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Brasil tem posição de destaque na produção mundial de frutas e hortaliças
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FRACA - Pouca oferta  na  comercia l i zação dos  produtos  no mercado. Tendência  de a l ta  nos  preços .

REGULAR - Oferta  equi l ibrada dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  os  preços  estáveis .

FORTE - Boa oferta  dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  de ba ixa  nos  preços .
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artigo

Está certo produtos como 
tomate e cebola contarem no 
peso da inflação brasileira?

Vamos imaginar que o feijão 
conte, o arroz, a carne, o leite, 
o trigo e seus derivados como o 
pãozinho francês também. São 
agrossistemas grandes, horizon-
tais e verticais, e com escalabili-
dade e dispersão geográfica que 
permitem diminuir os fatores 
incontroláveis das culturas. Em 
outras palavras, mesmo não ten-
do, poderíamos ter planejamen-
tos dessas cadeias produtivas 
que aumentariam a segurança 
das ofertas desses produtos.

Mas olhem só se não temos 
uma planificação e um zonea-
mento agropecuário, com me-
tas de produção, custos, segu-
ro, armazenamento, logística, 
distribuição e negociações para 
as grandes lavouras, e inclua-
-se nisso o café, os grãos, o al-
godão, e até a cana de açúcar e 
etanol; imagine as centenas de 
itens do setor hortifrutigranjei-
ro, que vivem hoje totalmente 

dependentes de heróicos e bra-
vos produtores, e dos sistemas 
desassistidos de planificação, 
tendo vozes isoladas, que há 
décadas pedem modelos como 
os norte-americanos para esse 
capilarizado ramo, as Comis-
sions, produto a produto, como 
salienta a Dra. Anita Gutierrez, 
da Ceagesp.

Então, vira e mexe lá estão a 
cebola e o tomate, o chuchu e 
o pimentão na roda viva de vi-
lões da inflação. O ICVM, Ín-
dice do Custo de Vida da Classe 
Média, monitorado pela Ordem 
dos Economistas do Brasil, tem 
variações muito parecidas com o 
IGP-DI da FGV. São 468 itens 
pesquisados. E dentre esses, 313 
tiveram alta generalizada. 

No mês passado a ali-
mentação contou 32,3% no 
ICMV. Subiu ainda mais. A 
cebola cresceu 41,6% e o to-
mate 13,08%. Como curiosi-

dade, até as despesas com jogos 
lotéricos em maio, cresceram 
20,62%. Ou seja, nada contra 
quem pesquisa, ou relata, e re-
vela, mas se tem seca, praga e 
doença, na cebola e no tomate, 
e isso conta na inflação e gera 
uma alavanca que inflaciona 
todos os demais preços, ou pas-
samos a ter um planejamento 
detalhado produto a produto 
na contabilidade inflacionária, 
ou se revê o que pesquisar. 

Como Einstein disse: tem 
números que são contados e 
não contam. Tem números 
que não são contados e que 
contam. E números que são 
contados e que contam.

JoSé luIz TeJon

JoSé luIz TeJon dIRIge o núCleo 
de eSTudoS de agRonegóCIo 
da eSPM e é ConSelheIRo fISCal 
do ConSelho CIenTífICo PaRa a 
agRICulTuRa SuSTenTável

No último dia 16, a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) 
Projetos, em parceria com 
a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) e 
a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO), realizou 
em São Paulo o seminário 
“Agricultura no Brasil: Pers-
pectivas e Desafios”, para 
discutir a proporção que o 
agronegócio nacional tem 

tomado. Segundo os partici-
pantes, é fácil entender que 
com o desempenho produti-
vo, o agro ficou mais com-
petitivo e esta avançando 
bastante, não só no abasteci-
mento interno, mas também 
nas exportações.

“O Brasil tem mostrado 
um desempenho muito forte 
em termos de produtividade. 
As perspectivas no campo da 
agricultura para o Brasil são 
positivas, com previsão de 

maiores demandas por im-
portações, além da continu-
ação do crescimento de pro-
dução a partir de melhorias 
da produtividade na área”, 
afirmou André Nassar, secre-
tário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
Participaram também o che-
fe da divisão Agroalimentar, 
Comércio e Agricultura da 
OECD, Jonathan Brooks, 
entre outros.

fgv:  PeRSPeCTIvaS da agRICulTuRa 
edSon fReITaS 
de São Paulo

A maior vocação natural do 
Brasil é sem dúvida a agri-

cultura.  Não é de se estranhar 
que isto aconteça, afinal, um país 
com uma extensão territorial dessa 
grandeza com oferta abundante de 
recursos naturais e ensolarada por 
Deus, não poderia deixar de gerar 
tantas riquezas da terra.  Está certo 
que água já é uma  questão a par-
te, mesmo assim nos colocamos à 
frente de outros países produtores.

O Brasil é o quinto maior pro-
dutor agrícola do mundo, mas 
se destacarmos somente frutas e 
hortaliças passamos para terceiro, 
ficando atrás apenas de China e 
Índia.

No Brasil a produtividade au-
mentou, a desnutrição diminuiu 
e a obesidade virou um problema 
nacional. Nos últimos 35 anos o 
país se transformou de importa-
dor em um dos maiores exporta-
dores de alimentos. As previsões 
da FAO são de crescimento de 
20% na demanda mundial por 
alimentos e do Brasil como res-
ponsável por 40% da sua oferta.

A área total do Brasil é de 851 
milhões hectares. Desses, 254 mi-
lhões de hectares (29%) são utili-
zados na produção agropecuária, 
sendo 77 milhões para agricultura 
(9%) e 177 milhões (20%) para 
pecuária, segundo a EMBRAPA. 

O Produto Interno Bruto do 
Agronegócio corresponde a 25% 
do PIB nacional e o segmento é 
responsável por 37% da mão de 
obra empregada. 

Estudos da Embrapa – Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária mostram que a produti-
vidade brasileira mais que dobrou 

(2,5 vezes) entre 1976 e 2010. A 
área de grãos e oleaginosas cres-
ceu 27% e a produção 213%. A 
produtividade das hortaliças, com 
grande participação da agricultu-
ra familiar dobrou, entre 1980 e 
2005, segundo o CNPH – Centro 
Nacional de Pesquisa de Hortali-
ças da Embrapa.

Mas existe um princípio cha-
mado agricultor, que favoreceu 
o crescimento do agronegócio 
mesmo com todas as dificuldades.  
“Nos Estados Unidos por exem-
plo, jamais deixaram de prestigiar 
seus agricultores, os colonizado-
res. Ruralismo por lá, soa positivo, 
mesmo que bucólico em certas 
situações.”

Menção feita por Xico Gra-
ziano em um dos seus artigos, 
que continua: “Aqui no Brasil, ao 
contrário dos EUA, os agricultores 
costumam ser tratados com certo 
desdém pela sociedade urbana, 
que enxerga os homens do campo, 
depreciativamente, como ‘caipi-
ras’. Vem de longe tal desprestígio, 
cujas razões nunca foram devida-
mente explicadas. Certamente o 
rápido e maciço êxodo rural con-
tribuiu para gerar essa imagem 
negativa. O moderno erguia-se na 
cidade e agricultura virou sinôni-
mo de atraso.”

Esse chamado “caipira” merece 
respeito e com certeza tem orgu-
lho de ser alavanca dos negócios 
do Brasil. Por isso, agradecemos o 
agricultor brasileiro no dia 28 de 
julho.  Parabéns!

Paulo CeSaR RodRIgueS
edIToR

Se o homem do campo não existisse, 
o homem da cidade não viveria

A MAN Latin America, fabri-
cante dos Caminhões e Ôni-

bus Volkswagen e Man, amplia 
suas consagradas linhas de cami-
nhões Delivery, Worker e Cons-
tellation, com modelos entre 5 e 
63 toneladas de PBT/PBTC.

Conheça todas as novidades 
dos caminhões Volkswagen e veja 
por que o conceito “sob medida 

para seu negócio” ganha mais 
força ainda para oferecer solu-
ções verdadeiras para as suas re-
ais necessidades de transporte de 
cargas.

Até o dia 13 de agosto haverá 
exposição e venda de caminhões 
no estande montado na Galeria 
de Serviços da Ceagesp. Vale a 
pena conferir!

CIRCuITo CeaSa - eTaPa CeageSP
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Queda nas 
doações 
para o Banco 
ceagesp de 
alimentos 

O banco de alimentos da 
Ceagesp atende mais de 160 
entidades cadastradas sendo 
creches, asilos, abrigos, casas 
de recuperação, hospitais, 
igrejas, associações de mo-
radores de bairro, núcleos 
socioeducativos e cooperati-
vas. Inicialmente as doações 
eram frequentes, depois de 
certo período começaram a 
diminuir, o que impossibilita 
o banco de continuar com as 
doações na mesma proporção. 
“Nós temos feito um trabalho 
de conscientização, passando 
pelas empresas e informan-
do aos empresários sobre o 
projeto, que visa o combate 
ao desperdício  e melhora a 
qualidade de alimentação de 
várias pessoas que não tem 
condições de comprar frutas, 
verduras ou legumes”, explica 
Alessandra Mathias, nutricio-
nista do Banco.

O banco de alimentos tem 
parceria com os carregado-
res da Ceagesp. As empresas 
que têm pequena quantidade 
de alimento, podem contar 
com estes trabalhadores para 
o transporte do FLV. Além 
disso, eles possuem boné do 
banco e adesivos no carrinho, 
que colaboram na divulgação 
da iniciativa. “A gente têm 
dois caminhões que compor-
tam 350 caixas e estão dispo-
níveis para fazer a retirada di-
reto na companhia”, finaliza a 
nutricionista. 

Para fazer doações, basta 
entrar em contato através do 
telefone (11) 3643-3832 ou 
pelo e-mail: bancodealimen-
tos@ceagesp.gov.br.

edson Freitas
da ceagesp 

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entrepostohttp://tinyurl.com/oc4fuhr

geadas: cultivo protegido 
deFende a lavoura

O frio, dependendo da si-
tuação, tem o lado positivo na 
agricultura: a baixa temperatura 
colabora na eliminação de pra-
gas, diminuindo, assim, a apli-
cação de defensivos agrícolas. 
Além disso, o inverno colabora 
na redução do uso de água e 
energia.    

Mais uma vez, o cultivo 
protegido leva vantagem, de-
fendendo a cultura das geadas, 
fenômeno atmosférico que pro-
voca a morte das plantas ou de 
suas partes. A morte pode ser 
causada tanto por ventos mui-
to frios soprando por muitas 
horas, como pelo resfriamento 
radiativo com o ar muito seco. 

Como sabemos, esta é a 
época do ano em que são regis-
tradas as maiores geadas no país 
e, no inverno, o frio é o grande 
regulador de preço no mercado 
de hortifruti.

“o cultivo protegido 
melhora os preços 
praticados no mercado”

SaSSá – PlaneJadoR TéCnICo da 
aTaCadISTa de leguMeS IguaPe

Festa junina e voluntariado 
na nossa turma

Manelão

CÁ ENTRE NÓS

Na região de Monte Alto, 
os plantadores de cebo-

la estão acelerando a colheita, 
na esperança de aproveitar a 
alta do produto importado e 
colocar na mesa a nova safra 
brasileira do bulbo fresco. 
Rogério Yanili, filho do po-
pular Café com Ovo, está 
radiante. 

A Nossa Turma está triste 
com a medida impopular que 
prevê o adiamento do repas-
se da Nota Fiscal Paulista. As 
entidades sociais cadastradas 
no sistema correm atrás de 
notas fiscais sem CPF, digi-
tam, movimentam o volun-
tariado e aguardam o paga-
mento em outubro, para, aí 
sim, planejar o 13º e refor-
mas do final de ano. Agora, 
esse crédito foi postergado 
para abril de 2016. Governa-
dor, reveja isso. A coisa está 
preta!

No final de junho, a festa 
junina das crianças foi come-

morada com grande alegria. 
Em cada classe, as professoras 
caracterizaram os alunos com 
os temas das músicas escolhi-
das e no final da apresentação 
pais, filhos, educadores e me-
rendeiras fizeram uma gran-
de roda e todos se divertiram 
ao som da quadrilha na voz 
da saudosa Inezita Barroso. A 
diversão foi grande no Arraiá 
da Nossa Turma. 

No dia 18 de julho o vo-
luntariado do grupo Alegria 
No Caos plantou mudas de 
alface e ervas aromáticas no 
canteiro da horta da Nossa 
Turma e pintaram a casa de 
bonecas que nos foi doada 
pelo craque José Roberto, 
jogador de futebol da Socie-
dade Esportiva Palmeiras. 
Foi uma grande festa para a 
criançada. A casinha ficou 
maravilhosa e agora é ponto 
turístico para nossa escola. 
Parece até um cartão postal. 
Venham conhecer!

