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O interior paulista continua a ser um grande celeiro para os agricultores, em especial 
os que trabalham em propriedades familiares. Clima, solo, disponibilidade hídrica e logística 
facilitam a produção e o escoamento de diversas culturas.

Na região de Monte Alto, a fruticultura é, sem dúvida, uma importante geradora de renda 
e de mão-de-obra no campo. 

Mas, nem tudo são flores para quem escolhe tirar o seu sustento do plantio e da colhei-
ta. No meio do caminho, há pragas, intempéries e falta de subsídio para modernizar equipa-
mentos, comprar suplementos e viabilizar o emprego da tecnologia. 

Neste livro trazemos artigos de renomados especialistas no assunto, que abordam a 
fruticultura nacional e a realidade de produtores em Monte Alto e cidades vizinhas.

É uma leitura muito interessante que proporciona conhecimento e análise profunda dos 
avanços e retrocessos no segmento. Um mergulho consciente nos problemas e nas soluções 
mais recentes para o universo dos fruticultores.

A iniciativa de produzir esse livro só foi possível graças ao apoio institucional do Conse-
lho de Engenharia e Agronomia (Confea) e à colaboração dos pesquisadores e docentes que 
gentilmente concordaram em transpor para essas páginas parte do conhecimento adquirido 
ao longo de anos de muito trabalho e dedicação.

Nossa gratidão a todos que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a concretizar essa 
obra de caráter técnico, mas de conteúdo universalizado. 

Francisco Innocencio Pereira
Presidente AEAAMA 

INTRODUÇÃO
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Os pequenos agricultores da região nordeste do Estado de São Paulo que compreende 
municípios como Itápolis, Taquaritinga e Monte Alto,são responsáveis por expressiva partici-
pação na produção nacional de frutas frescas - em especial, frutas cítricas, manga e goiaba 
- para os mercados interno e externo, além do abastecimento de matérias-primas para um 
importante pólo agroindustrial. A pressão exercida pela expansão da cana-de-açúcar sobre 
os pomares desta região tende a agravar problemas sociais e econômicos à medida que esta 
perde um importante pólo de geração de emprego e renda já que a fruticultura é uma das 
atividades agrícolas mais intensivas no uso de mão-de-obra e, portanto, geradora de em-
prego. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise da situação da pequena 
propriedade rural na região nordeste do Estado de São Paulo fortemente influenciada pelos 
complexos agroindustriais da cana e da laranja e sugerir estratégias para a sobrevivência dos 
pequenos agricultores em um ambiente que apresenta dificuldades, mas que também oferece 
oportunidades para aqueles organizados e atentos as novas demandas do mercado.

FRUTICULTURA NA REGIÃO
NORDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA DA 

PEQUENA PROPRIEDADE FAMILIAR

Gustavo Aidar Pigossi (UFSCar)
gpigossi@hotmail.com

Farid Eid (UFSCar)
farid@ufscar.br
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1. Introdução
A região nordeste do Estado de São Paulo apresenta características geográficas, so-

ciais e econômicas com forte similaridade entre municípios. O parque industrial instalado, a 
disponibilidade de tecnologia oferecida por Universidades e outras instituições de pesquisa, 
o fluxo de insumos e produtos favorecido pela malha viária, a proximidade dos principais 
centros consumidores e as excelentes condições de clima e solo a tornam favorável para 
empreendimentos agrícolas voltados a produtos de maior valor agregado com destaque para 
a fruticultura. No entanto, a região mostra-se carente na organização e coordenação das suas 
cadeias produtivas agroindustriais e os agricultores familiares estão sem dúvida entre seus 
elos mais fracos.

Essa fragilidade, principalmente no que se refere à organização associativa e adequa-
ção as novas exigências do mercado, reflete na maior suscetibilidade à pressão exercida pela 
expansão da cana-de-açúcar sobre os pomares, o que tende a agravar problemas sociais e 
econômicos à medida que a região perde um importante pólo de geração de emprego e renda 
já que a fruticultura é uma das atividades agrícolas mais intensivas no uso de mão-de-obra e, 
portanto, geradora de emprego.

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise da situação da pequena 
propriedade rural na região nordeste do Estado de São Paulo fortemente influenciada pelos 
complexos agroindustriais da cana e da laranja e sugerir estratégias para a sobrevivência dos 
pequenos agricultores em um ambiente que apresenta dificuldades, mas que também oferece 
oportunidades para aqueles organizados e atentos as novas demandas do mercado.

2. Justificativa
A relevância deste estudo se deve à expressiva participação dos pequenos agricultores 

da região nordeste do Estado de São Paulo na produção nacional de frutas frescas – em es-
pecial, frutas cítricas, manga e goiaba – para os mercados interno e externo, além do abaste-
cimento de matérias-primas para um importante pólo agroindustrial.

A maior concentração brasileira de pomares de goiaba está localizada no Estado de 
São Paulo. Municípios como Monte Alto, Taquaritinga e Vista Alegre do Alto desempenham 
um importante papel na produção da fruta e comportam um expressivo parque industrial para 
seu processamento. Para a cultura da manga, somente os municípios de Monte Alto e Ta-
quaritinga são responsáveis por respectivamente 8% e 7% da produção brasileira da fruta. 
Na produção da lima ácida ou limão tahiti, a Região Sudeste é líder absoluta, representando 
87,6% da produção brasileira concentrada nas regiões de Catanduva, Jaboticabal, Itajobi, 
Itápolis e Taquaritinga que juntas contribuem com 23,2% do volume produzido no Estado 
(AGRIANUAL, 2007).

A fruticultura é indicada como uma atividade com amplas possibilidades de sustentar 
e estimular o processo de desenvolvimento regional, em razão das condições ambientais, 
das experiências já existentes, da adaptação ao porte das unidades produtivas e pela ne-
cessidade de maior uso de mão de obra em relação a outras culturas (LOURENZANI, et all, 
2005).

A acelerada expansão da cana-de-açúcar identificada no período 1999-2008 sobre as 
demais atividades agropecuárias tende a agravar problemas sociais e econômicos à medida 
que a região perde um importante pólo de geração de emprego e renda já que a fruticultura, 
o café, as culturas perenes e as olerícolas formam o conjunto de explorações agrícolas mais 
intensivas no uso de mão-de-obra e, portanto, geradoras de emprego (GIANNOTTI, 2006).

Os reflexos da migração dos pequenos produtores para a cultura da cana-de-açúcar 
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já podem ser sentidos com a reação do preço da goiaba e da laranja. Nos últimos cinco 
anos, os preços da goiaba para indústria no Estado de São Paulo mantiveram-se estáveis. 
As indústrias paulistas, notadamente aquelas localizadas na região de Taquaritinga, principal 
produtora da fruta no estado, encontravam dificuldades na colocação do produto industriali-
zado no mercado, contribuindo para a elevação dos estoques acima do patamar considerado 
estratégico (ROCHA & BEMELMANS, 2005). Já a safra 2007-2008 da goiaba deve ser menor 
e poderá faltar fruta para a exportação. O Estado de São Paulo deve produzir 45 mil tonela-
das de goiaba em 2007; 25% menos em relação à safra 2005-2006. Em 2006 o quilo da fruta 
in natura foi vendido a R$ 0,12, em 2007 o quilo da goiaba foi comercializado por um preço 
médio de R$ 0,35 (ABRACEN, 2007).

O avanço da cana sobre os pomares tem influenciado também os preços da laranja que, 
aliados a queda da produção na Flórida fizeram com que a caixa de 40,8 quilos para indústria 
fosse cotada a R$ 7,80 em junho de 2006 atingindo R$ 9,00 em junho de 2007 e R$ 10,60 em 
junho de 2008 (IEA, 2007).

O mercado tem apontado oportunidades de negócio para os pequenos agricultores no 
curto e no médio prazo. No curto prazo, renovando os cuidados com os pomares e investindo 
no aumento da produtividade e qualidade da fruta. No médio prazo, investindo nas culturas 
mais promissoras economicamente que levam, em média, três anos para entrar em plena 
produção, caso da laranja e da goiaba.

No atual panorama de expansão da cana-de-açúcar, uma eventual crise certamente 
terá reflexos profundos na estrutura fundiária da região com a exclusão de inúmeros peque-
nos agricultores que trocaram a diversificação de culturas pelo arrendamento para a cana a 
exemplo do que ocorreu no final da década de 1990.

3. Metodologia
Na caracterização da região nordeste do Estado de São Paulo foram utilizados os dados 

do Censo Agropecuário realizado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento por meio do 
IEA, Instituto de Economia Agrícola e CATI, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
denominado Projeto LUPA, Levantamento Censitário de Unidades de Produção Agropecuária 
(1995-2006).

Para delimitação da área estudada foi igualmente obedecida a divisão adotada pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Segundo este critério, a Regional de Jaboticabal 
foi selecionada de acordo com a importância de seus municípios para a fruticultura paulista. 
São eles: Jaboticabal, Vista Alegre do Alto, Monte Alto, Taquaritinga, Dobrada, Borborema, 
Ibitinga, Itápolis, Taiúva, Taiaçú, Fernando Prestes e Santa Ernestina.

O critério para a seleção das culturas abordadas no estudo foi a área ocupada por es-
tas nos municípios estudados. São elas: laranja para indústria, limão ou lima ácida, manga 
e goiaba. As informações relativas à produção e produtividade, tamanho das propriedades e 
características da mão-de-obra utilizada são provenientes de diagnóstico dos fruticultores da 
região financiado pelo SEBRAE-SP, Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas com 
execução da OIA-Brasil, Organização Internacional Agropecuária. O diagnóstico foi elaborado 
com a aplicação de formulários individuais para cada produtor e a tabulação foi realizada com 
base na valoração, de indicadores levantados nas propriedades. As notas mais altas foram 
atribuídas ao melhor resultado no indicador selecionado.

A seleção dos agricultores diagnosticados foi realizada por equipe de profissionais ter-
ceirizada objetivando a formação de grupos de fruticultores para a capacitação e certificação 
em Boas Práticas Agrícolas ou BPA. Os critérios utilizados para a seleção foram a presença 
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de pelo menos um das culturas já citadas, localização da propriedade nos municípios per-
tencentes ao EDR Jaboticabal e o interesse do fruticultor no acesso a mercados diferencia-
dos. A sensibilização foi realizada mediante ampla divulgação nos municípios de palestras 
informativas sobre os objetivos do projeto e os benefícios potenciais advindos deste tipo de 
certificação.

4. Agricultura Paulista
A agricultura brasileira passou por importantes transformações a partir da década de 

1960 com o início do processo de modernização conservadora no campo. Da dependência 
econômica da cultura do café destinado a exportação o país, a partir da década de 1950, si-
nalizou os novos rumos da economia impulsionados pelo Plano de Metas e pelo processo de 
substituição de importações que deram inicio ao estabelecimento de uma nova dinâmica para 
a agricultura nacional que se concretizou nos anos 60 com o processo de internalização do 
setor produtor de bens de capital para a agricultura (PAULILLO, 2007).

Ainda na década de 1960, a agricultura ganhou ênfase na problemática nacional, pois 
apresentava um desempenho insatisfatório face à aceleração do processo de industrializa-
ção, estrangulando a economia nacional com a manutenção de formas de produção não 
compatíveis com as exigências do estágio alcançado e não respondendo às necessidades de 
oferta agrícola, tanto para o consumo interno como para a geração de divisas. A implantação 
de uma indústria nacional de insumos e máquinas ressentia-se de mercado e a pequena par-
ticipação da transformação industrial impedia que o efeito multiplicativo dessa indústria sobre 
a renda agrícola se processasse internamente (MARTIN et al, 1992).

Segundo Martin (1992), o desenvolvimento capitalista no campo iniciado a partir da po-
lítica de modernização do setor primário se consolidou na década de 70 com a modernização 
conservadora que visava transformar a produção agrícola sem alterar a estrutura da posse 
da terra utilizando instrumentos clássicos de criação de demanda para aumentar a incorpo-
ração de insumos e máquinas ao processo produtivo, como o crédito rural. A manutenção 
da propriedade de terra via modernização do latifúndio ocasionou transformações decisivas 
na produção agropecuária, não apenas com relação à integração agricultura/indústria, mas 
também, com a disseminação de elementos de base técnica, econômica e organizacional, 
característicos de uma economia industrial.

Para Paulillo (2007), as transformações que a expansão capitalista provocou no campo 
tiveram profundos efeitos na questão agrícola brasileira uma vez que o processo de indus-
trialização da agricultura e posteriormente, a agroindustrialização nacional proporcionaram 
ganhos de produção e produtividade, principalmente nos setores que apresentavam vanta-
gens comparativas significativas no comercio agrícola mundial. Em contrapartida, o crescente 
processo de constituição dos complexos agroindustriais proporcionou já nos anos 80, a am-
pliação da concentração da estrutura fundiária, a queda da renda dos agricultores e trabalha-
dores rurais e a diminuição do nível de emprego agrícola.

A agricultura paulista é o maior exemplo deste processo e seu desenvolvimento pode 
ser analisado dentro do âmbito do desenvolvimento capitalista baseado num padrão industrial 
ao qual os demais setores econômicos se subordinam. No Estado de São Paulo, políticas de 
preços específicas deram sustentação ao avanço de um conjunto de culturas que se diferen-
ciaram na produção agrícola, como a cana e a laranja para indústria. A cana-de-açúcar aliada 
a políticas de estimulo à produção e consumo do álcool combustível, e a laranja motivada pela 
demanda internacional do suco de laranja concentrado e congelado - SLCC.
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4.1. Região de Ribeirão Preto
O avanço da cana-de-açúcar e da laranja provocou profundas mudanças no perfil agrí-

cola, econômico e social do Estado de São Paulo, em particular, na macrorregião de Ribeirão 
Preto que comporta importantes agroindústrias processadoras. A região destaca-se no con-
texto estadual, tanto em tamanho, como em produção e nível tecnológico, sendo considerada 
a principal e mais dinâmica do estado e do país.

As empresas, sobretudo as de base técnica, características típicas do padrão industrial 
deram um perfil distinto ao processo regional. Assim, a grande agroindústria e os complexos 
cooperativos estão presentes no centro da economia agrícola da região, isto é, o grande 
capital esta endogenamente inserido tanto no complexo rural como nos demais setores da 
economia regional. O espaço econômico é praticamente tomado pela lógica do processo de 
acumulação alavancando a expansão de atividades inerentes às cadeias produtivas mais 
dinâmicas que substituem outras claramente marginais. O uso intensivo da terra é implemen-
tado de forma nítida, submetendo-a a reprodução do capital produtivo (MARTIN, 1992).

A cana-de-açúcar continua a ocupar em 2008 a maior área agrícola no Estado de São 
Paulo. A região de Ribeirão Preto onde ocorre a maior concentração da cultura mostrou no 
período de 1996-2006 um aumento médio por município de 88% na área ocupada pela cana 
(PINO, 2006). Esta expansão não mostra tendência de estagnação com a forte política de 
estímulo à produção e consumo de biocombustíveis.

Mas mesmo com a perda de áreas de laranja para a cana-de-açúcar, o Estado de São 
Paulo permanece como líder responsável por 80% da produção nacional de laranja e 90% 
da capacidade de processamento industrial de SLCC e como seu maior exportador interna-
cional de suco concentrado. No que concerne ao valor bruto da produção, a citricultura tem 
grande relevância para a economia agrícola paulista. Na safra agrícola 2004-2005, os citros 
representavam 18,1%, entre os quais a laranja foi responsável por 15,3% do valor bruto da 
produção vegetal paulista, considerando 41 principais produtos vegetais da agricultura do 
Estado (GIANNOTTI, 2006).

5. Monocultura, desigualdade e subordinação
Nos complexos agroindustriais estruturados, fundamentalmente cana e laranja, a prá-

tica predominante nos anos noventa foi a da transferência de custos para os agentes menos 
organizados e com menor poder de barganha no interior das cadeias. Neste processo o poder 
esteve sempre concentrado nos segmentos industriais, que transferiram para os elos mais 
débeis as conseqüências nefastas do processo de crescente internacionalização do capital, 
quer aqueles derivados de queda das exportações ou dos preços internacionais - no caso 
citrícola, quer os derivados da crise de regulação do Estado - no caso do complexo sucro-al-
cooleiro (ALVES & PAULILLO, 1999).

As crises que se abateram sobre estes setores no final da década de 1990 tiveram como 
um de seus principais efeitos o aumento da concentração de terras com a exclusão de inúme-
ros pequenos agricultores integrados as agroindústrias (BELIK & SILVA 1999).

Para Alves & Almeida (2000), na citricultura, este cenário dá inicio ao processo de mar-
ginalização dos produtores mais descapitalizados, principalmente os pequenos e médios  que 
produzem pequena quantidade de fruta tornando urgente a necessidade de baixar o custo de 
produção da caixa de laranja, aumentar produtividade de seus pomares, garantir a qualidade 
de sua fruta e realizar a comercialização adequada da produção, sob pena de abandonar o 
setor. Segundo Paulillo (2001), os reflexos negativos da crise para as pequenas propriedades 
de agricultura familiar voltadas a citricultura foram profundos. Em 1990 existiam cerca de 29 
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mil citricultores no Estado de São Paulo e no início dos anos 2000 o número já havia caído 
para 17 mil.

