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Viemos para 
somarA distância física inexiste quando os objetivos são comuns. Se essa 

afirmação era verdadeira no século passado, em 2014, com 
a comunicação online é absolutamente real. E foi o objetivo 
comum de levar informações diferenciadas para a cadeia 
nacional de fruticultura que uniu as empresas LS Editora Jorna-
lística, que publica o Jornal da Fruta, em Lages (SC), e a ArtCom 
A.C., agência de produção de conteúdo especializado sobre 
agronegócio e meio ambiente, de Campinas (SP). 

Em janeiro, em reunião realizada em São Paulo (SP), fe-
chamos o acordo e começamos a desenvolver o projeto que 
apresentamos a você. O local para apresentação escolhido foi 
a Hortitec – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido 
e Culturas Intensivas - , pela representatividade do evento que 
reúne três importantes setores da economia agrícola nacional: a 
horticultura, a fruticultura e a floricultura. Embora sem os holofotes 
da mídia, são esses setores que movimentam intensamente o 
mercado interno do agronegócio, levando alimento às mesas, 
além de fixar o homem no campo em suas propriedades, 
geralmente de micro a médio portes. Além disso, a fruticultura 
destaca-se na exportação de frutas com uvas sem sementes, 
melão, mamão, maçãs e o suco de laranja, citando apenas 
algumas delas. 

Neste cenário, a Revista da Fruta veio para somar no mercado 
hortifruti brasileiro e trazer novidades para o fruticultor agregar valor 
à sua produção. Quatro grandes seções nortearão as edições: 
pomicultura, viticultura, tomaticultura e ambiente, entre outras. 
Nesta primeira edição, você vai acompanhar os resultados da 
safra de maçã, que terá quebra na produção em relação a 2013, 
em função da instabilidade do clima que afeta os pomares há 
pelo menos cinco anos. Vai ver também que há um aumento da 
produção de variedades viníferas, resultado do maior consumo 
de vinhos no país. E o crescimento do mercado de tomate gour-
met, o queridinho da vez, escolhido pelos chefs de cozinha para 
compor pratos selecionados, que estão atraindo o consumidor.

Contamos com sua atenção e também com suas suges-
tões para as próximas edições. Boa leitura e até a próxima, em 
setembro, se Deus quiser!

Lauro Gomes e marLene simareLLi

carta ao leitor
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Safra 2014 terá quebra na produção em 

relação ao ano paSSado; clima prejudica 

pomareS e proVoca inStabilidade na 

produtiVidade há pelo menoS cinco anoS

clima compromete 
cultura da maçã

8
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queda na colheita de maçã em 
2013 ocasionou preços recordes da 
fruta no mercado. A oferta menor 
fez o preço subir em média 40% 
em relação a 2012. Segundo a 
Associação Brasileira dos Produtores 

A de Maçã (ABPM), o total colhido na 
safra 2012/2013 foi de 1,046 milhão 
de toneladas, 11% a menos que o 
produzido na safra anterior. E para a 
safra de 2014, a produção também 
terá quebra em relação a 2013. “Nós 

estamos prevendo uma safra entre 
950 mil e um milhão de toneladas 
para este ano. Será uma safra um 
pouco menor que a do ano passa-
do”, explana Moisés Lopes de Albu-
querque, diretor executivo da ABPM. 

O motivo, segundo ele, é o calor 
intenso, que abalou os pomares do 
meio de dezembro até o início de 
janeiro e resultou em uma quebra 
da produção da variedade Gala. 
“A cada ano temos experimentado 
condições climáticas diferentes e, 
consequentemente, os pomares 
reagem de formas diferentes. Os 
pomares de maçã no Brasil são 
muito sensíveis ao nosso clima. Nós 
produzimos maçã em uma condi-
ção bastante marginal, já que não 
é uma cultivar frutícola nativa do 
Brasil e é altamente demandante 
de frio. A produção é realizada em 
condições com forte influencia sub-
tropical, que possui seus aspectos 
positivos, mas que também torna os 
pomares bastante sensíveis às varia-
ções climáticas”, detalha Lopes de 
Albuquerque.

Para Celso Zancan, diretor da 
empresa Rasip, produtora de maçãs 
há 35 anos em Vacaria (RS), “a pro-
dução nos últimos anos tem sofrido 
com problemas climáticos e, por 
isso, está decrescendo, especial-
mente nos últimos três anos. Esta-
mos sofrendo pressão com custos, 
principalmente da mão de obra. Os 
dissídios coletivos têm ocorrido vá-
rios pontos acima da inflação, o que 
nos obriga a buscar trabalhadores 
cada vez mais longe. Em contrapar-
tida, temos oferecido maçãs com 
qualidade excepcional.”

Variedade GaLa 
(foto: abPm)

Produção de maçãs da 
rasiP, em Vacaria, rs
(foto: arquiVo rasiP)
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Tecnolog ia viabilizou 
produção da fruta
A cultura da maçã é bastante 

recente no Brasil. A fruta começou 
a ser produzida em grande escala 
no início da década de 1980. “Em 
função disso e das condições climá-
ticas marginais, o produtor brasileiro 
é bastante dependente das tecno-
logias. Em função de investimentos 
neste sentido, nos últimos anos, o 
Brasil tem conseguido se sair bem. 
Muitas vezes, não em quantidade, 
mas tem conseguido extrair uma 
qualidade de aparência e de sabor 
bastante interessantes. Quando co-
mentei que a influência subtropical 
numa cultura de clima temperado, 
como é o caso da maçã, pode ser 
benéfica, é exatamente em razão 
do sabor. É possível obter um sabor 
mais equilibrado de açúcar/acidez, 
em função da influência subtropical”, 
garante o diretor executivo da ABPM.

Retrato da safra 2014
Ney Araldi, diretor da Fischer S/A 

Agroindústria, empresa que produz 
110 mil toneladas de maçãs ao ano, 
explica que “a safra está semelhante 
à do ano passado, porém com me-
lhor qualidade principalmente devido 
à menor incidência de granizo nos 
pomares.” Os pomares da Fischer 
estão localizados em Santa Catarina, 
nos municípios de Fraiburgo, Monte 
Carlo, Lebon Régis e Santa Cecília.

Atuando no mercado de frutas 
desde 1985, a Fischer produz as va-
riedades Gala e Fuji, além de kiwi, e 
atua tanto no mercado interno quan-
to no externo. “Cerca de 10% a 15 
% da nossa produção é exportada. 