As previsões de junho do 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA) 
indicam que a safra nacio-
nal de cereais, leguminosas e 
oleaginosas deste ano deverá 
totalizar 205,8 milhões de 
toneladas, com crescimento 
de 6,7% em relação às 192,9 
milhões de toneladas da safra 
do ano passado.

Os dados foram divulga-
dos no dia 9 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e significam 
um aumento de 1,4 milhão 
de toneladas (0,7%) sobre as 
estimativas do levantamento 
de maio.

As previsões do IBGE são 
de que a área a ser colhida 
atingirá 57,5 milhões de hec-
tares, crescimento de 1,9% 
na comparação com a colhi-
da em 2014 (56,4 milhões de 
hectares), mas com queda de  
45.827 hectares em relação ao 
mês anterior (-0,1%).

Arroz, milho e soja são os 
três principais produtos do 
grupo que, somados, repre-
sentaram 91,9% da estimativa 
da produção e responderam 
por 86,1% da área a ser colhi-
da. Comparado ao ano ante-
rior, houve acréscimo de 5,5% 
na área da soja a ser plantada, 
com aumento da produção 
de 11,6%. O acréscimo na 
área do milho chegou a 0,8%, 
com aumento da produção de 
2%. A área da safra plantada 

de milho registrou redução de 
3,5%, mas com aumento da 
produção de 1,9%.

A Região Centro-Oeste 
responderá por 41,6% do total 
da produção nacional de cere-
ais, leguminosas e oleaginosas 
de 2015, com 85,7 milhões 
de toneladas. Na sequência, 
as regiões Sul (37,6%  e 77,4 
milhões de toneladas), Sudes-
te (9,1% e 18,7 milhões de 
toneladas) e Nordeste (8,8% e 
18,1 milhões de toneladas). A 
produção da região Norte será 
de 6 milhões de toneladas.

De acordo com o IBGE, 
com a colheita já encerrada, 
a produção da soja será recor-
de este ano, totalizando 96,4 
milhões de toneladas, cresci-
mento de 0,2% em relação 
ao total previsto para o mês 
anterior. Com uma produção 
estimada de 27,6 milhões de 
toneladas, 0,1% maior que no 
mês anterior, o Mato Grosso 
consolidou-se como o maior 
produtor nacional da cultura.

As estimativas da safra 
agrícola para junho indicam 
que, na comparação com a 
de 2014, 13 dos principais 
26 produtos apresentaram 
variação positiva, com des-
taque para amendoim em 
casca 2ª safra (5,4%), arroz 
em casca (1,9%), aveia em 
grão (47,9%), cevada em 
grão (24,1%), soja em grão 
(11,6%) e trigo em grão 
(18,3%).

iBge prevê saFra 
nacional deste ano 6,7% 
maior que a de 2014
nIelMaR de olIveIRa SIlva  
agênCIa BRaSIl

NANDO COSTA
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A Balança Comercial Bra-
sileira do Agronegócio, 
boletim do Departamen-

to do Agronegócio da Fiesp, re-
gistrou, em junho, um superávit 
de US$ 8,1 bilhões, resultado 4% 
inferior ao do mesmo período de 
2014.  No acumulado do primei-
ro semestre de 2015, o agronegó-
cio apresentou superávit de US$ 
36,2 bilhões, 11,2% menor que 
o observado no mesmo semestre 
de 2014. Entretanto, ainda não 
existem dados sobre a fatia que 
a horticultura representa neste 
montante.

A adoção de sistemas produti-
vos eficientes e tecnologicamente 
avançados, impulsiona o setor de 
hortifruticultura e amplia a oferta 
de produtos para o mercado in-
terno e para exportação. Mesmo 
assim, sem a força comercial de 
uma commoditie, sofrendo com 
o comportamento imprevisível do 
clima e sem incentivos, o segmen-
to se desdobra para apresentar 
crescimento da receita. 

Apesar da carência de dados 
atualizados sobre o setor, o Jornal 
Entreposto apresenta os princi-
pais índices da hortifruticultura 
brasileira em 2014 e 2015 e retra-
ta, também, o balanço do primei-
ro semestre da comercialização no 
entreposto da Ceagesp.

fRuTaS

Mesmo ocupando o tercei-
ro lugar no ranking mundial de 
produção de frutas, o Brasil ainda 
tem pouca atuação no mercado 
mundial. Já no mercado interno, 
as perspectivas são mais animado-
ras devido à demanda da popula-
ção por melhoria na qualidade de 
vida, fator que está intimamente 
ligado ao consumo de alimentos 
saudáveis. 

Em média, produzimos 40 
milhões de toneladas de frutas 
anualmente e os números só não 
são melhores porque a popula-
ção ainda não consome a porção 
diária recomendada pelos órgãos 
de saúde. Conforme o último 
levantamento feito pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), a produção brasileira 
de frutas em 2013 somou 41,6 
milhões de toneladas, o que re-
presenta 1,8% a menos do que 
em 2012. Segundo especialistas, o 
principal motivo do recuo são as 
alterações climáticas. 

Horticultura se esForça para 
apresentar crescimento

hoRTalIÇaS 

Pesquisa da Ceagesp com pro-
dutores, técnicos e comerciantes 
apontou os principais efeitos da 
seca de 2014 no fornecimento de 
hortaliças folhosas em São Paulo. 
Conforme os entrevistados, a seca 
provocou queda de cerca de 10% 
no volume ofertado de hortaliças 
folhosas. O calor, acima do nor-
mal, causou prejuízos à qualidade, 
ao tamanho e à produtividade, e 
elevou os custos de produção. A 
expectativa era de piora com a 
chegada dos meses tradicional-
mente secos, e de insegurança so-
bre a possibilidade de plantio. A 
previsão de queda chegava a 30% 
a 40% na área plantada.

De acordo com levantamento 
da Organização das Nações Uni-

das para Alimentação e Agricultu-
ra (FAO), de 2012, o Brasil está 
entre os 10 maiores produtores 
de tomate (3.873.985 toneladas), 
cebola (1.519.022 t). No cinturão 
verde da região metropolitana de 
São Paulo fica a maior concentra-
ção de produção de hortaliças do 
Brasil. Os membros da Associação 
dos Produtores e Distribuidores 
de Hortifrútis do Estado de São 
Paulo (Aphortesp), por exemplo, 
produzem mais de 10 milhões de 
folhosas por mês. Do montante, 
40% são de alface crespa, lisa e 
americana. 

Mais informações sobre as 
principais hortaliças cultivadas no 
Brasil podem ser encontradas nes-
te especial.

Em entrevista o Jornal Entre-
posto, Flávio Godas, eco-

nomista da Ceagesp, deu um 
panorama da comercialização 
de produtos hortifrutícolas na 
Ceagesp no primeiro semestre 
de 2014. Cebola e tomate foram 
os produtos que apresentaram as 
maiores altas devido a problemas 
sazonais e climáticos. 

Segundo Godas, no primei-
ro semestre de 2015, o setor de 
economia da Ceagesp registrou 
queda de 0,1% no volume co-
mercializado e aumento de 8% 
no volume financeiro, o que 
corresponde a R$ 3,8 bilhões. 
“O volume comercializado ficou 
praticamente estável em relação 
ao mesmo período de 2014. 
Nós tivemos algumas situações 
atípicas que ocasionou esta alta 
de 8% no volume financeiro. 
Problemas sazonais e climáticos 
na produção de cebola e tomate 
prejudicaram a oferta destes dois 
produtos importantíssimos na 
cesta dos itens comercializados 
no entreposto paulistano”, escla-
receu o economista.

Ele explica que os números 
estão dentro da normalidade. 
No primeiro trimestre, os preços 
dos hortifrútis costumam au-
mentar bastante. É um período 
de muita chuva e alta tempera-
tura, o que afeta a qualidade e 
o volume ofertado, principal-
mente de legumes e verduras. 
No final de março, esta situação 
já começa a se normalizar. Foi o 
que aconteceu este ano, com ex-
ceção, principalmente da cebola 
e ocasionalmente do tomate.

Para o segundo semestre do 
ano, as expectativas são boas. 
“Preservadas as condições nor-
mais de clima, se não houver ge-
adas muito intensas nas regiões 
produtoras, teremos uma situa-
ção muito boa para o consumi-
dor no segundo semestre já que 
ele vai ter ótimas opções de com-
pra na semana. A tendência é de 
aumento no volume ofertado, 
ótima qualidade e preço satisfa

ceagesp registra 
aumento no volume 
Financeiro do 
primeiro semestre
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Aliada a novos hábitos alimentares, a procura pelos alimentos, 
considerados de extrema importância nos cardápios, tem 
crescido cerca de 60% ao ano, conforme indica a Associação 
dos Produtores e Distribuidores de Hortifrútis do Estado de 
São Paulo (Aphortesp), que possui rede de mais de 700 
produtores parceiros.

Visto que a horticultura desempenha papel fundamental para 
a sociedade com a produção de alimentos imprescindíveis para 
uma dieta balanceada, prevenção de doenças e melhor 
qualidade de vida, entidades trabalham de forma incansável 
para que a tendência de crescimento seja constante.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
revelam, por sua vez, que ainda há muito trabalho pela frente. 
Atualmente, os brasileiros consomem por dia, 132 gramas de 
frutas, verduras e legumes. O valor é inferior a metade do 
consumo médio de 400 gramas por dia recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Apesar de algumas carências, em termos de apoio 

governamental, a cadeia de hortaliças esta somando bons 
números de produção.
 
Em 2014, 95% direcionada às Centrais de Abastecimento 
(Ceasas), pode ser considerada bastante satisfatória, porém 
com algumas surpresas, como o valor da caixa de 20 quilos de 
tomate, que chegou a R$200,00. Atualmente, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa 
Catarina têm sido os principais responsáveis pelo bom 
desempenho do setor.

Embora o consumo de hortaliças e  frutas esteja em ascensão, 
ainda é preciso elevar mais os números. De acordo com 
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgado em janeiro de 2015, apenas 37,3% dos 
brasileiros, maiores de 18 anos, consomem cinco porções 
diárias de hortaliças, recomendação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Segundo a pesquisa, legumes e verduras são mais procurados 
pelas mulheres no momento de se alimentar. 

A TENDÊNCIA É DE CRESCIMENTO PARA HORTICULTURA
COM BASE NA MUDANÇA DOS HÁBITOS ALIMENTARES

A ESPERANÇA VERDE
Produção total 

19,62 milhões
de hortaliças

Áea plantada

656.730 
mil hectares

Empregos

2,4 milhões
Valor da produção 

na fazenda

$ 14,21 bilhões

Valor da produção 
na Ceasa

$ 26,84 bilhões

Valor da produção 
para o consumidor

$ 53,49 bilhões

Enquanto 39,4% do público feminino as inclui nas refeições, os 
homens representam 34,8%. A procura desses alimentos 
também é maior entre aqueles que tem 60 anos ou mais, 
somando 40,1% do público.

Já entre as regiões, o Centro-Oeste consome mais (43,9%), 
seguido do Sudeste (42,8%), do Norte (36,6%) e do Sul (34,2%). 
O pior índice foi constatado no Nordeste, com 28,2%.

Em São Paulo, na região Sudeste, está o grande berço das 
hortaliças produzidas em território nacional. As propriedades 
agrícolas ganham a mesa não apenas dos paulistas, mas de 
consumidores de todos os cantos do País e, também, do 
mundo. A horticultura é, hoje, um dos principais braços do 
agronegócio paulista, sendo um dos ramos que mais gera 
empregos. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) são três a seis pessoas beneficiadas 
por hectare.

Os membros da Aphortesp, por exemplo, produzem mais de 10 
milhões de folhosas por mês. Do montante, 40% são de alface 

crespa, lisa e americana. Por falar em alface, sua produção 
anual também surpreende. Em 2013, a produção chegou a mais 
de 14 milhões de pés, com aumento crescente a cada ano.

Por esses feitos e muitos outros, São Paulo é considerado o 
principal produtor em três grupos: verduras, legumes, frutas, 
bulbos, raízes e tubérculos.

O Estado é importante produtor de folhosas, batata, cebola e 
tomate, que também são cultivadas nas outras regiões 
brasileiras, com exceção do Norte. De acordo com o Instituto 
Econômico Agrícola (IEA), no total, as 40 principais espécies 
cultivadas por paulistas ocupam área superior a 400 hectares.

Em outras culturas, contudo, os demais estados registram 
maior produção. No caso do alho, a região Sul responde por 
quase 40% da produção brasileira.  Já 80% da produção 
nacional de tomate industrial suplementar está em Goiás. 

Muitos estados 
brasileiros buscam desenvolver a 

horticultura. Dificuldades técnicas, falta 
de capacitação e questões climáticas, em 

diversos casos, comprometem a evolução. No 
Mato Grosso, por exemplo, somente 42,7% das 

hortaliças é de produção local. 

Para abastecer a mesa da população, o restante dos 
hortifrutigranjeiros provém de importação, conforme pesquisa 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e 
Agricultura Familiar do Mato Grosso 

(Sedraf-MT).

