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As embalagens de papelão ondulado WestRock para frutas oferecem alta resistência à umidade e rápida climatização, 
entregando mais segurança e proteção para as frutas chegarem com qualidade e sabor ao seu destino. Além disso, podem ser 
impressas com a alta qualidade HyGraphics, aumentando a diferenciação no ponto de venda e o destaque da sua marca.
 
O que nos move é vencer junto com você, impulsionando os seus negócios com soluções únicas que contribuam para 
aumentar as suas vendas, reduzir seus custos totais, minimizar os seus riscos e melhorar sua sustentabilidade.
 
Fale com nossa equipe de vendas e descubra nossas soluções: (19) 2846-9004.

Our role is to off er the best corrugated packaging solutions for your business.
WestRock Corrugated Packaging for fruits off ers great resistance to moisture and quick climatization, delivering more safety and protection so the fruits arrive with quality 
and fl avor at their destination. In addition, our packaging off ers the possibility of printing high quality HyGraphics, increasing the diff erentiation in the point of sale and 
highlighting your brand.
What moves us is winning together with you, driving your business with unique solutions that will help your sales, reduce your total costs, minimize your risks and improve 
your sustainability. We are ready to develop exclusive packaging solutions for your product. Contact us at +55 19 2846 9004.

Nosso papel é oferecer as melhores soluções em 
embalagens de papelão ondulado para o seu negócio.

westrock.com.br

419_wr_anun_fruta_287x380mm_03.indd   1 13/05/19   15:36



aPas 2019 - a maioR fEiRa 
suPERmERcaDista Do munDo

R econhecida internacio-
nalmente como a maior 
Feira supermercadista da 
atualidade, a APAS Show 
reúne todos os anos, toda 

a cadeia supermercadista do Brasil e do 
exterior em um evento totalmente seg-
mentado, com expositores de diversos 
países. 
O ano de 2019 trouxe à APAS – As-
sociação Paulista de Supermercados, 
que aconteceu entre os dias 06 a 09 de 
maio, em um espaço de 35 mil metros 
quadrados de exposição nos pavilhões 
do Expo Center Norte.
Cerca de 700 expositores nacionais e 
internacionais apresentaram seus pro-
dutos e serviços a mais de 74 mil ins-
critos na Feira.
Com o tema: “Super Hack – Hakeando 
o Supermercado”, a APAS Show 2019 
buscou debater a tecnologia no seg-

mento supermercadista. 
APAS Show anunciou uma parceria 
com a Apex-Brasil - Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investi-
mentos, que gerou na edição 2019 do 
evento um total de US$ 330.546 mi-
lhões de negócios entre empresas inter-
nacionais e brasileiras. 
O resultado traz à APAS Show 2019 
maior relevância internacional.
A Ceagesp, que é o maior mercado ata-
cadista da América Latina, abastece as 
principais redes de supermercados do 
País inteiro. Empresas que ficam na 
Central de abastecimento estiveram 
com estandes no evento. 
DeMarchi, Frugal, Itaueira, Trebes-
chi, Hetros, Canelas são algumas que 
marcam presenças todos os anos. Nesta 
edição, tiveram a participação, pela pri-
meira vez da Jaguacy Brasil e da New 
Ficher

diveRsas empResas da ceagesp estiveRam na apas 2019
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TRABALHAMOS COM TODOS OS
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL

PME Porte I

27R$
,00

mensais por beneficiário

Porte II

23R$
,00

mensais por beneficiário

Individual

49R$
,00

mensais por beneficiário

PF
no boleto

Individual

45R$
,08

mensais por beneficiário

PF
no cartão
15% DE DESCONTO.
CARÊNCIA DE 24H 
PARA TODOS OS 
PROCEDIMENTOS

11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

COBERTURA:       
Urgência – 24 horas (inclusive aos sábados, domingos 
e feriados)   
Consultas       
Limpeza, profilaxia e aplicação de flúor
Raios-X panorâmicos e periapicais    
Tratamento de gengiva     
Tratamento para crianças     
Tratamento de canal      
Restaurações – obturações (de resina ou amálgama)  
Cirurgias – extrações (incluindo o dente do siso)  

NOVAS COBERTURAS ADICIONAIS:
Clareamento de dente desvitalizado
Mantenedor de espaço fixo e móvel
Radiografias de ATM
Fechamento de diastemas
Telerradiografia frontal
Dessensibilização dentária
Enxertos gengivais e ósseos
Cirurgia com finalidade de tracionamento dentário
Documentação periodontal básica e em mídia digital
Instalação de aparelho ortodôndico

casadocorretor

11 4172-511511  2245-3008
11  2245-3009
11  2245-3010

evento

a empresa TecBan, que está há 36 anos, líder 
na Gestão  de redes  de autoatendimento 
em locais de acesso público e a maior rede 
nacional multibanco. Hoje, ela atende 
mais de 23 mil caixas eletrônicos em mais 
de13 mil lojas de atendimentos espalhados 
em todo o País, não poderia ficar de fora 
do maior evento supermercadista do 
mundo, a APAS 2019.
Com um estande na Feira, a Tecban 
trouxe algumas novidades para o 

segmento. Com o lançamento para o 
varejo o caixa-eletrônico que permite ao 
dono do estabelecimento fazer depósitos 
no equipamento. O dinheiro depositado, 
depois de creditado na conta do varejista, 
pode ser sacado pelo cliente final. A ideia 
da TecBan é ter um caixa eletrônico com 
rápido giro e reduzir os custos de transporte 
inerentes ao processo sempre arriscado de 
retirar o dinheiro dos estabelecimentos e 
levar para custódia.

tEcban tRaz noviDaDEs 
no EvEnto Da aPas 2019

8 eNTRePOsTO  I   2019 | www.JORNALeNTRePOsTO.cOM.bR



gastronomiaevento www.JORNALeNTRePOsTO.cOM.bR |  2019   I  eNTRePOsTO  9

Começou no dia 15 de maio e vai até 25 de 
agosto, o Festival de Sopas da Ceagesp. O 
Festival oferecerá semanalmente sete tipos de 
sopas, incluindo a famosa Sopa de Cebola, 
sucesso na cidade há mais de cinco décadas. 
Neste ano, o valor que dá direito a tomar 
todas as sopas quantas vezes quiser será de 
R$ 43,90 por pessoa (não há cobrança de 
taxa de serviço). 
As bebidas, as sobremesas e os itens da mesa 
de antepastos são cobrados à parte. Crianças 
de até cinco anos não pagam. 
Endereço: Espaço Gastronômico Ceagesp. 
Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, 
altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina)

Um dos eventos gastRonô-
micos mais conhecidos do 
inveRno paUlista

comEça 
fEstival 
DE soPas 
Da cEagEsP - 
EDição 2019



campo

nos últimos meses a banana 
tem sido parte da pauta 
política e econômica bra-
sileira. Como explicar a 
presença de uma fruta em 

questões relevantes de comércio exterior e 
até como motivo para detalhada busca in-
quisitiva a respeito das atividades econômi-
cas de um Presidente da República.
Aos mais jovens cabe explicar que a produ-
ção de bananas sempre esteve diretamente 
ligada ao “desenvolvimento” da América 
Latina e para entender um pouco da his-
tória e a complexidade da bananicultura é 
indispensável a leitura de obras de Gabriel 
García Marquez, Miguel Ángel Asturias, 
Neruda e principalmente os livros “Mami-
ta yunai” de Carlos Luiz Fallas e a obra de 
Peter Chapman, autor do livro: Banana. 

a partir de abril, os ovos 
comercializados no 
estado de Pernambuco 
deverão conter em suas 
cascas a rastreabilidade do 

produto. 
A medida de identificação individual 
dos ovos busca levar mais segurança 

alimentar aos consumidos. Dessa 
maneira será possível visualizar a 
validade de cada unidade do alimento. 
A mudança aconteceu mediante a 
publicação do decreto N° 47.015, que 
entrou em vigor no dia 18 de janeiro 
de 2019, com prazo de 90 dias para 
adequação dos produtores.

os DEsafios 
EstRutuRais Da 
bananicultuRa 
bRasilEiRa

RastREabiliDaDE DE alimEntos
O processo de identificação é rápido, 
seguro, moderno e econômico. É 
realizado por codificadoras, contendo 
jatos de tinta com grau alimentício.

consUmidoR mais exigente

Adquirir um alimento de uma indústria 
que garante a rastreabilidade, dá mais 
segurança ao consumidor. Hoje, o 
consumidor está bem informado 
e exigente, procurando produtos 
diferenciados e de boa procedência.
Além dos ovos, alimentos como frutas 
e vegetais também tem sido alvo de 
legislações sobre rastreabilidade. Em 7 
de fevereiro de 2018 entrou em vigor a 
instrução normativa conjunta N° 2 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
que dispõe sobre “os procedimentos 
para a aplicação da rastreabilidade ao 
longo da cadeia produtiva de produtos 
vegetais frescos destinados à alimentação 
humana” em todo o território nacional.