A Fischer foi pioneira na exportação 
de maçãs no Brasil, tendo realizado a 
primeira exportação em 1986. Do to-
tal da produção, entre 85% e 90 %, é 
comercializado no mercado interno, 
envolvendo as centrais de distribuição 
e redes de supermercado”, comenta. 
Araldi informa que o consumo de 
maçãs no Brasil, está entre 3,5 e 4 
quilos per capta por ano.

Segundo Celso Zancan, diretor da 
Rasip, a safra brasileira em 2014 está 
mediana e inferior à de 2013. “Esta-
mos terminando de colher  o grupo 
Gala e iniciando a colheita do grupo 
Fuji. A necessidade de muita mão de 
obra exige  um esforço muito grande 
para realizar uma boa colheita. Os 
pomares estão em condições nor-
mais de produção. Mantemos uma 
renovação de 6% a 7% ao ano para 
atualizar variedades, clones, porta-
-enxertos e técnicas de produção. 
A tendência natural para a safra de 
2015 é de crescimento moderado”, 
explana o produtor.

A Rasip produz entre 45 e 50 
mil toneladas das variedades Gala 
(75% da produção) e Fuji (25% da 
produção). A empresa gaúcha 
vende sua produção para todos os 
estados brasileiros e para o exterior. 
“Exportamos para Inglaterra, Holanda, 

Irlanda, Alemanha, Suécia, Bangla-
desh, Filipinas e para a Índia, mas o 
resultado econômico depende do 
câmbio e  da oferta no mercado 
interno. Normalmente, exportamos 
entre 10% e 20% de nossas maçãs”, 
afirma Zancan.

Perspectiva de crescimento 
da cultura é baixa
De acordo com Moisés Lopes 

de Albuquerque, diretor executivo 
da ABPM, as estatísticas em relação 
à área plantada da maçã no Brasil 
mostram que, nos últimos cinco anos, 
o tamanho das áreas tem perma-
necido estável, ao redor de 38 mil 
hectares. “A nossa perspectiva é que 
esse tamanho de áreas se mantenha, 
pelo menos nos próximos cinco anos. 
Nós não temos neste momento uma 
grande oferta de mudas de ma-
cieiras, pois recentemente tivemos 
um fungo que atingiu as regiões 
produtoras e a maioria dos viveiros 
teve que passar por uma restrutura-
ção do seu material. Eu diria que, 
nos próximos anos, nós teremos uma 
oferta de mudas basicamente para 
repor os pomares que estão sendo 
arrancados. Por essa razão, a área 
deve permanecer estável”, salienta.

Variedade fuji suPrema 
(foto: abPm)

PoMicUltUra
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ascensão econômica da população 
brasileira possibilitou o desenvolvi-
mento de novos hábitos de consu-
mo. Por essa razão, produtos antes 
considerados supérfluos estão aos 
poucos caindo no gosto da popula-
ção, acompanhados de um maior 
grau de exigência. O vinho é um 
desses produtos. “O mercado de uvas 
para vinho no Brasil varia muito em 
função da situação econômica do 
país. Quando a economia vai bem, 
o consumo de vinho fica aquecido 
e consequentemente as uvas para 
vinho acompanham”, detalha José 
Luiz Hernandes, pesquisador do Institu-
to Agronômico de Campinas-SP (IAC). 
Ele explica que, atualmente com o 
crescimento contínuo do consumo 
de suco de uva e, por possuir maior 
valor agregado que o vinho, parte 
significativa da produção nacional 
de uvas comuns para vinho tem sido 
desviada para a produção de suco. 
“Isso em certos momentos pode 
causar até mesmo baixa na oferta 
da fruta para produzir vinho”, aponta.

Carlos Paviani, diretor executivo 
do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), 
comenta que o mercado de uvas 
para processamento e elaboração 

aumento do conSumo de VinhoS no paíS 

impulSiona produção de VariedadeS 

ViníferaS; Variedade da Serra Gaúcha 

é excluSiVa do braSilA
uvas para vinhos, vinhos 
para todos

de vinhos, sucos, espumantes e ou-
tros derivados está em crescimento. 
Entretanto, esse crescimento ocorre 
de forma diferente para cada tipo 
de produto. “Nos últimos anos, a área 
plantada de uvas para elaboração 
de sucos cresceu consideravelmente, 
principalmente as variedades Bordô, 
Isabel, entre outras. Para a elaboração 
de vinhos, temos visto o surgimento de 
diversos pólos produtores, tanto no Rio 
Grande do Sul como em outras unida-
des da Federação. Embora se trate de 
áreas pequenas, iniciativas como essa 
contribuem para o desenvolvimento 
da cultura nacional do vinho que 
ainda é baixa”, afirma. 

Para Paviani, a concorrência com 
os vinhos importados, que têm gran-
de oferta mundial e facilidade de 
entrada no país, é o que impede um 
crescimento ainda mais acelerado 
do setor de uvas Vitis vinífera, usadas 
para a elaboração de vinhos finos. 
Para agregar valor e alavancar o 
consumo da bebida brasileiro existe 
um movimento de regionalização e 
de identificação, em cada micror-
região, das variedades, processos 
ou outros fatores que identifiquem 
localmente aquela produção, bus-

cando assim uma diferenciação. “É 
o caso dos novos produtores de Santa 
Catarina, nas regiões do Planalto, que 
buscam identificar-se com Vinhos de 
Altitude. No Rio Grande do Sul, temos 
quatro regiões que consolidaram 
suas indicações geográficas – uma 
delas na forma de Denominação de 
Origem, que é o Vale dos Vinhedos, 
e outras três na forma de Indicação 
de Procedência, que são a região de 
Pinto Bandeira, Altos Montes (Flores da 
Cunha e Nova Pádua) e Monte Belo 
do Sul”, explana o diretor do Ibravin.

 

niáGara rosada 
(foto: iac)

Por larissa Straci



Revista da Fruta • Maio / Junho 2014 • 13

Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, 
Tannat, Cabernet Franc;
Bordô, Concord e Isabel;
Chardonnay, Moscato, Riesling Itálico, 
Prosecco e Sauvignon Blanc;
Niágara, Goethe, entre outras

principaiS VariedadeS de uVa para Vinho do paíS

UVA VINHO

Tintas viníferas

Tintas americanas e híbridas
Brancas viníferas

Brancas americanas e híbridas
fonte: ibraVinfonte: josé Luiz hernandes, iac

HIstórIA dAs UVAs VINíferAs NO BrAsIl

isabeL 
(nome oriGinaL isabeLLa) 

introduzida em 1840 
PeLo inGLês john 
rudGe, no bairro 
morumbi, em são 

PauLo (sP)bordô 
(oriGinaLmente 

chamada de iVes 
seedLinG) introduzida 
em 1872, no bairro 
morumbi, em são 
PauLo, Por tower 

foGGconcord 
tem seus Primeiros 

reGistros em 1880, 
em Vinhedos de 
coLonizadores 

franceses em PeLotas 
(rs)

niáGara 
branca 

introduzida em 1894, PeLo 
ViVeirista benedito marenGo. seu 
cuLtiVo foi amPLiado em 1933, 

em função do surGimento, 
Por mutação naturaL, da 

niáGara rosada, que se tornou 
raPidamente a PrinciPaL

Variedade cuLtiVada em

terras PauListas

cuLtiVares 
euroPeias 

no finaL do sécuLo xix houVe 
introdução de cuLtiVares francesas, 
itaLianas, PortuGuesas e esPanhoLas. 