Nesse Estado, o clima é um dos fatores que limita a 
produção, o que o impede de competir com outras 

unidades do Centro-Sul do Brasil em segmentos como 
batata, vagem, cebola, tomate e alho. Entretanto, o 

Mato Grosso se mostra autossuficiente em 
folhosas, maxixe, jiló e quiabo, produtos 

mais perecíveis.
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uma dieta balanceada, prevenção de doenças e melhor 
qualidade de vida, entidades trabalham de forma incansável 
para que a tendência de crescimento seja constante.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
revelam, por sua vez, que ainda há muito trabalho pela frente. 
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com algumas surpresas, como o valor da caixa de 20 quilos de 
tomate, que chegou a R$200,00. Atualmente, São Paulo, Rio 
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homens representam 34,8%. A procura desses alimentos 
também é maior entre aqueles que tem 60 anos ou mais, 
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anual também surpreende. Em 2013, a produção chegou a mais 
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Por esses feitos e muitos outros, São Paulo é considerado o 
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tomate, que também são cultivadas nas outras regiões 
brasileiras, com exceção do Norte. De acordo com o Instituto 
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cultivadas por paulistas ocupam área superior a 400 hectares.
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maior produção. No caso do alho, a região Sul responde por 
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APESAR DE TODAS AS DIFICULDADES AMPLAMENTE CONHECIDAS, NO CHAMADO “CUSTO BRASIL”, 

A INFRAESTRUTURA DEFICIENTE, A FALTA DE ACESSO A CRÉDITO E O BAIXO INVESTIMENTO EM 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, O PAÍS CONSEGUE SE ADEQUAR CONSTANTEMENTE NA MELHORIA 

DA QUALIDADE, NO RESPEITO ÀS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E NO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE POR 

ÁREA CULTIVADA. O BRASIL É O TERCEIRO MAIOR PRODUTOR MUNDIAL DE FRUTAS, NUM CENÁRIO DE 

COLHEITA QUE NÃO TENDE A SE ALTERAR DE FORMA SIGNIFICATIVA A MÉDIO PRAZO .

TECNOLOGIAS COMO A IRRIGAÇÃO,
GARANTEM O BRASIL COMO UM DOS
GRANDES PRODUTORES DE FRUTAS

A fruticultura brasileira vive um de seus momentos mais 
dinâmicos. Além da ampla variedade de espécies produzidas 
em todas as regiões do País, e nos mais diversos tipos de clima, 
o incremento da produtividade e as formas de apresentação e 
de industrialização colocam as frutas em destaque no 
agronegócio. A adoção de eficientes sistemas de cultivo e de 
rastreamento, em sintonia com a responsabilidade social e 
ambiental, impulsiona as cadeias produtivas exportadoras e 
amplia a oferta de frutas
para a população brasileira.

Tendo o Sudeste como principal pólo de produção em âmbito 
nacional, a introdução da fruticultura nos vários estados cria 
oportunidades de emprego e de renda e estimula a 
industrialização. Além das frutas in natura oferecidos nos 
mercados regionais, a sua transformação em alimentos e 
bebidas com larga aceitação movimenta a economia nas 
cidades. É o caso, por exemplo, da cadeia dos vinhos,  
espumantes e sucos nas regiões de vitivinicultura, dos sucos de 
laranja e outras frutas tropicais, e industrializados que 
começam a ser exportados.

Mantendo-se com volume de colheita de aproximadamente 40 
milhões de toneladas anuais, os pomares só não crescem em 
ritmo ainda mais acentuado porque os índices de consumo per 
capita avançam de forma lenta no País. A melhoria no poder 
aquisitivo da população e a disseminação de hábitos culturais 
saudáveis, no entanto, tendem a estimular a presença cada vez 
mais acentuada das frutas no dia a dia do brasileiro.

Coloridas e nutritivas, as dezenas de espécies frutíferas 
cultivadas em território nacional fazem do Brasil um oásis em 
âmbito global. O mercado interno propicia frutas para todos os 
gostos, e quem ganha com o crescimento desse setor é cada 
pessoa, individualmente, e a sociedade como um todo.

Entre as principais frutas produzidas, a laranja continua no 
topo do ranking, com safra que ultrapassa  17 milhões de 
toneladas; porém, com redução de 2,5% ante a produção de 
2012, devido à crise da citricultura vivida no Estado de São 
Paulo e à erradicação de plantações.

A banana, fruta in natura mais consumida pelos brasileiros, 

São Paulo é o 
principal Estado produtor, 

com cerca de 39% da colheita.

Conforme levantamento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a produção brasileira de 

frutas em 2013 (último ano com dados oficiais disponíveis) 
somou 41,6 milhões de toneladas, o que representa 1,8% a 

menos do que em 2012. O que motiva esse recuo na colheita 
de frutas no País são as sérias dificuldades relacionadas ao 

clima em todas as regiões produtoras. 

O mundo todo produz anualmente mais de 800 milhões de 
toneladas de frutas. O Brasil é o terceiro colocado no ranking 

das principais nações produtoras, estando atrás apenas da 
China e da Índia, respectivamente.

Já quando se trata de laranjas,os brasileiros são 
líderes. Além disso, é o segundo País que mais 

colhe mamões e limões tahiti e, ainda, o 
terceiro na lista dos que mais 

colhem tangerinas.

rendeu produção de 6,8 milhões de toneladas, volume estável 
quando comparado com a safra anterior, que foi de 6,9 milhões 
de toneladas.

A maçã, o abacaxi, a uva e o limão também tiveram reduções 
significativas no volume total. Problemas com o clima – 
principalmente por seca – contribuíram para a diminuição de 
produção e para o menor calibre das frutas.

São Paulo, como principal pólo citrícola do País, continua sendo 
o maior produtor geral, com volume que supera a 16 milhões de 
toneladas, representando 39% da produção total de frutas 
brasileiras.

Além da laranja, principal fruta produzida no Estado, destaca-
se a colheita de banana, com mais de um milhão de toneladas. 
Com extensão territorial de 8,5 milhões de quilômetros 
quadrados, o Brasil segue como o terceiro maior produtor de 
fruta no mundo.

Um fator importante que faz o País continuar nessa posição de 

liderança mundial é o oferecimento de espécies tropicais, 
subtropicais e de clima temperado.

Atualmente, a fruticultura ocupa 2 milhões de hectares e gera 
mais de 5 milhões de empregos no campo. A atividade tem 
Valor Bruto de Produção superior a R$ 23 bilhões.

De acordo com o último levantamento do IBGE sobre aquisição 
domiciliar de frutas, o Brasil consome 33 quilos por habitante 
ao ano, quando o recomendado seria ingerir próximo de 100 
quilos/habitante/ano. A banana caiu no gosto dos brasileiros e 
é hoje a fruta mais consumida no País. Além dela, laranja, uva e 
manga são requisitadas com frequência.

Documento da Associação Brasileira dos Produtores 
Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) destaca que é 
fundamental melhorar a interlocução junto à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).   A meta é mostrar que é 
saudável e seguro consumir frutas produzidas no Brasil, e que 
não há qualquer risco decorrente delas para a população.
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gostos, e quem ganha com o crescimento desse setor é cada 
pessoa, individualmente, e a sociedade como um todo.

Entre as principais frutas produzidas, a laranja continua no 
topo do ranking, com safra que ultrapassa  17 milhões de 
toneladas; porém, com redução de 2,5% ante a produção de 
2012, devido à crise da citricultura vivida no Estado de São 
Paulo e à erradicação de plantações.

A banana, fruta in natura mais consumida pelos brasileiros, 

São Paulo é o 
principal Estado produtor, 

com cerca de 39% da colheita.

Conforme levantamento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a produção brasileira de 

frutas em 2013 (último ano com dados oficiais disponíveis) 
somou 41,6 milhões de toneladas, o que representa 1,8% a 

menos do que em 2012. O que motiva esse recuo na colheita 
de frutas no País são as sérias dificuldades relacionadas ao 

clima em todas as regiões produtoras. 

O mundo todo produz anualmente mais de 800 milhões de 
toneladas de frutas. O Brasil é o terceiro colocado no ranking 

das principais nações produtoras, estando atrás apenas da 
China e da Índia, respectivamente.

Já quando se trata de laranjas,os brasileiros são 
líderes. Além disso, é o segundo País que mais 

colhe mamões e limões tahiti e, ainda, o 
terceiro na lista dos que mais 

colhem tangerinas.

rendeu produção de 6,8 milhões de toneladas, volume estável 
quando comparado com a safra anterior, que foi de 6,9 milhões 
de toneladas.

A maçã, o abacaxi, a uva e o limão também tiveram reduções 
significativas no volume total. Problemas com o clima – 
principalmente por seca – contribuíram para a diminuição de 
produção e para o menor calibre das frutas.

São Paulo, como principal pólo citrícola do País, continua sendo 
o maior produtor geral, com volume que supera a 16 milhões de 
toneladas, representando 39% da produção total de frutas 
brasileiras.

Além da laranja, principal fruta produzida no Estado, destaca-
se a colheita de banana, com mais de um milhão de toneladas. 
Com extensão territorial de 8,5 milhões de quilômetros 
quadrados, o Brasil segue como o terceiro maior produtor de 
fruta no mundo.

Um fator importante que faz o País continuar nessa posição de 

liderança mundial é o oferecimento de espécies tropicais, 
subtropicais e de clima temperado.

Atualmente, a fruticultura ocupa 2 milhões de hectares e gera 
mais de 5 milhões de empregos no campo. A atividade tem 
Valor Bruto de Produção superior a R$ 23 bilhões.

De acordo com o último levantamento do IBGE sobre aquisição 
domiciliar de frutas, o Brasil consome 33 quilos por habitante 
ao ano, quando o recomendado seria ingerir próximo de 100 
quilos/habitante/ano. A banana caiu no gosto dos brasileiros e 
é hoje a fruta mais consumida no País. Além dela, laranja, uva e 
manga são requisitadas com frequência.

Documento da Associação Brasileira dos Produtores 
Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) destaca que é 
fundamental melhorar a interlocução junto à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).   A meta é mostrar que é 
saudável e seguro consumir frutas produzidas no Brasil, e que 
não há qualquer risco decorrente delas para a população.

FONTE:  ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA 2015
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“é PReCISo efICIênCIa no geRenCIaMenTo 
agRíCola do BRaSIl”, dIz JunJI aBe

ESPECiALiSTA NA ATividAdE AgRíCOLA dESENvOLvidA NA REgiãO mETROPOLiTANA dE SãO PAuLO 
AfiRmA quE APENAS 20% dO quE SE PROduz NO ALTO TiETê SEguE PARA A CEAgESP

Dos 39 municípios que 
compõem a região me-
tropolitana de São Pau-

lo, cerca de 20 registram alguma 
atividade hortifrutiflorigranjeira, 
em dimensões que vão de ínfima, 
como a capital paulista, à signi-
ficativa, como Mogi das Cruzes. 
Entretanto, nenhuma destas cida-
des tem o agronegócio como eixo 
central de sua economia. A afir-
mação é de Junji Abe, produtor 
rural e deputado federal suplente 
(PSD-SP). “Isto reflete a crescente 
urbanização que empurra o agro-
negócio para localidades cada vez 
mais distantes dos centros urba-
nos. Contudo, juntas, as cidades 
do cinturão verde metropolitano 
respondem pela maior produção 
do segmento no Estado e detêm 
expressividade no cenário nacio-
nal”, explica ele.

Nascido em Mogi das Cruzes, 
Junji é um defensor intransigente 
da atividade agrícola e profundo 
conhecedor do cinturão verde de 
São Paulo. Nesta entrevista, o es-
pecialista traça um panorama da 
atual situação desta importante 
área produtora.

 
JE - Quais foram as principais trans-
formações (sociais, ambientais e 
econômicas) que aconteceram na 
região nas últimas décadas?
JA - No aspecto social, destaco o 
aumento extraordinário do con-
sumo de hortaliças e frutas, como 
efeito da melhoria das condições 
econômicas da população, asso-
ciada à crescente e intensa preocu-
pação das pessoas com a preserva-
ção da saúde. A chamada “geração 
saúde” vem sendo impulsionada 
pela facilidade de acesso à infor-
mação, proporcionada pela inter-
net. No campo ambiental, aponto 
em primeiro lugar, o respeito cul-
tivado pelo produtor à sustenta-
bilidade dos recursos hídricos, os 
cuidados com o solo e com o ma-
nejo das culturas. Esta consciência 
se transferiu para a qualidade da 
produção, com diligência fortís-
sima no uso de defensivos agrí-
colas. Aliás, vale ressaltar nossa 
contínua luta pela rastreabilidade 
total na agricultura. Este trabalho 
já é realidade no Alto Tietê, onde 
nenhum produto agrícola apre-
sentou indícios de uso de agro-
químicos fora dos índices reco-
mendados, como atestam exames 
toxicológicos realizados, por meio 

de amostragem, por órgãos liga-
dos à Vigilância Sanitária. Trata-
-se de uma iniciativa do Sindicato 
Rural de Mogi das Cruzes, em 
parceria com o Senar (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural) e 
participação do Sebrae-SP (Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas). 