meRcado em expansão

Diante do maior rigor das legislações 
vigentes em relação a rastreabilidade de 

produtos, as empresas que trabalham 
com soluções industriais focadas na 
rastreabilidade de produtos veem 
grandes oportunidades de crescimento 
ao longo dos próximos anos.
A tendência é que todos os alimentos 
passem a ser rastreados, atendendo 
as exigências das legislações vigentes 
e proporcionando mais segurança 
alimentar.
Leia as legislações na integra:
Decreto N° 47.015 de 18 de janeiro de 
2019.
Instrução Normativa Conjunta N°2 de 
07 de fevereiro de 2018.

        dr. Fernanda Ferreira
       supervisora e nutricionista

Como a United Fruit Company mudou o 
mundo (tradução livre).
O leitor mais atento deve estar perguntan-
do: O que esse breve relato histórico tem a 
ver com a bananicultura brasileira? A res-
posta parece complexa, mas é até simples. 
Trata-se de estabelecer qual é o  modelo de 
cultivo de bananas deverá ser adotado no 
país e a quais mercados este modelo poderá 

atender.
A bananicultura altamente tecnificada, 
como vemos hoje nos países da América 
Central, na Colômbia e Equador carrega 
em seu DNA uma série de tragédias socio-
ambientais, que iniciaram desde o plantio 
despretensioso realizado pelo construtor 
Minor C. Keith, cujo objetivo era apenas 
produzir a fruta para a alimentação dos 

operários que trabalhavam na ferrovia, até 
transformar-se na principal fruta produzida 
e consumida no mundo.  
A bananicultura tecnificada implantada 
nestes países é basicamente de apenas cul-
tivares do subgrupo cavendish (nanica ou 
caturra),  destinadas a exportação aos mer-
cados dos Estados Unidos, Europa e China 
e a produção geralmente está localizada em 
áreas do trópico úmido, altamente favorá-
vel a incidência de fungos, como a Sigatoka 
Negra, que demandam até 55 pulverizações 
aéreas por ano para o controle de patóge-
nos. 
Com o advento das certificações socioam-
bientais, nas três ultimas décadas e a pressão 
do consumidor a respeito da internalização 
das externalidades negativas ou a aplicação 
de medidas mitigadoras de impacto am-
biental, as empresas transnacionais exibem 
orgulhosas os certificados de adequação 
aos escopos aplicados. Ao consumidor ge-
ralmente fica a informação a respeito da 
rastreabilidade, da ausência de resíduos nas 
frutas e a certeza que um check list fora 
aplicado e determinado a “conformidade” 
da fruta enviada.
Neste contexto, é inegável imaginar que 
uma aplicação semanal de triaziós, estrobi-
lurinas, benzimidazóis, entre tantos outros 
agrotóxicos, não deixem profundas sequelas 
no ecossistema.

 Jeferson magário
 presidente da conaban
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O Governo Federal anunciou no dia 
29 de abril, no evento da Agrishow, 
em Ribeirão Preto, interior de São 
Paulo, R$ 1 bilhão para o Seguro 
Rural do Plano Safra 2019/2020, 
que será lançado no dia 12 de junho. 
Com o anúncio, a verba destinada 
ao Seguro Rural aumentará. 
Atualmente, é de R$ 440 milhões 

no Plano Safra 2018/2019. 
A ministra Tereza Cristina já vinha 
defendendo o aumento dos recur-
sos para resguardar os produtores 
em caso de prejuízos na safra, prin-
cipalmente quando provocados por 
mudanças climáticas e, assim, aten-
der a um número maior de benefi-
ciários.

o 
Centro de Integra-
ção Empresa-Escola 
– CIEE deu início às 
primeiras turmas de 
aprendizes do arco 

Agronegócio e Mecanização. 
Os dezesseis jovens já iniciaram 
suas atividades dentro das corpo-
rações, entre elas, na Ester Agroin-
dustrial, em Cosmópolis, a ação é 
uma resposta da instituição às 
empresas parceiras que têm soli-
citado a capacitação de mão-de-
-obra para o setor da economia 
que já representa 32% da balança 
comercial do país.
Os novos cursos têm como obje-
tivo dar oportunidade para jovens 
cadastrados no programa “Jovem 
Aprendiz” entre 18 e 24 anos in-
completos. 
A previsão é que em 2020 o arco 
tenha cinco mil jovens em capaci-
tação e figure entre os três princi-
pais programas de aprendizagem 
da instituição, ficando atrás ape-
nas do Administrativo e Comércio 
e Varejo, que contam hoje com 54 

mil e 13 mil jovens, respectivamen-
te. CIEE 55 anos - Transformando 
vidas, construindo futuros. 
“O agronegócio corresponde a 1/4 
da riqueza do Brasil. Com todo 
esse potencial pretendemos cada 
vez mais inserir os jovens no mer-
cado de trabalho esse segmen-
to que é tão importante no país”, 
explica Ricardo Marge, Gerente 
Regional de São Paulo Sudeste e 
Agronegócio.
Desde sua fundação, há 55 anos, 
o CIEE se dedica à capacitação 
profissional de estudantes por 
meio de programas de estágio. 
Em 2003, abriu uma nova frente 
socioassistencial com a aprendiza-
gem. 
Atualmente, administra o estágio 
de mais de  200 mil estudantes e a 
aprendizagem de mais de 100 mil 
adolescentes e jovens. 
Em paralelo, mantém uma série de 
ações socioassistenciais voltada à 
promoção do conhecimento e for-
talecimento de vínculos de popu-
lações prioritárias.

ciEE sE Lança no aGRonEGócio

gOveRNO FedeRAL ANuNcIA R$ 1 bILhÃO PARA O 
seguRO RuRAL dO PLANO sAFRA 2019/2020

a Cargo X, startup 
brasileira fundada em 
2013, com o objetivo de 
gerar eficiências por meio 
do uso de tecnologia 

e inteligência artificial no setor de 
logística do Brasil, foi reconhecida em 
um prêmio internacional, oferecido por 
um dos maiores fundos de investimento 
do setor, na categoria Cadeia de 
Suprimentos.
Atualmente, são 12 escritórios da 
organização espalhados pelo Brasil 
dedicados ao produto Agro. A escolha 
das startups indicadas para o Innovation 
Awards é baseada em diferentes 
indicadores, entre eles, as tendências de 
mercado que irão revolucionar o setor 
no curto, médio e longo prazo.
No Brasil, o setor Agro é responsável 
por uma importante parcela do PIB – 
Produto Interno Bruto, o que reflete 
a relevância da criação de novas 
tecnologias e inovações para este 
mercado.
Neste contexto, a Cargo X é responsável 
por conectar as empresas e fazendas 
que precisam escoar seu produtos para 
diversas regiões do País e realiza tal 
movimento por meio de tecnologias 
como Machine Learning, capaz de 
fazer uma conexão com caminhoneiros 
autônomos e pequenos frotistas.

S“Estamos animados com o 
reconhecimento oferecido pelo 
AgFunder, pois ele reforça nosso 
compromisso de criar uma proposta de 
valor para caminhoneiros autônomos 
e pequenos frotistas, sem deixar de 
prestar um bom trabalho para as 
empresas embarcadoras. Seguimos 
firme no objetivo de expandir cada vez 
mais nossas operações no setor Agro”, 
afirma Federico Vega, CEO e fundador 
da CargoX. 

caRgox

Startup brasileira fundada em 2013, 
com o objetivo de se tornar a maior 
empresa de tecnologia e revolucionar 
o setor de transporte e logística do 
país. A startup oferece uma forma 
inteligente de transportar cargas para 
os 250 mil caminhoneiros autônomos 
ou proprietários de pequenas frotas 
cadastrados na plataforma, conectando-
os diretamente com os embarcadores. 
Com, cerca de 300 profissionais do 
Brasil e EUA, a companhia cresce 20% 
ao mês e tem a promessa de se tornar o 
próximo unicórnio brasileiro em 2019 
de acordo com o relatório da New York 
Times e CB Insights.

caRgoX é REconhEciDa Em 
PRêmio intERnacional 
PoR inovação no sEtoR 
agRo
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A partir do mês de maio começa a fi-
car forte a comercialização de carambolas 
no Entreposto paulistano. A previsão é 
que permaneça assim até agosto, ou seja, 
durante esse período o preço fica mais em 
conta, por causa da demanda. Já em se-
tembro, a produção começa a diminuir. 

Na empresa, Nipo Brasileira, por 
exemplo, que está há mais de 50 anos em 
atividade, a fruta é vendida em embala-
gens de 300g, tendo a média do preço de 
8 a 10 reais e 500g , podendo chegar a R$ 
18,00. 

Ela traz a carambola de Mirandópolis, 
a 530 km de distância da cidade de São 
Paulo. A cidade é a maior produtora do 
Estado de São Paulo. 

Cerca de 1,6 mil quilos da fruta são 
produzidas semanalmente na região.

“Na nossa região, há boa luminosi-

dade, temperatura adequada a adubação 
é feita pelos produtores rurais e a água é 
fornecida pela chuva, substituindo a irri-
gação. O que tem influenciado a produti-
vidade são os acumulados desde o ano pas-
sado. Os últimos anos têm sido bom para 
essa cultura”, é o que ressalta o engenheiro 
agrônomo Edgar Bortoli dos Santos.

Os principais municípios que forne-
cem carambola para o Entreposto da ca-
pital ficam no interior do Estado de São 
Paulo, como: Vista Alegre do Alto (47%), 
Taquaritinga (12%) e Monte Alto- SP 
(9%).

