta uma ampla
diversidade de forma, tamanho, cor,
textura e sabor.
Hoje, o tomate é a mais importante hortaliça cultivada em escala
mundial, em volume produzido e
em valor comercial. São Paulo, Rio

Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás
produzem 80% do volume comercializado no país. Segundo o Boletim 200,
publicado pelo Instituto Agronômico
de Campinas (IAC), em 2014, o Brasil
é o oitavo produtor mundial de tomate de mesa e indústria. O Estado de
São Paulo é o líder e responde por
26% do total produzido, sendo que
a maior parte da produção está na
região de Itapeva (57,7%) seguida
por Campinas e Mogi-Mirim (15,1%).
Além do estado paulista, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro e Goiás, são
outros grandes produtores.

Benefícios para o corpo
O tomate pode ser consumido
de várias formas: cru, cozido, como
molho ou inserido em receitas, como
sucos, tomates, sopas, cremes etc.
Possui altos teores de licopeno,
tiamina, niacina e vitaminas A e C.
As duas vitaminas tem ação antio-

xidante, responsável pelo combate
aos radicais livres, ajudando a retardar o envelhecimento. A vitamina C
também proporciona resistência
aos ossos, dentes, tendões e vasos
sanguíneos. O tomate tem ainda
sódio e magnésio, que ajudam na
contração muscular; o cálcio participa da formação e manutenção dos
ossos e na coagulação sanguínea;
e o potássio faz o balanço e a distribuição de água no organismo. A cor
do tomate vem do licopeno, que é
eficiente na prevenção de algumas
doenças e no fortalecimento do sistema imunológico principalmente para
portadores de problemas cardiovasculares e alguns tipos de câncer.
Com todos estes benefícios, aproveite e prepare:

Sopa creme de tomate
•1 kg de tomates
•2 cenouras
•2 cebolas
•2 talos de salsão
•2 colheres de sopa de
caldo de galinha,
•2 colheres de sopa de
manteiga
•Sal a gosto
•Uma pitada de açúcar e
•500 ml de água
Fatie as cenouras, as
cebolas, os tomates e
o salsão. Refogue os
ingredientes na manteiga, adicione a água e
coloque uma pitada de
açúcar. Deixe ferver por
30 minutos. Ao final, bata
a sopa no liquidificador.
Adicione sal a gosto.
Fonte: hwww.einstein.br/einstein-saude/
nutricao/Paginas/tomate-faz-bem.aspx
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