 Na área econômica, a princi-
pal transformação se deu com a 
cristalização da tendência mun-
dial da quantidade menor de pro-
dutores e maior produtividade. O 
aumento da produtividade, nestes 
últimos 30 anos, resulta da quali-
ficação profissional dos produto-
res do segmento, com a contínua 
graduação em escolas técnicas de 
agricultura e em faculdades de 
agronomia. A ausência do poder 
público na função de oferecer as-
sistência técnica e extensão rural 
vem sendo suprida pelos sindica-
tos rurais, com o apoio do Senar 
e do Sebrae. O movimento tem 
trazido resultados positivos, ape-
sar dos desacertos do governo fe-
deral na condução da economia e 

dos perrengues derivados da crise 
hídrica.

O quadro permite afirmar que 
o segmento de hortifrutiflorigran-
jeiros está economicamente bem 
e ainda razoável sob o aspecto 
financeiro. Porém, os produtores 
amargam grande preocupação em 
relação aos rumos da economia 
brasileira. 

 
JE - Quais são os principais pro-
blemas enfrentados pela região e 
pelos produtores agrícolas?
JA - Entendo que o principal é a 
escassez de trabalhadores rurais. 
O segundo maior problema é a 
infraestrutura. Falo da falta de 
estradas vicinais ou de vias ade-
quadas e em bom estado para o 
escoamento da produção. Além 
disso, apesar dos avanços tecnoló-
gicos, há locais privados do acesso 
à internet e até de rede de telefo-
nia celular. Isto é prejuízo certeiro 
para as atividades cotidianas no 
campo. A terceira maior dificul-
dade é a falta de assistência técnica 
e extensão rural. São necessidades 

que o poder público não supre. 
Hoje, os profissionais dependem 
de suas entidades representativas, 
sindicatos rurais patronais e de 
trabalhadores, para ter acesso a es-
ses serviços. Na sequência, destaco 
a urbanização desenfreada e, em 
geral, sem qualquer planejamen-
to, que intensifica a especulação 
imobiliária e vai tornando o custo 
das terras cada vez mais alto. É um 
processo que inviabiliza a expan-
são do agronegócio e até a perma-
nência do produtor no local onde 
atua. A insegurança generalizada é 
outro grave problema. Já são ro-
tineiras as ocorrências de assaltos 
e roubos de produtos e de equi-
pamentos, além da violência geral 
à integridade física do produtor. 
Mais uma dificuldade é a falta de 
crédito acessível. Existe o Pronaf. 
Ocorre que a maioria dos produ-
tores do cinturão verde da região 
metropolitana não se enquadra 
no perfil da agricultura familiar, 
definido pelo governo federal.  
São mini e pequenos produtores 
que têm renda mensal superior ao 

teto estabelecido pelo programa. 
Portanto, ficam desprovidos de fi-
nanciamentos acessíveis. Enume-
ro esses problemas dentro de um 
contexto maior que é a completa 
inexistência de políticas públicas 
dirigidas aos hortifrutiflorigran-
jeiros. As cadeias produtivas do 
mercado interno amargam total 
desatenção do poder público. 
Não recebem qualquer incenti-
vo governamental porque não se 
enquadram nos critérios de agri-
cultura familiar, amparada pelo 
Pronaf, e nem são produtos de ex-
portação que geram commodities 
e respondem pelo superávit brasi-
leiro, como os do setor sucroalco-
oleiro, citricultura, cafeicultura e 
sojicultura, entre outros. Por este 
motivo, quando exerci o cargo de 
deputado federal, idealizei e lan-
cei, em 2011, a Pró-Horti – Fren-
te Parlamentar Mista em Defesa 
do Segmento de Hortifrutiflori-
granjeiros. Inédito no Congresso 
Nacional, o colegiado reuniu mais 
de 230 parlamentares – entre de-
putados e senadores – solidários 

CaRolIna de SCICCo, da RedaÇão
JOVINO SOUZA
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ao apelo pela implantação de 
políticas públicas voltadas ao 
segmento. Teve uma enorme re-
percussão junto a todos os elos 
das cadeias produtivas e às auto-
ridades constituídas.

 
JE - Qual é o impacto da especula-
ção imobiliária sobre regiões pro-
dutoras como Mogi das Cruzes? 
JA - É muito alto, como já apon-
tei, ao enumerar os principais 
problemas enfrentados pelo setor. 
Em Mogi das Cruzes e cidades 
vizinhas, a especulação imobili-
ária tem como agravantes a pro-
ximidade com a capital paulista 
e o fato de a região ter atrativos 
turísticos (naturais e culturais) 
que incentivam moradores de 
metrópoles a adquirirem cháca-
ras de veraneio visando fugir da 
rotina caótica dos grandes centros 
urbanos. Não bastasse o sistemá-
tico encarecimento das áreas, esta 
região já perdeu muitas terras para 
a construção de barragens e sofre 
severas restrições ambientais. Tan-
to por ter boa parte do seu territó-
rio abrangido pela Lei de Proteção 
aos Mananciais como por abrigar 
vastas porções de Mata Atlântica. 
Em outras palavras, é praticamen-
te nula a possibilidade de expan-
são territorial da agricultura em 
Mogi das Cruzes e localidades 
vizinhas. 

 
JE - Qual é a atual situação da ati-
vidade agrícola no cinturão verde 
e o que deve ser feito para alavan-
car este setor?
JA - Com as restrições ambientais 
e o intenso avanço da urbaniza-
ção, resta ao produtor, cada vez 
mais, fazer a lição de casa para 
atualizações dos métodos de plan-
tio, de tratos culturais e da colhei-
ta. É preciso desenvolver o geren-
ciamento agrícola com extrema 

eficiência. Isto implica também 
buscar sistema associativo ou co-
operativo para diminuir custos na 
aquisição de insumos de forma 
geral, assim como vencer os garga-
los da comercialização. O modelo 
de trabalho individual só eleva 
os valores desembolsados. Apesar 
de estarmos na região orbital do 
maior centro de consumo, produ-
zimos com qualidade e custo bai-
xo, mas gastamos demais por falta 
de logística. Basta citar a proibi-
ção de tráfego de caminhões nas 
principais vias de acesso ao entre-
posto paulistano da Ceagesp.  
Como há impedimentos para ex-
pansão do parque agrícola, a or-
dem geral é produzir com eficiên-
cia cada vez maior para aumentar 
a produtividade no mesmo espaço 
produtivo. Em função das dificul-
dades já expostas, há uma tendên-
cia que deve se concretizar a curto 
prazo. Os produtores estão trans-
formando suas atividades para 
privilegiar o produto que tenha 
o melhor faturamento por metro 
quadrado de plantio. Por exem-
plo, em vez do repolho, brócolis; 
no lugar da abóbora, aspargo. Ou 
seja, substituições por aquilo que 
tenha mais valor no mercado. Em 
nossa região, cada vez mais espaço 
de hortaliças vem sendo ocupa-
do por plantas e flores. A própria 
plasticultura (cultivo em estufas) 
ganhou notoriedade a partir des-
se raciocínio de obter o melhor 
resultado, no mesmo espaço, o 
tempo todo e sem ficar à mercê 
de intempéries climáticas. Mas, 
nada ocorre da noite para o dia. 
As transformações se dão pela ne-
cessidade de melhorar os ganhos 
com a atividade e pelo aprendi-
zado de coisas novas. Outra me-
dida fundamental é otimizar ao 
máximo a propriedade rural. Em 
especial, no caso da policultura

JE - Como os produtores estão 
driblando a crise hídrica na região?
JA - Vivemos dias dramáticos no 
início da crise hídrica, em função 
da fiscalização e da proibição de 
irrigação das lavouras, com aplica-
ção de multas e lacração das bom-
bas. Felizmente, falou alto a voz 
das entidades representativas. Sin-
dicatos rurais e associações agrí-
colas, unidos, demonstraram aos 
órgãos do Estado – Secretarias de 
Recursos Hídricos e de Agricultu-
ra e Abastecimento, assim como 
Daee (Departamento de Águas e 
Energia Elétrica) – que as medi-
das proibitivas iriam não só para-
lisar a agricultura como decretar 
a morte da atividade agrícola no 
principal cinturão verde paulis-
ta, sem possibilidade de recome-
çar após a crise. Coerentemente, 
houve a compreensão do governo 
estadual, com a retirada dos la-
cres das bombas e a suspensão das 
penalidades. Em contrapartida, 
os produtores assumiram o com-
promisso de utilização racional da 
água para irrigação, rechaçando 
todo e qualquer desperdício. Ao 
mesmo tempo, efetivaram seu 
cadastramento no Daee para fa-
zer o ato declaratório de uso da 
água, que precede a outorga. Há 
também linhas de financiamento, 
abertas pelo Estado, para gradati-
va substituição de equipamentos 
ultrapassados por tecnologias mo-
dernas, que permitem a irrigação 
sem desperdício de água. Desta 
forma, estamos trabalhando jun-
tos para vencer a crise. 
 
JE – O que senhor acha da mudan-
ça da Ceagesp para outro local? 
JA -Mesmo que haja resistência de 
alguns permissionários, já se faz 
tarde a mudança do entreposto 
da Ceagesp. É prejuízo generali-
zado. Todos os atores das cadeias 

produtivas agrícolas enfrentam as 
deficiências cotidianas da obsole-
ta estrutura da Vila Leopoldina. 
Além das instalações primitivas, 
não existe espaço para estacio-
namento de veículos à espera de 
carga ou descarga, há restrições ao 
tráfego de caminhões em vias de 
acesso ao local, como as Margi-
nais Pinheiros e Tietê, impossibi-
lidade de ampliação e área sujeita 
a alagamentos.

 Em função de tantos proble-
mas que envolvem o entreposto 
paulistano, não tardará para os 
produtores se verem impedidos 
de utilizar a central para escoar 
seus produtos. Afinal, os princi-
pais canais do comércio, como 
feiras, hiper e supermercados, tem 
período fixo para receber e vender 
as mercadorias. É ilógico restrin-
gir os horários para transportar 
produtos perecíveis. Fica inviável 
para o produtor assim como para 
os compradores de outros mu-
nicípios e estados. Não há como 
adequar. Entendo ser vital a cons-
trução de um novo complexo, 
com estruturas física e operacio-
nal adequadas, em local de fácil 
acesso, servido por malha viária 
apropriada, e sem restrições ao 
tráfego de caminhões.  

 Para se ter uma ideia da atual 
configuração de escoamento da 
produção, de tudo o que se pro-
duz no Alto Tietê, só 20% seguem 
para a Ceasa. 80% vão direto para 
os canais de varejo. Dentro deste 
processo de distribuição direta, 
ganha corpo o mercado de horti-
frútis minimamente processados. 
É uma tendência determinada 
pelos consumidores. E temos de 
ajustar toda nossa cadeia à exigên-
cia de quem consome. A oferta 
de itens hortícolas minimamente 
processados reflete as exigências 
da sociedade moderna.

CAROLINA DE SCICCO

DEFENSIVOS

Nenhum produto agrícola cultivado 
no Alto Tietê apresentou indícios 
de uso de agroquímicos fora dos 
índices recomendados

zoom 
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O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) apro-

vou a inclusão de registro no 
fungicida OrkestraTMSC para 
mais 21 culturas além da soja, 
sendo 10 para os mercados de 
citrus e hortifruticultura (batata, 
cebola, cenoura, maçã, manga, 
melão, pepino, pimentão e to-
mate), sete para o segmento de 
grãos e oleoginosas (amendoim, 
aveia, feijão, girassol, milho, sor-
go e trigo), e flores (crisântemo e 
rosa). A empresa ainda aguarda o 
registro para outros cultivos.

“Somos a única empresa no 
Brasil a disponibilizar produ-
tos à base de carboxamida para 
o segmento de hortifruti. Esta-
mos muito otimistas quanto à 
segunda geração da carboxami-
da com OrkestraTMSC, o que 
possibilitará o fortalecimento da 
companhia nesse mercado e au-
xiliará ainda mais os produtores. 
É notório que a falta de produtos 
específicos para este segmento 
prejudica a exportação de frutas, 
por exemplo, o que faz com que 
o agricultor restrinja a competiti-
vidade já que não consegue aten-
der às exigências legais dos países 
importadores”, afirma Adriano 
Abrahão, gerente de marketing 
para HF e Café da BASF. 

SoluÇõeS eM hf PaRa o BRaSIl

Em evento realizado para 
a imprensa no final do mês de 
junho, que teve como objetivo 
discutir o papel fundamental da 
agricultura brasileira no cenário 
mundial, Eduardo Leduc, vice-
-presidente sênior da Unidade de 
Proteção de Cultivo da Basf, con-
versou com o Jornal Entreposto 
e falou sobre a importância das 
culturas de hortifruti para a em-
presa e como ela encara o cons-
tante crescimento dos alimentos 
orgânicos no mercado nacional. 