A carambola tem uma participação sig-
nificativa nas vendas da Ceagesp. De acor-
do com o balanço realizado pela Compa-
nhia, em 2018, foram movimentadas mais 
de 3,5 mil toneladas, o que representou 
algo próximo de 18 milhões de reais.

d e acordo com tabe-
la de sazonalidade, 
a oferta de pimenta 
a partir do mês de 
abril começa a di-

minuir depois de um período forte no 
primeiro trimestre deste ano. 

Na empresa Comércio de Pimenta 
Akira Ltda, que está há mais de 20 anos 
na Ceagesp, é possível encontrar diversas 
variedades como dedo-de--moça, mala-
gueta, pimenta-de-cheiro, entre outras. 
A empresa, que fica localizada no Pavi-
lhão MLP - Mercado Livre do Produtor, 
comercializa produtos que vêm de várias 
regiões e também fora do Estado de São 
Paulo, como Bahia, Goiás e Paraná.

“A partir de agora, o normal é de au-
mentar as vendas por causa da diminui-

ção do produto. Isso por conta do clima 
frio desta estação. Consequência disso, a 
qualidade fica prejudicada e as varieda-
des diminuem muito”, é o que explica a 
proprietária Keila Kagohara.

Na empresa Agrícola Leal, as pimen-
tas são vendidas em caixas de 10 quilos. 
A Dedo-de-moça, por exemplo, ela pode 
ser encontrada na faixa de 40 reais, a 
graúda. Já a Cambuci, a média varia algo 
em torno de 50 reais.

A pimenta é um dos produtos im-
portantes na comercialização da Cea-
gesp.De acordo com o balanço realiza-
do pela Companhia, em 2018, foram 
vendidas mais de 6 mil toneladas da 
especiaria, o que gerou uma movimen-
tação financeira de mais de 24 milhões 
de reais.

Junho mElhoRa ofERta 
DE caRambola no EtsP

clima DEiXa ofERta baiXa
DE PimEnta na cEasa DE sP
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O caquizeiro de frutos comestíveis é 
originário da Ásia, onde é cultivado há 
séculos, notadamente na China e Japão. 
A partir dessas regiões, espalhou-se 
por outros continentes, onde há clima 
temperado e subtropical.

No Brasil, há evidências de que a 
primeira plantação de caquis ocorreu em 
São Paulo, por volta de 1890 e depois 
concentrou-se principalmente nas regiões 
Sudeste e Sul, mais especificamente no 
Rio Grande do Sul e São Paulo.

Na região de Sorocaba, que inclui 
os municípios de São Miguel Arcanjo, 
Guapiara e Piedade, a cultura do caqui 
tem se expandido muito nos últimos 
anos.

Existem diversos tipos de caquis, entre 
eles: o rama forte, o giombo o chocolate 
e o fuyu.

A nossa produção ocorre nas 
proximidades da cidade de Piedade e o 
tipo de caqui por nós cultivado é o fuyu.

A safra do caqui fuyu acontece uma 
vez ao ano, no período de abril a julho. O 
processo da produção inicia-se em agosto 
com a poda das árvores, desinfecção e 

análise do solo. Em outubro/novembro, 
os primeiros brotos dos frutos começam 
a surgir em sincronia com o crescimento 
das folhas. Nessa fase é realizada a análise 
das folhas para adequação da nutrição 
das árvores, que é feita diretamente no 
solo por meio de fertirrigação e também 
nas folhas, pela pulverização. É mínimo o 
uso de agrotóxicos.

Em janeiro, após o crescimento dos 
frutos, procedemos ao ensacamento 
individual dos mesmos, para proteção 
contra pássaros, insetos e fungos. A 
colheita tem início em abril, sendo o pico 
da produção em maio, mês que acontece 
a Festa de Caqui Fuyu de Piedade.

Esse evento possibilita o contato 
direto da sociedade com o fruto, que 
é rico em sais minerais, carboidratos, 
vitaminas A e C e pode ser saboreado 
“in natura” ou em pratos como bolos, 
biscoitos ou geleias.

FONTES: 

Ref bibliográfica. Cultura do 
Caquizeiro. Martins FP,Pereira FM,1989

PiEDaDE, a tERRa Do caqui

atualmente, a agricultura 
enfrenta diversos 
problemas e críticas 
decorrentes do 
crescimento da demanda 

populacional por alimento, a falta de 
espaços produtivos nos campos agrícolas, 
e os desperdícios ligados a logística, desde 
o transporte da área produtora até a mesa 
do consumidor.

De acordo com a ONU, até 2050 a 
produção mundial de alimentos precisaria 
aumentar em cerca de 60%, para alimentar 
os mais de nove bilhões de habitantes que 
o planeta Terra deverá ter.

A partir desses problemas enfrentados 
pela agricultura convencional, Dickson 
Despommier, microbiologista da 
Universidade de Colúmbia (USA), e 
Hubert de Bom, agrônomo e cientista 

em vegetais do centro de estudos francês 
- CIRAD disseminaram o conceito de 
fazendas verticais.

Segundo Despommier (2009) o 
modelo prevê o cultivo de frutas (tomates, 
pepinos, morangos, melões e pimentões), 
hortaliças (espinafres e alfaces), e legumes 
(feijões verdes), através de uma rede de 
hidroponia e aeroponia, além de propiciar 
o desenvolvimento de pisciculturas 
(criação de peixes) e aquiculturas, 
totalmente interligados em um edifício 
autossustentável de 30 andares, capaz de 
alimentar cerca de 50 mil pessoas.

Esse modelo, também surge para sanar 
os problemas que a agricultura enfrenta 
com a sua logística atual. Pois, segundo 
Freitas, a logística de hoje, é resultado 
de uma política de infraestrutura que foi 
desenvolvida de maneira desorganizada, 

sem planejamento de custos e 
produtividade. 

Logo, as fazendas verticais surgem 
como solução, visto que, podem ser 
implementadas no meio de centros 
urbanos, sendo que assim, também 
ajudam a revitalizar áreas abandonadas ou 
degradadas.

Logo, as fazendas verticais se 
tornam grandes exemplos de processos 
equilibrados, no qual todas as peças se 
encaixam formando um grande sistema 
tecnológico interligado, em que todos os 
processos acontecem simultaneamente em 
um único edifício.

Dessa forma, as fazendas verticais 
constituem novos ambientes de produção

agrícola gerando alternativas e soluções 
para os problemas enfrentados pela 
agricultura convencional. 

Francisco José cordeiro cardoso
engenharia agrícola FeagRi - Unicamp

a solução PaRa os PRoblEmas EnfREntaDos PEla agRicultuRa convEncional no século XXi

fazEnDas vERticais

agro

milena hachul
engenheira agrônoma
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a fruticultura brasileira é 
uma das mais diversifi-
cadas que existe e a área 
de cultivo chega a supe-
rar mais de 2 milhões de 

hectares, gerando um expressivo resultado 
em termos de geração de emprego e renda 
no campo, na agroindústria, em toda a ca-
deia produtiva. 

A Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) e a Associação 
Brasileira dos Produtores Exportadores de 
Frutas e Derivados (ABRAFRUTAS) lan-
çaram, recentemente, em 2018, o inédito 
relatório Cenário Hortifruti Brasil. Nele 
traz o panorama nacional da produção de 
frutas e hortaliças, responsáveis por grande 
parte dos alimentos consumidos todos os 
dias no País. Na fruticultura, por exemplo, 
os dados mostram que o setor consegue 
empregar mais de 6 milhões de trabalha-

dores.
O Brasil que é um dos maiores produ-

tores mundial na fruticultura, ocupando a 
terceira posição, logo atrás, respectivamen-
te, da Índia e da China, porém, em relação 
à exportação, o País ocupa, apenas, a 23ª 
posição do ranking dos países que mais ex-
portam frutas no mundo. 

De acordo com os dados da ABRA-
FRUTAS, as exportações de frutas tiveram 
alta significativa no primeiro trimestre 
de 2019. De janeiro a março deste ano, 
foram exportadas 218,231 toneladas de 
frutas, aumento de 15% sobre o montan-
te embarcado no mesmo período do ano 
passado (189,8235). As receitas cresceram, 
significamente, em 9%, US$ 173,19 mi-
lhões, ante US$ 158,86 milhões no mes-
mo período de 2018.

Um dos itens que coloca o País em desta-
que em cenário mundial é a citricultura. 

LARANJA,
SUCO QUE RENDE 
FINANCEIRAMENTE 
AO PAÍS

O Brasil é o maior produtor e exporta-
dor de laranja do mundo, seguido de China, 
União Europeia, Estados Unidos e México. 

Por ano, de acordo com o último levan-
tamento realizado pelo IBGE - Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística, em 2017, 
foram produzidas mais de 17 milhões de 
toneladas da fruta. 

O Estado de São Paulo tem uma parcela 
mais que importante, já que sozinho é res-
ponsável por cerca de 77% de toda produção 
nacional, com 13 milhões de t. Só para se 
ter ideia, Minas Gerais, segundo maior pro-
dutor, produziu no mesmo período, cerca de 
950 mil t e Paraná com 870 mil t. 

O município do interior paulista, Casa 
Branca, localizado na Região de Campinas, 
foi o maior produtor do Brasil obtendo a 
marca de 564,6 mil toneladas, gerando um 
valor financeiro de R$228,6 milhões para a 
região. 