A produção de um município monocultor padece de uma contradição crônica, difícil de 
ser resolvida na prática. A especialização traz em si poderosos fatores de vulnerabilidade 
para qualquer região uma vez que ela se torna profundamente dependente das oscilações 
de mercado que venham afetar o produto. Por outro lado, torna-se difícil alterar a decisão 
dos empresários rurais de se dedicarem a uma determinada atividade a menos que as condi-
ções de lucratividade associadas a essa cultura tornem-se francamente vantajosas (SOUZA 
& CASTRO, 2002).

A recuperação dos preços da cana-de-açúcar a partir de 2005 tornou a cultura mais atra-
ente para os pequenos agricultores. Com a cana, as usinas se responsabilizam pelo plantio, 
pela colheita e garantem a compra da produção. Para o pequeno agricultor descapitalizado 
e desmotivado por um histórico de baixas remunerações pela produção essa é uma fórmula 
difícil de se resistir. A pressão exercida pelo complexo agroindustrial da cana-de-açúcar sobre 
as pequenas propriedades se faz sentir até mesmo em alguns dos maiores assentamentos de 
reforma agrária da região de Ribeirão Preto como os Hortos de Pradópolis e Ibitiúva. Nestes 
assentamentos, os agricultores adotaram plantio da cana em até 80% da área dos lotes dei-
xando apenas 20% para outras atividades produtivas e benfeitorias.

Souza & Castro (2005) citam no caso da cana-de-açúcar a ocorrência de um processo 
de descaracterização de produtores tradicionais que em muitos casos, mediante o arren-
damento ou parceria com as usinas, desobriga-se de qualquer atividade empresarial e não 
reproduz sua “cultura agrária” tornando-se difícil a retomada de sua atividade como produtor 
rural em uma eventual inviabilização da lavoura canavieira por condições de rentabilidade. A 
falta de benfeitorias também reforça o grau de absenteísmo, indicando total falta de interesse 
em manter vínculo mais forte com a terra. Desorganizado, com a propriedade geralmente 
desprovida de benfeitorias e ocupada pela monocultura, o produtor de maneira isolada dificil-
mente consegue viabilizar outra atividade, seja com recursos próprios ou por meio de finan-
ciamento no sistema bancário.

6. Estratégias de mercado e agricultura familiar
No Estado de São Paulo, os fruticultores em sua grande maioria não são organizados 

em cooperativas, associações ou empresas e, na maioria das vezes, a comercialização da 
produção é feita de maneira isolada, sendo a fruta vendida para barracões e intermediários 
que apenas fazem a revenda sem praticamente acrescentar nenhum tipo de beneficiamento 
e classificação, apenas embalando a fruta comprada a granel (CINTRA & BOTEON, 2002).

Chabaribery et al (2002), ressaltam a importância das organizações de produtores como 
forma de viabilizar a agricultura familiar a partir da análise de algumas bem sucedidas asso-
ciações de fruticultores que conseguiram reverter as condições de atuação de seus asso-
ciados, colocando a própria organização como promotora de progresso e desenvolvimento. 
A cultura associativa propicia a incorporação de inovações tecnológicas e organizacionais e 
novas estratégias para entender a tendência concentradora e dominante do poder econômico 
das grandes empresas. Para os autores, no mundo, esta tem sido a forma de a agricultura 
familiar e de pequenos e médios agricultores enfrentarem os hipermercados e intermediários 
na distribuição e comercialização das mercadorias produzidas.

De fato, a permanência do pequeno produtor na atividade passa hoje necessariamente 
pela redução dos custos de produção, diversificação de culturas e pela comercialização dife-
renciada de sua produção. A organização de produtores em empreendimentos de economia 
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solidária, mais especificamente em uma de suas modalidades clássicas que é a cooperativa 
traz inúmeras vantagens estratégicas como a padronização, redução dos custos de produção 
por meio do aumento do seu poder de negociação na compra de insumos, aumento do poder 
de negociação na comercialização com o aumento da escala de produção, a conquista de 
novos e maiores mercados com a constância de fornecimento por estes exigidas, a viabiliza-
ção de estruturas de beneficiamento e agregação de valor a produção em packing houses e 
agroindústrias entre outras.

Chabaribery et al (2002), em estudo sobre associações de pequenos produtores no 
Estado de São Paulo identifica as demandas das organizações de produtores relacionadas 
a comercialização de frutas centradas em três aspectos: a) questões relacionadas com a co-
mercialização como a necessidade de se proteger de comerciantes sem idoneidade, o acom-
panhamento na distribuição, a qualidade, padronização e embalagem das frutas, informações 
sobre os mercados existentes e exigências dos mercados; b) questões relacionadas com 
infra-estruturas para melhorar o desempenho como packing houses e sistemas de classifica-
ção e padronização, estruturas de pré-industrialização e de processamento (mini-indústrias 
de polpas, sucos e doces), transporte e locais para venda direta ao consumidor e c) questões 
relacionadas com o desenvolvimento de uma cultura associativa, principalmente com relação 
à formação de profissionais envolvidos com as associações. De acordo com a autora, uma 
vez equacionadas estas demandas, os produtores terão ganhos indiscutíveis de competitivi-
dade no mercado.

Mior (2005) sugere que os pequenos produtores, uma vez organizados, atuem horizon-
talmente nas cadeias produtivas, pois o ambiente comporta uma maior heterogeneidade de 
atores, assim como de estratégias, tornando mais eficientes as iniciativas adotadas. O autor 
lista sete frentes de atuação para a agricultura familiar: 1) adaptação de tecnologias para a 
situação e necessidade de produtores e consumidores de produtos; 2) prioridade é o mercado 
de proximidade (local e regional), mas também, nichos como o de produtos frescos, orgâni-
cos, naturais e artesanais; 3) construção de mercado a partir da inserção nas redes sociais 
com busca de diversificação produtiva; 4) padrões diversificados de organização produtiva 
com forte ênfase na cooperação; 5) mobilização de recursos sociais e naturais locais, mas 
também, crescentemente não locais; 6) presença de relações mais horizontalizadas entre os 
agentes do território regional; 7) transição para mercados de qualidade específica com ênfase 
na adoção de convenções de qualidade ecológica e cívica.

6.1. Economia Solidária
Economia Solidária é um conceito com acepções variadas, mas que gira em torno da 

noção de solidariedade, em contraste ao individualismo competitivo que caracteriza o com-
portamento econômico padrão das economias capitalistas. Esse conceito se refere a um con-
junto crescente de organizações de produtores, consumidores e poupadores que têm por es-
pecificidade o estímulo à construção de um projeto coletivo, mediante práticas de autogestão 
e de solidariedade com a população trabalhadora em geral (SINGER, 2003).

Dessa forma, a Economia Solidária e seus empreendimentos, cujo arranjo organizacio-
nal mais comum é a cooperativa, têm como proposta teórica e empírica oferecer alternativas 
de geração de trabalho, renda e produção para uma parcela da população que conseguiu se 
adequar ao seu sistema (GALLO, 2003).

Os maiores desafios para os Empreendimentos de Economia Solidária é que eles estão 
inseridos em uma sociedade contraditória, herdeira de deficiências educacionais, tendo de 
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lidar com comportamentos individuais formados em contextos autoritários, ou seja, preconcei-
tuosos e burocráticos e com uma cultura individualista (GALLO, 2003).

Inúmeros casos de cooperativas agropecuárias mal sucedidas são comuns na literatura 
e os próprios profissionais da extensão rural relatam a dificuldade na sensibilização do agri-
cultor paulista para ações associativas, sejam estas ações relativas à produção, comercializa-
ção ou até mesmo compras conjuntas de insumos.

Mas casos de cooperativas bem sucedidas também existem e podem se tornar mais 
numerosos a medida que os órgãos de extensão rural se aliam às Universidades e autarquias 
estaduais para orientação e sensibilização dos produtores rurais. Pigossi & Souza (2005) rela-
tam a iniciativa dos agricultores familiares de Itápolis, Estado de São Paulo, que constituíram 
no ano 2000 a Coagrosol, Cooperativa dos agropecuaristas solidários de Itápolis, para comer-
cialização de sua produção no mercado justo europeu em meio a maior crise da citricultura 
onde mais de 50% da produção dos cooperados foi perdida.

Pesquisa exploratória para elaboração de dissertação de mestrado mostra que em 2008 
a Coagrosol ainda mantém o mercado justo como principal destino da produção dos associa-
dos. Do total da fruta comercializada, 80% do faturamento é proveniente do suco concentrado 
de laranja seguido por polpas de frutas como a manga e a goiaba e o limão tahiti in natura. 
Segundo o Gerente Comercial da cooperativa o faturamento em 2007 atingiu R$ 7 milhões, 
um aumento significativo em relação aquele relatado por Laforga (2005) de R$ 3,6 milhões 
no ano de 2003. O entrevistado informou ainda que o mercado justo de SLCC está em plena 
expansão e que a demanda no momento é maior que a oferta do produto.

6.2. Cadeias produtivas solidárias e Comércio justo
As cadeias produtivas compõe todas as etapas realizadas para elaborar, distribuir e co-

mercializar um bem ou serviço até o seu consumo final, ou seja, uma cadeia produtiva pode 
ser mapeada (MANCE, 2003). Ainda segundo o autor, a idéia básica de uma cadeia produtiva 
solidária consiste em substituir fornecedores de insumos que operam sob a lógica do capital 
por fornecedores que operam sob a lógica da economia solidária; substituir insumos elabora-
dos de maneira ecologicamente incorreta, por outros elaborados de maneira ecologicamente 
sustentável. Isso possibilitaria uma correção de fluxo de valores, o fortalecimento cada vez 
maior da economia solidária e a propagação de um desenvolvimento socialmente justo e eco-
logicamente sustentável.

Já o comércio justo pode ser definido como uma parceria comercial baseada na proxi-
midade, transparência e respeito entre produtores e consumidores, com pretensão de reduzir 
as desigualdades no comércio internacional. No comércio justo, o consumidor consciente 
adquire não somente produtos, senão relações de compromisso com os produtores ao ficar 
informado da origem do produto – em seus atributos ético e ambiental. Apoiar os agricultores 
familiares, sensibilizar o público e realizar campanhas, inclusive em escolas, são algumas das 
atividades mais comumente realizadas pelas organizações de comércio justo que buscam  
fundamentalmente a mudança de regras e práticas através da promoção da inclusão de pe-
quenos produtores no mercado (LAFORGA, 2005).

Estas formas de comercialização são uma realidade cada vez mais presente para os 
produtores brasileiros, valorizando progressivamente as organizações de pequenos agriculto-
res familiares e evidenciando sua importância em direção a uma sociedade mais justa, com a 
produção de alimentos de qualidade e respeito ao meio ambiente.

No entanto, a entrada neste mercado exige inúmeras adequações exigindo o comprome-
timento das organizações de produtores para que os pré-requisitos estabelecidos pelas certifi-
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cadoras sejam atendidos. Um dos aspectos que credenciam à participação nesse mercado é 
a existência de eqüidade no trato da força de trabalho ao longo de toda cadeia produtiva, em 
particular no segmento agrícola onde se registram o maior número de irregularidades. Neste 
caso, o parâmetro adotado é do cumprimento das convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, OIT, além de uma estrutura democrática e participativa para as 
organizações de produtores além de padrões ambientais mínimos ligados a preservação dos 
recursos hídricos, do solo, da diversificação, impedimento de qualquer alteração de natureza 
genética, agrotóxicos, tratamento de efluentes entre outros (LAFORGA, 2005).

6.3. Certificação
De acordo com as novas exigências mercadológicas, os agentes da cadeia de produção 

de frutas vêm se reestruturando para garantir a qualidade dos alimentos produzidos, exigindo 
mudanças no manejo das propriedades e na forma de gerenciamento dos produtores rurais. 
Reardon et al. (2001) indicam que estas exigências trouxeram reflexos para os países e  de-
senvolvimento que estão inseridos no mercado global de frutas como o Brasil, notadamente o 
processo de exclusão de pequenos produtores à medida que estes se mostraram incapazes 
de atender às exigências do mercado e de arcar com os investimentos necessários.

Dentre as garantias exigidas pelos clientes e consumidores estão a certificação de ori-
gem, de qualidade e a rastreabilidade do produto e, de acordo com esta lógica, os procedi-
mentos de Boas Práticas Agrícolas ou BPA, vêm justamente ao encontro destes interesses 
do mercado pois contemplam um conjunto de normas que atendem aos interesses dos con-
sumidores. Tais procedimentos exigem pequenas mudanças nos aspectos operacionais e 
gerenciais da propriedade, mas resultam em grande efeito sobre a capacidade do produtor 
em participar do mercado.

As BPA são um conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas, aplicáveis 
a produção agrícola, envolvendo todas as atividades realizadas no campo e após a colheita. 
Sua aplicação tem o objetivo de oferecer ao mercado produtos frescos de elevada qualidade e 
inocuidade, com um mínimo de impacto ambiental. As BPA reconhecem a importância da ado-
ção das normas para que os produtores tenham capacidade de responder aos consumidores, 
no que se refere à qualidade e segurança do alimento, bem estar animal, proteção ambiental 
e bem estar no trabalho (BIOCOMERCIO, 2003).

A certificação é um passo para que os produtores possam acessar mercados de valor. 
No entanto, é importante ressaltar que diversas outras barreiras são encontradas, tais como 
as barreiras fitossanitárias e legislativas de países importadores, os problemas logísticos e 
carência de infra-estrutura para comercialização e armazenamento. Se por um lado a certi-
ficação implica em investimentos e numa reestruturação dos sistemas produtivos,  principal-
mente no caso de pequenos e médios produtores; por outro lado, torna possível o acesso a 
nichos de mercado (LOURENZANI et al, 2005).

7. Diagnóstico dos fruticultores da região nordeste do Estado de São Paulo
O diagnóstico foi realizado nos municípios de Vista Alegre do Alto, Monte Alto, Jabo-

ticabal, Fernando Prestes e Cândido Rodrigues totalizando 45 produtores. O tamanho das 
propriedades diagnosticadas ficou em sua maioria (64%) entre 10 e 50 ha, ou seja, pequenas 
propriedades mesmo para os padrões desta região. O produtor em 66% dos casos é proprie-
tário da terra.

Todas as propriedades estão muito bem estruturadas quanto à disponibilidade de água, 
energia, infra-estrutura, equipamentos e vias para escoamento da produção. A mão-de-obra é 
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na maior parte dos casos assalariada (68%) e familiar (20%). As culturas predominantes são 
as anuais ocupando em média 8 ha nas propriedades. A manga ocupa a segunda maior área 
(7 ha) seguida das pastagens (4 ha), goiaba (4 ha) e limão (2 ha).

As notas mais baixas atribuídas no diagnóstico foram àquelas relativas às questões 
ambientais como área de preservação permanente, outorga da água, tratamento de efluen-
tes, destino de resíduos, etc. As questões sociais mostram notas também baixas relativas 
principalmente ao uso de equipamentos de proteção individual, treinamento para manuseio 
de agrotóxicos, uso de mão-de-obra infantil (familiar), freqüência de crianças na escola, qua-
lidade das moradias (instalações sanitárias) e assistência médica.

Com relação às Boas Práticas Agrícolas, as maiores deficiências são encontradas na 
aplicação de agrotóxicos. A desobediência às doses recomendadas e aos períodos de carên-
cia dos produtos são as mais freqüentes. A quase totalidade dos produtores não utiliza técni-
cas não químicas de controle de pragas e doenças. A higiene na colheita não existe e apenas 
01 produtor realiza periodicamente a análise da qualidade da água de irrigação.

Outras deficiências importantes para os protocolos de BPA são a incorreta armazena-
gem dos agrotóxicos e a utilização freqüente de produtos não homologados para as culturas 
avaliadas. Tal procedimento dos fruticultores se deve pela falta de produtos registrados para 
as culturas avaliadas, principalmente no caso da goiaba.

Resultados semelhantes foram obtidos por Lourenzani, et al (2005) em estudo sobre 
o processo de desenvolvimento de Boas Práticas Agrícolas na região da Nova Alta Paulista.

8. Conclusões
Os reflexos da migração dos pequenos produtores para a cultura da cana-de-açúcar já 

podem ser sentidos com a reação do preço da goiaba, manga e laranja com a queda na pro-
dução devido à substituição dos pomares pela cana-de-açúcar.

No atual panorama de expansão da cana-de-açúcar, uma eventual crise certamente 
terá reflexos profundos na estrutura fundiária da região. O processo de estabilização dos pre-
ços em patamares mais realistas já começou na safra 2006-2007 com a queda de preço da 
tonelada da cana devido principalmente ao aumento da produção no Brasil e no exterior e a 
queda do preço do açúcar no mercado internacional.

Essa nova realidade apresenta inúmeras oportunidades de negócio para os pequenos 
agricultores no curto e no médio prazo. Em curto prazo, renovando os cuidados com os poma-
res e investido em produtividade e qualidade da fruta. No médio prazo, investindo nas culturas 
mais promissoras economicamente que levam, em média, três anos para entrar em plena 
produção, caso da laranja e da goiaba.