em função das condições cLimáticas 
e da tecnoLoGia de Produção da 
éPoca, não tiVeram êxito. aPenas 

no finaL do sécuLo xx, com a 
eVoLução da química aGrícoLa, se 
tornou ViáVeL Produzir cuLtiVares 

euroPeias em condições

troPicais
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Variedade vinífera é 
exclusiva da Serra Gaúcha
Pesquisa realizada pela Embrapa Uva e Vinho 
resultou na descoberta da originalidade da 
uva Moscato Branco, cultivada na região da 
Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul (RS). A 
hipótese da exclusividade surgiu a partir da 
observação de que a uva Moscato Branco 
do Brasil se distinguia das uvas moscatéis 
cultivadas na Europa. A Moscato Branco 
é utilizada na elaboração de vinhos secos 
finos moscatéis e do moscatel espumante – 
grandes sucessos da vitivinicultura brasileira.

Para dar ainda mais credibilidade ao 
resultado, em janeiro de 2014, o ampeló-
grafo (cientista que identifica e classifica as 
cultivares de videira) francês Jean-Michel 
Boursiquot, da Universidade SupAgro, de 
Montpellier, na França, esteve na Serra 
Gaúcha e confirmou que a cultivar de uva 
Moscato Branco, presente na região de 
Farroupilha (RS) desde a década de 1930, é 
plantada comercialmente somente no Brasil. 

Patrícia Ritschel, pesquisadora e coor-
denadora do Programa de Melhoramento 
Genético de Uva da Embrapa, explica que 
essa especificidade é interessante do ponto 
de vista prático, para o estabelecimento da 
Indicação Geográfica de Farroupilha. “Este 
fato agrega bastante valor à indicação, 
considerando que os vinhos moscatéis da 
região seriam, neste caso, elaborados com 
uma cultivar de uva diferenciada, presente 
somente naquela região e única no mundo.” 
O projeto prevê ainda a caracterização fe-
nológica, agronômica e enológica da uva 
Moscato Branco. 

A região de Farroupilha responde por 
cerca de 50% do volume de produção 
nacional de uvas moscatel com produção 
anual superior a 40 milhões de quilos da fruta, 
distribuídas entre 1.337 produtores vitícolas e 
3.730 hectares de vinhedos.

RS produz 80% das 
uvas para processamento
Dados do Ibravin registraram, em 

2013, um volume de 611,3 milhões 
de quilos de uva, 73,9 milhões de 
variedades viníferas e 537,3 milhões 
de uvas americanas e híbridas (usadas 
para elaboração de vinhos de mesa; 
sucos e outros derivados). As principais 
regiões produtoras nacionais, segundo 
o Ibravin, são a Serra Gaúcha, Cam-
panha, Serra do Sudeste (RS); Campos 
de Cima da Serra (RS e SC), Planalto 
Catarinense (SC) e Vale do São Francis-
co (BA e PE). O Estado do Rio Grande 
do Sul responde pela produção de 
85% das uvas para processamento. 

Hernandes, do IAC, explica que 
o Brasil apresenta, de Norte a Sul, 
uma enorme variabilidade de climas 
e tipos de solos, com alguns nichos 
onde as condições são muito boas 
para produção de uvas e outras nem 
tanto. “Entretanto, em função do de-
senvolvimento tecnológico da cultura, 
hoje pode-se cultivar uvas comercial-
mente em quase todas as regiões do 
país, excetuando-se, por enquanto, 
a região Norte. Paraná, São Paulo e 
Minas Gerais estão, aos poucos, au-
mentando sua produção”, garante.

Variedade 
moscato branco, 
excLusiVa da serra Gaúcha 
(foto: Patrícia rische)
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Por tatiane Bueno

m tempos de mídias sociais e do 
compartilhamento em excesso, em 
que fotos de comida disputam com 
as selfies (fotos tiradas de si mesmo 
com o celular), muito se vê aqueles 
pratos bonitos e com ingredientes 
selecionados, compondo a culiná-
ria gourmet, que nunca esteve tão 
em alta – tanto em pratos principais 
quanto em doces e sobremesas. 

Se essa modalidade de cozinha 
está crescendo, naturalmente os 
produtos que a compõem também 
sofrem um aumento de consumo e, 
consequentemente, de produção. 
O tomate grape, é um exemplo de 
tomate gourmet que tem sido consu-
mido cada vez mais pelos chefs de-
vido à doçura, qualidade dos frutos, 
tamanhos e formatos. “O aumento 
do uso se deve à qualidade dos to-
mates grapes, à cor e sabor intensos, 
por toda a tecnologia na área de 
pesquisa e desenvolvimento e, claro, 
pela disponibilidade em fornecedores 
e mercados”, analisa o professor de 
gastronomia da Universidade São 
Francisco (USF) de Campinas, Mar-
celo Bergwerk.

muito utilizado na elaboração de pratoS 

eSpeciaiS, tomate Gourmet tem Ganhado 

eSpaço no mercado braSileiro

E Cultivo no Brasil
Devido aos altos níveis de exigên-

cia desse mercado, que deseja con-
sumir um fruto perfeito em coloração, 
formato, brix (teor de sólidos solúveis), 
entre outras características, a maior 
parte do tomate gourmet é cultivada 
em estufas e ambientes protegidos 
pelo sistema semi-hidropônico. “Den-
tro das estufas encontramos uma 
condição muitas vezes perfeita para 
o cultivo destes tomates, onde con-
seguimos ter um maior controle sobre 
a temperatura, umidade, quantidade 
de solução (água com nutrientes) 
que cada planta consome, nível de 
pragas, entre outros fatores os quais 
em campo aberto não conseguiría-
mos ser tão eficientes”, explica Thiago 
Teodoro Alcantara, especialista em 
tomate da Agristar do Brasil. 