A fruta é muito comercializada, princi-
palmente, em forma de suco para exporta-
ção. O País representa 81,5% do comércio 
mundial de suco de laranja, com cerca de um 
milhão de toneladas anuais. 

Os Estados Unidos são os principais 
compradores do suco nacional. Os embar-
ques brasileiros totais de suco de laranja 
concentrado, congelado, em 2018, para o 
exterior foram de 741.042 toneladas. Os vo-
lumes exportados nesta temporada somaram 
US$ 1,3 bilhão. 

Entretanto, se comparado com a safra 
anterior, obteve uma queda de 13% nos 
nove primeiros meses da safra 2018/2019 
(julho de 2018 a março de 2019). 

“A tendência de redução tem se manti-
do em consonância com os fundamentos do 
mercado”, diz o diretor-executivo da Asso-
ciação Nacional dos Exportadores de Sucos 
Cítricos, CitrusBR, Ibiapaba Netto.

fRuticuLtuRa
GERA RENDA E EMPREGO NO PAÍS

citRicuLtuRa
SETOR COLOCA O PAÍS EM DESTQUE

ESTADOS

são Paulo

minas gERais 

PaRaná

bahia 

sERgiPE  

ÁREA COLHIDA

  402.996

     38.409  

      24.035 

      49.778 

     38.004  

PRODUÇÃO (t)

13.357.732 

951.240  

871.236 

665.986 

421.353  

Fonte: IBGE

pRoDução bRasiLEiRa DE LaRanja

 guilherme araujo
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Fonte: IBGE

 A Associação Nacional dos Exporta-
dores de Sucos Cítricos (CitrusBR) participou 
entre os dias 08/05 a 17/05 da missão brasilei-
ra organizada pelo Ministério da Agricultura 
(MAPA) e Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), e que poderá abrir mais espaço para o 
suco de laranja nacional no mercado chinês. Em 
paralelo às negociações do governo brasileiro, o 
diretor-executivo da entidade, Ibiapaba Netto, 
esteve reunido com entidades locais que mostra-
ram intenção de apoio aos pleitos brasileiros, o 
que pode acelerar os entendimentos. “O gover-
no tem feito a parte dele, que é levar o assun-
to para discussão com o governo chinês e nós 
temos feito a nossa construindo alianças locais”, 
explica Netto. 

 “Estivemos reunidos com a Associação Chi-
nesa de Bebidas, que representa mais de 80% de 
toda a indústria local e com Câmara Chinesa 
de Comércio de Importação e Exportação de 
Alimentos e estabelecemos uma agenda que, 

ao que tudo indica, será muito importante para 
sensibilizar Pequim”, diz. O tema em questão é 
a chamada “tarifa de temperatura”, um gatilho 
que é disparado caso o suco chegue à aduana 
chinesa numa temperatura mais quente dos 18 
graus Celsius negativos. “A tarifa de importação 
literalmente dispara de 7,5% para 30%, o que é 
muito ruim”, explica o diretor. 

 Segundo ele, isso inviabiliza investimen-
tos em terminais locais para receber o produto 
a granel, que é entregue entre 8 graus Célsius 
negativo e 10 graus Célsius negativos no caso 
do Suco Concentrado (FCOJ) e zero graus e 2 
graus positivos para o suco em sua diluição natu-
ral (NFC). Atualmente, as vendas são realizadas 
por navios containers, com o suco embarcado 
em tambores. “É importante que as empresas te-
nham a opção de exportar a granel e essa mensa-
gem foi levada ao governo chinês por nós e pelo 
governo brasileiro, o que envolve a possibilidade 
de investimentos”. 

missão comERciaL
SUCO BRASILEIRO NA CHINA

LaRanja
O MAIS VENDIDO NA CEAGESP

Fonte: IBGE

 De acordo com o balanço realizado pela 
Companhia de abastecimento de São Paulo, a 
Ceagesp, em 2018, o mercado movimentou 
mais de 1,6 milhão de toneladas de frutas. Isso 
representa cerca da metade de tudo o que foi 
comercializado no Entreposto paulistano. 

A laranja é o produto mais vendido, no 
Entreposto paulistano. Ela ocupa a primeira 
colocação do Ranking dos Produtos Mais 
Vendidos em Toneladas, ficando à frente de 
outros itens importantes como batata e toma-
te. No ano passado, por exemplo, foram con-
tabilizadas mais de 270 mil t. Algo em torno 
de 392 milhões de reais em valor financeiro 
da fruta. Entretanto, no Ranking dos Pro-
dutos Pelo Valor Financeiro, a laranja ocupa 
a terceira colocação, ficando atrás do tomate 
(R$ 705 milhões); e da maçã (480 milhões), 
respectivamente. 

Em comparação com 2017, as vendas fi-
caram um pouco abaixo, já que foram conta-

bilizadas 280 mil t.
Segundo a tabela de sazonalidade, o perí-

odo de maior produção no ETSP, no caso da 
laranja lima é a partir do mês de julho e per-
manece até outubro, novembro já começa a 
diminuir a quantidade. A forma de comercia-
lização da fruta, no Entreposto, é geralmente 
utilizada através por caixas de 18 Quilos.

As variedades mais comercializadas são: 
Pera (73%), Lima (16%), Baía (3,33%) e a 
Seleta (3,23%). As cidades que mais enviam 
laranja pera para o Entreposto Terminal de São 
Paulo são: Limeira – SP (19%), Conchal – SP. 
A citrícola e atacadista Lucato, por exemplo, 
contabiliza mais de meio século produzindo 
frutas cítricas. Os anos de dedicação renderam 
a liderança no setor de laranjas e tangerinas e o 
pioneirismo em técnicas de cultivo e distribui-
ção. Atualmente, a capacidade produtiva da 
empresa ultrapassa 30 mil toneladas de citros 
de diversas variedades colhidos por ano.

especial

são Paulo é 
REsPonsávEl 
PoR 77% Da 
PRoDução 
nacional DE 
laRanJa

08 DE Junho é 
comEmoRaDo 
o Dia Do 
citRicultoR

PoR ano, o País 
PRoDuz mais 
DE 17 milhõEs 
DE tonElaDas 
Da fRuta
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LaRanja PeRa 
essa variação da fruta possui um sabor adocicado e um tamanho mais 
reduzido em comparação às outras. seu uso é indicado para a preparação 
de sucos e também in natura.

LaRanja Bahia 
também conhecida como laranja-de-umbigo em seu estado de origem, a 
bahia, essa laranja é bem fácil de ser descascada e não possui sementes.

LaRanja Lima 
entre as laranjas, essa é a que apresenta o menor teor de acidez. seu sabor 
é adocicado e suave. por esse motivo, é a mais indicada para as pessoas que 
apresentam problemas digestivos

LaRanja seLeta
o fruto, que pode ser globoso ou oval, tem tipicamente de 6,5 a 9,5 cm de 
largura e amadurece com uma coloração entre o laranja e o amarelo. 

sazonaliDaDE

técnica cRiaDa na unicamp toRna o suco DE LaRanja ainDa mais sauDávEL

Uma dupla de pesquisadores da Uni-
camp que deu um jeito de aumentar a dispo-
nibilidade, na bebida, de uma de suas molé-
culas que mais nos fazem bem: os polifenóis.

Essas substâncias têm ação antioxidante. 
Protegem as células do organismo contra 
danos causados por radicais livres, molécu-
las instáveis que podem se unir às células e 
detoná-las. 

A ingestão desses micronutrientes ajuda, 
por exemplo, a desacelerar o processo natural 
de envelhecimento celular e a prevenir doen-
ças como o câncer.

O problema é que, nos alimentos (veja 
ao lado), eles estão associados a moléculas 
complexas que muitas vezes impedem nosso 
organismo de aproveitá-las. 

“Os polifenóis são normalmente ligados 
a açúcares e outros componentes químicos, o 

que reduz suas interações com as células”, diz 
a engenheira de alimentos Gabriela Macedo, 
orientadora da pesquisa. Ou seja, você pode 
até ingerir o alimento, mas, “agarrada” a ou-
tras coisas, a substância não faz efeito.

A solução criada pela pesquisa foi usar a 
enzima produzida por um fungo para que-
brar essas moléculas maiores e deixar os poli-
fenóis mais “soltinhos”. 

A proporção da molécula livre no suco 
concentrado de laranja — aquele vendi-
do em supermercados — aumentou em 
17% e o poder antioxidante da bebida, em 
até 70%. E esse suco transformado presta? 
“Analisamos o pH, o sabor e a quantidade de 
vitamina C da bebida e nada foi alterado”, 
conta Macedo.

A equipe das pesquisadoras já patenteou 
a descoberta. 

Juliane silveira

Mesmo o País sendo forte na produção e 
exportação da fruta, um fator que, infelizmente, 
prejudica alcançar números ainda maiores, são 
as pragas. De acordo com o informativo dispo-
nível no site da Agência de Defesa e Inspeção 
Agropecuária de Alagoas, nele explica que cau-
sado pela bactéria Xanthomonas axonopodis pv. 
citri, o cancro cítrico ataca todas as variedades e 
espécies de citros e constitue-se numa das mais 
graves doenças da citricultura brasileira. 