No entanto, é necessário que os fruticultores adotem técnicas de produção que per-
mitam o acesso a mercado de maior valor. Para isso, não só é necessário que as técnicas 
de produção sejam melhoradas, mas também, que os produtores se organizem de forma a 
ganhar poder de barganha no mercado e volume de produção, possibilitando a formalização 
de contratos mais vantajosos.

A adoção de protocolos de Boas Práticas Agrícolas pode ser o passo inicial para certi-
ficações mais exigentes como a EUREPGAP que permite a exportação de frutas in natura e 
processadas para países da Europa.
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A goiaba (Psidium guajava L.) é a mais brasileira das frutas tropicais, apesar de não 
haver consenso entre os pesquisadores sobre a localização exata de seu centro de origem na 
América Tropical. É apreciada pelo seu aroma e sabor, além do alto valor nutricional, sendo 
uma das frutas mais consumidas no Brasil.

A goiabeira é uma entre muitas espécies cultivadas que tem alta diversidade genética, 
devido à fecundação cruzada e o uso de sementes originárias de progenitores heterozigotos 
na produção de mudas (Alves e Freitas, 2007).

As cultivares comercializadas no mercado, quase na sua totalidade, foram introduzidas 
ao longo dos anos, pelos próprios produtores. Entretanto, a sua caracterização na comercia-
lização não faz jus a esta diversidade de cultivares. Isto promove o não reconhecimento dos 
esforços de melhoramento, visto que, quando os atacadistas, os varejistas e os consumidores 
são questionados sobre a cultivar da goiaba, percebemos que a única informação existente é 
quanto à coloração de polpa, branca ou vermelha (Watanabe, 2009).

Com o objetivo de caracterizar as goiabeiras pertencentes ao Banco de Germoplasma 
da APTA Regional Centro Norte, foram avaliadas as características físico-químicas dos frutos, 
a fim de identificar materiais com aptidão comercial para possibilidade de uso em sistema 
orgânico.

O Banco Ativo de Germoplasma de goiabeira, localizado em Pindorama-SP, contém 85 
acessos, com 19 anos de idade, sendo três plantas por acesso, cultivadas em sistema orgâ-
nico, em espaçamento 6 X 5 metros.

Mediante o resultado da análise de solo, foi realizada uma aplicação em superfície de 
1,5 ton/ha de calcário dolomítico em área total e 20L de torta de filtro, ao redor do tronco, em 
cada planta. O controle de plantas espontâneas foi realizado por roçadeira tratorizada ecoló-
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gica e capinas manuais. Em julho de 2012, as plantas sofreram uma poda drástica, de forma 
que o tronco principal apresentou uma altura de 1,20 metros.

Os acessos avaliados e a descrição de seus locais de origem estão descritos na Ta-
bela 1.

Tabela 1. Acessos do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) e locais de origem.

Acesso  Origem

1 Campos  Estação Experimental de Jundiaí
2 Creme Arredondada  Jaboticabal (UNESP)
3 EEFT 3  Monte Alto (CICA)
4 Goiaba polpa amarela  Valinhos
5 IAC – 4  Estação Experimental de Jundiaí
6 IAC – 4  Monte Alto (CICA)
7 Indiana  Jaboticabal (UNESP)
8 Kioshi 1  Monte Alto (CICA)
9 Kioshi 2  Monte Alto (CICA)
10 Kioshi 3  Monte Alto (CICA)
11 Kumagai Branca  Valinhos
12 L1P2  Centro Experimental de Campinas
13 L1P3  Centro Experimental de Campinas
14 L2P4  Centro Experimental de Campinas
15 L2P5  Centro Experimental de Campinas
16 L2P6  Centro Experimental de Campinas
17 L3P10  Centro Experimental de Campinas
18 L3P12  Centro Experimental de Campinas
19 L3P7  Centro Experimental de Campinas
20 L3P9  Centro Experimental de Campinas
21 L4P13  Centro Experimental de Campinas
22 L4P14  Centro Experimental de Campinas
23 L4P15  Centro Experimental de Campinas
24 L4P16  Centro Experimental de Campinas
25 L4P17  Centro Experimental de Campinas
26 L5P18  Centro Experimental de Campinas
27 L5P19  Centro Experimental de Campinas
28 L5P21  Centro Experimental de Campinas
29 L6P22  Centro Experimental de Campinas
30 L6P23  Centro Experimental de Campinas
31 L7P26  Centro Experimental de Campinas
32 L8P30  Centro Experimental de Campinas
33 L8P31  Centro Experimental de Campinas
34 L8P32A  Centro Experimental de Campinas
35 L8P32B  Centro Experimental de Campinas
36 Myrtacea  Centro Experimental de Campinas
37 Monte Alto - Branca  Estação Experimental de Jundiaí
38 Monte Alto – Comum 1  Monte Alto (CICA)
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39 Ogawa 3  Mogi das Cruzes
40 Ogawa x Kumagai.  Promissão
41 Ruby Supreme  Monte Alto (CICA)
42 Saito  Valinhos
43 Taquaritinga comum  Monte Alto (CICA)
44 Vermelha perfumada  Jundiaí
45 Webber Supreme  Jaboticabal (UNESP)

A produção foi calculada pela contagem do número de frutos por planta, na época de 
colheita.

Para a avaliação das características físicas dos frutos, foram avaliados: a massa dos 
frutos; o diâmetro longitudinal e transversal; a relação entre eles; o diâmetro da polpa; a mas-
sa e número de sementes; a firmeza da polpa; a coloração da casca e a coloração da polpa.

Para a avaliação das características químicas dos frutos, foram avaliados: sólidos so-
lúveis; acidez titulável; pH; ratio, que é a relação entre o teor de sólidos solúveis e acidez 
titulável; e o teor de vitamina C dos frutos.

Os acessos Saito, Taquaritinga Comum, Indiana, L2P6, Indiana-Unesp, Ogawa-1, Cre-
me arredondada (Unesp), Ogawa-3, L6P24, Patillo, L4P13, L8P32B, Vermelha Perfumada, 
EEF-3, Kioshi 1, L3P11, Kioshi 2, L2P5, Guanabara e L3P10 atendem aos quesitos massa 
média dos frutos superior a 100 gramas em plantas não desbastadas e espessura da polpa 
superior a 10 mm, características desejáveis em programas de melhoramento. Todos os aces-
sos possuíram rendimento de sementes inferior a 6%, atendendo a este quesito de seleção.

Para o consumo in natura, os acessos Kioshi 1 e Taquaritinga Comum merecem desta-
que, pois produzem frutos de bom tamanho (>100g) e firmes, característica importante para 
o transporte e comercialização; apresentam bom teor de vitamina C, com o mínimo de 40 
mg/100g, segundo a Instrução Normativa de 07/01/2000 (Brasil, 2000); bom teor de sólidos 
solúveis (aprox. 9º Brix) e baixa acidez, cerca de 0,5% de ácido cítrico; têm formato piriforme, 
casca rugosa, coloração da casca e polpa desejável. 

Outro acesso que merece destaque é o EEF-3 UNESP por seu alto teor de vitamina C 
(269,69 mg/100g) podendo ser utilizado em programas de melhoramento genético.

Figura 1. Acessos de goiabeira com potencial para consumo in natura: (A) Kioshi 1 e (B) Ta-
quaritinga Comum.
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Figura 2. Frutos de diferentes acessos goiabeira separados por grupos de cor de polpa, em 
ordem decrescente de cromaticidade: Goiaba polpa amarela (A); Kioshi 2 (B); IAC-4 (C); 
L8P32 A (D); Creme arredondada-UNESP (E); L6P22 (F); L4P16 (G) e Webber Supreme (H).
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1. HISTÓRICO
A literatura mundial, em várias ocasiões, enfatiza que “a necessidade é mãe de todas 

as grandes mudanças”. O que procuraremos mostrar é que este fato também ocorreu na cul-
tura do mamoeiro no Brasil, que, atualmente, ocupa uma área de cerca de 36,5 mil hectares, 
sendo considerado o maior produtor mundial. Assim, abordaremos, neste capítulo, a evolução 
da cultura desde sua introdução na região de Monte Alto-SP, que já foi considerada a capi-
tal brasileira do mamão, até a sua consolidação nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Rio 
Grande do Norte e Ceará, atualmente considerados como os maiores produtores nacionais 
(SERRANO; CATTANEO, 2010).

Fazendo uma análise retrospectiva da cultura do mamoeiro no País, desde meados do 
século XX até hoje, verificaremos que mudanças altamente significativas ocorreram, indis-
cutivelmente alicerçadas pela pesquisa, as quais fizeram com que deixássemos de produzir 
frutas somente para atender ao mercado nacional para se transformar, além do maior produ-
tor, também no segundo maior exportador mundial. Assim, verificou-se, a partir do início da 
década de 90, um crescente aumento nas exportações brasileiras de papaya, culminando, 
em 2008, com um volume de cerca de 30 mil toneladas, gerando uma receita de US$38,6 mi-
lhões (SERRANO; CATTANEO, 2010). Vale ressaltar que passamos a produzir frutos de alta 
qualidade tanto para as variedades de mamão pertencentes ao grupo ‘Solo’ (frutas pequenas) 
quanto para as cultivares do grupo ‘Formosa’ (frutas maiores), em que pese estes últimos 
serem oriundos de sementes híbridas importadas (SERRANO; CATTANEO, 2010).

Na cultura do mamoeiro, em nossa opinião, alguns dos seguintes pontos foram funda-
mentais por proporcionarem condições para a busca de soluções, estimulando a pesquisa na 
área, fator que determinou uma mudança altamente significativa, obtendo, em razão destas 
conquistas, pomares com produtividade superior a 100 t/ha.

 
2. INÍCIO DA MIGRAÇÃO DA CULTURA NO BRASIL
O primeiro ponto a estimular esta significativa mudança ocorreu em 1967, na região de 
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Monte Alto-SP, quando foi relatada pela primeira vez no Brasil a ocorrência endêmica de uma 
doença virótica, denominada “mosaico do mamoeiro”. A cidade era, na ocasião, considerada 
a capital brasileira do mamão e chegou, no auge da sua exploração, a enviar para o mercado 
cerca de 110 caminhões/dia, podendo-se avaliar o que representava a cultura para a econo-
mia da região naquela época (RUGGIERO et al., 2010).

No desespero de lutar contra o vírus do mosaico, verificou-se um processo migratório do 
mamoeiro para outras regiões agrícolas de São Paulo até o seu completo desaparecimento 
do Estado, em meados da década de 70.

A partir de 1975/1976 a cultura migrou para outras regiões do País como o nordeste do 
Pará, extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Nessas regiões, graças ao aprendizado 
com os erros do passado, os técnicos e produtores passaram a executar rigorosos sistemas 
de prevenção, consistindo no corte e erradicação de plantas enfermas logo após os primeiros 
sintomas da doença. Essas medidas possibilitaram a estabilidade da cultura nestes estados 
por mais de 25 anos.

A partir da década de 80, a migração da cultura ocorreu devido a razões muito mais 
comerciais do que fitossanitárias. Assim, a maior proximidade do mercado consumidor nacio-
nal determinou a difusão para a região de Inhumas- GO (1980), Petrolina- PE (1995), Ceará 
(1998) e Janaúba-MG (2001). Da mesma forma, a maior proximidade do mercado americano 
foi determinante para a expansão da cultura no Estado do Rio Grande do Norte, possibilitando 
o grande aumento das exportações marítimas de papaya para os Estados Unidos, verificado 
em fins da década de 90.

A despeito da forte migração da cultura, um fato comercial marcante e curioso ocorreu 
nos anos 70, notadamente nas principais centrais de abastecimento e feiras livres de todo o 
País. Apesar de, nesse período, já não mais existir pomares de mamão no Estado de São 
Paulo, ainda assim prevaleceu durante quase toda uma década o slogan da famosa marca: 
“comprem o famoso mamão de Monte Alto”.

 
3. PRIMEIRAS INTRODUÇÕES DE SEMENTES MELHORADAS E AVANÇOS NO 

MELHORAMENTO GENÉTICO
Outro ponto catalisador destas mudanças ocorreu entre 1972/1973, quando se verificou 

no Brasil a importação das primeiras sementes da variedade ‘Sunrise Solo’ oriundas do Havai-
-EUA. Esta cultivar do grupo ‘Solo’, quando introduzida na região nordeste do Pará, apresen-
tou elevada estabilidade e grande adaptabilidade às condições quentes e úmidas da região. 
Ressalta-se que a simples introdução da cultivar ‘Sunrise Solo’ provocou uma significativa 
expansão da comercialização do fruto, devido à sua grande aceitação, tanto no mercado na-
cional quanto no internacional (MARIN, informação pessoal, 2011).

Neste mesmo período, iniciaram-se, também, as importações de sementes híbridas dos 
mamoeiros do grupo ‘Formosa’, oriundas de Taiwan, de onde ainda são até hoje importadas 
(SERRANO; CATTANEO, 2010).

A partir de 1982, verificou-se, no Brasil, uma grande evolução no melhoramento gené-
tico do mamoeiro no tocante ao desenvolvimento de variedades do grupo ‘Solo’, que aten-
dessem tanto à demanda do mercado nacional quanto internacional. Nesse sentido, foram 
introduzidas no mercado as seguintes variedades comerciais, com suas respectivas épocas 
de lançamento, fruto do contínuo trabalho das iniciativas públicas e privadas envolvidas no 
segmento do agronegócio do mamoeiro:

1.1.1. ‘Sunrise Solo 72/12’ (1982)
1.1.2. ‘Baixinho de Santa Amália’ (1986)
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1.1.3. ‘Grampola’ (1988)
1.1.4. ‘Golden (1996)
1.1.5. ‘Gran Golden’ (1997)
1.1.6. ‘Sunrise Solo BSA’ (1998)
1.1.7. ‘Golden MD 2’ (2001)
1.1.8. ‘Golden THB’ (2004)
Há que se ressaltar, contudo, que o mesmo avanço não se verificou no programa de 

melhoramento genético no Brasil, visando à produção de híbridos nacionais como alternativa 
à importação de sementes oriundas de Taiwan. Assim, o híbrido ‘Tainung 01’, que foi introdu-
zido no Brasil, no início da década de 70, continua, até o presente momento, predominando 
no mercado nacional dos mamoeiros do grupo ‘Formosa’.

A despeito de os primeiros trabalhos com hibridação no Brasil terem sido iniciados na 
década de 70, através das pesquisas conjuntas do Dr. Dalmo Giacometti e Dr. Luna Uzeda, 
contudo, somente em 2001 foram lançadas e disponibilizadas no mercado sementes do pri-
meiro híbrido nacional do grupo ‘Formosa’, fruto de parceria público-privada, denominado 
“Calimosa’ e, mais recentemente, em 2011, foi lançada a público a primeira variedade do 
grupo ‘Formosa’, denominada ‘Rubi Incaper 511’.

4. PESQUISAS REALIZADAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA 

As grandes âncoras estimuladoras do notável desenvolvimento da cultura do mamoeiro 
no Brasil, e em especial do melhoramento genético da cultura, devem ser creditadas à neces-
sidade da constante luta em obter respostas aos seguintes pontos:

a) como lutar contra a doença do vírus do mosaico do mamoeiro?
b) como proporcionar aos produtores brasileiros sementes de ótima qualidade, com o 

ajuste nas técnicas de produção para altas produtividades?
c) como produzir frutas com qualidade para os mercados nacional e internacional?
Inegavelmente, essas conquistas foram frutos das condições básicas para os trabalhos 

de pesquisa que se desenvolveram no Brasil a partir da metade do século XX, por grupos que 
se formaram neste período.

Neste contexto, foi decisiva a participação da Universidade Estadual Paulista, UNESP, 
Câmpus de Jaboticabal-SP, que além do inúmero acervo de publicações técnico-científicas, 
realizou, em 1980 e 1988, os dois primeiros Simpósios Brasileiros sobre a cultura do mamoei-
ro. Ressalta-se que esses dois eventos, que contaram com a participação dos mais renoma-
dos pesquisadores nacionais e internacionais desta cultura, podem ser considerados como o 
marco introdutório do sucesso da implantação da cultura do mamoeiro ‘Solo’ no Brasil.

A produção científica na área do mamão, das Instituições brasileiras que trabalham com 
pesquisa em fruticultura tropical, pode ser equiparada às das Universidades internacionais, 
algumas com mais de 400 anos. Devem ser considerados os trabalhos desenvolvidos pela 
Universidade do Hawaii, cujas publicações na década de 60 irradiaram a tecnologia para a 
cultura do mamoeiro pelo mundo (RUGGIERO, 2009).

Inquestionavelmente, tem contado com o apoio dos estudantes, notadamente os da 
pós-graduação, que são um grande suporte, pois proporcionam mão de obra altamente quali-
ficada e criativa. Vale destacar a opinião do Professor Dr. Henry Nakasone, da Hawaii Univer-
sity, cuja contribuição à cultura do mamoeiro é muito reconhecida e que esteve no Brasil par-
ticipando dos dois primeiros simpósios sobre a cultura do mamoeiro, realizados na UNESP/
Jaboticabal. Nessas oportunidades, ele deixou dito uma grande verdade: “o estudante de 
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pós-graduação se escraviza pelo sistema”, justificando a valiosa contribuição destes colabo-
radores.