Ayrton A. Tullio Jr., diretor da Hortice-
res Sementes, lembra que “a correta 
nutrição das plantas é fundamental 
tanto para se ter uma planta mais 
saudável e equilibrada como mais 
produtiva”. Além disso, alerta que 
apesar de o cultivo em estufa ser pro-
tegido, “tem-se notado uma grande 
preocupação com os Geminivirus. 
E caso o cultivo se estenda para o 
campo aberto, serão necessários 

resistência às doenças de solo, tais 
com Verticilium Fusarium e Nematói-
des, além de outras doenças, como 
Geminivirus, Vira cabeça”.

Nas estufas, como o ambiente 
de produção pode ser controlado, a 
possibilidade de melhor remuneração/
valor agregado ao produto é maior, já 
que o fruto corresponde às exigências 
de mercado , salienta Alcantara. 

Hábitos de consumo
Para que os vegetais gourmets 

sejam amplamente consumidos no 
Brasil, é preciso que a mentalidade de 
consumo seja transformada. Segundo 
Cyro Cury Abumussi – consultor da 
Projeto Agro, “o grande problema do 
mercado brasileiro é a pouca valori-
zação das hortaliças, o que faz com 
que o consumidor ache que tudo tem 
que ser barato, bonito e de qualidade”. 
Com essa onda de busca por qualida-
de de vida, alimentação equilibrada 
e saudável, o consultor acredita que 
a conscientização esteja sendo cons-
truída. “Essa mentalidade começou a 
mudar há uns cinco anos, quando os 
meios de comunicação iniciaram uma 
campanha pela saúde e qualidade 
de vida e hoje está havendo mudan-
ças de verdade. O consumidor está 
se conscientizando que as hortaliças, 
frutas e verduras fazem bem à saúde 

o queridinho da vez

(foto: aGristar 
do brasiL)
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e com isso está aceitando preços mais 
justos permitindo ao agricultor fazer mais 
investimentos e melhorar a estrutura de 
produção”, completa.

Para Alcantara, existem outros en-
traves a serem superados “como por 
exemplo, os preços mais acessíveis, 
facilitar os canais de comercialização 
entre o produtor e consumidor, melhor 
padronização do produto in natura, 
principalmente com melhorias de ma-
nejo nas propriedades rurais e disponibi-
lidade de mão de obra, pois como são 
cultivados em estufa, demandam uma 
mão de obra mais intensiva”. 

Hoje, o mercado de tomates 
gourmet representa algo em torno 
de 0,5% da área cultivada de tomate 
no Brasil, concentrada nas regiões Sul 
e Sudeste. “No entanto, por ser uma 
cultura que prefere clima quente, 
pode ser produzida também na região 
Centro-Oeste. Na região Nordeste, 
deve-se tomar cuidado com as ele-
vadas temperaturas. Na região Norte, 
a elevada temperatura, aliada à 
umidade do ar, desfavorece e dificulta 
a produção de tomate em geral”, 
explica Tullio, que está otimista com o 
crescimento do mercado: “Acredito 
que este é um mercado crescente, 
pois ainda existem regiões que pouco 

conhecem o material. Mas trata-se de 
um mercado especializado, ou seja, 
este tipo de tomate não substituirá os 
tomates tradicionais (Italiano, Longa 
Vida e Débora)”. Em sua visão, “uma 
possibilidade de crescimento é a 
diversificação em cores e formas do 
tomate, ofertando ao consumidor 
além dos frutos vermelhos, os de cores 
como amarelos, laranjas, ‘chocolates’, 
‘listrados’, rosas e até mesmo frutos de 
coloração verde, porém maduros.”

Orientação e comercialização
A maioria das sementes é importa-

da da Europa, Estados Unidos e Japão.  
“Para que o produtor possa obter infor-
mações sobre as exigências especiais 
de cada produto, com a finalidade 
de se explorar ao máximo o potencial 
produtivo, é importante consultar as 
empresas de sementes, que fornecem 
a genética”, orienta Alcantara. Para ele, 
“os produtores devem se preocupar 
principalmente em conseguir produ-
tos de alta qualidade, homogêneos, 
bem higienizados e acondicionados 
em embalagens diferenciadas, para 
melhor aparência do produto no ponto 
de venda e também para que consiga 
atingir seu principal objetivo de agregar 
valor ao produto in natura.”

tomate zamir, 
enriquecido 

nutricionaLmente é 
Lançado PeLa embraPa 
(foto: Leandro Lobo)

tiPoS de toMateS goUrMet

• IKRAN: melhor tipo holandês 
do mercado
• NINA: mini Momotaro de cor 
rosada e extremamente doce
• SWEET GRAPE: o mais procurado 
devido sua doçura
• SALADINO: mini italiano sem 
acidez
• CHOCOLATE: de cor marrom e 
muito saboroso, ainda não comer-
cializado no Brasil
• CARAMELLE: de cor laranja, muito 
doce e sem acidez
• CANARINHO: de cor amarela e 
muito saboroso
• PICOLITTO: mini italiano com pou-
ca água e acidez baixa
• BERRY: possui formato de cora-
ção e é muito saboroso
Fonte: Cyro Cury Abumussi – Projeto Agro
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esquisadores da Embrapa Amazônia 
Oriental (Belém, PA) e da Embrapa 
Meio Ambiente (Jaguariúna, SP) de-
senvolvem um projeto com o objetivo 
de possibilitar a instalação da primeira 
biofábrica de polinizadores no Brasil 
e oferecer o serviço de polinização 
por abelhas para os agricultores que 
dependem delas. O projeto é finan-
ciado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp) por meio do programa Pesquisa 
Inovativa em Pequenas Empresas 
(Pipe) e tem parceria com a empresa 
Promip, do setor de controle biológico. 

Conforme Kátia Braga, pesquisa-
dora da Embrapa Meio Ambiente, 
“o desenvolvimento da produção 
massal de abelhas sem ferrão (ASF) 
e a definição de um protocolo 

Por cristina tordin - embrapa Meio ambienteP para o manejo comercial dessas 
colmeias na polinização das culturas 
disponibilizará aos agricultores uma 
nova tecnologia, prática, eficiente e 
sem riscos à saúde, para a redução 
do déficit de polinização existente 
nas lavouras. Com a constatação 
do aumento na produtividade, essa 
tecnologia deverá promover, junto 
aos agricultores, a adoção de boas 
práticas na condução das culturas, 
como a adesão ao manejo integrado 
de pragas (MIP), melhorando a quali-
dade e a segurança dos alimentos”. 

A maioria das plantas cultivadas 
no mundo depende de animais para 
produzir frutos e sementes. Elas ofere-
cem recompensas nas flores, como o 
néctar, e em troca os visitantes trans-
portam os grãos de pólen da parte 

masculina para a parte feminina das 
plantas. Esse processo é chamado de 
polinização e sem ele duas a cada 
três plantas cultivadas no mundo dei-
xariam de produzir frutos e sementes. 