Até o momento, não há medidas de contro-
le capazes de eliminar completamente a doen-
ça.  As plantas quando infectadas e a eliminação 
da bactéria de uma área exige a erradicação das 
plantas doentes e das demais suspeitas de conta-
minação. 

Segundo o levantamento divulgado, em 
agosto do ano passado, pelo Fundecitrus mostra 
que o cancro cítrico afeta 11,71% das árvores do 
parque citrícola de São Paulo e Triângulo e Su-
doeste Mineiro, o que corresponde a cerca de 23 

milhões de árvores. Para o pesquisador do Fun-
decitrus Franklin Behlau, o aumento era espera-
do, uma vez que o programa de erradicação da 
doença sofreu sucessivas mudanças nos últimos 
anos, que reduziram seu rigor até culminar com 
sua extinção, em 2017. 

Além disso, a adoção em São Paulo do status 
fitossanitário de Área sob Sistema de Mitigação 
de Risco (SMR), em fevereiro do ano passado, 
passou a permitir a existência de plantas com 
sintomas nos pomares do estado. Minas Gerais, 
no entanto, manteve o status de Área sob Erra-
dicação ou Supressão.Pesquisadores da Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio 
Claro e de São José do Rio Preto, em colabora-
ção com colegas da University of Groningen, da 
Holanda, identificaram uma série de compostos 
capazes de inibir a ação do cancro cítrico. 

Os resultados do estudo foram apresentados 
no “Biobased Economy Workshop”, realizado 
nos dias 5 e 6 de abril, na Fundação. 

cancRo
O GRANDE VILÃO NA PLANTAÇÃO

fRuta
TIPOS DE LARANJAS
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especial

supERmERcaDos fazEm campanha paRa pRomovER fRutas cítRicas

no mês de junho, a 
PMA (Produce Ma-
rketing Association) 
realiza a campanha sa-
zonal de promoção das 

frutas cítricas em 15 redes de supermerca-
dos no Brasil para aumentar o consumo 
na época de safra.  

Com apoio da Associação Brasileira de 
Citrus de Mesa (ABCM), o objetivo prin-
cipal é instruir o consumidor e aumentar 
o consumo de frutas, através da experiên-
cia de sabor e variedade. 

Nos pontos de venda haverá degusta-
ção, distribuição de receitas e ações pon-
tuais como encontro com produtores para 
conhecer o ciclo de plantio e colheita das 
frutas. 

“O papel da PMA no Brasil é facilitar 
a construção de ações estratégicas com e 
entre seus associados, produtores e varejis-
tas. Nosso foco é promover a alimentação 
saudável e aumentar o consumo de frutas, 
legumes e verduras. Segundo números da 
ABCM, a venda de cítricos in natura no 
mercado interno gera US$1,8 bilhões, en-
quanto as exportações US$ 73 milhões. Já 
a indústria de sucos movimenta US$2,2 

bilhões”, explica Giampaolo Buso, presi-
dente do conselho PMA Brasil.A campa-
nha de citrus será realizada em 15 redes 
varejistas em todo país: rede Oba, rede 
S.Paulo, Walmart, Mercadorama, BIG, 
Hiper Bom Preço, Nacional, Todo Dia, 
Maxi Atacado, Sam´s Club, Sacolão da 
Santa, Carrefour, Mambo, Nordestão e 
Hortifruti Natural da Terra.

 “Acredito que nos dias de hoje a im-
portância de trazermos novas experiências 
seja o diferencial para atrairmos consu-
midores para hábitos mais saudáveis. A 
campanha dos cítricos assim como de 
outras culturas chega para mostrar as mo-
dificações que o varejo vem realizando 
para agradar seus clientes”, explica Danilo 
Salles Menezes de Carvalho da rede Nor-
destão de Supermercados, há 46 anos no 
mercado, com nove lojas e mais de 1 mi-
lhão de clientes por mês. 

pma

A Produce Marketing Association 
(PMA) é uma associação de produtos agrí-
colas frescos e flores, fundada em 1949.
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JE – quais são os produtos fabri-
cados pela solpack/agronet?
Equipe solpack - Fabricamos 4 
seguimentos todos voltados para 
atender o Agronegócio, são eles:

•Raschelpack 

Raschelpack é a linha de sacaria 
Raschel da Solpack, fabricada em 
diversas opções de cores e tama-
nhos, com grande resistência à ten-
são, compressão e tração. 

•Multipack

A Multipack compõe a rede plástica 
tecida. A estrutura fabril da Solpack 
permite a personalização de diver-
sas cores e tamanhos da Multipack 
para vários tipos de utilização, com 
excelente resistência para o trans-
porte dos produtos, maior rendi-
mento, menor custo e mais agilida-
de no envase.

•Agrinet

As telas para sombreamento agrí-
cola Agrinet podem ser aplicadas 
em diversos projetos de cultivo 
de hortaliças, frutas, mudas, flo-
res e estufas, que necessitem de 
controle solar, homogeneidade no 
crescimento (plantas com desen-
volvimento semelhante) e produ-
tividade, evitando perdas por chu-
vas, ventos fortes ou insetos.
Compõe essa linha de produtos as 
telas: Freshnet, Preta, Mini Fresh, 
Branca, Ultranet e Construnet.

•Decornet

Multifuncionalidade é a principal 
característica das telas para som-
breamento Decornet, que propor-
cionam um ambiente fresco, sem 
impedir a passagem de ar, ofere-
cendo proteção contra o calor e os 
raios ultravioleta. 
A Decornet possui alta resistência 
mecânica, apresenta excelente ver-
satilidade para se adequar aos mais 
diferentes projetos arquitetônicos, 
proporcionando design inovador e 
de grande beleza. 
São utilizadas como elementos de-
corativos em projetos arquitetôni-
cos, estacionamentos, módulos de 
sombreamento em geral, além de 
sua aplicação em artesanato e ce-
nografia.

JE– quais os benefícios das sa-
carias Raschel?
Equipe solpack - Higienização e 
prevenção, evitando contato ma-
nual direto com frutos, legumes, 
laticínio etc. Reduz drasticamente 
os danos aos produtos acondicio-
nados.

JE – quais os tamanhos fabrica-
dos das sacarias Raschel e Re-
des multipack?
Equipe solpack - Sacarias Raschel 
de 2 a 30 kg, sendo que quando 
solicitado pelo cliente, fabricamos 
tamanhos personalizados para as 
diferentes finalidades e culturas.
As Redes Multipack são indicadas 
para embalar até 5 kg.

JE - Por que o mercado tem ne-
cessidade desse tipo de embala-
gem?

Equipe solpack - Para facilitar o 
processo de produção do cliente. 
Porque o mercado tem necessida-
de desse tipo de embalagem: leve, 
flexível, resistente, com preço bai-
xo, aumentando a rentabilidade do 
cliente e o valor agregado de seu 
produto. Para ajudar na logística 
do cliente oferecendo maior prati-
cidade. Para distinguir as culturas 
comercializadas, através de cores 
brilhantes e com tramas 
especiais que atendam a 
necessidade dos clientes. 
Por responsabilidade 
social e ambiental, pois 
o material é 100% 
reciclável. Por higiene 
e saúde, pois obede-
cemos às normas de 
vigilância sanitária, 
em relação aos aditivos utilizados.

JE – o que é embalagem 
automática?
Equipe solpack - As Sacarias Ras-
chelpack são embalagens que 
permitem o envasamento automá-
tico (sistema Permac), reduzindo 
custos com mão de obra e tempo 
operacional além da opção de inse-
rir o rótulo personalizado do clien-
te.

JE- quais são as formas de em-
balar com as redes multipack?
Equipe solpack - Podem ser usa-
das manualmente, em máquinas 
seloclip e automática.

JE – qual é o diferencial da Em-
presa solpack/agronet?
Equipe solpack - Possuímos Te-

ares de última tecnologia, temos ca-
pacidade produtiva para atender o 
mercado Nacional e demais países.
Temos funcionários especializados e 
treinados para desenvolver produ-
tos de alta qualidade, também uma 
equipe comercial de auto padrão 
para melhor atender nossos clien-
tes.
Nossos produtos são fabricados 
com Matéria Prima 100% virgem, 
com pigmentação orgânica, isentos 
de metais pesados.

JE - qual público a solpack atinge?
Equipe solpack - Produtor de hor-
tifrúti, agricultor familiar, revenda de 
embalagens, agropecuárias, coopera-
tivas, distribuidores de embalagens, 
feirante, mercado, varejão, mercearia, 
orgânicos.

solPack 
EmPREsa é REfERência na fabRicação DE sacaRias  PaRa hoRtifRútis
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entrevistas

JE - como a mercedes-benz está 
enxergando o segmento de cami-
nhões vucs no brasil?
Roberto leoncini - Com o aqueci-
mento da atividade econômica no 
País em 2019, a distribuição urba-
na, o comércio eletrônico e o varejo 
devem demandar mais volume de 
carga para veículos leves e médios, 
que fazem a entrega nos pontos de 
vendas e também porta a porta em 
domicílio. Além disso, normalmente 
há uma grande procura por veículos 
leves e médios para atividades de 
transporte das centrais de abaste-
cimento, que operam em vários tur-
nos ao longo do dia.
Este cenário gera uma expectativa 
muito interessante para modelos 
VUC, que podem circular em zonas 
de restrição, assegurando produtivi-
dade para empresas de transporte e 
autônomos.
Nesse sentido, os clientes podem 
contar com a Mercedes-Benz. A 
marca sempre esteve ao lado des-
ses clientes, oferecendo um amplo 
portfólio de caminhões Accelo, como 
também de veículos comerciais leves 
Sprinter. Esses modelos são consi-
derados VUC e podem fazer todo o 
trajeto sem qualquer restrição.