Outro ponto importante é a alocação de recursos para o desenvolvimento de pesquisas 
e tem sido basicamente financiada por instituições governamentais, com ênfase nas Univer-
sidades, nos Institutos e Empresas de Pesquisa, e nas Instituições financiadoras, com des-
taque para o CNPq, o FINEPE e as Fundações Estaduais, como a FAPESP, que alicerçou a 
criação de outras como a FAPERJ, a FAPEMIG (1985) e a FAPESB (2001), dentre outras.

A criação de fundos para o desenvolvimento é outra possibilidade que tem suportado 
a pesquisa em algumas culturas, como o FUNDECITRUS (1977), que proporciona um bom 
suporte à citricultura brasileira. O Fundo PASSIFLORA também vem servindo de suporte ao 
desenvolvimento da cultura do maracujazeiro, a despeito das dificuldades que encontra para 
seu melhor desempenho. Vale destacar, também, o trabalho de algumas associações, como 
a AGAPOMI (1979) e a ABPM (1978), que, embora com conotações diferentes dos fundos, 
exercem um papel importante para culturas específicas como a da maçã, bem como a criação 
da BRAPEX-ES (2001), que atua auxiliando na exportação de mamão.

A criação destes fundos, que ainda são poucos, precisa ser estimulada, pois além de 
darem um aval qualitativo às pesquisas prioritárias, pois contam com a participação de in-
dústrias e produtores, seriam ferramentas importantes para o desenvolvimento de uma de-
terminada frutífera. A cultura do mamoeiro ressente-se da falta de um fundo específico, pois 
além do suporte econômico estabelecerá prioridades para a pesquisa e ações que busquem 
soluções para a cultura, como os problemas de ordem fitossanitária (RUGGIERO, 2009).

 
5. CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DO MAMÃO
5.1 INTRODUÇÃO
Vários trabalhos destacam a importância da conservação da qualidade na comerciali-

zação do mamão, pois a maior parte desta fruta é consumida ao natural. Assim, a diminuição 
de suas perdas, que são bastante altas, e racionalizar sua distribuição e comercialização, 
tornam-se necessários ao conhecimento do comportamento pós-colheita desta fruta.

Os frutos do mamoeiro têm sido classificados quanto ao padrão respiratório como clima-
térios (WARDLAW; LEONARD, 1935; GARCIA, 1980), ou seja, podem amadurecer depois de 
colhidos. Nesta fruta, o índice respiratório é influenciado por fatores, tais como, temperatura 
e composição da atmosfera.

Esta fruta apresenta polpa delicada e saborosa, cujas características sensoriais (textu-
ra, cor e aroma), químicas (baixa acidez e bom equilíbrio entre açúcares e ácidos orgânicos) 
e digestivas, tornam esta fruta um alimento ideal e saudável para pessoas de todas as idades 
(MEDINA et al., 1980; FABI et al., 2010). De maneira geral, ela é consumida in natura, mas 
sua industrialização permite o aproveitamento integral do fruto e a oferta de extensa gama de 
produtos e subprodutos, que podem ser utilizados pelas indústrias de alimentos, farmacêuti-
cas e de ração para animais (HINOJOSA; MONTGOMERY, 1988).

No seu amadurecimento, a temperatura exerce efeito direto, pois regula a velocidade 
com que as reações se processam a nível celular, e segundo a Lei de Van’t Hoof pode aumen-
tá-las na razão de 2,0-2,5 vezes, a cada 10ºC de aumento. Teoricamente, o abaixamento na 
temperatura pode aumentar cada vez mais a vida pós-colheita dos frutos, não fosse o distúr-
bio fisiológico conhecido por “chilling”, que se caracteriza por depressões na casca, amadure-
cimento comprometido, áreas aquosas na polpa e rápido desenvolvimento de microrganismos 
(CHITARRA; CHITARRA, 2005).

O ponto de colheita desta fruta depende, principalmente, do tempo necessário ao trans-
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porte desde o campo até o local de consumo, da estação do ano e da finalidade da produção 
(mercado externo, interno ou indústria). Basicamente, a colheita é realizada quando ele co-
meça a formar listras amareladas (GAYET et al., 1995), que podem não estar correlacionadas 
com a constituição química da polpa e seu sabor.

Sua vida útil pode variar, principalmente com seu estádio de maturação e com a culti-
var (BLEINROTH, 1988a), no entanto se observa que mamões colhidos no estádio indicado 
atingem as condições de consumo em uma semana, quando armazenados em condições 
ambientais (BRON, 2006; BRON; JACOMINO, 2006; FABI et al., 2007).

Como o mamão é uma fruta cujo teor de açúcares aumenta enquanto ligado à planta-
-mãe, algumas empresas deixam o fruto amadurecer na planta, o que exige cuidados no ma-
nuseio e uma cadeia de frio muito bem sincronizada, o que é divulgado nas caixas como “fruto 
amadurecido na planta” e é mais valorizado pelos consumidores, pois tem sabor mais doce.

5.2 MOLÉSTIAS PÓS-COLHEITA
Elas são responsáveis por grande parte das perdas que ocorrem na pós-colheita, prin-

cipalmente como consequência do manuseio inadequado durante as operações de colheita, 
transporte, armazenamento e comercialização (VIDIGAL et al., 1979).

Entre as mais importantes, destaca-se a antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum 
gloeosporioides Pez (BERGAMIN; KIMATI, 1980). O uso de fungicidas não tem possibilitado 
o controle eficiente desta podridão, o que tem levado ao uso de outros tratamentos, tais como 
o térmico (BLEINROTH, 1988b).

A possibilidade do uso do tratamento com água quente para controlar a antracnose 
foi descoberta em 1949, quando o Departamento de Fisiologia de Plantas da Universidade 
do Havaí, em cooperação com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 
estudava um processo para a desinfestação dos frutos que se destinavam a exportação. 
Tem-se recomendado a imersão dos frutos em água quente à 48ºC por 20 minutos, à qual se 
adiciona fungicida, ou ainda a 54ºC por 3 minutos. A casa de embalagem também deve ser 
constantemente desinfestada com cloro a 70-100 ppm, pH 6,0-7,5 (RIVETTI, 1992; GAYET 
et al.,1995).

O tratamento térmico do mamão, dentro da tecnologia utilizada para poder exportá-lo, é 
um procedimento utilizado pelas casas de embalagens no Brasil, pois é o fator que assegura 
a garantia de sanidade do mamão brasileiro no mercado exterior.

5.3 DISTURBIOS FISIOLÓGICOS
O mamão apresenta uma série de distúrbios fisiológicos que podem afetar sua qualida-

de pós-colheita, muitos dos quais determinados por fatores pré-colheita como tratos culturais 
e condições edafoclimaticas, ou fatores pós-colheita, como aquecimentos e frio usados ina-
dequadamente.

Dentre estas, tem-se a mancha fisiológica do mamão, que foi mencionada pela primeira 
vez por Ishii e Holzmann (1963) em mamões cultivados no Havaí, as quais foram reconheci-
das como desordem fisiológica, a partir dos trabalhos de Chan e Toh (1988). Campostrini et 
al. (2005) sugeriram que esta mancha poderia estar relacionada aos baixos teores de cálcio 
nos frutos, enquanto Oliveira et al. (2002), aos fatores nutricionais que antecedem a colheita. 
Gomes Filho et al. (2008) apontaram seu aspecto sazonal e relacionaram-na com as épocas 
de maior amplitude térmica.

Este problema é muito pouco conhecido e está a merecer pesquisas e trabalhos integra-
dos para viabilizar seu controle a nível cientifico (GALLON, 2010).
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5.4 CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA
A temperatura do ambiente de conservação de mamões tem sido utilizadao para contro-

lar o amadurecimento desta fruta. Vidolin (1984) armazenou frutos de mamão ‘Sunrise-Solo’, 
colhidos maturos ou com máximo desenvolvimento e coloração da casca verde-clara. Os 
armazenados a 30ºC (94% UR) conservaram-se por até 10 dias, mesmo tendo sido tratados 
termicamente (49ºC por 20 minutos) e com a aplicação de fungicida, dado o desenvolvimen-
to intenso de podridões. Frutos tratados, quando armazenados a 22,4ºC (74% UR), tiveram 
vida útil de 15 dias, com baixa ocorrência de antracnose, enquanto os mantidos a 8,5ºC (95-
100%UR) apresentaram problemas com injúria pelo frio ou “chilling” em 17 dias.

Aumento no tempo de conservação desta fruta a 10ºC, que evita problemas com injú-
rias, mas permite a continuidade do seu amadurecimento, tem sido conseguido com o em-
prego de atmosfera controlada, com baixos níveis de O2 (1-5%). O mamão não tolera níveis 
de CO2 acima de 1-2% (DELLA TOGNA, 1987; RIVETTI, 1992; MOSCA, 1992; GAYET et al., 
1995; JACOMINO et al., 2002; CERQUEIRA-PEREIRA, 2009).

A pequena resistência do mamão ao armazenamento pós-colheita e sua suscetibilidade 
a temperaturas abaixo de 10ºC e a ambiente com concentrações de CO2 acima de 1%, têm 
feito com que se tenha procurado reduzir o tempo de viagem por navios no percurso entre o 
Brasil e a Europa ou América do Norte, plantando mamão no Estado do Rio Grande do Norte, 
o que reduz o tempo de viagem de 21-23 dias para 16-18 dias.

O mamão papaia é uma fruta apreciada pela cor vermelha da polpa e sabor adocicado 
(GOMEZ et al., 1999; 2002). Este mamão é uma fruta climatérica, com picos de produção 
do etileno e de CO2 durante o amadurecimento (FABI et al., 2007). Contudo, sua produção 
é afetada pelas perdas pós-colheita decorrentes do excessivo amolecimento da polpa, que 
favorece o ataque microbiano e os danos mecânicos.

Vários estudos concentram-se nas modificações químicas das paredes celulares do ma-
mão durante seu amadurecimento (MANRIQUE; LAJOLO, 2002; 2004; SHIGA et al., 2009). 
Fabi et al. (2009a; 2009b) isolaram uma sequência de cDNA de uma endopoligalacturonase 
(endoPG) de mamão papaia. Os estudos da expressão gênica e da atividade enzimática su-
geriram uma relação direta entre o aumento de transcritos e atividade da enzima endoPG e a 
diminuição da firmeza da polpa durante o amadurecimento.

O tratamento do mamão com 1-metilciclopropeno (1-MCP) pareceu ter inibido a enzima 
endoPG, e, consequentemente, a polpa não amoleceu (FABI et al., 2007, 2009b). A redução 
na despolimerização da parede celular em frutos tratados com 1-MCP corroborou os resulta-
dos observados (SHIGA et al., 2009).

Os estudos atuais abrangem a comparação do perfil de transcritos (transcriptoma) e de 
proteínas (proteômica) de frutos verdes com frutos maduros. Para tanto, algumas técnicas 
como cDNA-AFLP, Microarray, eletroforese bidimensional de proteínas, clonagem e expres-
são de proteínas e western blotting estão sendo utilizadas (NASCIMENTO et al., 2008).

Estudos de interação planta-patógeno também estão sendo investigados, através da in-
teração de proteínas endógenas do mamão papaia que inibem a ação de poligalacturonases 
de fungos. Dessa maneira, através dos estudos já finalizados e dos estudos em andamento, 
busca-se relacionar a expressão de alguns genes de enzimas-chave com as propriedades 
adquiridas durante o amadurecimento do mamão papaia e que possam afetar, principalmente, 
a vida de prateleira e a qualidade final do fruto.

5.5 PROCESSAMENTO MÍNIMO
A Associação Internacional de Produtos Minimamente Processados (IFPA) define os 
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Produtos Minimamente Processados como frutas ou hortaliças que são modificadas fisica-
mente, mas que mantêm o seu estado fresco (CANTWELL, 2000). Assim, é um produto fres-
co, tornado conveniente, com qualidade e garantia de sanidade (DURIGAN, 2000).

A possibilidade de processamento deste produto nas regiões produtoras tem contribuído 
para a diversificação das indústrias regionais, reduzindo as perdas pós-colheita, melhorando 
o manejo dos resíduos, facilitando o transporte e eliminando problemas de ordem fitossanitá-
ria. Além disso, esta nova opção aos produtores agrícolas permite maior aproveitamento da 
produção, agrega valor aos produtos, é bastante adequada às micro e pequenas empresas 
familiares e possibilita a fixação da mão de obra nas regiões produtoras (DURIGAN, 2000).

Este setor cresceu significativamente, abrindo espaço para se ampliar as possibilidades 
de comercialização do mamão e outras frutas, com valor agregado relativamente alto (TEI-
XEIRA et al., 2001; SARZI, 2002).
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A fruticultura brasileira é uma das mais diversificadas do mundo. Está presente em 
todos os estados da federação, sendo a atividade que mais gera emprego e renda dentro 
do agronegócio, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do País. É ampla a 
variedade de espécies de frutas cultivadas em território nacional, tendo em vista os diversos 
tipos de clima e de solo nas diferentes regiões brasileiras permitindo o cultivo e a colheita, 
quase o ano todo, de praticamente todas as espécies comerciais hoje existentes no mundo, 
fazendo com que a fruticultura brasileira ganhe destaque na produção mundial. 

Nos dias atuais é impossível pensar em alimentação saudável e qualidade de vida sem 
a presença das frutas no dia a dia. Rica em fibras, vitaminas e sais minerais, as frutas forne-
cem nutrientes indispensáveis para o organismo assegurando uma alimentação rica e balan-
ceada, além de possuírem qualidades funcionais importantes na prevenção de doenças. 

Poucas são as nações que dispõem de tanta diversidade de frutas como é o caso do 
Brasil. Em todas as épocas do ano é possível encontrar para abastecimento interno, diferen-
tes espécies de frutas, cada vez mais saborosas, disponíveis em feiras, mercados, mercea-
rias e supermercados, assegurando uma alimentação rica e balanceada, proporcionando não 
apenas sabor e saúde, mas forte impacto positivo dos pontos de vista econômico, social e 
ambiental. 

A fruticultura é um dos setores de maior destaque do agronegócio, conquistando re-
sultados relevantes para a economia brasileira. De acordo com o Sebrae (2018), o Brasil é 
o terceiro maior produtor mundial de frutas, ficando atrás da China e Índia, respectivamente. 

As frutas mais produzidas no mundo são banana e melancia. No Brasil as principais 
frutas produzidas são laranja e banana, que, juntas somam 60% do total da produção nacio-
nal de frutas, mas produz também praticamente todas as espécies de forte consumo, como 
banana, maçã, melão, manga, abacaxi, laranja, limão, melancia e uva.

O Estado de São Paulo é o maior produtor de frutas, com 40% do total produzido no 
País, com destaque para a produção de laranja, banana, limão e tangerina. Em segundo lugar 
em produção de frutas, encontra-se a Bahia, com destaque na produção de banana, mamão e 
maracujá, e em terceiro encontra-se Minas Gerais, com destaque para banana, laranja e aba-
caxi. Maçã, uva e laranja são as frutas mais produzidas no Rio Grande do Sul, quarto maior 
produtor de frutas do país (ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2018).

Apesar do Brasil estar entre os maiores produtores de frutas do mundo, exporta pouco 
mais de 3% de tudo o que produz, ficando na 23º posição. Embora seja pouco, demonstra que 
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o setor tem alto potencial de crescimento. Os estados com maiores vendas ao exterior são Rio 
Grande do Norte, São Paulo e Bahia. As frutas mais exportadas são manga, melão, uva, limão 
e maçã, que, juntas, respondem por 72,66% das exportações brasileiras. A Holanda, Reino 
Unido e Estados Unidos são os principais destinos das exportações brasileiras (FRUTICUL-
TURA, BALANÇO 2017, ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2018). 

Em relação as importações a pera é a principal fruta comercializada em volume e valor, 
seguida por maçã, ameixa, uva, kiwi e pêssego, tendo como origem principal a Argentina, 
seguida por Chile, Espanha, Portugal e Itália (ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 
2018). 

Embora o Brasil, seja um dos principais produtores de frutas do mundo, mesmo com a 
melhoria no poder aquisitivo da população e a busca por uma alimentação mais saudável, seu 
consumo de frutas é considerado baixo de 40 quilos/habitante/ano, aquém do recomendado 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de 100 quilos/habitante/ano. De acordo com a 
última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), todas as regiões brasileiras apresentaram aumento significativo 
no consumo de frutas, com destaque para a região Sul, onde as frutas são consideradas item 
básico na alimentação das famílias. A análise do IBGE evidencia, ainda, que a classe alta é a 
grande consumidora de frutas no Brasil, com 50,27 quilos/habitante/ano com destaque para 
banana, laranja, maçã, mamão, tangerina, uva e limão. Na classe média, são consumidos 
31,4 quilos/habitante/ano com maior consumo de banana, laranja, maçã e tangerina. Já na 
classe baixa, o consumo é de 17,3 quilos/habitante/ano, com predomínio da banana, laranja 
e maçã (ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2017). 