Jornal Entreposto - Qual é a es-
tratégia da Basf para sobreviver 
na política de mercado brasileira?
Eduardo Leduc - Acreditamos 
que a agricultura no Brasil se-
gue forte este ano e retoma o seu 
crescimento a partir do próximo 
exatamente em função dessa de-
manda crescente de alimentos 
e com o país se posicionando 
cada vez mais como um grande 
fornecedor para o mundo. A es-
tratégia da Basf no Brasil é trazer 
inovação. Não podemos depen-
der de fórmulas importadas que 
são produzidas em sistemas com 

geralmente é responsável por este 
cultivo, tem um papel fundamen-
tal na qualidade de vida da socie-
dade rural, mas também a vida 
urbana depende da perseverança 
do trabalho deste produtor. Para 
contribuir com este setor do agro, 
estamos acelerando o desenvolvi-
mento de produtos para HF. Aca-
bamos de conseguir a extensão do 
fungicida Orkestra TMSC para 
mais 21 culturas, sendo 10 para o 
mercado de citrus e hortifruticul-
tura, além de algumas flores. Isso 
faz com que o agricultor tenha 
acesso a mais tecnologia, produ-
tos registrados e mais qualidade e 
produtividade. 

JE - Como a Basf encara o aumen-
to da participação dos alimentos 
orgânicos no mercado nacional?
EL - Não enxergamos um conflito 
nesta questão. Acreditamos numa 
agricultura com manejo integra-
do, onde os produtos químicos e 
biológicos se complementam. No 
ponto de vista da Basf, não existe 
uma solução única capaz de aten-
der a demanda das áreas urbanas. 
Por isso, o que existe entre as duas 
áreas é uma complementação. A 
palavra do mercado hoje é ma-
nejo integrado, o que nos leva a 
uma mudança de visão, onde os 
dois sistemas trabalham juntos. 

fungICIda da BaSf é aPRovado
PaRa hoRTIfRuTICulTuRa
fIToSSanIdade

necessidades agronômicas dife-
rentes das nossas. Por isso reali-
zamos diversos estudos no país 
para colaborar com o agricultor 
no aumento de produtividade. 

JE - Qual é a participação do setor 
de FLV nos trabalhos desenvolvi-
dos pela Basf? Existe a intenção 
de aumentar os investimentos 
nesta área?
EL - O segmento de hortifrutis 
no Brasil é extremamente im-
portante tanto pelo aspecto de 
mercado quanto pelo aspecto 
social. O pequeno agricultor, que 

“A ESTRATégiA dA bASf NO bRASiL é TRAzER iNOvAçãO”, diz EduARdO 
LEduC, viCE-PRESidENTE SêNiOR dA uNidAdE dE PROTEçãO dE CuLTivO 

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entrepostohttp://tinyurl.com/ovblwxa

EDSON FREITAS

SiSTEmA AdOTAdO 
PELA SCANiA gERA 
ECONOmiA 

a montadora scania conseguiu 
em um ano tirar mais de cem 
caminhões das estradas, reduzir 
em 100 mil km as distâncias 
percorridas e atingir uma 
economia de 6% no valor dos 
fretes pagos graças à adoção do 
sistema Milk run. a informação 
é do gerente de logística da 
montadora, Gustavo Bonini, 
durante palestra realizada, em 
são paulo na ocasião, o ele falou 
sobre a nova versão do sistema, 
o Milk run 3.0.

mONTAdORA fEChA 
PARCERiA COm 
APLiCATivO

a Man Latin america acaba de 
fechar parceria com a Truckpad, 
empresa de desenvolvimento de 
aplicativos para caminhoneiros 
e cargas.  premiado em 2014 
no vale do silício, nos estados 
Unidos, como startup mais 
inovadora do mundo, a empresa 
desenvolveu um aplicativo de 
mesmo nome que conecta, 
de forma simples e rápida, o 
caminhoneiro à carga. O app 
promete economia de tempo e 
aumento de rentabilidade.

fORd CARgO 1319 vENCE 
O PRêmiO “mAiOR 
vALOR dE REvENdA”

a ford venceu o prêmio “Maior 
valor de revenda” na categoria 
de caminhões médios com o 
modelo Cargo 1319, que liderou o 
ranking com uma desvalorização 
média de apenas 14,9% no 
período de três anos. O prêmio, 
promovido pela autoinforme 
em parceria com a editora frota 
e a Texto final de Comunicação 
Integrada, foi entregue em um 
evento no seTCesp – sindicato 
das empresas de Transporte de 
Cargas de são paulo e região.

ivECO iNAuguRA 
CAmPO dE PROvAS Em 
SETE LAgOAS

 foi inaugurada no mês 
passado, no complexo Industrial 
da Iveco, localizado em sete 
Lagoas, uma das mais completas 
estruturas do Brasil para testes 
de veículos comerciais e de 
defesa. “nosso objetivo é tornar 
ainda melhor o processo final de 
validação dos produtos, com a 
realização de aproximadamente 
três mil testes anuais em 
veículos”, comentou Marco 
Borba, vice-presidente da Iveco 
para a américa Latina. 

mERCEdES-bENz 
LANçA PORTAL dE 
RELACiONAmENTO 

em comemoração ao dia do 
Caminhoneiro, a Mercedes-
Benz lança o portal Clube 
Gigantes Mercedes-Benz (www.
clubegigantesmb.com.br), site de 
relacionamento para motoristas 
de todo Brasil. “essa iniciativa 
reforça o objetivo da empresa de 
estar ao lado dos caminhoneiros”, 
diz Joerg radtke, gerente sênior 
de Marketing Caminhões da 
Mercedes-Benz do Brasil. acesse: 
Clube Gigantes Mercedes-Benz 
(www.clubegigantesmb.com.br).
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LibERAdO 29 biLhÕES 
dE REAiS PARA 
A AgRiCuLTuRA 
fAmiLiAR

O plano safra da agricultura 
familiar 2015/2016 terá r$ 
28,9 bilhões em recursos, 20% 
a mais que na última safra 
(2014/2015), quando o governo 
repassou r$ 24 bilhões ao 
setor. O número foi anunciado 
no dia 22 de junho pelo ministro 
do desenvolvimento agrário, 
patrus ananias. O plano entra 
em vigor oficialmente no dia 
1º de julho. de acordo com o 
Ministério do desenvolvimento 
agrário, 4,3 milhões de 
estabelecimentos rurais do 
Brasil são da agricultura 
familiar, 84% do total. O 
setor é responsável por 33% 
do valor bruto da produção 
agropecuária do país e pela 
produção da maioria dos 
alimentos consumidos pelos 
brasileiros.

iNSTALAdAS 
17 ESTAçÕES 
mETEOROLógiCAS 
AuTOmáTiCAS NO 
iNTERiOR dE SP

a secretaria de agricultura 
e abastecimento do estado 
de são paulo, por meio do 
Instituto agronômico (IaC), 
de Campinas, instalou 17 
estações meteorológicas 
automáticas no interior de 
São Paulo, no final de junho. 
Os pontos automáticos de 
medição de temperatura, 
umidade relativa do ar e 
precipitação foram instalados 
nas cidades de analândia, 
artur nogueira, Capivari, 
Cosmópolis, Holambra, Ipeúna, 
Itapira, Mogi Guaçu, Mogi 
Mirim, Morungaba, paulínia, 
pedreira, socorro, santa 
Bárbara d’Oeste, santo antônio 
de posse, valinhos e vinhedo. 
A expectativa é que até o final 
deste ano sejam instaladas 
outras 39 estações no estado 
de são paulo.

NOvOS PROduTOS 
ORgâNiCOS ChEgAm à 
hORTifRuTi

Com o objetivo de oferecer mais 
variedade de produtos, a rede 
Hortifruti inclui em seu mix novos 
itens orgânicos como iogurtes, 
requeijão, tomates e até saladas 
prontas para o consumo. 

SOfTwARE iNédiTO 
PARA ORiENTAR 
PuLvERizAçãO

a secretaria de agricultura e 
abastecimento do estado de 
sp, por meio do IaC, lançou o 
programa dropscope, tecnologia 
que orienta os profissionais do 
campo na aplicação de agrotóxico.

ANdEf LANçA 
CAmPANhA SOmOS 
TOdOS dEfESA vEgETAL

Intitulado programa somos 
Todos defesa vegetal, a campanha 
da agência nacional de defesa 
vegetal (andef) visa estimular o 
reconhecimento da importância 
da defesa vegetal no Brasil. 

CENTRO dE 
TREiNAmENTO dE 
CuLTivO PROTEgidO 

    a seminis, divisão de hortaliças 
da Monsanto, apresentou aos 
produtores o primeiro Learning 
Center de cultivo de tomate 
protegido do Brasil, localizado na 
zona rural de Campinas.
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Entre as últimas décadas do sé-
culo 19 e primeiras do século 

20, muitos imigrantes europeus 
se estabeleceram na região central 
da cidade de São Paulo, atraídos 
pela urbanização da área. Foi nes-
se contexto que a história da JJ 
Alimentos começou: pai e filho 
descendentes de italianos empre-
endendo no Brás. 

Era 1985 quando José Settan-
ni decidiu investir na área de dis-
tribuição de alimentos frescos para 
órgãos públicos, aproveitando seus 
anos de experiência no mercado 
atacadista voltado para este setor. 
A empresa foi fundada junto com 
seu filho, José Settanni Junior, que 
fazia tudo na época, do setor ad-
ministrativo às entregas. 

Apesar do falecimento de Set-
tani no ano seguinte, Junior, com 
apoio da família, deu continuida-

JJ alIMenToS InveSTe eM 
InovaÇõeS TeCnológICaS
Distribuidora 
adquire 
certificação e 
otimiza processos

de aos negócios e está até hoje, 30 
anos depois, à frente da empresa. 

Em 2004, a JJ foi transferida 
para o entreposto paulista e atu-
almente comercializa e distribui 
seus produtos não só para órgãos 
do setor público municipal, esta-
dual e federal mas também esta-
belecimentos privados diversos, 
como bares, hotéis,  restaurantes, 
clubes e cozinhas industriais. 

“Vendemos produtos in na-
tura em grande volume, mas 
sem processamento”, comenta a 
diretora comercial, Solange Set-
tanni.  Além de frutas, legumes 
e verduras, também são vendidos 
cogumelos, polpas, ovos, tempe-
ros e grãos. 

A distribuidora acaba de ser 
certificada com o ISO 9001, 
que estabelece requisitos para o 
Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ) de uma organização e, de 
acordo com Solange, a implan-
tação deste processo trouxe uma 
experiência muito positiva para 
todos os setores da JJ. “Maior or-
ganização, produtividade e cons-
ciência do valor humano, além 
de mais consciência em manter a 
satisfação do cliente com um bom 
atendimento e com bons produ-
tos”, sintetiza Solange.

A empresa familiar investiu 

em recursos tecnológicos para 
automatizar todos os processos, 
“inclusive o setor operacional e 
o estoque, que são o coração da 
empresa”. O espaço físico foi todo 
redefinido e sinalizado, cada pro-
duto possui uma área específica 
sobre estruturas paletizadas. Má-
quinas embaladoras e monitora-
mento das entregas fazem parte 

dos investimentos recentes.
Com a facilidade de se compa-

rar preços nos dias de hoje, a com-
petitividade no ramo está cada vez 
mais acirrada: “sobrevivem e se so-
bressaem as empresas que agirem 
com mais competência e inova-
ção”, conclui Solange. O próximo 
passo da JJ Alimentos é, em curto 
prazo, iniciar vendas online.

danIelle foRTe
da CeageSP

mais de 350 
culturas 
peQuenas 
já incluídas 
em Bula de 
deFensivos

Um ano após a publi-
cação da instrução norma-
tiva conjunta que trata do 
registro de agrotóxicos para 
Culturas com Suporte Fitos-
sanitário Insuficiente (CSFI) 
— conhecidas popularmente 
como minor crops –, mais de 
350 culturas já foram incluí-
das na bula de produtos in-
seticidas, herbicidas, fungici-
das, acaricidas e bactericidas. 
Isso resultou em mais de 700 
indicações de alvos biológi-
cos a serem controlados pelos 
defensivos.

De acordo com o fiscal 
federal agropecuário Álvaro 
Inácio, os registros “permi-
tem que o produtor possa 
proteger a sua produção com 
eficiência e segurança para o 
meio ambiente, para o apli-
cador e para o consumidor 
final”.

Desde a publicação da 
norma — Instrução Nor-
mativa Conjunta (INC) 
01/2014 –, também já foram 
definidos mais de 500 Li-
mites Máximos de Resíduos 
(LMR) para diversas cultu-
ras, como: agrião, rúcula, 
jiló, mostarda, mandioqui-
nha, cacau, salsa, cupuaçu, 
guaraná, entre outras.