JE - qual é a expectativa para esse 
segmento?
Roberto leoncini - No ano pas-
sado, a Mercedes-Benz emplacou 
aproximadamente 4.000 caminhões 
leves Accelo no mercado brasileiro, 
chegando a quase 35% de market 
share. Aumentamos assim em 10% 
o volume de vendas em relação ao 
ano anterior. No segmento de mé-

dios, com os modelos Accelo e Ate-
go, o resultado também foi positivo. 
A marca emplacou mais de 1.000 ca-
minhões em 2018 e obteve um cres-
cimento de 25%.
Os resultados gerais da Linha Sprin-
ter (Vans, Chassis com cabina e Fur-
gões de PBT entre 3.500 e 5.000 kg) 
também surpreenderam: Aumenta-
mos em 31% as vendas em 2018, em 
comparação com 2017. Foram 8.299 
unidades comercializadas ante as 
6.327 do ano passado.
Para este ano, vislumbramos au-
mentar ainda mais as vendas nessas 
duas linhas, especialmente pela ex-
pectativa de renovação de frota no 
segmento VUC em busca de veículos 
com maior produtividade.
Inclusive, acreditamos nesse resul-
tado positivo porque somos a única 
marca a entregar aos clientes cami-
nhões leves e médios com câmbio 
totalmente automatizado, tecnolo-
gia muito importante nas operações 
de “anda e para”, muito comuns nos 
centros urbanos. A linha Accelo ain-
da traz dois importantes diferenciais 
para o segmento: cabina estendida e 
maior autonomia do segmento. 

JE - quais são os modelos que a 
empresa disponibiliza para o seg-
mento vuc? 
Roberto leoncini - Para atender à 
categoria de VUC, a Mercedes-Benz 
tem em seu portfólio três modelos 
de caminhões: Accelo 815 e Accelo 
1016 (ambos da categoria de leves) 
e Accelo 1316 6x2 (segmento de mé-
dios), além dos veículos comerciais 
leves furgões e chassis com cabina 
Sprinter 415 e 515 (PBT de 3.500 a 

je entRevista 
vice-PResidente de maRketing 
caminhões da meRcedes-BenZ

5.000 kg).
Equipados com motor de 156 cv, os 
caminhões Accelo estão aptos para 
carroçaria com comprimento máxi-
mo de 5,48 metros, a maior entre os 
VUCs, assegurando grande volume 
e elevada capacidade de carga útil, 
posicionando-os como os mais pro-
dutivos para essa aplicação.
As dimensões compactas e o reduzi-
do círculo de viragem (até 1,7 metros 
– o menor da categoria) tornam o 
Accelo um caminhão referência para 

o tráfego intenso das grandes cida-
des. Na consagrada linha Sprinter 
destacam-se os furgões e chassis 415 
CDI e 515 CDI, que contam com ver-
sões VUC para maiores capacidades 
de carga, ampliando notavelmente 
as opções de escolha para os clientes.
Os furgões Sprinter têm capacidades 
que vão de 7,5 a 14 metros cúbicos na 
versão VUC. No chassi Sprinter, o vo-
lume de um baú pode chegar até 22 
metros cúbicos com a nova legislação 
VUC.
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Q uando ouvimos esta 
expressão, não imagi-
namos quão verdadeira 
ela é ...

E mesmo como 
funciona esse milagre da vida ligado 
a fotossíntese, onde mais e mais 
possibilidades  de vida acontecem onde  
nem imaginamos que existiriam!

Na última edição do Jornal do 
Entreposto, falamos sobre a fotossíntese. 
Ela acontece nas folhas verdes das 
plantas, onde a água e CO2 são 
transformados, capturando-se a energia 
do sol e convertendo tudo isso em 
açúcares simples, que se transformarão 
em  uma grande diversidade de outros 
compostos de carbono, e que irão gerar 
as frutas, legumes,  sementes e grãos  que 
consumimos.

orgânico

o sol nascE PaRa toDos!
O Programa Paraná Mais Orgâni-
co alcançou a marca de 900 cer-
tificações em propriedades rurais 
paranaenses. 
Os números projetam o Paraná 
como um dos estados que mais 
possuem propriedades certifi-
cadas, de acordo com o balanço 
apresentado pela Secretaria de 
Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior.
Em 2019, o Programa completa 
10 anos de atividade com 1.844 
visitas em propriedades rurais e 
789 estudos de casos desenvol-
vidos. 
Foram investidos mais de R$ 2,5 
milhões no programa, que está 
na terceira fase de execução.
O projeto oferta serviços de as-
sistência técnica e extensão rural, 
estimulando a adoção de inova-
ções tecnológicas baseadas na 
agricultura orgânica. 
A ações são feitas em uma parce-
ria entre a Secretaria, o Instituto 
de Tecnologia do Paraná (Tecpar), 
as universidades estaduais e os 
Centro Paranaense de Referência 
em Agroecologia (CPRA).
Além de apoiar a organização 
dos agricultores familiares nos 
processos de comercialização da 
produção orgânica, o programa 
é uma política pública para for-
mar profissionais qualificados em 
produção e certificação de orgâ-
nicos.

Certificação

O agricultor interessado deve 
entrar em contato com um dos 
oito núcleos do Programa. Um 
técnico irá executar ações de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater) para adequar a pro-
priedade. 
Após um período de adaptação, 
é feita uma auditoria para verifi-
cação das conformidades com a 
lei. Havendo correspondência à 
legislação, o produtor recebe o 
certificado.

PARANá MAIs ORgâNIcO 
ALcANÇA A MARcA de 
900 ceRTIFIcAÇões

eng. agr.cristiano nicolau psillakis 
amo orgânico  - ceagesp pav amB 
Box 01
(011) 3641-3659
instagram: amoorganicoceasa

É também neste ponto que se inicia 
a chamada cascata biológica, onde os 
açúcares produzidos pelas folhas são 
liberados (exudados) pelas raizes e vão 
gerar o crescimento de microorganismos 
que se beneficiam e interagem com as 
plantas no solo construindo assim  uma 
relação benéfica e contínua de formação 
de vida.

Voltemos a frase acima: “O Sol nasce 
para todos!”

Muitos fungos, bactérias, e 
outros microorganismos  só puderam 
“conhecer” o Sol e sua energia através 
dos açúcares formados na fotossíntese, 
que retem em si a energia desta Grande 
Usina Força. 

Podemos até dizer, que se não fossem 
as plantas pra  “modular” - ajudar a  
conduzir esta energia do Sol na forma 
como estes microoganismos necessitam, 
eles fatalmente morreriam se fossem 
expostos diretamente a ele, mas  agora 
com o Sol “empacotado” na forma de 
açúcares, ele se faz presente mesmo 
na mais profunda escuridão existente 
abaixo da terra.

Suzanne Simard, doutora em Ecologia 
Florestal pesquisadora da Universidade 
de British Columbia, realizou trabalhos 
em florestas no Canadá utilizando gás 
carbônico com presença de carbono 
radioativo. Neste experimento ela 
pode observar, através de um medidor 
de radioatividade, que estes carbonos 
circulavam de uma árvore para outra, 
através de uma verdadeira rede de 
comunicação, um mundo de caminhos 
biológicos. As árvores conectam-se entre 
si através das hifas de fungos, que se 
interligam com suas raízes e permitem 
que elas se comuniquem, trocando 
carbono, água, nitrogênio, hormônios 
e inúmeras substâncias. Trata-se de um 
sistema de cooperativo, que permite que 

as árvores se ajudem mutuamente. Isto 
faz com que elas  se comportem como 
se a floresta fosse “um único indivíduo”.

Mais uma vez podemos ver que 
o uso de fungicidas, herbicidas e  
inseticidas nas práticas agrícolas, sem 
o real entendimento desta cadeia se 
torna  prejudical nestas relações que se 
estabelecem sob nossos pés e acabam 
influenciando também tudo que está 
acima do solo, ou seja, nossas vidas.

A medida que esta consciência 
começa a se fazer presente entre nós 
produtores, vemos a importância e a nossa 
responsabilidade em buscar soluções pra 
produzirmos em equilíbrio com tudo 
isto, utilizando uma agricultura que seja 
mais biológica e que privilegie sempre a 
vida.

Quanto mais estudamos a natureza, 
percebemos que existe nela uma grande 
ordenação, e que se buscarmos sempre 
entender a  razão de como tudo isto 
funciona, nossa ação no meio ambiente, 
por lógica, deixará de ser predatória e 
passará a ser  cooperativa, e agindo assim 
Seremos – E na verdade já Somos – Uma 
parte integrante da Natureza.

Talvez na busca do “nosso lugar ao 
Sol” temos que reconhecer que ele já 
nasceu pra todos e portanto, é só não 
atrapalharmos a natureza e aprendermos 
com a sua perfeição, para assim podermos 
imitá-la.