A fruticultura brasileira ainda precisa vencer muitos obstáculos como: aumento da pro-
dução e da qualidade das frutas, melhorias no armazenamento e logística, embalagens ade-
quadas, melhor controle de pragas e doenças, assim como ações com objetivo de aumentar o 
consumo e as exportações. Acredita-se que o país desperdiça cerca de 30% do volume total 
de frutas produzido (SEBRAE, 2018). Entretanto as perspectivas para a fruticultura nacional 
são excelentes. Investimentos em tecnologias para ampliar cada vez mais a qualidade e a 
produtividade dos pomares como sistemas eficientes de irrigação, diversidade de espécies, 
novas formas de apresentação e industrialização, incremento no consumo interno e demanda 
externa em elevação estão sempre em constante aprimoramento, colocando as frutas brasi-
leiras em destaque no agronegócio e o Brasil entre os maiores produtores de frutas no mundo, 
alavancando o progresso e o consumo das frutas no dia a dia do brasileiro.
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PERDA E DESPERDÍCIOS 
DE BANANAS NO BRASIL 

A discussão sobre alimentação e sustentabilidade se inicia com a questão: Será  possí-
vel a terra alimentar nove bilhões de habitantes, previstos para viver no planeta em 2050, sem 
degradá-la de modo irreversível e com dieta alimentar que contribua para a sustentabilidade, 
ao mesmo tempo que garanta a saúde e o bem-estar das pessoas (CONTE; BOFF, 2013)?

No entanto, segundo Cassol e Schneider (2015), no âmbito de estudos rurais, as dis-
cussões em torno da alimentação ganharam impulso a partir da consolidação do processo de 
globalização da produção e distribuição de alimentos, que passou a se concentrar cada vez 
mais nas mãos das grandes empresas transnacionais.

Mais recentemente, Ribeiro, Jaime e VenturaI, (2017), determinaram outros elementos 
que também passaram a impulsionar a problemática sociológica dos alimentos, como: 

a) As questões de saúde pública (desnutrição e obesidade); 
b) Os problemas ambientais decorrentes da produção de alimentos (poluição e conta-

minação com agroquímicos);
c) A opulência do consumo e o consequente desperdício de alimentos.
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e a 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2014), a definição de desper-
dício e perdas de alimentos é bem difícil de ser realizada, assim a considera-se: 

- Perdas: É a redução não intencional de alimentos disponíveis para o consumo hu-
mano, resultando na ineficiência da cadeia produtiva, tais como: infraestrutura e logística 
deficientes e/ou falta de tecnologias para a produção. As perdas ocorrem, principalmente, na 
produção, pós-colheita e processamento, quando, por exemplo, o alimento não é colhido em 
tempo hábil, ou é danificado durante o processamento, armazenamento e transporte.

- Desperdício: É o descarte intencional de produtos alimentícios apropriados para o con-
sumo humano, portanto, decorrente do próprio comportamento das pessoas. São especifica-
mente às perdas deliberadas que ocorrem na comida apta para o consumo, seja por descarte 
ou pela não utilização por hábitos equivocados dos consumidores (esfera da distribuição e do 
consumo).

No mundo todo as perdas e desperdício de alimentos ocorrem durante toda cadeia 
produtiva e tem causas econômicas, políticas, culturais e tecnológicas, que abrangem as 
principais etapas da cadeia de movimentação como: produção, transporte, comercialização, 
sistema de embalagem e armazenamento. As perdas e desperdício são sinônimo de falta de 
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qualidade e deve ser evitado por meio de um planejamento adequado, a fim de que não exis-
tam excessos de produção e consequentes sobras (SILVÉRIO e OLTRAMARI, 2014, MESA 
BRASIL, 2003).

As perdas nos estabelecimentos comercializadores podem ser divididas em cinco cate-
gorias, as quais Jarnik (2008) explica da seguinte forma:

“Furto Interno: ações praticadas dentro da loja por fornecedores ou funcionários, que 
omitem o registro da mercadoria.

Furto Externo: ações praticadas dentro da loja por clientes, que omitem o registro da 
mercadoria.

Quebra Operacional: dando causado pela má gestão dos estoques da empresa.
Erro administrativo: divergência gerada nos controles de estoques
Fornecedor: erro cometido pelo varejista por meio da influência de ações”.
Silva et al. (2003) ressaltam que as perdas que ocorrem durante a cadeia produtiva são 

repassadas ao consumidor nos supermercados, o que podem comprometer o consumo. Além 
disto, este repasse pode reduzir o valor percebido pelos clientes bem como a percepção de 
qualidade, comprometer os investimentos no setor e também afetar os retornos auferidos.

Nos estudos de Olsson, (2018), da Universidade da Karlstad, foi divulgado que os sete 
produtos mais desperdiçados pelo varejo no seu país são: bananas, maçãs, tomates, saladas, 
pimentões, peras e uvas. No que diz respeito a gestão de resíduos, as bananas represen-
tam 6% perdas nos pontos de vendas, já as horas de trabalho dos funcionários que cuidam 
do descarte gera 9% do total do trabalho. E nesse estudo concluiu-se que esse desperdício 
poderia ser reduzido caso houvesse uma estratégia que priorizasse o maior aproveitamento 
dos mesmos.

De acordo com Anuário Brasileiro de Fruticultura – 2018, as estimativas da produção 
brasileira de frutas foi de 43,5 milhões de toneladas em 2017, abaixo das 44,8 milhões de 
toneladas do ano anterior, segundo a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de 
Frutas e Derivados (ABRAFRUTAS), e poderá aumentar 5% em 2018, beneficiada pelo clima 
favorável, projeta Eduardo Brandão, assessor técnico da Comissão de Fruticultura da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Portanto, o volume total de frutas poderá 
chegar a 45,6 milhões de toneladas. 

Uma pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) (2011), sobre 
o consumo de frutas e hortaliças mostrou que apenas 18,2% dos brasileiros ingerem a quan-
tidade de frutas recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Outro dado da 
pesquisa é que os brasileiros gastam, em média, apenas 6,2% de sua renda com a aquisição 
de frutas, legumes e verduras. O hábito de consumir frutas é pequeno, mesmo o Brasil sendo 
o terceiro maior produtor de frutas do mundo. 

Na alimentação do dia a dia das populações é comum a ingestão de frutas nos lanches, 
sendo a banana uma das frutas mais consumidas por ser um excelente alimento com valor 
energético da ordem de 318 cal/100g, onde 125g por dia bastariam para cobrir um quarto das 
necessidades alimentícias de um menino de 10 anos, em valor energético, glicídios, proteí-
nas de origem vegetal, potássio, ferro e magnésio, e um oitavo das necessidades em fósforo, 
cloro, zinco e vitamina C (TRAVAGLINI; AGUIRRE; SILVEIRA, 2002).

Segundo Simão (1971), a banana madura apresenta 19% de açucares e 1% de amido e 
é basicamente composto de: água (70%); proteína (1,2%); carboidrato rico em fósforo (27%), 
apresentando regular teor de cálcio, ferro, cobre, zinco, iodo, manganês e cobalto, vitamina A, 
tiamina, riboflavina, niacina e vitamina C.

Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO.  (2018), o 
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Brasil é o quarto maior produtor de bananas no mundo, produzindo 6.764.324 toneladas no 
ano de 2017 (Tabela 1). A banana é a fruta mais consumida no Brasil em 2017, os produtores 
faturaram R$ 14 bilhões, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. O Ministério da 
Agricultura espera que os números para 2018 sejam ainda melhores e pode faturar R$ 16 bi-
lhões no ano (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2017).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2017, as duas 
principais regiões produtoras de banana no Brasil correspondem juntas, quase dois terços 
da produção interna da fruta. Entre os principais estados produtores de banana, São Paulo 
contribui com 1.084.514 de toneladas; Bahia, com 866.591 de toneladas, e Santa Catarina 
712.775. Sendo que o Nordeste produziu 33,74% da produção nacional, e o Sudeste 32,91%, 
no território nacional, o rendimento médio foi de 14,34 toneladas por hectare, em todas as 
regiões do país. 

Tabela 1: Produção brasileira de Bananas e percentual de perdas 

Ano Área  Produção  Rendimento Perdas
 (hectares) (Toneladas) (Quilos por (6% da 
   hectares) produção)
2014 478.765 6.953.747 14.524 417.225
2015 475.976 6.844.491 14.380 410.669
2016 469.711 6.764.324 14.686 405.859
2017 465.434 6.675.100 14.340 400.506

Fonte: Adaptado pelos autores, extraído de IBGE - Produção Agrícola Municipal, 
2017/2018.

A banana pertence ao grupo de Frutas, Legumes e Verduras (FLV) que, de acordo Oli-
veira et al., (2008), são adquiridas em diferentes quantidades e em diferentes locais e forne-
cedores, variando desde a produção própria até a aquisição, em mercados, supermercados e 
pontos de venda especializados (quitandas, sacolões, vendedores ambulantes), nos centros 
urbanos apesar de ser a seção de vendas de Frutas Verduras e Legumes (FLV) ser a que 
mais atrai clientes, o valor agregado dos produtos de FLV ainda é baixo, o prazo de validade 
é curto e as perdas são altas, com cerca de 6% no varejo. Estima-se que mais de 80% das 
perdas no hortifrútis ocorram durante a exposição, enquanto o restante acontece no trans-
porte e na armazenagem, e que as perdas em supermercados são os de Frutas, Verduras e 
Legumes; lácteos e laticínios; Cernes e embutidos; Padarias, outros (PRADO, CERIBELI & 
MERLO, 2011).

Os brasileiros têm o hábito de adquirir semanalmente as frutas para o seu consumo nos 
estabelecimentos comercializadores e no momento da compra de bananas eles escolhem 
suas pencas e não adquirem as que estão soltas e com um grau de maturação avançado 
e se a qualidade visual está comprometida estes não adquirem e estas frutas passam a ser 
consideradas como perdas aos estabelecimentos, mesmo sendo alimento adequado para 
consumo. 

Na cadeia produtiva das frutas ocorre um desperdício muito grande devido a vários fato-
res um dos principais é a logística de armazenamento e distribuição e a comercialização dos 
produtos, em especial para os pequenos comerciantes, que enfrentam as maiores barreiras 
pois seus estabelecimentos não possuem condições de manutenção climática durante a co-
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mercialização o que acelera a maturação das frutas e a rejeição dos consumidores (MARTINS 
& FARIAS, 2002, CEAGESP, 2009).

Atualmente o problema da bananicultura brasileira, no que se refere à qualidade da 
fruta, reside no manejo do produto a partir da colheita. Nesta fase, ocorrem vários danos que 
prejudicam a aparência do produto. A falta de cuidados no manejo pós-colheita é responsá-
vel pela desvalorização da banana no mercado interno devido a sua maturação avançada. 
outro problema ocorre nos estabelecimentos comercializadores, onde os locais de exposição 
não são climatizados e a temperatura no país é alta, o que favorece o amadurecimento mais 
rápido e consequentemente a rejeição da fruta, mesmo ela estando em condições ideais de 
consumo. Também a manipulação dos consumidores durante a sua aquisição faz com que ela 
se despenque sendo assim não adquiridas.

Alguns estabelecimentos destinam estas frutas a instituições beneficentes e ao Progra-
ma Mesa Brasil que faz o seu reaproveitamento produzindo derivados como: polpa congela-
da, doce em pasta, barras de banana e cereais e bolos, alimentos saudáveis para a popula-
ção. Outros estabelecimentos não dão destino algum, simplesmente as descartam. Se tivesse 
uma maior conscientização e parceria com as agroindústrias e empresas que juntas evitariam 
tais desperdícios e assim contribuiriam para a segurança alimentar e nutricional do pais. 
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O maior produtor mundial de abacaxi é Costa Rica, com produção de 3.056.446 kg da 
fruta, seguido pelas Filipinas com 2.671,711 kg e em terceiro lugar o Brasil com produção de 
2.253.897 kg (FAOSTAT, 2017). O abacaxi é a quinta fruta mais cultivada no Brasil e cumpre 
importante papel social na geração de emprego e renda.

O abacaxi é na verdade uma infrutescência e se destaca não apenas pelo seu sabor, 
mas também por sua aparência, aroma e suas propriedades nutricionais. O abacaxi é rico em 
vitaminas C, A e B1, além de magnésio, cobre, manganês, ferro, fibras e bromelina, e em 100g 
da fruta há apenas 52 calorias.

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo com área total plantada em 2017 
de 2.578.648 hectares. Deste total, apenas 2,7% é ocupado com abacaxi. Considerando a 
produção nacional de frutas a cultura do abacaxi representa 8,7% (IBGE, 2017).

No ano de 2017 o Brasil produziu 2.253.897 toneladas de abacaxi em uma área de 
62.116 hectares, resultando na produtividade média nacional de 36 toneladas por hectare 
(FAOSTAT, 2019). Houve considerável redução de área plantada e de produção em relação 
a anos anteriores. Em 2012 o país produzia 2.546 mil toneladas da fruta com rendimento de 
38,87 t/ha e passou a produzir 2.695 mil toneladas em 2016 com rendimento de 39 t/ha.

Segundo a Embrapa (2018), no ano de 2017 o Estado maior produtor foi Paraíba, com 
363.330 mil frutos, seguida do Estado de Minas Gerais, 224.382 mil frutos e Pará com 217.856 
mil frutos. O rendimento de frutos segue esta mesma ordem sendo de 33.905 frutos/ha na 
Paraíba, 29.886 frutos/ha em Minas Gerais e 23.557 frutos/ha no Pará.

PRODUÇÃO DE ABACAXI NO BRASIL
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Quanto à representatividade das regiões do país, a região Nordeste é responsável por 
39,58% da produção Nacional com 594.777 mil frutos produzidos no ano de 2017; Minas Ge-
rais representa 27,38% com 411.467 mil frutos e a região Norte representa 25,02% do total 
com 375.966 mil frutos. As regiões com maior rendimento são sudeste e nordeste com 26 mil 
frutos/ha, seguida da região Sul com 23 mil frutos/ha; região centro-oeste com 21 mil frutos/
há e região norte com 19 mil frutos/ha (IBGE, 2017).

Sobre rendimento da produção, na década de 70 produzíamos 8.779 frutos/ha; 14.978 
frutos/ha na década de 80; 22.114 frutos/ha no ano 2000 e chegamos 26.045 frutos/ha em 
2015 (IBGE, 2017). O progresso em produtividade foi devido principalmente aos programas 
de melhoramento genético.

O centro de origem do abacaxi é corresponde às regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste 
do Brasil e Norte da Argentina e do Paraguai, por este motivo, o Brasil é considerado um dos 
principais centros de diversidade genética da cultura (COLLINS, 1960). No Brasil o melhora-
mento genético do abacaxizeiro teve início em 1978 pela Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Agronômico de Campinas em projeto conduzido 
até o ano de 1997 e também em 1978 a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical iniciou 
estudo permanente em Cruz das Almas – BA (CUNHA, 2007). A Embrapa Mandioca e Fru-
ticultura Tropical e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia formaram  em 1998 o 
Banco ativo de germoplasma de abacaxi que reúne 699 acessos entre espécies dos gêneros 
Ananas, Pseudananas e Bromelia.

A produção Nacional de abacaxi possui como principal finalidade o abastecimento do 
mercado interno, as exportações da fruta em 2014 corresponderam a menos de 1% do total 
produzido no país. O Brasil exporta abacaxi para a Argentina, Uruguai e Portugal, principal-
mente, e no ano de 2014 exportou 1.344 t da fruta e 1.967 t de suco de abacaxi para estes 
países (AGRIANUAL, 2016). A pouca representatividade das exportações de abacaxi se deve 
principalmente ao fato de que o país não produz em quantidade a cultivar de demanda mun-
dial que é a MD 2. Esta cultivar possui características interessantes, como cor uniforme, frutos 
menores e mais doces e maior vida útil (30 dias) (THALIP, 2015), no entanto é suscetível à 
fusariose, principal doença da cultura no Brasil.

No Brasil são cultivadas principalmente duas cultivares: Smooth Cayenne e Pérola. A 
variedade Pérola é predominante e possui grandes variações de forma e aspecto. No Esta-
do de São Paulo predomina o cultivo de Smooth Cayenne, assim como nos municípios de 
Canápolis e São Francisco de Sales - localizadas na região do Triângulo Mineiro. Em Monte 
Alegre de Minas e Frutal, também localizadas na região do Triângulo Mineiro e em quase todo 
o restante do Brasil há o predomínio da cultivar Pérola.

De acordo com IAC (2018), o Estado de São Paulo é o maior consumidor de abacaxi 
de mesa e o maior produtor de suco concentrado para exportação, e produz apenas 5% do 
abacaxi que utiliza. A produção paulista do fruto está concentrada nas regiões de São José do 
Rio Preto e Araçatuba (50%) e Bauru e Marília (48%).

Considerando dados do Agrianual (2016), para o município de Canápolis –MG, a pro-
dução da cultivar Smooth Cayenne pode apresentar custo de produção de R$30.458,00 e re-
ceita líquida por hectare de R$1.192,00, considerando a produtividade de 50 t/ha e densidade 
de 60.000 plantas/ha. A porcentagem de contribuição de cada item no custo total pode ser 
observada na Tabela 1.

Tabela 1. Porcentagem de contribuição no custo total de produção de abacaxi Smooth 
Cayenne para o município de Canápolis – MG no ano de 2015.
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Descrição  Porcentagem de participação no custo total
Operações mecanizadas 13
Operações manuais 16
Insumos  58
Administração 12
Fonte: Adaptado de Agrianual 2016.