Cristiano Menezes, pesquisador 
da Embrapa Amazônia Oriental e 
também integrante do projeto, expli-
ca que diversos animais podem atuar 
como polinizadores, como borbole-
tas, pássaros, morcegos, besouros e 
moscas, mas as abelhas se desta-
cam nessa tarefa. Entretanto, enfatiza 
Menezes, “por causa da destruição 
dos ambientes naturais, das extensas 
áreas de monocultura e uso excessi-
vo de agrotóxicos a população de 
polinizadores na agricultura está em 
declínio e já é insuficiente em culturas 
agrícolas economicamente impor-

rainha mandaGuari no faVo 
(foto: cristiano menezes)

projeto possibilitará 
primeira biofábrica de 
polinizadores no país
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tantes, especialmente na fruticultura. A 
maioria dos produtores de maracujá, 
por exemplo, precisam contratar pes-
soas para transferir o pólen de uma flor 
para outra manualmente, pois já não 
há abelhas suficientes ”.

Produtores já 
contratam polinizadores
Atualmente os agricultores preci-

sam contratar o serviço de poliniza-
ção para aumentar a produtividade. 
No Brasil esse é um serviço pouco 
utilizado. Mas em outros países se 
tornou uma atividade econômica 
importante. Nos Estados Unidos, os 
agricultores investem cerca de US$ 
150 milhões por ano na contratação 
de serviços de polinização, ofereci-
dos principalmente por apicultores 
que transportam e alugam colônias 
de Apis mellifera durante o período 
de floração de culturas. Na Europa, 

foram estabelecidas várias biofábri-
cas para criação em larga escala de 
mamangavas (Bombus spp.), onde 

são comercializadas, por ano, mais 
de um milhão de colônias para 
polinização em estufas, principal-
mente de tomates. 

Para os pesquisadores, a 
realidade já começou a mudar 
no Brasil. Em Santa Catarina, alguns 
produtores de maçã pagam aos 
apicultores cerca de R$60,00 por 
colmeia para que eles coloquem as 
abelhas na sua plantação durante o 
período de floração. 

Esse novo segmento de merca-
do promete mudanças positivas no 
cenário agrícola brasileiro, porém a 
adoção dos serviços de polinização 
exigirá do agricultor algumas adap-
tações no manejo da propriedade e 
nas práticas culturais.

“É importante destacar que para 
obter os resultados esperados com 
os polinizadores, certos agrotóxicos, 
por exemplo, não poderão mais ser 
utilizados na cultura e deverão ser 
substituídos por práticas amigáveis 
às abelhas, como aquelas aplicadas 
no manejo integrado de pragas e 
doenças (culturas-armadilha, bio-
controle, fitas adesivas, barreiras físi-
cas, entre outras). Assim, o agricultor 
precisará ser informado sobre quais 

produtos químicos são compatíveis 
com as abelhas e quais deverão ser 
substituídos por soluções alternativas. 
O resultado será o aumento na pro-
dutividade, melhoria na qualidade 
e segurança dos produtos e menor 
dano ao meio ambiente”, diz Kátia.

Como será o processo 
de produção
Para a produção massal de co-

lônias de Mandaguari (Scaptotrigona 
depilis), a abelha sem ferrão a ser 
testada pelo projeto, é necessário 
seguir os seguintes passos: produção 
de rainhas in vitro, controle da cópula, 
formação de mini-colônias, alimenta-
ção artificial e confinamento, seleção 
de agrotóxicos compatíveis com 
essa espécie e definição de práticas 
agrícolas amigáveis ao serviço de 
polinização pelas abelhas .

A avaliação da compatibilidade 
de produtos químicos com os agen-
tes polinizadores será feita testando 
o efeito letal (exposição por contato 
tarsal, aplicação tópica e ingestão) e 
sub-letal (bioensaio proposto pela Or-
ganisation for Economic Co-operation 
and Development) de agrotóxicos que 
estão registrados no Brasil para a cultura 
a ser testada, no caso, o morangueiro.

A eficiência do serviço de poli-
nização será avaliada por meio da 
comparação da produtividade (peso 
fresco) das plantas e da qualidade dos 
frutos (% de frutos deformados) antes e 
depois da introdução das abelhas nas 
áreas. E, com o objetivo de garantir a 
qualidade dos serviços de polinização 
durante toda a safra, a saúde das 
colônias será avaliada antes e após 
a sua introdução nas lavouras.

 

faLta de 
PoLinizadores nas 
áreas de cuLtiVo 
causa deformação 
nos frutos e Gera 

moranGos menores 
(foto: embraPa 
meio ambiente)
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declínio da goiabeira é uma doença 
complexa. Atualmente, é sabido que 
sua manifestação se dá pela ação 
de um fungo de solo, chamado 
Fusarium solani, que aproveita a 
“porta aberta” pelo nematoide, para 
acelerar o processo de definhamento 
e morte das goiabeiras infectadas. 
Percebe-se, então, que a infecção do 
nematoide, hoje chamado Meloido-
gyne enterolobii e, até há pouco tem-
po, M. mayaguensis, é fundamental 
para que a doença ocorra.

Por conta dos danos causados 
com o envolvimento do nematoide, 
pesquisas vêm sendo desenvolvidas na 
Embrapa Semiárido e outras instituições, 
buscando encontrar medidas mais 
efetivas e duradouras para o controle 
da doença. Enquanto isso, informar e 
conscientizar os produtores são ações 
de fundamental importância, tendo 
em vista o objetivo de minimizar os riscos 
de ocorrência do nematoide nas áreas 
de produção de goiabas. Assim, deseja-
-se alertar os produtores com relação 
à implantação do novo pomar desde 
as primeiras análises necessárias até os 
cuidados na nova área.