Fontes:

Prof. Dr. José Luiz Moreira Garcia - 
https://institutodeagriculturabiologica.
org

Dr. Christine Jones- http://www.
amazingcarbon.com/

Prof.Dra Suzanne Simard – https://
www.ted.com/speakers/suzanne_simard

www.acresusa.com

20 eNTRePOsTO  I   2019 | www.JORNALeNTRePOsTO.cOM.bR



o mel é produzido pelas 
abelhas a partir, prin-
cipalmente, do néctar 
das flores

Atualmente, no 
Brasil, predomina o mel da abelha Apis 
melífera Africanizada, responsável também 
pela produção de geleia real, pólen, cera e 
própolis.

composição qUímica do mel

A composição química do mel é extre-
mamente rica; Carboidratos. Correspon-
dem, em média, a 74 % de toda a composi-
ção química do mel. É por isso que o sabor 
do mel é tão adocicado. 

Os principais açúcares do mel são: Gli-
cose, Frutose, Sacarose e Maltose. Várias 
são as vitaminas presentes no mel, sendo 
as principais: Vitamina A, Vitamina B1, 
Vitamina B2, Vitamina B5, Vitamina B6, 
Vitamina C, Vitamina H, Vitamina PP.

Entre os vários minerais existentes, fa-
zem parte da composição do mel: Cálcio, 
Fósforo, Enxofre, Potássio, Cloro, Ferro, 
Manganês, Cobre, Sílica, Sódio. Água tam-
bém é componente importante

As proteínas no mel são formadas basi-
camente pelos seguintes aminoácidos: Leuc
ina,Isoleucina,Histidina,Metionina,Alanin
a,Fenilalanina e Glicina.

pRopRiedades Físico-qUími-
cas do mel

Todas as propriedades físicas e químicas 
do mel dependem exclusivamente do tipo 
(monofloral) ou tipos (polifloral) de flores 
que as abelhas utilizaram para a extração do 
néctar. Entre essas propriedades, podemos 
destacar: Sabor: é determinado pela quanti-

dade e tipos de açúcares e ácidos presentes. 
Pode ser doce, amargo ou azedo. Taxa 

de umidade. É por demais importante o 
teor de água presente no mel: A quantida-
de de água no mel deve variar entre 16,8 a 
20%. (É determinação proposta pela Legis-
lação brasileira. 

Se o mel apresentar maior teor de água, 
pode ocorrer maior proliferação de bacté-
rias e, consequentemente, ocasionar um 
processo fermentativo, tornando o produto 
impróprio para o consumo.) 

O apicultor consciente colhe apenas o 
Mel Maduro, ou seja, Operculado (fecha-
do e protegido pela camada de cera). Re-
comendamos cuidado ao comprar favo de 
mel que esteja com o alvéolo aberto, pois 
há grande chance de fermentação e/ou con-
taminação.

Viscosidade (é a resistência que um flui-
do oferece ao escoamento, ou seja, o quan-
to ele gruda nas paredes do recipiente ao se 
espalhar): Comparando o mel com a água, 
percebemos que ele é muito mais viscoso. 
Todavia, como existem vários tipos de mel 
quanto à composição química, a viscosi-
dade dele pode diminuir de acordo com a 
quantidade de água que ele apresentar. 

Acidez (quantidade de ácidos presentes 
no fluido): Vários são os ácidos presentes no 
mel, a depender do tipo de néctar utiliza-
do e também da ação de bactérias durante 
a maturação. Alguns exemplos são: ácidos 
glicônico, succínico, málico, acético, cítri-
co, fórmico, lático, fólico e butírico. Teor 
de cinzas (indica a quantidade e o tipo de 
minerais presentes no mel): segundo a Le-
gislação, a quantidade de minerais no mel 
não pode ultrapassar o teor de 1,2 %.

Os tipos de minerais presentes, como 
já salientado, estão ligados à fonte floral, 
ao meio ambiente e às condições de pro-

dução e processamento. Hidroximetilfur-
fural (HMF): Trata-se de uma substância 
química formada pela reação de açúcares e 
ácidos presentes na composição do mel. As-
sim sendo, ela continua a ser formada após 
a extração do mel. 

A Legislação permite apenas a quantia 
de 60 mg dessa substância a cada quilogra-
ma de mel. Caso esse teor esteja acima, o 
produto não deve ser consumido. 

o mel e a saúde hUmana

O mel, além de funcionar como um 
substituto do açúcar, é um produ-
to que possui várias atividades tera-
pêuticas, destacando-se suas ações: 

•	 Antibacteriana; 
•	 Antibiótica;  
•	 Anti-inflamatória;  
•	 Antimicrobiana;  
•	 Depurativa;
•	 Emoliente;  
•	 Energética; 
•	 Cicatrizante;  
•	 Imunoestimulante, 
•	 dentre outros.

Vale destacar que temos que nos preo-
cupar com a Procedência do Mel já, além 
de todos esses benefícios, apresenta certo 
risco toxicológico. O efeito tóxico só sur-
ge quando a produção e o processamento 
são feitos de maneira inadequada ou, muito 
eventualmente, se as plantas visitadas por 
abelhas possuírem substâncias tóxicas. Em 
caso de dúvida solicite ao comerciante para 
que obtenha uma cópia da análise do mel 
fornecido, a qual deve ser fornecida pelo 
produtor responsável indicado no rótulo.

O Rabobank, banco especializado 
em soluções financeiras para o 
agronegócio, alcançou a melhor 
colocação no ranking global de 
sustentabilidade para grandes 
bancos. 
Promovido pela Sustainalytics, o 
ranking contemplou 294 bancos, 
sendo que o Rabobank recebeu a 
pontuação mais alta no quesito 
de aplicação de Governança So-
cial e Ambiental (ESG) nos servi-
ços prestados.
“O Rabobank analisa junto aos 
clientes o cumprimento da nossa 
política de sustentabilidade. Os 
clientes e prospects que não es-
tiverem em conformidade com os 
requisitos são orientados sobre 
as mudanças necessárias. Se não 
houver melhora, o banco suspen-
de a prestação de serviços. Essa 
integração da política em nossas 
operações de empréstimo é ex-
tremamente importante para os 
investidores” afirma Bas Rüter, 
diretor global de Responsabilida-
de Socioambiental do Rabobank.
Esse dado é relevante para inves-
tidores institucionais que dese-
jam investir em empresas susten-
táveis. 
Há 4 anos, o Rabobank obteve a  
62ª posição no ranking, mas, nos 
dois anos seguintes, ficou entre 
as  10 melhores e em 2018 ficou 
com o segundo lugar.
Líder global em pesquisa e clas-
sificação de sustentabilidade para 
investidores, a Sustainalytics leva 
em consideração o conteúdo da 
política de sustentabilidade e o 
principal, como o banco a aplica 
na prática. 
No Brasil, a instituição está pre-
sente há 30 anos e conta com 16 
agências no interior do país, em 
oito estados brasileiros, atenden-
do a produtores rurais e grandes 
empresas agroindustriais, com 
uma gama de serviços financeiros 
que inclui consultoria a emprés-
timos, gestão de riscos e investi-
mentos.

RAbObANk LIdeRA 
RANkINg gLObAL de 
susTeNTAbILIdAde

sustentabilidade

mEl DE abElhas, REméDio ou alimEnto?

Francisco Ålmèida
Ápis vivere - apiaRio e vivencia ecologica
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ÍNdIce ceAgesP RecuA 1,28% eM AbRIL

E
m abril, o setor de 
frutas recuou 0,26%. 
As principais quedas 
foram nos preços 
do maracujá doce 

(-39,2%), da laranja lima (-30,2%), 
do mamão formosa (-25,2%), do 
mamão papaya (-21,1%) e da man-
ga tommy (-20%). As principais 
altas ocorreram com a melancia 
(32,5%), com a jaca (25,7%), com a 
banana prata (19,9%), com o mo-
rango (14,4%) e com o melão ama-
relo (13%). 

O setor de legumes registrou 
queda de 3,64%. As principais bai-
xas ocorreram com a ervilha tor-
ta (-47,5%), com o pepino caipira 
(-31,4%), com o chuchu (-29,9%), 
com o pepino japonês (-27,8%) e 
com a abobrinha italiana (-19%). As 
principais altas foram registradas 
no pimentão vermelho (42,8%), no 
pimentão amarelo (24,2%), na pi-
menta Cambuci (21,9%), no toma-
te (20,2%) e na mandioca (5,8%). 

O setor de verduras caiu 13,28%. 
As principais baixas foram do co-
entro (-49,8%), da alface crespa 
(-35,4%), da alface lisa (-28,6%), da 
alface americana (-27,6%) e da es-
carola (-25,6%). As principais altas 
foram da salsa (46,4%), do repolho 
(25,1%), do salsão (10,7%) e da hor-
telã (9,7%). 

O setor de diversos apresentou 
elevação de 1,64%. As principais 
altas ficaram por conta do amen-
doim com casca (23,3%), da bata-
ta lisa (22,5%), dos ovos brancos 
(3,1%) e do alho (3,5%). As princi-
pais quedas do setor foram da ba-
tata comum (-7,5%) e do coco seco 
(-1,9%). 