As operações manuais possuem participação de 16% no custo total, evidenciando a im-
portância social da abacaxicultura na geração de empregos no campo, pois grande parte das 
operações como seleção, tratamento e distribuição de mudas; adubação líquida e controle 
de cochonilha, catação, cobertura dos frutos e colheita são realizadas manualmente. Ainda 
dentro do custo com administração são considerados os investimentos com o contador, o 
administrador e a consultoria com profissional técnico, que representam 3,5% do custo total, 
aumentando a porcentagem de contribuição da abacaxicultura para a geração de empregos.

Em relação ao cultivo, o abacaxi pode ser plantado o ano todo havendo disponibilidade 
de irrigação. Para desenvolvimento das mudas há necessidade de água, e desse modo, reco-
menda-se seu plantio no período próximo a estação de chuvas. O cultivo deve acontecer em 
áreas com precipitação entre 1.000 a 1.500mm anuais.

O tipo de muda influencia no ciclo e no desenvolvimento da cultura. De acordo com San-
ches e Matos (2013), a muda do tipo filhote está disponível em maior quantidade no campo de 
produção, tem maior vigor e menor ciclo de cultivo (do plantio à colheita), é menos suscetível 
à podridão-negra, porém menos uniforme em tamanho e peso. Ainda em relação à propaga-
ção da cultura há a possibilidade de utilização de mudas oriundas de micropropagação que 
são vantajosas considerando que a propagação convencional do abacaxizeiro apresenta bai-
xo rendimento de mudas e pode disseminar a fusariose.

Na ocasião da implantação do campo de produção na tomada de decisão quanto à 
densidade de plantas e espaçamento alguns fatores, dentre estes a finalidade da produção 
devem ser considerados. Espaçamentos menores, que resultam maior densidade de plan-
tio, contribuem para aumentar o rendimento da cultura (número de frutos ou de toneladas 
por hectare), mas, a partir de determinado limite, com espaçamentos muito pequenos, que 
resultam em densidade alta, o peso do fruto pode diminuir e isso pode afetar também carac-
terísticas químicas do fruto, como o teor de sólidos solúveis e acidez. Este limite pode variar 
em função da cultivar, do sistema de produção e de características climáticas da região de 
produção.

Na Tabela 2 pode-se observar sistemas de implantação em fila simples ou fila dupla e as 
densidades de plantas mais utilizadas para a cultura do abacaxi, conforme Sanches e Matos 
(2013).

Tabela 2. Dados de espaçamentos mais utilizados para a cultura do abacaxizeiro no 
Brasil.

Tipo de plantio Distância entre filhas e plantas (m) Planta (ha)
Fila Simples 0,80 x 0,30 41.600
  0,90 x 0,30 37.000
  0,90 x 0,35 31.700
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  Distância entre filhas e plantas (m) Planta (ha)
Fila Dupla 0,90 x 0,40 x 0,30 51.200
  0,90 x 0,40 x 0,35 44.000
  0,90 x 0,40 x 0,40 38.400
  1,00 x 0,40 x 0,40 35.700
  1,20 x 0,40 x 0,30 41.666
  1,20 x 0,40 x 0,35 35.714
  1,20 x 0,40 x 0,40 31.250
Fonte: Sanches e Matos (2013).

Almeida et al. (2001) realizaram estudo de densidades de plantio da cultivar Smooth 
Cayenne nos Tabuleiros Costeiros do Norte da Bahia, com variação de 51.280 plantas/ha a 
100.000 plantas/ha, e observaram que o peso do fruto, as suas dimensões e a sua qualida-
de (açúcares, acidez, teor de suco, relação açúcares/ acidez) não foram significativamente 
influenciados pelas densidades de plantio estudadas, mantendo-se dentro dos padrões da 
cultivar. Estes pesquisadores concluíram que, nas condições ambientais da região de estudo, 
a variedade apresenta potencial para uso em altas densidades de plantio, mesmo em cultivo 
de sequeiro, podendo-se atingir produtividade acima de 80t/ha e peso médio do fruto superior 
a 1,0 kg. Também objetivando avaliar densidade de plantio e os resultados de adubação com 
potássio para a cultivar Pérola em Tabocão - TO, Bueno (2016) avaliou densidades de 55.555 
planta/ha, 41.665 plantas/ha, 33.332 plantas/ha e 27.775 plantas/ha e concluíram que a culti-
var pode ter o adensamento utilizado até 41 mil plantas/ha sem alterar a principal caracterís-
tica almejada, como também, frutos acima de 1.500 g, com a utilização de 8 g/planta de K2O, 
via fertirrigação, para a produção de frutos acima de 1.500 g.

O ciclo da cultura é dependente da idade da planta na qual é realizada a indução floral 
da cultivar e tipo de muda. Para os plantios tradicionais de sequeiro, o ciclo do abacaxi é de 
aproximadamente 18 meses, ao passo que nos plantios irrigados esse ciclo pode ser reduzido 
para 14 a 15 meses. Em cultivos comerciais, dependendo da variedade, é explorada apenas a 
primeira, ou no máximo até a segunda frutificação da planta. Depois disso, deve ser realizado 
o arranquio, limpeza da área (retirada do material remanescente) e novo plantio da lavoura.

De acordo com dados da Embrapa (2018), no ano de 2017 a cidade de Frutal – MG foi 
a quinta cidade do Brasil que mais produziu abacaxi, com produção de 60.000 mil frutos e 
rendimento de 30.000 frutos/ha.

Fernandes et al. (2018) realizaram diagnóstico tecnológico da produção do abacaxi na 
região de Frutal – MG e relataram que 98,1% dos produtores são produtores individuais e 
que 69,6% dos produtores são arrendatários de terras. A pesquisa retratou ainda que 36% 
da propriedades produtoras de abacaxi possuem entre 1 e 5 hectares e que apenas 29% das 
propriedades possuem tamanho superior à 20 hectares.

Relato de três produtores da região de Frutal – MG, Lucas Ribeiro Leonel, Eduardo de 
Almeida Vieira e Marsiley Rainha Pereira apontam que perdas na produção em torno de 15 a 
17% são comuns por conta de incidência de cochonilha, podridão do abacaxi e principalmen-
te fusariose, podendo chegar a até 40% de perdas. Estes três produtores plantam a cultivar 
Pérola, assim como 99% dos produtores daquela região. A densidade de plantio utilizada é de 
24.000 a 25.000 plantas/ha, com área plantada por cada produtor variando de 5 a 10 hectares 
por ano e produtividade em torno de 20.000 frutas/ha.

A abacaxicultura foi beneficiada ao longo dos anos pelo melhoramento genético e inves-



47

timentos em pesquisa para redução de perdas de produção são interessantes para promoção 
da produtividade e aumento da rentabilidade desta cultura que exerce papel social importante 
nas regiões produtoras com geração de empregos e renda.
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O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, ficando atrás apenas da China e 
Índia, com previsão de aumento nas exportações em 25% nos próximos anos.  Dentre as fru-
tas produzidas no Brasil, a acerola vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, devido 
ao seu elevado teor de vitamina C. 

A acerola (Malpighia emarginata Sessé e Mociño ex DC.) tem origem na região norte da 
América do Sul até o sul do México, chegou ao Brasil na década de 1950, através da Univer-
sidade Federal Rural de Pernambuco, porém só na década de 80 foi explorada comercialmen-
te, devido à procura pelo produto nos Estados Unidos, Japão e países da Europa.  

A aceroleira é cultivada em escala comercial em Porto Rico, Havaí, Jamaica e Brasil. No 
Brasil, onde se tem atualmente a maior produção mundial, os Estados e para os Estados da 
Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e São Paulo, que juntos detém mais de 60% da produção 
nacional (MONDIN; OLIVEIRA; VIEIRA, 2010; FURLANETO; NASSER, 2015). O teor de áci-
do ascórbico presente na acerola, é de aproximadamente, 800 mg/100g em frutas maduras, 
1.600 mg/100g em frutos meio-maduros e 2.700 mg/100g em frutos verdes, chegando a ser, 
aproximadamente, 100 vezes maior que o valor encontrado na laranja ou 10 vezes maior que 
o da goiaba, tidas como frutas possuidoras de alto conteúdo de vitamina C. 

No Brasil, a cultura foi introduzida na década de 50 Atualmente, O cultivo da acerola 
no Brasil vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, devido ao seu elevado teor de 
ácido ascórbico ou vitamina C presente nos frutos. Além desse essencial fator nutricional, os 
frutos apresentam baixa caloria, são boas fontes de compostos fenólicos totais, antocianinas, 
carotenoides, e se caracteriza como alimento que estimula a formação do colágeno. Essa 
ação antioxidante presente na acerola combate diretamente a formação de radicais livres, 
favorecendo a diminuição do envelhecimento, risco de doenças cardiovasculares e câncer.  

A área cultivada no país é estimada em 7724 hectares, com destaque para a região Nor-
deste que responde por praticamente 70% da área de produção nacional seguida da região 
Norte e Sudeste com, aproximadamente, 14% cada. A maior parte da produção destina-se 
para agroindústrias processadoras (sucos e polpas), e o restante para acerola de mesa e 
indústria farmacêutica. Estima-se que as indústrias brasileiras processam aproximadamente 
35 mil toneladas desse fruto/ano.  

A aceroleira pode florescer e frutificar várias vezes durante o ano, com uma produção 
de três ou mais safras concentradas, principalmente, na primavera e verão, dependendo das 
condições climáticas locais. A partir do 3º ou 4º ano do plantio, as plantas adultas chegam a 
produzir 40 kg de frutos por planta ao ano, que corresponde a uma produtividade média em 

O CULTIVO DA ACEROLA

Dr. Maurício Dominguez Nasser
Eng. Agrônomo e Pesquisador Científico da APTA – 

Polo Regional Alta Paulista, Adamantina-SP;
Dra. Flávia Aparecida de Carvalho Mariano Nasser

Eng. Agrônoma.



49

torno de 16 toneladas por hectare. Do 5º ano em diante, a produção tende a estabilizar, atin-
gindo produtividade de 30 a 40 toneladas por hectare.

É uma planta mais indicada para áreas de clima tropical, porém adapta-se bem em 
regiões de clima subtropical. As temperaturas ideais variam entre 15ºC e 32ºC, com médias 
anuais em torno de 26ºC. Precipitações entre 1200 mm e 2000 mm, bem distribuídas ao longo 
do ano, são consideradas ideais. A aceroleira é exigente quanto à insolação, que influencia 
na produção de vitamina C. Os solos profundos, areno argilosos e bem drenados são os mais 
indicados. Recomenda-se utilizar mudas de aceroleira propagadas por estaquia (figura 1) e 
por enxertia para obtenção de um pomar uniforme e produtivo.

                                 

Figura 1: Muda de acerola propagada por estaquia à esquerda, com detalhe de forma-
ção do fruto comprovando a precocidade deste tipo de muda. E à direita, produção de mudas 
de acerola por enxertia. Fonte: próprio autor.

O plantio ocorre no início ou durante a estação chuvosa. Se houver disponibilidade de 
irrigação, o pomar pode ser implantado em qualquer época do ano, exceto no inverno de regi-
ões com temperaturas inferiores a 15ºC. Os espaçamentos mais utilizados são 5m x 4m; 6m 
x 4m, e 5m x 5m. As cultivares mais exploradas no Estado de São Paulo é Olivier e Waldy. 
Na região do Nordeste destacam-se as cultivares Sertaneja, Flor Branca, Junko e Okinawa.
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Como a planta de acerola será explorada comercialmente, justifica-se planejar o pre-
paro do solo. Mas antes de preparar o solo é importante fazer um diagnóstico do mesmo, ou 
seja, fazer um raio-X da sua fertilidade. Portanto, faz-se necessário uma amostragem de solo 
na área do futuro plantio. O laudo a ser emitido descreve a situação química e física deste 
solo. A situação química mostra o quanto tem de nutrientes disponíveis no solo, se o solo está 
ácido, quanto tem de matéria orgânica, qual sua capacidade de reter nutrientes, se é neces-
sário fazer calagem, e se tem a presença significativa do Alumínio. Este elemento químico em 
altas concentrações prejudica o desenvolvimento do pomar e claro, a produção de acerola. A 
situação física aponta se o solo é mais arenoso, mais argiloso ou se tem uma textura interme-
diária. Estas análises sempre devem ser encaminhadas ao engenheiro agrônomo para que 
o mesmo apresente a melhor recomendação. Como cada propriedade tem um tipo de solo, 
cada produtor terá um tipo de recomendação a seguir.

Para o preparo de solo, caso seja necessário revolvê-lo de forma a ficar muito exposto, 
ou seja, sem a proteção do mato ou de outro cultivo, convém realizar o preparo em nível para 
evitar problemas com erosão ocasionada por fortes chuvas, que podem arrastar a terra para 
locais onde não será plantado e até assorear córregos e riachos.

Neste aspecto, quanto menor a matéria orgânica constatada na análise química, me-
nor a Capacidade de Troca Catiônica, maior a probabilidade do solo ser fisicamente menos 
agregado, e mais suscetível à erosão. O desafio é cuidar da matéria orgânica, não deixando 
cair seus teores no solo ao longo da condução do pomar, o que implica significativamente na 
sustentabilidade da produção da acerola.

Quando se faz aração e/ou gradagem no solo antes da implantação do pomar de ace-
rola, geralmente, é o momento de se aplicar calcário que vai corrigir o pH do solo, fornecer 
os nutrientes Cálcio(Ca) e Magnésio(Mg), tornando-o mais fértil para receber as mudas de 
aceroleiras. Como o calcário reage de forma lenta no solo, recomenda-se a calagem com 90 
dias de antecedência ao plantio. 

Para os demais nutrientes - Nitrogênio(N), Fósforo(P), Potássio(K), Enxofre(S), Zinco 
(Zn), Boro(B), Cobre (Cu), Manganês (Mn) - quando forem aplicados, estes tem ação mais 
rápida e suas quantidades vão depender das recomendações técnicas indicadas pelo enge-
nheiro agrônomo de sua confiança. Numa visão prática, o solo deve estar “macio e profundo”, 
para que as raízes possam crescer de forma livre, e a planta desenvolver todo seu potencial 
produtivo.

Os fertilizantes mais utilizados são os inorgânicos tais como: ureia (fonte de N), sulfato 
de amônio (fonte de N e S), nitrato de amônio (fonte de N), superfosfato simples (fonte de P, 
Ca e S) e cloreto de potássio (fonte de K), que podem ser comprados separadamente ou em 
diversas formulações N-P-K, e, ainda, o sulfato de zinco (fonte de Zn e S) e o ácido bórico 
(fonte de B). Estes são muito utilizados, pois são facilmente encontrados nas lojas agropecuá-
rias. Mas como utilizar de forma adequada visando atender a produção da acerola sem causar 
prejuízos ao produtor e ao meio ambiente? Uma das formas é manejo da adubação. 

Este manejo está muito relacionado com o modo que a aceroleira se desenvolve e pro-
duz. Isso quer dizer o seguinte: como a planta de acerola produz várias vezes ao longo de 
um ano, quanto mais parcelada for esta adubação, melhor será o aproveitamento dos nutrien-
tes pela planta, e melhor será a produtividade do pomar. Porém parcelar adubação também 
implica maiores custos na produção. Desta forma, faz-se necessário adubar as plantas com 
fertilizantes inorgânicos, pelo menos 3 a 4 vezes no período das águas, principalmente, com 
adubos que contém N, que é facilmente lixiviado pela ação da chuva ou de uma irrigação, e 
não são aproveitados pelas raízes da aceroleira, e ainda corre o risco de contaminar o lençol 
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freático por excesso de nitrato na água. Convém sempre realizar pelo menos uma diagnose 
foliar entre todas as adubações de solo do ano safra, a fim de monitorar o teor de nutrientes 
nas folhas, principalmente quando se deseja atingir altas produtividades. 

Na época de plantio e formação do pomar, recomendam-se fertilizantes que contenham: 
nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, boro e manganês para formar 
uma planta forte e saudável, mas isso deve ser acompanhado por profissional experiente, 
pois as quantidades de cada nutriente são variáveis, e cada nutriente tem uma função na 
planta. A deficiência ou excesso de algum nutriente pode afetar de forma rápida o crescimento 
da planta e aumentar a chance da planta ser atacada por alguma doença ou praga. 

Na fase de formação e produção do pomar é possível utilizar plantas que fixam nitro-
gênio do ar para dispor às plantas de acerola. Estas plantas são chamadas de adubo verde. 
Existem várias espécies. Geralmente são propagadas por sementes e facilmente encontra-
das em lojas agropecuárias. Algumas possuem raízes que ajudam no controle da população 
de nematoides do solo que são nocivos para aceroleiras. Uma destas plantas é a Crotalaria 
spectabilis.

Quando a planta está produzindo muitas folhas e poucos frutos, pode ser que além do 
clima desfavorável a formação da flor, pode estar ocorrendo adubação excessiva de nitrogê-
nio, deficiência de cálcio e boro. Se a planta produzir muitos frutos, o potássio e o cálcio não 
podem faltar, pois os frutos exigem estes nutrientes para ficar bem formado e com casca mais 
firmes. Estes cuidados devem ser analisados no manejo da adubação.