A ação para registrar no-
vos produtos para culturas 
menores é uma política pú-
blica iniciada pelo governo 
brasileiro com o envolvimen-
to do setor produtivo e das 
empresas que registram agro-
tóxicos. “O projeto é baseado 
em experiências internacio-
nais e o seu sucesso também 
está atrelado ao engajamento 
das empresas registrantes que 
apresentaram projetos de ex-
trapolação”, destaca Inácio.

Para saber mais sobre as 
estatísticas de registro e como 
registrar produtos para cultu-
ras com suporte fitossanitário 
insuficiente, basta acessar o 
endereço eletrônico www.
agricultura.gov.br/vegetal/
agrotoxicos/csfi.

MayCon fIdalgo
MInISTéRIo da agRICulTuRa, 
PeCuáRIa e aBaSTeCIMenTo

SOLANgE SETTANNi, diRETORA COmERCiAL

GUSTAVO AWAD
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clidÃo produZ camBuci em BiritiBa ussÚ

A atuação do pequeno produ-
tor rural é, muitas vezes, algo de 
família, passado de uma geração 
a outra. E, embora o cenário his-
tórico nacional apresente elevados 
índices de diminuição da popula-
ção rural em relação à população 
urbana, uma vida simples e na-
tural, junto ao campo e distante 
dos centros urbanos sempre será 
sonho de alguns.

Desde a metade do século 18 
os poetas brasileiros já exaltavam 
a máxima latina fugere urbem, 
ou seja, fugir da cidade. Euclides 
Milano começou sua fuga há 40 
anos, quando adquiriu um sítio, 
junto com um primo, na região 
metropolitana da capital paulista. 
Nascido na Vila Carrão, região 
central da cidade, Clidão, como 
é conhecido, conseguiu se mudar 
definitivamente apenas há alguns 
anos, quando se aposentou. Foi 
sozinho.

Atualmente, se ocupa com 
uma produção artesanal de Cam-
buci, comercializando tanto a fru-
ta quanto derivados.  Estabelecido 
em rota turística, no distrito de 
Biritiba Ussú, o Sítio da Bica fica 
no km 72,5 da Rodovia Mogi-
-Bertioga, que liga São Paulo às 
praias do litoral norte do estado. 
“Isso aqui não há dinheiro que pa-
gue”, diz, satisfeito, Euclides.  

agRICulToR PoR aMoR
Paulistano do Carrão 
se muda para o 
cinturão verde e 
aposta na produção 
artesanal de cambuci

danIelle foRTe
de MogI daS CRuzeS

CaMBuCI no CInTuRão veRde

Houve uma época em que 
Mogi das Cruzes chegou a repre-
sentar 80% da produção de fru-
tas e hortaliças do eixo Rio-São 
Paulo. A agricultura familiar é tão 
antiga quanto a cidade, fundada 
há mais de 450 anos. Já o cultivo 
de Cambuci é ainda mais antigo, 
realizado por indígenas - extintos 
da região em 1600. 

O cambucizeiro é uma árvore 
frutífera nativa da Mata Atlântica, 
endêmica da Serra do Mar. Mas, 
por causa do desmatamento, o 

fruto quase desapareceu da gas-
tronomia brasileira. Apesar de não 
estar na lista de espécies ameaça-
das do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), faz parte do relató-
rio internacional elaborado pela 
União Internacional para a Con-
servação da Natureza (IUCN).

Sua popularidade está bas-
tante associada à infusão com 
cachaça, contudo, há alguns anos 
surgiram doces, suco, iogurte, 
sorvetes, geleias, licores, xaropes e 
até cosméticos produzidos à base 
de cambuci em todo o cinturão 

verde de São Paulo. Desde 2009, 
a Rota Gastronômica do Cambu-
ci integra festivais locais realizados 
cada vez em uma cidade produto-
ra e, além de vitrine para o cam-
buci e seus derivados, funciona 
como estratégia de preservação da 
Mata Atlântica aliada à produção 
familiar agroecológica e geração 
de renda para as comunidades 
locais. 

do hoBBy à PRofISSão

Hoje, o sítio do Clidão conta 
com mais de 100 pés de cambuci 

plantados. Sua produção atual se 
dá aproximadamente com 20% 
deles. Os outros ainda precisam 
de mais três anos para dar fru-
tos. O pé mais antigo tem duas 
décadas e foi um presente do tio. 
“Desde então eu venho plantando 
cambuci aqui no sítio, pegando 
frutas e sementes na mata”, conta. 

O trabalho começou com a 
pinga curtida, distribuída para 
amigos e familiares. Tão logo, vi-
rou profissão. Euclides adquiriu 
freezer, embalagens e máquina 
seladora e passou a armazenar 
a fruta congelada in natura. “O 
cambuci cai do pé maduro. Se 
não  congelar, estraga em uma se-
mana”, esclarece. 

A safra da fruta exótica, com 
formato esquisito que lembra um 
disco voador, de cor esverdeada 
– mesmo quando já está madura 
- e sabor doce-acidulado vai até 
maio. In natura, Euclides vende 
o quilo de Cambuci por 12 reais, 
enquanto o litro do licor ou da ca-
chaça sai por 15. 

No Sítio da Bica é possível 
encontrar também mudas, pol-
pas, xarope e geleias. “As pessoas 
que chegam aqui procuram de 
tudo. O movimento é maior fora 
de temporada, quando estão com 
menos pressa de descer ou subir a 
serra”, conta o pequeno produtor.

Isso aqui não há 
dinheiro que pague”.
euclides



puBlicaçÃo do cqH 
apresenta o mundo 
das pimentas na 
ceagesp
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O Programa Brasileiro para 
a Modernização da Horti-

cultura, denominação atual do 
‘Programa Paulista para a Melho-
ria dos Padrões Comerciais e de 
Embalagens de Hortigranjeiros’, 
criado pelas Câmaras Setoriais de 
Frutas e a de Hortaliças da Secre-
taria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, 
é operacionalizado pelo Centro 
de Qualidade em Horticultura da 
Ceagesp, desde a sua criação em 
1997. O programa, de adesão vo-
luntária, visa o desenvolvimento 
e a adoção das normas de classifi-
cação dentro de padrões mínimos 
de qualidade - o único caminho 
para maior transparência, menor 
fragilidade do produtor na nego-
ciação dos seus produtos e que 
permite a utilização dos métodos 
modernos de comercialização. A 
cartilha de classificação de abacate 
é o seu 39° lançamento.

A produção e o comércio 
internacional de abacate estão 
crescendo muito. Os dados da 
FAO mostram um crescimen-
to da produção de 1,8 milhões 
de toneladas em 1.990, para 2,7 
milhões em 2000 e 4,7 milhões 
em 2013 – quase triplicou. O 
volume da produção brasileira, 
entre 1990 e 2013 cresceu 33% 

CaRTIlha defIne PadRõeS MínIMoS
de qualIdade do aBaCaTe

e a participação brasileira na pro-
dução mundial caiu de   6% para 
3%.  A FAO registrou, em 2013, 
a produção de abacate em 69 pa-
íses, sendo os doze primeiros res-
ponsáveis por 80% da produção: 
México, República Dominicana, 
Colômbia, Peru, Indonésia, Quê-
nia, Estados Unidos da América, 
Chile, Brasil, Ruanda, Venezuela 
e China. O México é o grande 
produtor mundial de abacate com 
31% do volume total em 2013.

A exportação de abacate cres-
ceu de 283 mil toneladas em 
1990 para 797 mil toneladas e 
chegou a 226 mil toneladas em 
2012 – um crescimento de quase 
oito vezes, mas um volume ain-
da pequeno quando comparado 
à produção mundial de 4,7 mi-
lhões de toneladas. Aconteceram 
grandes mudanças no mercado 
internacional de abacate. Israel, 
África do Sul e México, entre os 
53 países exportadores foram os 
maiores em 1990, com 60% do 
volume total. O cenário mudou 
em 2000, quando o México, o 
Chile e a África do Sul assumiram 
a liderança com 53% e em 2012 
com a liderança, entre 85 países 
exportadores. Os maiores países 
importadores em 2012, respon-
sáveis por 80% do volume foram 
os Estados Unidos, a França, o 
Japão, o Canadá, a Grã-Bretanha, 
a Espanha e a Alemanha.  O nú-

CenTRo de qualIdade eM 
hoRTICulTuRa da CeageSP

mero de países que importam 
abacate está crescendo – de 54 em 
1990, para 98 em 2000, para 118 
países em 2012.  Não existem re-
gistros na FAO de importação de 
abacate pelo Brasil, mas de expor-
tação que cresceu de 1090 tonela-
das em 1990 para 4273 toneladas 
em 2012 – quase quatro vezes.

A produção brasileira está 
baseada em híbridos das raças 
Antilhana e Guatemalense, mais  
adequados a climas mais quentes, 
de tamanhos maiores e menor 
conteúdo do óleo na polpa. Nos 
grandes países produtores de aba-
cate predominam os híbridos da 
raça Mexicana e da raça Guate-
malense, caracterizada por frutos 
pequenos e com alto conteúdo de 
lipídios na polpa. 

Os estados maiores produto-
res no Brasil são: São Paulo com 
54% da produção em 2013, se-
guido por Minas Gerais - 23% e 
Paraná -11%. A Ceagesp paulista-
na respondeu por 49% de todo o 
abacate comercializado nas ceasas 
brasileiras e por 28% da produção 
brasileira, em 2014 e 2013, res-
pectivamente.

O abacate brasileiro tem um 
longo caminho a frente.  Os da-
dos da POF do IBGE são assusta-
dores. O nosso consumo domici-
liar de abacate caiu de 533 gramas 
por habitante em 1987 para 325 
gramas em 2008 - uma diminui-

Registros arqueológicos 
mostram o consumo de 

pimenta pelos povos indíge-
nas americanos desde 9.000 
AC. Na época do descobri-
mento, a pimenta era tão 
importante para os povos 
indígenas americanos quan-
to o sal para os europeus.

A pimenta se espalhou 
pelo mundo com os nave-
gadores portugueses. Hoje 
ela é também parte impor-
tante da culinária asiática e 
europeia.

As pimentas são do gê-
nero botânico Capsicum 
e apresentam uma grande 
diversidade de tamanhos, 
formatos, cores e calor (pun-
gência).

O amor pela pimenta 
é difícil de compreender. 
Quanto mais pungente, 
mais quente, maior o so-
frimento, mais apreciada. 
O conteúdo de capsicina 
determina a pungência da 
pimenta. A capsicina, isola-
da em 1877 é pouco solúvel 
em água e está concentrada 
nas sementes, na placenta e 
nos vasos de seiva do fruto. 
A Escala de Scoville, criada 
em 1912 pelo farmacêuti-
co Wilbur Scoville, mede 
o grau de pungência da pi-
menta. 

A beleza e a diversidade 
do mundo das pimentas no 
entreposto paulistano estão 
registradas, na publicação 
elaborada pelo Centro de 
Qualidade em Horticultura 
da Ceagesp e que está pron-
ta para impressão.

Maiores informações: 
cqh@ceagesp.gov.br  ou
(11) 3643-3825 ou 
3643-3827

ção de 64%.  Nos Estados Unidos 
da América, país de proporções 
continentais e de grande popu-
lação como o Brasil, o consumo 
de abacate cresceu dez vezes entre 
1970 e 2014, de 227 gramas per 
capita foi para 2,26 quilogramas, 
fruto do trabalho desenvolvido 
pelos produtores norte-america-
nos nos comitês de promoção e 
desenvolvimento do abacate e do 
crescimento das populações his-
pânicas cujas culinárias tem gran-
de participação do abacate como 
ingrediente. 

As normas de classificação do 
abacate são a nossa contribuição 
para o futuro do abacate brasileiro.

lilian uYema
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Os comerciantes do atacado, 
do varejo e do serviço de alimenta-
ção respondem, junto com o pro-
dutor, pela segurança do alimento 
fornecido aos seus clientes. Muitos 
atacadistas das ceasas e supermer-
cados já estão sendo notificados 
por resíduos de agrotóxicos irre-
gulares em produtos adquiridos 
de suas empresas. A ocorrência de 
resíduo de agrotóxico proibido, 
acima do limite permitido ou sem 
registro para a cultura, pode resul-
tar em punição severa do comer-
ciante e do produtor.

A utilização de um defensivo 
agrícola ou agrotóxico, dentro das 
exigências legais, exige a sua apro-
vação pelo Ministério da Agricul-
tura (eficiência agronômica), Mi-
nistério do Meio Ambiente (dano 
ao meio ambiente) e Ministério 
da Saúde (perigo potencial para o 
consumo e para o aplicador).  O 
registro é feito por marca, por alvo 
biológico e por cultura. Os regis-
tros devem ser diferentes mesmo 
para empresas diferentes que tra-
balham com o mesmo ingrediente 
químico, com o objetivo de con-
trolar as mesmas pragas nas mes-
mas culturas.