O setor de pescados teve alta 
de 5,95% refletindo a maior procu-
ra em razão da semana santa. As 
principais elevações foram da sar-
dinha (30,3%), da corvina (13%), do 

salmão (11,7%), da tilápia (10,9%) e 
da anchova (10,1%). As principais 
quedas foram da pescada maria 
mole (-10,5%) e da pescada goete 
(-4,3%). Tendência do Índice

Indicador acumula alta de 
8,73% no ano e 11,03% nos últimos 
12 meses.

O Índice de preços da CEAGESP 
encerrou o mês de abril com retra-
ção de 1,28% nos preços pratica-
dos. Apesar da queda, o indicador 
acumula forte alta no ano, reflexo 
dos problemas climáticos como 
o excesso de chuvas e as altas 
temperaturas registradas durante 
todo o primeiro trimestre. 

Esta queda em abril, mesmo tí-
mida, sinaliza a tendência para os 
próximos meses, época de tem-
peraturas mais amenas, pouca 
incidência de chuvas e demanda 
retraída, ou seja, condições favo-
ráveis para a redução dos preços 
praticados.

Ainda refletindo os graves pro-
blemas enfrentados pelos produ-
tores rurais nos primeiros 3 meses 
do ano, a qualidade e quantidade 
de alguns produtos continuam 
bastante prejudicadas. Assim, a 
retração dos preços e o retorno 
aos patamares habituais deverão 
ocorrer gradativamente, depen-
dendo do tempo de produção de 
cada cultura.

O volume comercializado no 
entreposto de São Paulo totali-
zou 1.054.832 toneladas no pri-
meiro quadrimestre de 2019 ante 
1.099.374 toneladas negociadas 
no mesmo período de 2018. Que-
da de 4,09% ou 44.542 toneladas 
nos 4 primeiros meses do ano.

A tendência para os próximos 
meses é de elevação do volume 
comercializado, melhora acentu-
ada da qualidade e redução dos 
preços praticados.

FLavio Luis godas
SEDES -SEçãO DE ECONOMIA E DESENvOLvIMENTO

n
o dia sete de maio, 
o novo gerente do 
entreposto, Rubens 
Reis de Souza Junior, 
gerente do Depec e o 

Cel. Edson da Silva Melo do De-
man, se reuniram com as direto-
rias do Sincaesp e Apesp. 
Na ocasião estiveram presentes à 
reunião permissionários de todos 
os setores do entreposto, para 
ouvir as propostas de ambos os 
gerentes.
O Cel. Edson da Silva Melo, fez 
breve apresentação de sua vida 
profissional, e mencionou que foi 
nomeado há pouco mais de duas 
semanas para comandar o De-
man. 
Procurado pelo senhor Rubens 
Reis de Souza Junior, que se pro-
põe a solucionar alguns proble-
mas do entreposto, pediu sua 
colaboração. 
O novo gerente do Deman se dis-
pôs a colaborar com o gerente do 
Depec.

Durante a reunião propuseram 
aos permissionários do MFE-B a 
reforma elétrica do pavilhão, cus-
teada com recursos arrecadados 
dos permissionários e adminis-
trados por eles mesmos. 
A CEAGESP fiscalizaria e acompa-
nharia a execução da obra.
Sabe-se que são muitos os pro-
blemas por falta de manutenção 
adequada em todos os pavilhões. 
Mas os permissionários em sua 
maioria não se mostraram dispos-
tos a alocar recursos para o caixa 
da companhia, considerando que 
a mesma só pode contratar por 
meio de licitações, e, essas geral-
mente são muito demoradas, de-
vido em parte às amarras legais 
impostas pela lei 8666 e outras 
legislações que vieram após esta.
No mais os permissionários tece-
ram muitas críticas sobre muitos 
assuntos que impactam o dia a 
dia, sem que a companhia se de-
bruce com seriedade em busca de 
solução.

NOvOs geReNTes dO eNTRePOsTO e dO 
deMAN se ReúNeM cOM sINcAesP e APesP

ceagesp

aPesP - associação dos PeRmissionáRios do entRePosto de são PauLo
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a CEAGESP vem 
investindo no 
desenvolvimento de 
padrões de qualidade 
desde 1997. A demanda 

surgiu da Câmara Setorial de Hortaliças e 
a de Frutas de Secretaria de Agricultura 
e do Abastecimento do Estado de São 
Paulo. 

Na época foram feitos, pelas equipes 
de técnicos de cada setor da Secretaria, 
estudos retratando a situação de cada 
produto ou grupo de produtos, os 
seus principais problemas, desafios e 
perspectivas de futuro. 

O estudo de cada produto ou grupo 
de produtos, como frutas e hortaliças, 
foi apresentado a cada setor para análise, 
debate e definição das ações mais 
prementes para o futuro. 

A Câmara Setorial de Hortaliças 
e a de Frutas definiram como seus 
principais problemas a inexistência de 
padrões de qualidade e a má qualidade 
das embalagens, que impediam a 
transparência e prejudicavam a qualidade 
do produto na comercialização. 

Foi criado o ‘Programa Paulista para 
a Melhoria dos Padrões Comerciais e de 
Embalagens de Hortigranjeiros’ que, por 
demanda de outros estados acabou se 
transformando em ‘Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura’.

A CEAGESP, que na época pertencia 
ao Governo do Estado de São Paulo, 
continua responsável pelo programa até 
hoje. 

Hoje o conhecimento e a experiência 
no desenvolvimento de padrões 
de qualidade de equipe técnica da 
CEAGESP permitiram a sua parceria com 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA em três grandes 
projetos:

1º A elaboração do referencial 
fotográfico necessário ao desenvolvimento 
do ‘International Standards for Fruits 
and Vegetables: Fresh Papaya’ para a 
OCDE - Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico. O Brasil 
quer fazer parte da OCDE e o seu ingresso 
está em processo de aprovação. A OCDE 

investe no desenvolvimento do referencial 
fotográfico das normas internacionais da 
UNECE - United Nations Economic 
Commission for Europe. As normas 
da UNECE são utilizadas no controle 
de qualidade do produto importado 
na Europa. A existência do referencial 
fotográfico tem como objetivo dar maior 
transparência e objetividade ao processo 
de avaliação de qualidade. Os técnicos 
da OCDE estiverem na CEAGESP, com 
os técnicos do MAPA em duas ocasiões. 
A primeira vez, em março de 2018, o 
objetivo foi conhecer e avaliar a cadeia 
de valor de frutas e hortaliças frescas 
e do seu atendimento às exigências da 
OCDE.  A segunda vez, em novembro 
de 2018, tratou do treinamento dos 
técnicos do MAPA e da adoção dos 
padrões mínimos de qualidade, uma das 
exigências da OCDE. As duas visitas 
tiveram resultados promissores e o 
Brasil foi agraciado pela OCDE com a 
coordenação dos trabalhos para elaborar 
o futuro referencial fotográfico para a 
padronização internacional do mamão, 
serviço em execução pela equipe técnica 
da CEAGESP, em parceria com o MAPA.

2º A elaboração do referencial 
fotográfico dos requisitos mínimos de 
identidade e qualidade para produtos 
hortícolas, conforme a Instrução 
Normativa nº 69, de 6 de novembro 
de 2018 do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, que 
responsabiliza o detentor do produto pela 
garantia da conformidade às exigências 
da lei. A medida simplifica o controle de 
qualidade, diminui a concorrência desleal 
e permite ao Brasil atender às exigências da 
OCDE de padrões mínimos de qualidade 
para frutas e hortaliças, promove a 
melhoria do manuseio e conservação do 
produto e garante um produto de melhor 
qualidade para o consumidor. A Instrução 
Normativa estabelece os defeitos e 
atributos que devem ser considerados 
nos padrões mínimos de qualidade: 
dano na polpa, dano profundo, distúrbio 
fisiológico, excessivamente maduro ou 
passado fisiologicamente desenvolvido, 
homogeneidade ou uniformidade, 

cqh

PaRcERia 
Da cEagEsP 
com ministéRio 
Da agRicultuRa

matérias estranhas, odor estranho, pragas, 
podridões, produto congelado, produto 
desidratado ou murcho, queimadura, 
substâncias nocivas à saúde humana. A 
maior parte dos defeitos relacionados são 
de fácil caracterização e reconhecimento e 
já são rejeitados pelo comprador, retirados 
na recepção do produto e na gôndola.

3º O treinamento de técnicos de 
instituições de governo e privadas na 
avaliação da conformidade do produto 
aos requisitos mínimos de qualidade. 

Dois defeitos estabelecidos pela 
Instrução Normativa são especialmente 
importantes e complexos. Eles determinam 
a palatabilidade e a demanda pelo produto, 
são a principal causa de perda e rejeição 
do produto pelo consumidor e são de 
difícil reconhecimento e caracterização: 
‘excessivamente maduro ou passado’ e 
‘fisiologicamente desenvolvido’.

Não existe conhecimento científico 
ou prático e tecnologias disponíveis que 
permitam o estabelecimento de padrões 
mínimos de sabor para todos as frutas e 
hortaliças e a sua fácil verificação. Mais 
um grande desafio para a equipe técnica 
da CEAGESP em parceria com o MAPA 
e instituições de ensino e pesquisa.

Maio de 2019

Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP

11 36433825/ 36433890  cqh@
ceagesp.gov.br
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