Antes de plantar, deve-se 
fazer análise nematológ ica
Em primeiro lugar, ao se planejar a 

implantação de um pomar de goiabei-
ras, o produtor deverá proceder à co-
leta de amostras de solo e, se possível, 
raízes de plantas presentes na área, e 
encaminhar para análise nematológi-

Nematoide-das-galhas da goiabeira: 
prevenir continua sendo o melhor caminhoO ca. Aproximadamente, dez amostras 

simples, por hectare, devem ser coleta-
das para formar a amostra composta, 
contendo cerca de 500 g de solo. O 
procedimento de amostragem deve 
ser por caminhamento em zigue-zague 
dentro da área, coletando-se amostras 
em profundidade localizada entre 20 
cm e 30 cm, com o uso de trado ou 
enxadão. Próximo a cada ponto de 
coleta de solo, raízes de bredo (Ama-
ranthus viridis L.), picão-preto (Bidens 
pilosa L.), maxixe (Cucumis anguria L.), 
melão-de-são-caetano (Momordicae 
charantia L.), jitirana-cabeluda (Merre-
mia aegyptia L.) e de outras plantas 
que estejam com engrossamentos 
radiculares (Figura 1) deverão ser cole-
tadas e misturadas ao solo, constituindo 
a amostra a ser enviada para análise. 
As amostras de solo e raízes, coletadas 
de forma a representar a área a ser 
cultivada, deverão ser encaminhadas 
a um Laboratório de Nematologia 
para extração, detecção, identifica-
ção dos nematoides e emissão de 
laudo técnico. Com esse laudo, será 
feita a recomendação ou não do 
plantio de goiabeiras. Se necessário, é 
interessante o produtor recorrer a um 
profissional da assistência técnica para 
obter informações adicionais sobre o 
procedimento de coleta das amostras.

Aquisição de mudas de 
qualidade de viveiro reg istrado
Em segundo lugar e, estando a 

área adequada ao plantio de goiabei-

ras de acordo com o laudo, o produtor 
deverá ter atenção com a qualidade 
das mudas a serem adquiridas. Reco-
menda-se adquirir mudas em viveiros 
registrados nas agências estaduais de 
defesa fitossanitária e no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– MAPA. Assim, no Estado de Pernam-
buco, o viveiro deve ser registrado na 
Agência de Defesa e Fiscalização 
Agropecuária de Pernambuco (Ada-
gro) e, no Estado da Bahia, na Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária da 
Bahia (Adab). Além do registro, as mu-
das devem apresentar bons aspectos 
de formação e fitossanitário, ter sistema 
radicular bem formado e ausência 
de sintomas de ataque de pragas na 
parte aérea. O produtor deverá solicitar, 
ao viveirista, o laudo laboratorial que 
ateste a sanidade das mudas quanto 
à ausência de nematoides. Caso o vi-
veirista não possua esse laudo, o cliente 
poderá solicitar a coleta de mudas e 
enviar para análise em um laboratório 
especializado, coletando-se, ao acaso, 
0,5% das mudas que representarão o 
grupo a ser adquirido.

Por José Mauro da cunha e castro - Pesquisador da embrapa Semiárido - Fitopatologia/Nematologia, d. Sc.
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acima, fiGura 1:raízes de 
Picão-Preto com GaLhas ou 
enGrossamentos causados PeLa 
infecção Por meLoidoGyne sP.
(foto: fLáVia rabeLo barbosa)

Cuidados para o novo pomar 
desde o preparo do solo
Atendidas essas duas exigências 

principais e estando a área devida-
mente preparada, poderá ser dado 
início ao plantio das mudas. É impor-
tante que o produtor esteja atento ao 
fato de que, conhecer o histórico de 
sua área por meio da análise labora-
torial e adquirir mudas sadias, não é 
suficiente para evitar problemas com 
nematoides e, consequentemente, 
com o declínio da goiabeira. Desde 
os procedimentos iniciais, cuidados 
deverão ser tomados para que trato-
res, arados, grades, animais e pessoas 
não sejam possíveis transportadores 
de solo contaminado para dentro da 
área a ser preparada. Após o plantio, 
esses cuidados deverão ser mantidos. 
Deve-se evitar, ainda, que haja fluxo 
de água excedente de irrigação ou 
de enxurradas provenientes de áreas 
que estejam localizadas em terrenos 
mais elevados que o novo pomar. 
Para isso, recomenda-se desviar o 
curso dessas águas para locais que 
não sejam utilizados para cultivo de 

plantas de importân-
cia econômica.

Recomenda-se, 
ainda, que amostras de 

solo sejam encaminhadas, 
também, a laboratório de solos 

para análise química, visando fazer 
as correções necessárias ao início do 
plantio. Essas correções são feitas por 
meio da calagem para ajuste do pH 
e, da adubação de fundação, por 
ocasião do plantio. Durante a con-
dução do pomar, análises periódicas 
são necessárias para subsidiar o ma-
nejo nutricional das plantas.

O produtor que estiver atento a 
esses aspectos referentes à implan-

tação e à condução do pomar de 
goiabeiras terá maior chance de 
sucesso em sua atividade. Mesmo 
assim, é importante o monitoramento 
frequente do cultivo para que, qual-
quer planta que apresente sintomas 
de infecção pelo nematoide-das-
-galhas, seja detectada e eliminada, 
precocemente. A presença de galhas 
ou engrossamentos nas raízes é a con-
firmação necessária para que se eli-
mine uma planta com alterações no 
aspecto da parte aérea. No processo 
de eliminação de plantas, deve-se 
evitar arrancar plantas, o que poderia 
favorecer a disseminação do nema-
toide pela movimentação de solo.
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A agricultura de precisão (AP) consis-
te em um conjunto de tecnologias 

aplicadas no campo, com princípio 
de conduzir produções agrícolas de 
acordo com a sua variabilidade espa-
cial e, segundo especialistas, as ações 
de manejo devem ser aplicadas de 
maneira localizada dentro de uma 
mesma unidade de produção. “Na 
citricultura, embora essa tecnologia 
tenha sido abordada pela pesquisa no 
final da década de 1990, a adoção 
ainda é baixa no Brasil”, comenta o 
engenheiro agrônomo André Freitas 
Colaço, autor de um estudo que ten-
ta suprir a ausência de trabalhos de 
pesquisa que avaliam as técnicas de 
AP para essa cultura, nas condições 
de produção do Estado de São Paulo. 

Sob orientação de José Paulo Mo-
lin, do Departamento de Engenharia 
de Biossistemas (LEB) da ESALQ, a 
pesquisa avaliou os benefícios de 
uma prática de AP, a taxa variável 
de aplicação de fertilizantes, para a 
produção de laranja no estado de 
São Paulo. “O trabalho foi planejado 
de forma a comparar a tecnologia 
de aplicação de fertilizantes em taxa 
variável com a prática convencional 
de aplicação”, conta o pesquisador.

A análise centrou-se em dois po-
mares localizados em uma fazenda 
comercial, no município de Botucatu 
(SP), com 25,7 hectares cada. Foram 
implantados tratamentos com “dose 
variável” (DV) e “dose fixa” (DF). “Eles 
foram intercalados a cada par de 
fileiras de plantas ao longo dos dois 
talhões. No tratamento DV as aplica-
ções de nitrogênio, fósforo, potássio e 

Chile confirma 
abertura de 
mercado para 
melão e melancia 
brasileiros
O Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) recebeu, em 11 de março, 
um comunicado oficial da pasta 
da Agricultura do Chile sobre a 
publicação no diário oficial chile-
no do protocolo que estabelece 
os requisitos fitossanitários para 
importação de frutos frescos de 
melão e melancia produzidos no 
Brasil. A liberação é resultado da 
visita feita por uma missão chile-
na em julho de 2013 às regiões 
produtoras dos estados do Rio 
Grande do Norte a fim de avaliar 
os aspectos fitossanitários da área 
e verificar se estavam livres das 
moscas-das-frutas.