O sistema é complexo e muito 
exigente. Os três ministérios res-
ponsáveis não possuem estrutura 
adequada. Hoje é comum que 
a solicitação de registro, mesmo 
para grandes culturas, demore dez 
anos para a sua finalização. Esta 
situação impede que moléculas 
mais modernas (mais eficientes, 
menos tóxicos para o aplicador, 
menos danosas ao meio ambiente) 

PRogRaMa oRIenTa BoaS PRáTICaS agRíColaS
O CONSumidOR dE fRuTAS E hORTALiçAS, OS SEuS PROduTORES E COmERCiANTES SãO fREquENTEmENTE 
ATiNgidOS POR NOTíCiAS dE OCORRêNCiA dE RESíduOS dE AgROTóxiCOS E dOS SEuS PERigOS

sejam utilizadas pelos agricultores 
brasileiros e que haja rotação de 
princípios ativos para o controle 
das diferentes pragas, retardando 
a evolução da resistência da praga 
aos defensivos.   

As frutas e hortaliças, as flores 
e plantas ornamentais são espe-
cialmente afetadas por esta situa-
ção. As suas áreas de produção são 
pequenas, o que torna o encami-
nhamento do processo de registro 
pouco atraente para as empresas de 
defensivos. O mesmo problema é 
enfrentado por muitos países de-
senvolvidos do mundo e acabaram 
gerando um sistema diferenciado 
de registro, que permite a exten-
são de uso de uma cultura agrícola 
para outra. No Brasil a Instrução 
Normativa Conjunta 01 de 16 de 
junho de 2014, do Ministério da 
Agricultura, Ministério do Meio 
Ambiente e Ministério da Saúde 
foi um imenso avanço e permi-
tiu o encaminhamento de mais 
de 500 registros em 2014, devido 
ao esforço conjunto dos técnicos 
dos 3 ministérios, das empresas de 
defensivos e das organizações de 
produtores.

A situação ainda é muito críti-
ca. Um grande número de frutas 
e hortaliças não possui agrotóxi-
cos registrados suficientes para o 
controle de suas pragas e doenças 
– situação que só pode ser solucio-
nada com a solicitação de extensão 
de uso permitida pela Instrução 
Normativa Conjunta da Anvisa, 
Ministério da Agricultura e Meio 
Ambiente nº1, de 16 de junho de 
2014.  

Um número menor de frutas e 
hortaliças, mas muito importante 
em volume, já possui uma grade 

adequada de agrotóxicos registra-
dos e os procedimentos de ‘Boas 
Práticas Agrícolas’ bem estabele-
cidos. Todos nós que trabalhamos 
com produtos hortícolas precisa-
mos participar da solução da atu-
al situação. Temos que enfrentar 
duas diferentes situações.
1ª A cultura não possui agrotó-
xicos registrados suficientes para 
o controle das pragas e doenças. 
A ocorrência de agrotóxicos sem 
registro nas análises de registro é 
comum.

eSTa SITuaÇão exIge :

1. A definição das técnicas de Boas 

CenTRo de qualIdade eM 
hoRTICulTuRa da CeageSP

Práticas Agrícolas para cada cultura

2. A definição das necessidades 
de defensivo de cada cultura para 
cada alvo biológico, dentro das 
Boas Práticas Agrícolas

3. Encaminhar solicitação de re-
gistro ou de extensão de uso, atra-
vés das empresas de defensivos, 
conforme determina a IN 01 de 
16 de junho de 2014.
Boas Práticas Agrícolas são o con-
junto de práticas agronômicas 
fundamentadas na ciência e no 
respeito à Natureza, que permitem 
a prevenção da ocorrência de pra-
gas, doenças e plantas infestantes, 

a utilização racional de insumos 
químicos, a proteção ao meio am-
biente, a preservação dos inimigos 
naturais e o respeito ao trabalha-
dor e ao consumidor. 

2ª A cultura possui grade adequa-
da de agrotóxicos registrados. A 
ocorrência de registros de agrotó-
xicos sem registros nas análises de 
resíduo é frequente.

eSTa SITuaÇão exIge :

1. A definição das técnicas de Boas 
Práticas Agrícolas para cada cultu-
ra, que garantam a produção den-
tro das exigências legais

2. A definição das necessidades de 
novos defensivos de cada cultura 
para cada alvo biológico, dentro 
das Boas Práticas Agrícolas

3. Encaminhar, se necessário, a 
solicitação de registro ou extensão 
de uso, através das empresas de 
defensivos, conforme determina a 
IN 01 de 16 de junho de 2014. O  
Programa ‘Boas Práticas Agrícolas 
nas Ceasas’ tem como objetivo dar 
apoio a estas iniciativas.

Já eSTão dISPoníveIS:

• A relação dos produtores de fru-
tas e hortaliças treinados em Boas 
Práticas; as regras da Produção In-
tegrada publicadas pelo Ministério 
da Agricultura; as orientações téc-
nicas sobre Boas Práticas Agrícolas 
por cultura, já publicadas.

PRoCuRe o CenTRo de qualIdade 
eM hoRTICulTuRa da CeageSP – (11) 
3643-3825 Cqh@CeageSP.gov.BR

Seu novo centro automotivo.

EXPERIMENTE
UM NOVO CONCEITO EM
CENTROS AUTOMOTIVOS. 

Está chegando ao Brasil um centro automotivo com um novo 
conceito em ofi cina, onde você poderá fazer a manutenção do 

seu veículo de forma ágil e efi ciente.

Experimente um novo conceito
em centros automotivos.

Quick Lane® é uma marca registrada da Ford Motor Company.

OFERTA DE

INAUGURAÇÃO

• Profi ssionais treinados • 18 anos atuando nos Estados Unidos e 
Europa • Manutenção • Serviços rápidos feitos em até 2 horas

• 800 unidades pelo mundo • Atendimento especializado multimarcas
Promoção válida até 31/08

Quick Lane®
São Paulo
Rua Dr.Seidel nº 420
Vila Leopoldina
Horário de Funcionamento:
2º á 6º das 08:00 ás 18:00

NA TROCA
DE ÓLEO

+

GANHE UMA LIMPEZA 
COMPLETA DO 

SISTEMA DE INJEÇÃO

A VERIFICAÇÃO DE 
25 ITENS DE SEU 

VEÍCULO
AGENDESUA VISITA(11) 3839-3056(11) 3839-3015
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mudança da ceagesp vai muito além 
de encontrar um endereço novo
Para Mário Maurici, escolha do local para instalação 
do entreposto da capital deve levar em conta uma 
série de fatores logísticos e de gestão

INACIO SHIBATA

reForma do depec tem início até o 
Final de  julHo

índice ceagesp soBe 
1,95% em junHo

A alta foi impulsionada principal-
mente pelas elevações de preços no se-
tor de frutas (7,52%) e pelas expressivas 
altas da cebola e da batata. Legumes 
(12,12%), verduras (5,03%) e pescados 
(1,24%) registraram retração dos valores 
praticados. Após cinco quedas consecu-
tivas, o setor das frutas voltou a apresen-
tar elevação dos preços praticados devi-
do a problemas climáticos, sazonais e até 
mesmo na fronteira com a Argentina, o 
que acabou prejudicando a oferta de al-
gumas frutas importantes. Leia matéria 
completa em www.ceagesp.gov.br

Bca doa 86 
toneladas

O Banco CEAGESP de Alimentos 
(BCA) recebeu em junho 110 toneladas 
de frutas, legumes, verduras e diversos 
(cebola). A doação foi feita por 49 
atacadistas que operam na CEAGESP 
e arredores. Desse total, 86 toneladas 
foram entregues a 93 entidades 
assistenciais, o que beneficiou cerca 
de 698 mil pessoas. Parte das doações 
(2,43 toneladas) foi levada ao BCA 
por cinco carregadores que participam 
da parceria firmada com o Sindicato 
do s  Ca r r e g ado re s  Au tônomos 
(SINDICAR).

atendimento por 
e-mail aumenta
 

Com o novo portal da CEAGESP 
no ar desde 12 de junho, houve um 
aumento de cerca de 30% no atendi-
mento ao cliente por e-mail. Foram 
132 mensagens eletrônicas no perí-
odo, muitas vindas diretamente pelo 
site. Em média, são recebidos 100 e-
-mails por mês. As consultas feitas são 
dos mais variados assuntos: agenda-
mento de visitas guiadas, sugestões, 
reclamações e elogios.

Até o final de julho, a CEAGESP 
deve iniciar a reforma do pré-

dio onde funcionava o Departa-
mento de Entreposto da Capital 
(DEPEC). A previsão é que a obra, 
com custo de R$ 2 milhões, esteja 
concluída em oito meses. O servi-
ço será realizado por uma constru-
tora contratada por licitação.

O prédio foi incendiado e 
depredado em março de 2014, 
quando o Entreposto Terminal 
São Paulo (ETSP) sofreu ataques 
criminosos. Na ocasião, houve 
também a destruição das portarias 
de acesso ao mercado e do local 
em que ficavam os funcionários 
da fiscalização.

Devido a isso, ocorreu a rea-
locação do DEPEC para o espaço 
ocupado pelo Departamento de 
Armazenagem (DEPAR), que pas-
sou a funcionar provisoriamente 
em um imóvel alugado próximo ao 
ETSP. Com a reforma, o DEPAR 
deverá retornar ao lugar de origem.

De acordo com o edital da 
licitação, estão previstos, entre 
outros itens, a execução de ser-
viços de recuperação estrutural, 

LILIAN UYEMA

A assinatura do termo de cooperação 
entre os ministérios da Agricultura e 

do Planejamento e a Prefeitura de São Pau-
lo, ocorrida em junho, em Brasília, repre-
senta um compromisso real com o futuro 
da CEAGESP.

“Trata-se de uma demonstração mais 
política e de entendimento entre os agentes 
públicos envolvidos, no sentido de mostrar 
à sociedade que o Governo Federal tem a in-
tenção de operar, de fato, a transferência de 
endereço do entreposto da capital paulista”, 
afirma o presidente da Companhia, Mário 
Maurici, que esteve presente ao ato.

“A ministra [Kátia Abreu, da Agricul-
tura] nos deu uma tarefa difícil. Ela traçou 
um horizonte de dois anos para implantação 
do novo mercado. Há situações que inde-

pendem da nossa governabilidade, como o 
processo de licenciamento ambiental e a par-
ticipação da iniciativa privada. O projeto de 
transferência está orçado entre R$ 3 bilhões a 
R$ 4 bilhões”, explica.

Na avaliação dele, é preciso aprofundar os 
estudos em relação ao local ideal. Para tanto, 
as análises devem levar em conta as logísticas 
de recebimento e de distribuição dos produ-
tos. Mário Maurici chama a atenção ainda 
para dois outros fatores que, necessariamente, 
devem ser considerados nessa discussão. “Não 
podemos permitir que o novo mercado seja 
um fator de desenvolvimento desordenado 
do seu entorno, até para se evitar os proble-
mas que existem no endereço atual”, diz.

Saiba mais a respeito desse assunto no 
nosso novo portal: www.ceagesp.gov.br.

tratamento de juntas e 
de concreto aparente, 
impermeabilizações, ins-
talações hidro-sanitárias 
e de ar-condicionado, 
troca dos vidros, pisos e 
pintura, reparos e pro-

teção no concreto, além 
de reforma elétrica. A 
Ouvidoria da CEAGESP, 
que funcionava em uma 
sala no mesmo prédio do 
DEPEC, também passa-
rá por restauração. 

O PROJETO dE TRANSfERêNCiA ESTá ORçAdO ENTRE R$ 3 biLhÕES A R$ 4 biLhÕES

PRédiO dO dEPEC gANhARá SERviçOS 
dE RECuPERAçãO ESTRuTuRAL
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CaMPInaS vaI SedIaR CongReSSo da WuWM eM SeTeMBRo
Entre os dias 23 a 26 de se-

tembro acontecerá na cidade 
de Campinas – SP, no centro de 
Eventos do Royal Palm Plaza, o 
29º Congresso da União Mun-
dial dos Mercados Atacadistas 
– WUWM Brazilian Congress – 
2015 (Word Union of Wholesale 
Markets Annual Congress).

O tema do encontro é ‘O 
Meio Ambiente e o futuro dos 
Mercados Atacadistas’. As inscri-
ções podem ser realizadas pelo e-
-mail inscricoes@abracen.org.br; 
dúvidas podem ser sanadas pelos 
telefones (55 11) 3643-3982 ou 

(55 11) 3643-3972. Trata-se do 
maior evento de mercados ata-
cadistas de alimentos in natura 
do mundo, trazendo ao país os 
principais players desse setor.

Estima-se que mais de 211 
Centrais Atacadistas e Mercados 
Distribuidores de Alimentos em 
mais de 40 países nos 5 continen-
tes, além de representantes das 
Centrais de Abastecimento de 
todo o Brasil estarão presentes.