Atentando para fertilidade do solo, é muito importante realizar adubação orgânica no 
pomar. No mínimo, uma vez por ano, para manter a fertilidade original do solo, aumentar o 
aproveitamento dos nutrientes aplicados via fertilizantes inorgânicos, ajudar no controle do pH 
do solo, para que este não fique ácido rapidamente, e para fornecer fungos e bactérias bené-
ficos no controle preventivo de nematoides nocivos para as raízes desta frutífera. 

O adubo orgânico pode ser esterco de animais de criação (bovinos, ovinos, equinos, 
suínos, bubalinos, aves de corte, aves de postura), resíduos de agroindústria e de alimenta-
ção aos animais (bagaço de cana, capim moído, sobras de ração animal, torta de mamona), 
restos de cultura (palha de café, arroz, amendoim). Enfim, o que o produtor tiver disponível 
em grande quantidade com um preço acessível, e que seja fácil de aplicar. Até o mato, que é 
roçado nas entrelinhas do pomar pode ser aplicado mais próximo ou embaixo da planta e ser-
vir como adubo orgânico, além de servir como uma cobertura morta que vai atuar no controle 
de plantas invasoras e aumentar a retenção de água próximo às raízes.

Caso o produtor não faça com frequência o uso de uma adubação orgânica recomenda-
-se realizar adubação foliar com micronutrientes, com destaque para o Zinco, Boro e Cobre. 
Além de suprir a planta nutricionalmente, auxilia na manutenção da sanidade, protegendo 
contra pragas e doenças. 

Alternativa que pode agregar significativamente na produtividade da planta seria estu-
dar a marcha de absorção de nutrientes da aceroleira, com objetivo de adubar conforme a 
necessidade real da planta, o que favoreceria melhor uso da fertirrigação (aplicação de fertili-
zantes junto à água de irrigação), essa ferramenta pode gerar maior produtividade e redução 
dos custos de produção.

Sobre a incidência de pragas e doenças, estas podem variar de região para região. 
De modo geral, consideram-se como principais pragas os nematoides que atacam as raízes 
(figura 2), os pulgões em folhas e brotações novas, percevejo vermelho em frutos, formigas 
e cochonilhas em folhas e ramos, e a mosca-das-frutas (a acerola é hospedeira para outras 
frutíferas). Como principais doenças a antracnose, mancha de Corynespora e Lasiodiplodia 
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sp. ou seca da aceroleira, que é um fungo que pode ser transmitido para cultivos de outras 
frutíferas.

                

Figura 2: Aspecto de pomar de acerola atacado por nematoides do gênero Meloidogyne 
spp, no detalhe à direita, plântula retirada debaixo do pé atacado mostrando as radicelas com 
presença de galhas. Fonte: próprio autor.

Os mais severos são os nematoides, pois podem ocasionar uma queda na produção 
maior que 50 %, além de deixar a planta mais exposta à entrada de outras doenças. Este 
fitoparasita habita o solo e se alimenta das raízes da aceroleira. Debilita a planta e reduz a 
produção de frutos. Causa queda das folhas, pois parte dos nutrientes direcionados para a 
parte aérea da planta, acabam servindo de alimento para esta praga. 

O produtor ou técnico ao perceber estes sintomas, provavelmente a planta está sendo 
bem atacada e as raízes estarão mais grossas, curtas, e com presença de galhas, que seriam 
como pequenas “pipocas” presas à raiz. Estas galhas ao serem tocadas pela mão do produtor 
não se destacam, pois na verdade houve um “inchaço” da própria raiz da planta.

Infelizmente nesta fase não há o que fazer. Normalmente, os nematoides mais agressi-
vos, que causam maior prejuízo são os do gênero Meloidogyne spp. Então, resta ao produtor 
conviver com esta praga, pois ainda não há porta-enxerto para servir como base da planta, 
formando um sistema radicular resistente ao nematoide.

Os pomares que são relatados com nematoides, geralmente, foram instalados em re-
giões de clima quente, solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica, e que foram 
conduzidos de forma mais extrativista que uma forma mais comercial. Em outras palavras, as 
plantas produzem muitos frutos, mas a adubação e outros tratos culturais são realizados de 
forma inadequada e sem orientação técnica.

Como controle, o mais recomendado é não deixar entrar a praga no pomar. Exemplo: 
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muda de aceroleira feita com substrato de terra é uma das principais formas de disseminação. 
Portanto, compre ou faça as mudas com substrato comercial que, também, é encontrado em 
lojas agropecuárias e que são próprios para mudas frutíferas. Nunca usar terra, nem de sub-
solo. Não vale a pena arriscar em mudas duvidosas. O custo da muda vai ser pago ao longo 
dos anos, até porque não se planta aceroleira todo ano.

Quando se tem a presença de nematoide na área de produção, deve-se conviver usan-
do adubo orgânico de qualidade a fim de criar fungos e bactérias que vão se alimentar destes 
nematoides maléficos. Porém, estes fungos e bactérias só vão sobreviver em condições de 
temperatura amena e umidade, ou seja, mais embaixo da copa das árvores. O excesso de 
temperatura do solo causada pela incidência do sol impede a manutenção dos micro-organis-
mos benéficos próximos ao sistema radicular. Este assunto, ainda, não está bem esclarecido 
e demanda estudos. Bons resultados são encontrados quando se utiliza torta de mamona 
como adubo orgânico, que ajuda também a controlar a população desta praga.

Outro cuidado que se deve ter é com o tráfego de máquinas e até da circulação de pes-
soas no pomar. Pois se o trator passar num dia chuvoso ou com solo úmido pode transportar 
os nematoides pelo próprio pneu, e assim infectar novas áreas. Sobre controle de nematoides 
em acerola, a pesquisa tem muito que fazer. Os resultados serão lentos, pois são necessários 
vários testes em laboratórios especializados, viveiros de mudas e depois analisar vários anos 
de produção no campo. Buscam-se materiais genéticos que apresentam raízes resistentes a 
esta praga, o que demanda tempo, conhecimento específico na área e recurso financeiro. Por 
outro lado, os autores desse capítulo visitaram pomares com 20 anos produzindo acerola, e 
que nunca apresentaram problemas com esta praga que habita o solo. Isso se deve princi-
palmente à consciência do produtor de aplicar as técnicas culturais de maneira correta e no 
momento certo.

 Ainda não existe produto agroquímico formulado disponível para o controle de nema-
toides. Para as demais pragas e doenças, existem alguns registrados pelo Ministério da Agri-
cultura para controle de pragas e doenças na aceroleira. Para mais informações, buscar a 
ferramenta on line chamada Agrofit, disponível no site do próprio Ministério. Atentar para o 
uso de produtos com baixo intervalo de segurança, pois existe o risco de resíduos em frutos, 
devido ao curto período entre o florescimento e a colheita que é de 3 a 4 semanas.

Seja em forma de suco ou “in natura”, é crescente a demanda por acerolas. É exa-
tamente esta grande procura do consumidor que estimula o plantio da fruta. Os custos de 
implantação, manutenção e produção de um pomar de aceroleira variam de acordo com o 
local onde ele será instalado, a finalidade da produção e os tratos culturais adotados. Entre os 
tratos culturais indispensáveis à produção citam-se o tutoramento, as podas, a implantação 
de quebra-ventos e o controle de mato ou plantas invasoras. 

O tutoramento tem a função de direcionar o crescimento da aceroleira. Após o plantio, a 
planta deve estar ereta e amarrada com barbante ou algo que não causa ferimento no caule, 
principalmente, para suportar ventos fortes e evitar que a planta fique torta pelo restante da 
sua vida útil. Com tempo, a planta cresce e não haverá mais necessidade de se preocupar 
com o tutoramento.

As podas em aceroleira são feitas na fase de formação, primeiro e segundo ano no cam-
po, para direcionar os ramos de forma a formarem uma copa, ou seja, a planta de acerola vai 
adotar a figura de uma taça de vinho, ramos abertos e no centro mais arejado. Este modelo é 
o ideal para formar plantas produtivas e fáceis de manejar diariamente. Como a aceroleira de-
senvolve ramos para o lado, para cima e para baixo, recomenda-se fazer as podas, retirando 
galhos que sobem demais (acima de 2,00 a 2,20m), que se encostam ao chão, e galhos que 
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fecham muito a copa, o que aumenta e muito a ocorrência de doenças foliares e, também, nos 
frutos, como a antracnose. Ramos velho ou doente deve ser podado.

Como já foi exposta a importância da radiação solar para aceroleira, recomenda-se 
poda para os ramos ficarem bem distribuídos por toda a copa, a fim de facilitar a colheita ma-
nual dos frutos. O apanhador no momento da colheita tem que enxergar os frutos com certa 
facilidade, visando aumentar seu rendimento operacional.   

A poda, muitas vezes, é realizada após o término de todo o período de colheita. Os 
produtores aproveitam este período para cortar os ramos e deixá-los bem curto, e assim na 
próxima safra a planta naturalmente formará novos ramos e frutos. Mas isso não é regra e os 
custos devem ser sempre analisados. Atualmente, o mais crítico para o produtor é sua capa-
cidade de ter mão de obra suficiente para executar estas tarefas, principalmente, a colheita.

Os quebra-ventos são necessários para diminuir a velocidade dos ventos dentro do 
pomar. Ventos fortes podem desgalhar a aceroleira com facilidade. Os ramos quebrados po-
dem servir como porta de entrada para doenças que atacam os ramos. Ter o histórico da área 
sempre é interessante, pois, assim, pode-se implantar o quebra-vento antes da implantação 
do pomar.

Como quebra vento é interessante pensar em plantas que não são hospedeiras de 
pragas e doenças da acerola e que tenham rápido desenvolvimento, sem competir por água, 
luz e nutrientes da aceroleira. Desta forma, recomendam-se plantar linhas de plantas quebra-
-vento um pouco distantes do pomar e que sejam instaladas de modo perpendicular aos ven-
tos predominantes na área de produção. As mais usadas são gramíneas de porte alto como 
o capim elefante, e napier. Também, pode ser utilizado o feijão guandu. Deve-se atentar ao 
manejo destas plantas para as mesmas não se aproximarem muito das aceroleiras e prejudi-
car o trato cultural e a produção do pomar.

Necessita-se também de controle de mato próximo às plantas de acerola (figura 3), 
para eliminar ou diminuir a competição por nutrientes, água e luz. Para isso, o uso de enxada, 
roçadora mecânica, herbicida ou outras ferramentas são necessários para impedir o cresci-
mento exagerado do mato. Este manejo é realizado conforme a necessidade. Dê preferência 
ao redor da copa da planta e embaixo da planta, se houver a presença de plantas invasoras. 
Com chuvas e temperaturas altas, este trato cultural torna-se mais frequente. 

 

Figura 3: Pomar de acerola com mato controlado. Fonte: próprio autor.
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Cada vez mais, as plantas infestantes devem ser consideradas aliadas da fertilidade 
do solo. Conscientizar o produtor e técnicos da área que estas plantas, também, protegem o 
solo do excesso de radiação solar e temperatura que aumentam a evaporação da água. Se 
for possível, tentar criar uma cobertura morta feita de mato roçado e sendo aplicada próximo 
às aceroleiras. Essa cobertura impede o crescimento exagerado do mato, retém umidade 
próxima à planta comercial, e em longo prazo melhora as condições físicas e biológicas do 
solo. Com isso a quantidade de operações para o manejo do mato pode diminuir durante o 
ciclo de produção.

Com relação ao custo total, e analisando a fase de implantação, formação e produção 
da acerola, o custo operacional com insumos varia de 10 a 15% do custo total de produção. 
Esse custo torna-se mais representativo quando se insere a mão de obra para aplicação 
destes insumos. No entanto, deve-se lembrar que, como a acerola emprega muita mão de 
obra na colheita, geralmente, as áreas de produção são pequenas e inseridas no sistema de 
agricultura familiar. Para fins de cálculo pode-se considerar que a colheita da acerola resulta 
praticamente em 50% do custo de produção (figura 4).

                                     

Figura 4: Colheita dos frutos maduros visando produção de polpa. Fonte: próprio autor.

Como considerações finais o técnico ou produtor deve saber que o maior problema da 
agricultura é a monocultura, ou seja, viver à custa de uma só atividade agropecuária. O cultivo 
de acerola é uma opção do “cardápio” de atividades que o empresário rural pode desfrutar. 
Antes de preparar o solo para plantio da acerola é preciso analisar o mercado desta fruta na 
região. Se tem compradores ou se será necessário criar um mercado. Analisar se ao formar 
o pomar, terá mão de obra suficiente para a colheita, visto que, atualmente, este item está 
se tornando escasso, caro e muitas vezes sem qualidade. Esse é um dos principais motivos 
que o cultivo de acerola acaba sendo direcionado como uma alternativa de renda dentro do 
contexto agricultura familiar. 

Lembrar que para o cultivo desta frutífera de forma sustentável, o objetivo geral sempre 
será utilizar técnicas que visam suprir a deficiência hídrica, a carência nutricional da aceroleira 
e a incidência de pragas e doenças. Nesse contexto e complementando este raciocínio, exis-
tem pontos que merecem atenção. Inicialmente evitar solos compactados, pedregosos, en-
charcados, áreas com histórico de geada, e muito distantes das indústrias de processamento 
de suco e polpa, assim como de mercado para consumo de acerola in natura. Caso o solo 
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seja muito arenoso ou muito argiloso, recomenda-se adicionar adubo orgânico de qualidade 
desde o plantio do pomar. Isso aumentará a “vida” do solo e, também, a absorção de nutrien-
tes, além de aumentar a retenção de água num solo arenoso e arejar o solo mais argiloso.

É importante verificar se o clima da região é propício para o plantio da acerola, pois esta 
planta gosta de sol e produz menos em regiões frias. Outro detalhe muito importante é reali-
zar uma análise de solo especial para avaliar a presença ou ausência de nematoides no solo, 
considerada uma das principais pragas do pomar de acerola. 

Outra recomendação é plantar mais de uma variedade de acerola no mesmo pomar, 
pois favorece a polinização por insetos, e evita um possível colapso de todas as plantas por 
estar com um único material genético, caso apareça alguma doença ou praga de difícil con-
trole.
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1. INTRODUÇÃO
O gênero Passiflora possui um grande número de espécies, mais de 400, sendo cerca 

de 120 nativas do Brasil (BERNACCI, 2003). Apesar disso, os cultivos comerciais do País 
baseiam-se numa única espécie, o maracujá-amarelo ou azedo (Passiflora edulis), que repre-
senta mais de 95% dos pomares, devido à qualidade dos seus frutos, vigor, produtividade e 
rendimento em suco (MELETTI; BRÜCKNER, 2001).

Esse maracujá, o mais consumido na forma de sucos, foi considerado uma fruta de 
pomar doméstico durante muitos anos, em razão de suas propriedades medicinais. Seu valor 
comercial foi descoberto bem mais tarde, no final da década de 60, quando os primeiros po-
mares paulistas foram instalados. Historicamente, trata-se de um curto período de produção, 
representado por apenas 40 anos, bastante significativo ao se considerar que o País é o maior 
produtor mundial de maracujá-amarelo, há mais de duas décadas.

O maracujá-amarelo é uma fruteira tropical nativa, cujo cultivo tem evoluído muito ra-
pidamente no País. Até o início da década de 70, o Brasil nem constava entre os principais 
países produtores. Por falta de demanda constante do produto, ciclos de retração e expansão 
da área cultivada alternavam-se. A cultura adquiriu expressão econômica a partir de 1986, 
quando a ampliação significativa na área cultivada e na produção conduziu à profissionaliza-
ção da atividade (RIZZI et al., 1998).

A cultura do maracujá vem ocupando um lugar de destaque na fruticultura tropical, um 
segmento que se expandiu como um todo nos últimos 30 anos. Considerada como uma alter-
nativa agrícola interessante para a pequena propriedade cafeeira, é a fruteira que mais tem 
atraído os produtores. Representa uma boa opção entre as frutas por oferecer o mais rápido 
retorno econômico,bem como a oportunidade de uma receita distribuída pela maior parte do 
ano. A maioria das outras frutas leva alguns anos para entrar em produção, o que é incompa-
tível com a necessidade imediata de renda dos produtores, descapitalizados com os prejuízos 
resultantes de outras atividades agrícolas (MELETTI et al., 2010).

Durante os primeiros anos de produção, conduzidos com quase total amadorismo, a 
maioria dos produtores nem era fruticultor (RUGGIERO, 1987). Eram cafeicultores entrando 
na atividade, animados com a possibilidade de elevado retorno financeiro oferecidos pelo 
maracujá. A cultura não apresentava ainda expressão econômica, mas, num dos períodos de 
baixa na cafeicultura, esses produtores migraram para a fruticultura. O pequeno proprietário 
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de agricultura familiar encontrou no maracujá uma opção técnica e economicamente viável. 
Foi assim que a cultura se desenvolveu. Até hoje, a agricultura familiar tem sido responsável 
pela expansão dos pomares comerciais.

No período de 1990 a 1996, observou-se uma ampliação significativa da área cultivada 
com maracujá no País inteiro. Em 1990, foram colhidos cerca de 25 mil hectares, que se am-
pliou para 32 mil hectares em 1992 e chegou a 44 mil hectares, em 1996. Isso corresponde a 
um acréscimo de área em torno de 75%, em apenas seis anos.