A exportação para o Chile 
deve gerar lucro mensal de cerca 
de R$ 1,6 milhão aos produtores. 
Atualmente, o Brasil exporta me-
lancia para 11 países, incluindo 
União Europeia, Mercosul e Rússia. 
Já os melões são vendidos para 
21 países, entre eles, Canadá, 
Estados Unidos, Noruega, Rússia e 
membros da União Europeia. 

fonte: ascom/ ministério da aGricuLtura, 
Pecuária e abastecimento

Ag ricultura de precisão aumenta 
produtividade dos laranjais

calcário foram conduzidas a partir de 
mapas de recomendação baseados 
em amostragens georreferenciadas 
de solo e folhas e em mapas de 
produtividade. Já no tratamento DF, 
as aplicações foram realizadas em 
doses fixas e baseadas no método 
convencional de recomendação, a 
partir de uma amostra de solo e folha 
em toda a área e da estimativa da 
produtividade”, explica Colaço.

Ao longo de quatro safras, entre 
2008 e 2011, foi avaliado o efeito da 
taxa variável de aplicação de fertili-
zantes no consumo dos insumos, na 
produtividade, na fertilidade do solo, 
na nutrição das plantas e na qualida-
de dos frutos e do suco.

Resultados
O estudo constatou significativa 

redução no uso de insumos, especial-
mente dos adubos nitrogenados (37 
e 51% de redução em cada área) 
e potássicos (41 e 18% de redução 
em cada área). “Em uma das áreas 
registramos melhor adequação dos 
níveis de fertilidade no tratamento 
variável, pois regiões com excesso de 
nutrientes foram reduzidas, aumen-
tando áreas com nível adequado de 
potássio e saturação de bases. Com 
esses dados, notamos ganhos de até 
13,1% na produtividade nessa área”. 
No tratamento variável, a pesquisa 
apontou ainda a melhor qualidade 
do suco referente à acidez e à rela-
ção entre sólidos solúveis e acidez, 
ainda que a nutrição foliar das plantas 
não fora afetada pelos tratamentos. 
fonte: ai/ esaLq/ usP

atUalidadeS



Revista da Fruta • Maio / Junho 2014 • 25



26
atUalidadeS

Projeto “Fruta 
Feia” aproveita 
frutas e vegetais 
desperdiçados

Venda de frutas para merenda escolar 
transforma a vida de produtores no PR
Terras que abrigam as plantações 

de frutas em Corumbataí do Sul, 
no Centro-Oeste do Paraná, nunca 
estiveram tão produtivas. As frutas 
colhidas pelos pequenos agricultores 
do município seguem direto para 
as 2,5 mil escolas estaduais e con-
veniadas do Paraná. Desde 2012, 
a pequena cidade de quatro mil 
habitantes fornece frutas e polpas 
de frutas orgânicas para a merenda 
escolar do Estado.

A entrega dos alimentos para as 
escolas mudou a história dos habitan-
tes e da própria cidade, através da 
criação de novos empregos. A renda 
dos pequenos agricultores aumentou 
e fez com que conseguissem diversi-
ficar a produção, após participarem 
das chamadas públicas para oferta 
dos alimentos da agricultora familiar 
realizadas pela Secretaria de Estado 
da Educação. Todos os produtores 

estão organizados na Cooperativa 
Agroindustrial de Corumbataí do Sul 
(Coaprocor), que também reúne 
associados de outros 25 municípios 
paranaenses. São mil pequenos pro-
dutores ligados à cooperativa. 

A compra dos alimentos pelo 
Governo do Paraná para a merenda 
escolar permitiu que a cooperativa 
investisse em tecnologia. Hoje, os 
pequenos agricultores têm uma 
agroindústria à disposição e assim 
conseguirem um maior valor agre-
gado à sua produção. 

A cooperativa produz cerca de 
70 mil quilos de frutas e polpas de 
frutas por mês. Segundo a Coapro-
cor, com a medida, o preço dos 
produtos subiu mais de 60%, o que 
garantiu uma maior segurança para 
os pequenos agricultores.

fonte: aGência de notícias do Paraná

o Produtor de maracujá oLaVo 
aParecido Luciano faz Parte da 
cooPeratiVa aGroindustriaL de 

Produtores de corumbataí do suL 
(coaProcor)

 (foto: hedeson aLVes / aGência 
de notícias do Paraná)

A cooperativa “Fruta Feia” foi criada por 
quatro amigos, na cidade de Lisboa, 

em Portugal, com o objetivo de aproveitar 
cerca de um terço das frutas e vegetais que 
os supermercados desperdiçam, por consi-
derarem que os alimentos não possuem o 
aspecto que o consumidor procura. 

A ideia surgiu da identificação do pro-
blema do desperdício alimentar devido à 
aparência da fruta e motivou os amigos a 
fazerem algo para contrariar esta tendência. 
A cooperativa nasceu a partir de um con-
curso de ideias promovido pela Fundação 
Gulbenkian, que financiou o projeto.

Isabel Soares, uma das mentoras do 
projeto, em conversa com o tio agricultor 
descobriu que metade da sua produção 
de peras ia para o lixo, pois não tinham o 
calibre (tamanho) necessário para a venda 
em supermercados. “Gente bonita come 
fruta feia” é o lema do projeto, que pretende 
associar boas ideais às pessoas que estão 
dispostas a comer estas frutas, evitando assim 
o desperdício alimentar. 

Situação no Brasil
Mesmo sendo um dos principais pro-

dutores de alimentos do mundo, o Brasil 
ainda desperdiça mais de 11 milhões de 
toneladas de alimentos todos os anos. Os 
dados são do Centro de Agroindústria de 
Alimentos da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), que aponta tam-
bém que os brasileiros jogam fora 37 quilos 
de hortaliças anualmente.

fonte: Projeto fruta feia
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Vale do São Francisco até 2008 tinha um foco 
muito voltado para exportação de uvas e o ano 
de 2008 foi o pico das exportações brasileiras 
de uva atingindo 82 mil toneladas , mas devido 
à crise econômica mundial os resultados de 
exportação nesse ano foi desastroso.