A WUWM é uma entidade 
mundial, sem fins lucrativos, se-
diada em Haia – Holanda. Sua 
principal missão é promover o 

intercâmbio internacional de 
informações sobre a cadeia que 
envolve distribuição e segurança 
alimentar, com vistas a aprimorar 
os modelos de negócio e a quali-
dade do alimento in natura.

A instituição é aberta a todos 
os mercados de atacado e de va-
rejo e/ou associações nacionais 
e regionais, a autoridades locais 
que possuam ou operem merca-
dos de alimentos bem como as 
empresas do mercado privado, 
institutos e organizações. As em-
presas e pessoas interessadas no 
setor atacadistas e varejistas tam-

bém podem participar e se tornar 
membros associados.

A Associação Brasileira das 
Centrais de Abastecimento 
(Abracen), com apoio da Ceasa 
Campinas, é a responsáveis pela 
organização WUWM – Brazilian 
Congress – 2015 e quer oferecer 
o intercâmbio de experiências e 
de negócios entre os empresários 
do Brasil e os dos mercados mun-
diais, hoje com grandes expecta-
tivas em torno dos produtos na-
cionais, especialmente hortaliças, 
frutas, flores e pescados.

A CeasaMinas entregou 
os projetos arquitetônico e 
executivo para a implantação 
da Central de Distribuição 
da Agricultura Familiar no 
entreposto de Uberlândia 
à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento de Minas Gerais 
(Seapa). A central é uma rei-
vindicação dos produtores 
que participam de programas 
institucionais, como o PAA 
(Programa de Aquisição de 
Alimentos) e o Pnae (Progra-
ma Nacional de Alimentação 
Escolar).

Segundo Ernane Santos 
Lima, assessor técnico da Se-
apa, os produtores rurais da 
agricultura familiar já pos-
suem um espaço exclusivo no 
entreposto, onde entregam 
as mercadorias dos progra-
mas do governo. “As escolas, 
por exemplo, exigem que o 
produtor entregue determi-
nada quantidade de produ-
tos, mas um produtor apenas 
não consegue oferecer aquela 
quantidade”, explica.

Para resolver esse proble-
ma, os produtores criaram 
uma cooperativa da agri-
cultura familiar. “Todos os 
produtores entregam suas 
mercadorias em um só local 
e lá são montados kits com 
as quantidades exigidas pelas 
escolas”, conta Ernane. 

ceasaminas: 
projeto para 
agricultura 
Familiar

A Ceasa Paraná estuda mudar 
o horário da sua principal 

unidade atacadista, localizada no 
bairro Tatuquara, em Curitiba. 
O assunto foi tema de reuniões 
realizadas no final do mês passa-
do na Secretaria da Agricultura e 
do Abastecimento. A alteração só 
ocorrerá quando houver consenso 
entre os interessados – os permis-
sionários, compradores e produ-
tores que comercializam seus pro-
dutos na “pedra”, local destinado 
aos que não têm boxe próprio. 

Atualmente, a Ceasa de Curi-
tiba abre às 3 horas da manhã aos 
caminhões para carga e descarga. 
Às 5 horas, a entrada é liberada 
para os compradores. A proposta 
em discussão é transferir estes ho-
rários para o período da tarde. 

O Secretário da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto Or-
tigara, ressaltou que qualquer al-
teração só acontecerá após ampla 
discussão sobre o tema. “É essen-
cial chegar a um consenso, já que 
qualquer mudança envolve mui-
tas pessoas e interesses. São mais 
de 400 empresas atuando como 
permissionárias, cerca de 500 pro-
dutores que vendem seus produ-
tos diretamente na “pedra”, 3.500 
pessoas que movimentam as mer-
cadorias diariamente (chapeiros). 
Por isso, não se pode tomar uma 
decisão de forma drástica porque 
afetará a vida de muitas pessoas”, 
explicou. 

De acordo com o diretor-
-presidente da Ceasa Paraná, Na-
talino Avance de Souza, são três os 
principais motivos que dão fôlego 
ao debate. O primeiro é a ques-
tão da segurança. Principalmente 
os produtores se queixam de as-

ceasa, produtores e permissionários discutem 
mudança de Horário na unidade de curitiBa

sunto também será discutido com 
o Sindicato dos Permissionários 
das Centrais de Abastecimento 
Alimentos (Sindaruc). 

O secretário da Agricultura e 
o diretor-presidente da Ceasa Pa-
raná, Natalino Avance de Souza, 
se reuniram com representantes 
de produtores de cebola da Re-
gião Metropolitana de Curitiba, 
acompanhados do prefeito de 
Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa, e 
com o dirigente da Associação dos 
Produtores da Ceasa de Curitiba 
(Aprotiba), Paulo Biscaia. 

saltos durante a madrugada. As 
condições de vida e de saúde dos 
usuários da Ceasa também ali-
mentam as discussões, já que eles 
precisam acordar muito cedo para 
estar na central. E o terceiro moti-
vo, acrescenta Souza, é o impacto 
econômico. Ele explicou que re-
centemente se percebe “um certo 
esvaziamento” de compradores na 
Ceasa, principalmente de hotéis 
e restaurantes, que compõem o 
principal público consumidor. 
“Por causa do horário muito cedo 
da Ceasa Curitiba, esse públi-

co está comprando na Ceasa de 
Florianópolis, que recentemente 
transferiu o horário de funciona-
mento para a tarde”, explicou. 

A solução deverá vir de con-
senso entre os usuários. Outra 
opção será fazer uma assembleia, 
com a presença de todos, e a deci-
são virá do voto de cada um, pon-
derou Ortigara. O presidente da 
Ceasa compartilha da opinião e 
reforça que nenhuma decisão será 
adotada de forma unilateral por 
parte da direção da Ceasa. 

De acordo com Souza, o as-

WUWM

O tema do encontro é ‘O Meio 
Ambiente e o futuro dos Mercados 
Atacadistas’. A Ceasa Campinas e a 
Abracen serão as responsáveis pela 
organização. 

zoom 

A SOLuçãO dEvERá viR Em CONSENSO ENTRE OS uSuáRiOS dO ENTREPOSTO

DIVULGAÇÃO
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Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.

Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com nossos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644
End. Edsed II sala 37(em cima da padaria Nativa)

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

gastonomia

Tomate Caqui recheado 
com Frango Caipira e Ervas

Receita 
Ingredientes
1 kg de Coxa e Sobrecoxa de 
Frango Caipira com Osso
(4 unidades)
1 kg de Tomate Caqui (sem a 
“tampa”, inteiro, sem miolo e 
sementes)
100 g de Cebola (em cubos)
50 g de Cenoura (em cubos)
50 g de Alho Poró (em cubos)
2 dentes de Alho (amassado, sem 
casca)
2 folhas de Louro
2 ramos de Tomilho
1/2 maço de Cebolinha
1/4 maço de Salsa
1 ramo de Alecrim (só as folhas)
500 g de Parmesão Ralado 
(grosso)
Sal (quanto baste)
Pimenta Preta (quanto baste)

Preparo
Numa panela de pressão, coloque 
o frango, adicione a cebola, 
cenoura, alho poró, alho, louro e o 
tomilho e cubra com água.

Após cozinhar na pressão por 
25 minutos, retire, coe o caldo 
(reserve) e desfie o frango 
cuidadosamente.
Pique finamente a salsa, cebolinha 
e o alecrim,  misture
ao frango desfiado e reserve.
Coloque o frango com ervas 
dentro do tomate até “encher”
e cubra com cerca de 80 g cada.
Adicione um pouco do caldo, para 
a mistura ficar úmida.
Leve os tomates recheados para 
assar em um forno pré-aquecido a 
300°C por 12 minutos.
Sirva como entrada ou 
acompanhado de folhas verdes 
para um prato principal leve.
O caldo poderá ser congelado para 
uso em sopas e molhos.

Rendimento: 
6 unidades

diogo@flaneurgastronomia.
com.br 
www.flaneurgastronomia.
com.br

anTonIo hélIo JunqueIRa *
MaRCIa da SIlva PeeTz**

  *engenheIRo agRônoMo, douToR eM 
CIênCIaS da CoMunICaÇão (eCa/uSP), 
MeSTRe eM CoMunICaÇão e PRáTICaS 
de ConSuMo (eSPM), PóS-gRaduado 
eM deSenvolvIMenTo RuRal e 
aBaSTeCIMenTo alIMenTaR uRBano (fao/
Pnud/CePal/IPaRdeS), PRofeSSoR da 
eSPM e SóCIo PRoPRIeTáRIo da hóRTICa 
ConSulToRIa e TReInaMenTo.
  **eConoMISTa SênIoR, PóS-gRaduada 
eM CoMeRCIalIzaÇão agRíCola e 
aBaSTeCIMenTo alIMenTaR uRBano, 
SóCIa-adMInISTRadoRa da hóRTICa 
ConSulToRIa e TReInaMenTo.

lIvRo Reúne dadoS 
SoBRe floRICulTuRa na 
aMazônIa

Após cinco anos de pes-
quisas e organização, sai 
agora publicado, pela 

Editora da UFRA (EDUFRA) 
em parceria com a Embrapa – 
Amazônia, o livro “Contribuição 
ao Desenvolvimento do Agrone-
gócio da Floricultura na Ama-
zônia”, que reúne os dados de 
trabalhos de 27 pesquisadores da 
área. A edição tem como organi-
zadores, os doutores Ismael Vie-
gas, Dilson Augusto Capucho 
Frazão e Heráclito Eugênio Oli-
veira da Conceição, da Embrapa.

Os estudos desenvolvidos no 
período de 2004 a 2009, pela 
Hórtica Consultoria e Inteligên-
cia de Mercado, sobre os aspectos 
socioeconômicos e comerciais da 
produção de flores e plantas or-
namentais nos sete estados com-
ponentes da região Amazônica 
compõem um capítulo especial 
do livro.

A região Norte constitui-se 
na fronteira mais recente de in-
trodução dos cultivos de flores 
e plantas ornamentais no País, 
agregando assim, apenas 2,2% 
de toda a área brasileira cultiva-
da com horticultura ornamental 
e 3,5% do número total de pro-
dutores.

O principal estado floricultor 
nortista é o Pará, que desenvol-

ve uma floricultura baseada na 
exploração de flores e folhagens 
tropicais para corte, além de uma 
expressiva produção de plantas 
ornamentais para paisagismo e 
jardinagem, que adquire forte 
expressão econômica no abaste-
cimento dos demais estados da 
região.

Em segundo lugar, surge o 
estado do Amazonas, com pro-
dução de espécies tropicais. Os 
demais estados possuem flori-
cultura ainda incipiente, porém 
promissora quando focada no 
autoabastecimento de plantas 
ornamentais para paisagismo e 
jardinagem, flores e folhagens 
tropicais de corte e flores e plan-
tas envasadas.

Atualmente a produção de 
helicônias, alpínias, bastões-do-
-imperador, orquídeas, antúrios 
e um grande número de folha-
gens tropicais, além das plantas 
ornamentais para paisagismo e 
jardinagem está concentrada no 
Nordeste paraense, especialmen-
te nos municípios de Benevides, 
Castanhal, Santa Bárbara e Santa 
Izabel. Cerca de 300 produtores 
rurais já estão envolvidos no cul-
tivo de flores tropicais de corte, 
gramas, flores temperadas e fo-
lhagens, garantindo movimenta-
ção da cadeia produtiva de perto 

de R$37 milhões anuais.
A floricultura regional apre-

senta fatores que a diferenciam, 
haja vista que o Norte se carac-
teriza pela produção de espécies 
próprias ou exóticas adaptadas, 
muitas vezes sem similares em 
outras áreas produtoras e com 
qualidade comercial e maior 
durabilidade. Assim, a Amazô-
nia se reveste de importância 
estratégica fundamental para o 
futuro desenvolvimento da flori-
cultura tropical brasileira, sendo 
detentora de um conjunto ainda 
pouco conhecido de folhagens 
exuberantes e duráveis – sem-
pre intensamente desejadas no 
mercado internacional –, espe-
cialmente da família das Aráce-
as, além de ser fonte natural de 
espécies de helicônias, orquídeas 
e árvores nativas de notável po-
tencial ornamental.



O agricultor sabe que nenhum alimento que sai da terra, 

cresce e dá frutos sozinho.  

O agricultor prepara, cuida e aplica seus conhecimentos 

e crenças para ter uma boa colheita.

Entrega suas energias e combate as pragas e o tempo.

Fica feliz com o bom resultado e não se abate 

quando não consegue.

Isto porque o agricultor não abandona seu motivo maior, 

o de perseverar sempre e acreditar que tudo vai dar certo.

Não existe riqueza maior  no mundo 

do que ver brotar do chão aquilo 

que você mesmo plantou.

Parabéns agricultor brasileiro.

Dia 28 de Julho - Dia do Agricultor