Depois disso, muitos outros ciclos de retração e expansão da cultura foram observa-
dos (Figura 1), definidos por dificuldades cíclicas de comercialização e/ou concentração de 
problemas fitopatológicos. A evolução da área colhida com maracujá no Brasil, assim como a 
produção brasileira entre 1996 e 2009, pode ser observada na Tabela 1.

A década de 90 foi marcada pela valorização do preço da fruta fresca. Isto mudou o 
hábito de consumo do maracujá: por um longo período, cerca de 30% da produção eram re-
servadas ao mercado in natura e 70% seguiam para a indústria de sucos. Por volta de 1998, 
essa situação inverteu-se. Na década seguinte, cerca de 50% da produção foram destinadas 
a cada um desses segmentos. Mais recentemente, 60% da produção são destinadas ao con-
sumo de frutas frescas, sendo o restante destinado às agroindústrias de processamento. O 
suco é o principal produto derivado (FERRAZ ; LOT, 2006).

Assim, o maracujá-amarelo tem ocupado um lugar de destaque na fruticultura, mesmo 
quando comparado a outras frutas tropicais com maior tradição de consumo. Sua participação 
no mercado de hortifrutigranjeiros é garantida, adequando-se perfeitamente a este segmento 
que valoriza produtos de alto valor agregado (MELETTI et al., 2010).

A região Nordeste tem liderado a produção brasileira nos últimos anos, sendo responsá-
vel por metade da produção nacional, em 1996, seguida pelas regiões Sudeste, Norte, Cen-
tro-Oeste e Sul. Uma alteração significativa na distribuição geográfica dos pomares tem sido 
apontada por Gonçalves e Souza (2006): o Pará, que se destacou como principal produtor por 
alguns anos, cedeu espaço para os pomares da Bahia, Ceará e Espírito Santo, os 3 maiores 
produtores em 2006. O mesmo ocorre em São Paulo, grande produtor do início da década de 
90, com área de produção reduzida significativamente, em função da elevada incidência de 
viroses (MELETTI et al., 2010).

Várias agroindústrias de sucos foram surgindo em diversos estados, estimulando ainda 
mais a expansão da atividade. Na última década, o maracujá transformou-se numa oportuni-
dade de capitalização, em curto prazo.

Neste contexto, a produção brasileira de maracujá cresceu, avançando de 409 mil a 
713 mil toneladas entre 1996 e 2009, mesmo com o decréscimo da área cultivada entre 1996 
e 2006, que se recuperou posteriormente (Tabela 1). O avanço da produção resulta de um 
progresso tecnológico, que elevou a produtividade em todas as regiões geográficas.

Este aumento na produtividade pode ser explicado, de um lado, pela integração de bons 
produtores à cultura, mais a adoção da tecnologia de produção recomendada para a cultura, a 
utilização de sementes selecionadas e cultivares híbridas lançadas pelo Instituto Agronômico 
em 1999, de alta produtividade (MELETTI, 1999), e pela EMBRAPA, em 2008 (EMBRAPA, 
2008), somadas a qualidade das mudas na instalação dos pomares. Outro incentivo foi dado 
pelo preço do produto, sempre atrativo, apesar das flutuações.

A exportação de maracujá ainda é incipiente. Tem ocorrido em pequena escala, sob as 
formas de fruta fresca, e, principalmente, suco concentrado. Os principais destinos são os pa-
íses europeus. A participação da fruta fresca no total das exportações de maracujá do Brasil 
tem-se restringido a 1,5%, porque o mercado interno absorve quase a totalidade da produção. 
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Os sucos concentrados representam a maior parcela da exportação, alcançam as melhores 
cotações e ganhos em divisas, sendo atualmente comercializado mais intensamente com 
Holanda, Estados Unidos, Porto Rico, Japão e Alemanha, os quais importam 76% do suco 
concentrado produzido no Brasil.

2. CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO DO MARACUJÁ
O maracujazeiro é cultivado em pequenas propriedades, a maioria com pomares de 3 a 

5 hectares. Embora seja uma cultura de alto risco, devido à grande suscetibilidade a doenças, 
por utilizar insumos de alto valor aquisitivo e de ser necessário atender à exigência de quali-
dade dos mercados a que se destina, tem sido uma atividade bastante atrativa, pelo alto valor 
agregado da produção.

Os pomares tornaram-se importantes também na fixação da mão de obra rural. O nível 
de empregabilidade é elevado, o que confere forte caráter social à cultura. Especialistas apon-
tam que cada hectare de maracujá gera 3 a 4 empregos diretos e ocupa 7 a 8 pessoas, nos 
diversos elos da cadeia produtiva.

Apesar disso, a constante alteração de área cultivada (Tabela 1) reforça a característica 
itinerante do maracujá. Em parte, isso se deve ao elevado número de doenças que vão se 
acumulando nas regiões tradicionais de cultivo e a intensidade dos danos resultantes, por 
falta de variedades resistentes.

3. PRINCIPAIS AVANÇOS NA CULTURA
Em maracujazeiro, a maior contribuição aos pomares foi dada pelo melhoramento gené-

tico. Na década de 90, observou-se a consolidação de equipes multidisciplinares de pesquisa, 
em diferentes centros nacionais, cujo resultado foi o lançamento das primeiras cultivares de 
maracujá, inicialmente direcionadas apenas para a ampliação da produtividade da cultura, 
para bancar os altos custos de produção. Até o ano 2000, a maioria dos novos pomares era 
implantada a partir de sementes de frutos selecionados pelos próprios produtores, obtidos de 
plantios anteriores ou de frutos do mercado atacadista. Isso ocorria por falta de opção, uma 
vez que o comércio de sementes selecionadas, de boa qualidade, não estava ainda estabele-
cido, nem existiam cultivares de maracujá.

A partir de 2000, estas equipes desenvolvem pesquisas bastante sedimentadas em 
novas tecnologias, com objetivos definidos, multiplicidade de métodos e, mais recentemente, 
com a adoção de ferramentas importantes para o melhoramento genético, como a biotecno-
logia.

3.1. AS PRIMEIRAS CULTIVARES – INÍCIO DOS ANOS 2000
O lançamento das primeiras cultivares de maracujá – híbridos mais produtivos e com 

qualidade de fruta diferenciada para os dois segmentos de mercado (frutas frescas e agroin-
dústria)-transformou o cenário produtivo brasileiro. Com a criação de um sistema organizado 
de produção e comercialização de sementes das cultivares IAC e mudas selecionadas, am-
pliaram-se significativamente a qualidade e a produtividade dos pomares.

Esses híbridos foram lançadas em 1999 pelo Instituto Agronômico (IAC), para atender 
à especialização do mercado. Frutas para o mercado in natura precisam ser maiores e mais 
pesadas, com homogeneidade, para facilitar a classificação dos frutos. A cultivar de agroin-
dústria deve ter maior rendimento em polpa, maior teor de sólidos solúveis totais (SST), polpa 
de coloração mais intensa e casca mais fina. Surgiram, então, cultivares direcionadas a cada 
segmento, cv. IAC 273 (Monte Alegre) e cv. IAC 277 (Joia) - Figuras 2 e 3, para frutas frescas, 
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e cv. IAC 275 (Maravilha), para agroindústria (Figura 4), com características distintas (MELET-
TI, 2000; MELETTI et al., 2005). Os produtores puderam, assim, direcionar sua produção em 
função do mercado que desejavam atingir.

No início da década de 2000, a cv. Casca Fina – CCF também foi registrada para cultivo 
(NASCIMENTO et al., 2003), mas a indisponibilidade de sementes e de um sistema organi-
zado de produção fez com que a mesma fosse cultivada apenas regionalmente, no PA, onde 
foi desenvolvida.

Sementes das cultivares IAC tornaram-se disponíveis em larga escala para os produ-
tores, sendo comercializadas ininterruptamente de 2000 até os dias de hoje. A demanda tem 
sido crescente ano a ano, em função da qualidade e da produtividade que atingem. Com 
garantia de origem, certificado de sanidade e registradas no Ministério da Agricultura, as se-
mentes têm sido adquiridas por produtores de todos os estados, o que resultou na ampliação 
significativa da produtividade. Em pomares que utilizam sementes melhoradas, associadas à 
tecnologia de produção recomendada para a cultura, a produtividade passou da média nacio-
nal de 10 a 15 t/ha para os atuais 45- 50 t/ha.

3.2. NOVAS CULTIVARES – FOCO NA TOLERÂNCIA A DOENÇAS
Com o passar dos anos, os pomares foram sendo afetados por muitas doenças. Por 

isso, tornou-se necessária a obtenção de cultivares com resistência a moléstias, seja incor-
porando genes de resistência nas atuais cultivares-elite, seja no desenvolvimento de novas 
cultivares. Os patógenos mais visados são aqueles que causam moléstias de ocorrência ge-
neralizada, algumas de âmbito nacional. Em algumas regiões com histórico de incidência, 
há moléstias limitantes para a cultura, nos casos em que não se conhece controle químico 
eficiente e/ou econômico para elas, até o momento. Destacam-se: virose do endurecimento 
dos frutos (woodness), bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae) e fusariose (Fu-
sarium oxysporum).

Três novos maracujás híbridos foram obtidos por meio das pesquisas da EMBRAPA - 
Cerrados (Planaltina-DF), sendo plantados em fase experimental desde o lançamento, ocorri-
do em 2008 durante o XX Congresso Brasileiro de Fruticultura (Vitória-ES). Com os primeiros 
resultados, os pesquisadores consideraram que as frutas geneticamente modificadas, BRS 
Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro Vermelho apresentam diversas vantagens 
quando comparadas às tradicionais (EMBRAPA, 2008). Pôde ser observada alta produtivida-
de, com colheitas superiores a 50 toneladas anuais por hectare-a média das convencionais 
não híbridas é de 14 toneladas-resistência a diversas espécies de fungos, bactérias e vírus, e 
ausência de alteração nos valores nutricionais das frutas. O peso médio da versão melhorada 
geneticamente fica entre 120 e 350 gramas-o tradicional tem média de 100 a 160 gramas. 
Além disso, o novo maracujá tem cerca de 15% a mais de vitamina C e mais polpa.

Segundo informações oriundas da EMBRAPA-Cerrados, os impactos ambientais tam-
bém foram reduzidos no processo produtivo desses maracujás. A diminuição do uso de de-
fensivos agrícolas, pela incorporação de resistência múltipla a doenças, além de diminuir os 
resíduos, resultará na melhoria e otimização do uso de recursos naturais pela maior produção 
por unidade de área.

Informações no site da EMBRAPA-Cerrados indicam que o híbrido de maracujazeiro-
-azedo BRS Gigante Amarelo é de alta produtividade. Nas condições do Distrito Federal, por 
exemplo, a produtividade tem alcançado 42 t/ha no primeiro ano, mesmo com ataque de viro-
se. No segundo ano de produção, a produtividade fica em torno de 20 a 25 t/ha, dependendo 
do manejo. A coloração externa dessa variedade é amarelo brilhante, e a polpa é de cor ama-
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relo forte (maior quantidade de vitamina C). Tem boa tolerância à antracnose e bacteriose, 
mas é suscetível à virose, verrugose e às doenças causadas por patógenos de solo. Não há 
informação sobre maiores danos causados por pragas.

A BRS Ouro Vermelho é o híbrido de maracujazeiro-azedo com maior quantidade de 
vitamina C, com a polpa de cor amarelo forte (Figura 6). A produtividade, nas condições do 
Distrito Federal, tem ficado em torno de 40 t/ha no primeiro ano, sem a polinização manual. 
É tolerante a doenças foliares, incluindo a virose. Em diferentes locais, tem-se comportado 
como tolerante, embora estirpes mais severas tragam alterações no comportamento espera-
do.

O híbrido BRS Sol do Cerrado também tem coloração externa amarelo- brilhante e co-
loração de polpa amarelo forte (Figura 7), apresentando frutos de grande tamanho. A produti-
vidade nas condições do Distrito Federal, assim como o BRS Ouro Vermelho, chega a 40 t/ha 
no primeiro ano, sem o uso de polinização manual. No segundo ano, a produtividade fica em 
torno de 20 a 25 t/ha. Apresenta tolerância a doenças foliares, como bacteriose, antracnose e 
virose, mas é suscetível a doenças causadas por patógenos de solo (EMBRAPA, 2008).

Esses híbridos não se adaptam a regiões sujeitas a geada. Os três híbridos são resis-
tentes ao transporte e permitem maior tempo de prateleira, por terem casca mais grossa que 
os outros híbridos do mercado, com bom rendimento da polpa. Seus frutos são para a indús-
tria e mesa.

O pesquisador Fábio Faleiro, integrante da equipe que desenvolveu essas cultivares, 
considera que os híbridos da Embrapa Cerrados são bem adaptados à região do DF e en-
torno. “Essas cultivares são importantes para a competitividade do maracujá brasileiro no 
cenário internacional”, afirmou, lembrando que, apesar de o Brasil ser responsável por 80% 
da produção mundial do fruto, não é o principal exportador. Uma das vantagens da variedade 
BRS Ouro Vermelho destacadas por Faleiro é a maior tolerância à virose. Já a BRS Sol do 
Cerrado tem menor dependência da polinização manual (EMBRAPA, 2008).

O Instituto Agronômico (IAC) e a EMBRAPA comercializam as sementes de suas culti-
vares diretamente, não havendo por isso em casas de produtos agropecuários. O objetivo é 
garantir a origem e a identidade do material, por serem híbridos cruzados manualmente, em 
condições de telado, protegidos de contaminação por pólen estranho.

3.3. OUTROS AVANÇOS
A enxertia do maracujá-amarelo sobre outras espécies não cultivadas, visando ao con-

trole da morte prematura de plantas ou da fusariose é uma realidade. Uma tecnologia desen-
volvida na UNESP-Jaboticabal, totalmente viável, sendo a enxertia hipocotiledonar a mais 
indicada. Para as regiões afetadas por patógenos de solo, plantas enxertadas tornam o cultivo 
possível. Mas a aplicação do processo em escala comercial ainda tem-se mostrado antieco-
nômica, devido à pequena disponibilidade das sementes das espécies porta-enxerto, além da 
dificuldade e irregularidade de germinação da maioria.

A biotecnologia tem apresentado diversas técnicas passíveis de utilização como fer-
ramenta ao melhoramento, sendo as transformações genéticas as mais bem-sucedidas. 
Plantas de maracujá-amarelo já foram transformadas geneticamente, visando à obtenção de 
cultivares resistentes ao endurecimento do fruto (VEFM). Para que estas plantas causem o 
impacto esperado na produção como uma forma de controle eficiente para o VEFM e para o 
qual não existem medidas de controle satisfatórias no momento, é preciso a confirmação da 
resistência de amplo espectro de ação, com a inoculação de vários isolados do vírus, ainda 
em curso (FALEIRO et al., 2005; MONTEIRO-HARA et al., 2011).
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TABELA 1 - Evolução da área colhida (x 1.000 ha) com maracujá-amarelo no Brasil, e 
da produção brasileira (x 1.000 t), no período de 1989 a 2009.

Brasil  Área colhida  Produção brasileira
  (x 1.000 ha)  (x 1.000 t)

1989  28.259  259
1990  25.329  317
1991  30.808  380
1992  32.617  418
1993  32.539  360
1995  38.522  405
1996  44.462  409
1998  33.012  298
1999  35.637  317
2000  33.428  331
2001  33.039  467
2002  34.778  479
2003  34.994  485
2004  36.576  492
2005  35.820  480
2006  44.363  615
2007  46.866  664
2008  48.752  684
2009  50.795  713

Fonte: IBGE (AGRIANUAL, 2001); IBGE – Produção Agrícola Municipal (2009).

FIGURA 1- Oscilação da área colhida com maracujá no Brasil (ha), no período de 1989 
a 2009.

Fonte: IBGE (2009)
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FIGURA 2 – Frutos da cv. IAC 273 (Monte Alegre), desenvolvidos para o mercado de 
frutas frescas. Frutosmaiores e mais pesados, com homogeneidade.

Foto: L.M.M.MELETTI (2001).

FIGURA 3 – Frutos da cv. IAC 277 (Jóia), desenvolvidos para o mercado de frutas fres-
cas. Frutos homogêneos, alta produtividade (45 a 50 t/ha).

Foto: L.M.M.MELETTI (2000).
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FIGURA 4 – Frutos da cv. IAC 275 (Maravilha), desenvolvidos para a agroindústria. 
Frutos com casca fi na, cavidade interna completamente preenchida, alto teor de SST e maior 
rendimento em polpa.

Foto: L.M.M. MELETTI (2004)

FIGURA 5 – Frutos da cv. IAC Paulista, maracujá-roxo. Frutos menos ácidos, desenvol-
vidos para exportação.

Foto: L.M.M.MELETTI (2007)
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FIGURA 6 - BRS Ouro Vermelho é o híbrido de maracujá-azedo com maior quantidade 
de vitamina C.

Foto: Divulgação Embrapa

FIGURA 7 - BRS Sol de Cerrado.
Foto: Divulgação EMBRAPA.
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