Em consequência dessa crise o Vale do 
são Francisco reduziu a área plantada de uva 
de mesa de 13.000 ha para quase 10.000 ha, 
com fechamento de várias fazendas de uva.

A partir de então ocorreu uma corrida na 
tentativa de equalizar os custos , reduzindo os 
gastos, aumentando a produtividade, trocan-
do de variedades sem sementes para com 
sementes focando mercado interno. Estas 
atitudes conseguiram manter as atividades de 
uvas de mesa ainda economicamente viáveis.

 No ano de 2010 começamos a introdução 
de novas variedades de uva sem sementes, 
mais produtivas na intenção de viabilizar a 
cultura no Vale. Mas somente a partir de 2012 
começamos a trocar de variedades de uma 
forma mais significativa.

Outras empresas foram para a produção de 
uvas para suco, como o exemplo da Coana da 
qual faço parte e, em 2013, lançamos comercial-
mente o nosso suco que tem o nome de Terra Sol.

Por outro lado a partir de 2012 ocorre uma 
mudança no cenário nacional e mundial que 
favoreceu a vitivultura de mesa, com o dólar 
mais valorizado e o mercado interno consumin-
do mais uvas o preço médio de 2012 e 2013 
ficam melhores do que de 2008 a 2011.

Por Newton Shun iti Matsumoto/Planvale – Petrolina/Pe

Perspectivas 2014 para viticultura 
do Vale do São Francisco

Ao mesmo tempo que aumenta o consumo 
de uvas no mercado interno, os consumidores 
se tornam mais exigentes e pagam mais por 
uvas premium e rejeitam uvas fracas. Portanto o 
nosso desafio para esse ano e futuro é produzir 
uvas de qualidade e para isso estamos definin-
do parâmetros sensoriais que definem o sabor 
da uva para o consumidor final.

Aqui na Fazenda Área Nova estamos incian-
do a implantação de uma área experimental 
de pesquisa & desenvolvimento no intuito de 
definir cientificamente o resultado de novas 
tecnologias e produtos que tem sido oferecido 
no mercado nacional e mundial. Principalmente 
de produtos alternativos que venham a substituir 
os agrotóxicos de uma forma tecnicamente e 
economicamente viável, uma vez que o con-
sumidor tem exigido cada vez mais a redução 
do uso de produtos químicos.

A eficácia do uso de produtos alternativos 
está em detectar o incidência de pragas/do-
enças na fase embrionária para iniciar a inter-
venção essa fase antes de atingir a exponencial 
de crescimento. Um exemplo conhecido é o 
funcionamento de bacillusthuringensis que só 
funciona bem quando usamos na lagarta no 
primeiro instar. E para isso precisamos detectar 
a presença da mariposa e sua ovoposição e 
então já inciar o controle.

O que estamos fazendo no Vale do São 
Francisco é criar tecnologias que sejam susten-
táveis num mundo cada vez mais exigente e 
com recursos naturais limitados.

O

oPiNiÃo
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oje, o Brasil é o maior produtor de 
laranja do mundo. Responsável por 
60% da produção mundial de suco 
de laranja, o país é também o cam-
peão de exportações do produto. 
Somente o Estado de São Paulo, prin-
cipal produtor da fruta, comercializou 
cerca de 328 milhões de caixas (40,8 
kg cada) na safra 2012/2013. 

A laranjeira é uma das árvores 
frutíferas mais conhecidas, cultiva-
das e estudadas no mundo. Como 
todas as plantas cítricas, a laranjeira 
é originária da Ásia, porém, há muitas 
controvérsias sobre o local. Alguns 
acreditam que seja uma fruta chine-
sa, devido ao nome científico (citrus 
sinensis) e também porque a primeira 
referência escrita sobre a fruta está 
em caracteres chineses, datada de 
2200 A.C., em registros do imperador 
Ta Yu, que escreveu sobre conheci-
mentos agrícolas de seu tempo. Ou-
tros afirmam que a laranja é indiana, 
pois a maior parte dos frutos cítricos é 
originária de regiões entre a Índia e o 
Himalaia, onde ainda  há variedades 
em estado silvestre. Alguns autores 
afirmam que a fruta teria sido levada 
para a África e para o sul da Europa 

Por larissa Straci

SaÚde No Prato

laranja: 
do pé para o mundo

trazida do leste asiático. E só chegou 
à América por volta do ano de 1500. 
Mas a fruta só começou a ser culti-
vada e comercializada em diferentes 
variedades na Europa e nas Américas 
na segunda metade do século 19. 

Laranja é saúde
“A laranja é fonte de vitamina C e 

A e de outros nutrientes importantes 
como  cálcio, potássio, sódio, fósforo. 
É rica em vitaminas do complexo 
B (tiamina, riboflavina e piridoxina)”, 
comenta a nutricionista Luciana Ma-
gri. Duas laranjas inteiras possuem a 
quantidade diária ideal de vitamina C 
para um indivíduo adulto. “O bagaço 
da laranja  também deve ser con-
sumido, pois causa saciedade (tira 
a fome) e é fonte de fibra insolúvel 
e solúvel para o organismo, o que 
melhora o trânsito intestinal e evita 
prisões de ventre”, enfatiza.

A melhor forma de consumir a 
laranja, segundo Luciana, é comer 
na mesma hora que a fruta for des-
cascada. “A vitamina C se perde ao 
entrar em contato com o ar (oxida). 
Ao optar por fazer um suco, a pessoa 
também deve descascar a laranja no 
momento do consumo. Quando não 
houver essa possibilidade, para ame-
nizar a perda da vitamina C, a fruta 
deve ser deixada sob refrigeração, já 

H
Faça você MeSMo

Pudim de Laranja
•4 laranjas grandes
•50 g de amido de milho
•40 g de açúcar
•1/2 litro de leite
•Casca de uma laranja
•1 colher (sopa) de licor 
de laranja

Misture o amido ao leite frio, 
adicione o açúcar, o suco 
de laranja coado, a casca 
de laranja ralada e o licor. 
Leve ao fogo baixo e mexa 
sempre no mesmo sentido. 
Tire o creme do fogo assim 
que engrossar. Umedeça 
uma forma de pudim e 
despeje o creme. Leve à 
geladeira por três horas. 
Desinforme e sirva.

receita: Luciana maGri

que esta retarda a oxidação.” 
Entre as variedades mais conheci-

das e mais consumidas no Brasil estão 
as variedades pera, bahia ou baiana,  
seleta e lima. “A lima pode estar na 
dieta de pacientes com problemas 
gástricos (gastrite e úlcera) e é um dos 
primeiros alimentos apresentados ao 
bebê após o leite materno”, especi-
fica a nutricionista.
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