


pêssegos e nectarinas. Isso tudo à custa de
muito trabalho e paciência na adaptação de
cultivares e no uso de técnicas de manejo.

Toda a experiência e a especialização de
Daamen foram postas à prova numa missão
aparentemente impossível: obter maçãs em
plena Bahia. Missão, é bom que se diga, nun-
ca antes bem-sucedida ou sequer tentada em
todo o Nordeste. A proposta foi feita ao agricultor

O ciclo da fruta
Setembro - fase de floração.

Dezembro - começa a colheita de eva no norte
do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.
Janeiro - a colheita da eva acaba e começa

a da gala no sul do Brasil.
Fevereiro/Março - intensifica-se a

colheita de gala e inicia-se
a de fuji, que se prolonga

até maio.

dam um mínimo de 900 horas anuais de
fio. Por conta dessas características, a nova
variedade vem impondo uma nova geogra-
fia para a produção de maçã no país, pos-
sibilitando seu cultivo em locais antes im-

pensáveis, como a chapada Diamantina. O
cultivo da Bagisa começou experimentalmen-

te em 2005, com apenas três hectares, pulou
para 21 no ano passado e agora soma 45 hectares.

em 2004, pela empresa agropecuária Bagisa. Os
resultados foram colhidos em dezembro passado: 200
toneladas da primeira safra baiana de maçãs. Mais uma
vez, Daamen levou a melhor sobre a natureza.

O holandês teve dois grandes aliados nessa empreitada que já
consumiu um milhão de reais da Bagisa - nada que ofusque seus
méritos próprios, mas que foram fundamentais para que alcançasse
o sucesso. Um deles é o clima da chapada, que, se não é do tipo
temperado, tampouco é similar ao do restante do território baiano.
A cidade de Ibicoara, onde está o projeto da empresa, é fria no in-
verno, e apresenta um verão atípico, com temperaturas amenas e
pouca ocorrência de chuvas, características favoráveis ao desenvol-
vimento das macieiras. No entanto, a quantidade de dias frios na
região está longe de atingir o padrão exigido pela árvore para fazê-la
entrar em dormência, ativando as enzimas que possibilitam o pos-
terior florescimento e a frutificação. É por isso que, tradicionalmen-
te, os pomares comerciais de maçã sempre estiveram localizados no
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná - e que até hoje
concentram 95% da produção nacional de maçãs.

E é aí que entra na história o segundo fator que levou Daamen ao
triunfo: eva. Essa variedade de linhagem precoce foi desenvolvida
pelo Instituto Agronômico do Paraná, a partir do cruzamento entre
exemplares gala e anna. Testada a campo a partir de 1987 e disponí-
vel para cultivo desde 1999, a eva não é muito exigente em frio,
contentando-se com algo entre 100 e 350 horas por ano de tempe-
raturas abaixo de sete graus. É uma vantagem e tanto em relação às
cultivares gala e fuji, que dominam os pomares brasileiros e deman-

"Em dezembro deste ano, o pomar deve render 700
toneladas da fruta", diz Daamen. A estabilidade da

safra deve ocorrer no quarto ano de produção, alcançan-
do 30 toneladas por hectare, ou 1,3 milhão de toneladas por ano.

é um dos maiores entusiastas da eva - e de maçãs ele
entende. Filho de fruticultores, veio da Holanda na década de 1970
para trabalhar também com frutas em Paranapanema, em São Pau-
lo, onde foi instalada a. cooperativa Holambra II. À época ele foi re-
cebido pelo tio, Teodorus Kievitsdosch, que já tentava levar adiante
um cultivo de maçãs desde 1968. "Foi ali que comecei a produzir
frutas de clima temperado em locais quentes", diz. O aprendizado
levou-o a atuar como consultor e a ser reconhecido em todo o país
como um dos grandes especialistas no assunto. Com o auxílio de
tecnologias e novas variedades, ele também vem conseguindo pro-
mover a produção de outras frutas de clima ameno no semi-árido
nordestino. "Estou orientando, por telefone, o manejo de caquis em
Petrolina. Os resultados têm sido excelentes", entusiasma-se.

A eva é um pouco mais ácida que a gala e a fuji, mas sua apresen-
tação - de formato cilíndrico e coloração vermelha e amarela - é
igualmente atrativa aos consumidores. A grande vantagem comercial
da variedade é sua precocidade. Sua colheita ocorre mais cedo do
que na região Sul, estendendo-se entre os meses de dezembro e ja-
neiro, período em que o restante do país se encontra em plena en-
tressafra. "Mas a safra vai ser toda escoada no mercado nordestino",
diz Mauro Bannach, diretor-superintendente da Bagisa. O motivo
não é apenas o ainda incipiente volume de produção, mas também

O perfil das Variedades produzidas

E Vn Tem baixa exigência de período de GnLn Precisa de clima frio para se
frio: máximo de 350 horas por ano, com
aptidão para ser cultivada em microrregiões
do Sudeste e Nordeste do país. Com formato
cilíndrico, tem sabor doce e alta acidez.

desenvolver. É cultivada apenas na região Sul
do Brasil. De tamanho médio, tem coloração
vermelha rajada e forma arredondada. Possui
sabor doce e acidez média.

rUJl Necessita cie grande tempo de
exposição ao frio: mínimo de 900 horas por
ano. Também é cultivada nos estados do sul
do país. Tem forma redonda e achatada, cor
vermelha opaca, sabor doce e baixa acidez.
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a baixa durabilidade da fruta, incompatível
com o transporte por longas distâncias.

A Bagisa está no Nordeste há mais de 20
anos. Começou em Ibicoara com o cultivo
de batatas, que agora se espalha por 600
hectares. A companhia também cultiva citros
e tem ensaios com caqui, lichia, atemóia, pêra,
framboesa e blueberry, além, é claro, testar no-
vas variedades de maçãs. Com 13 mil hectares na
Bahia, a empresa mantém ainda 30 hectares de amei-
xa e começa este ano o plantio de tangerina.

A mais de dois mil quilômetros de distância, a história
do mineiro José Lásaro Morais em muitos aspectos lembra a da Ba-
gisa. O agricultor iniciou em Barbacena, Minas Gerais, um plantio
experimental em meados de 1995. A exemplo de Daamen, Lásaro
tinha dúvidas sobre as condições climáticas do lugar, conhecido
historicamente como "a cidade das rosas".

"Durante anos testei diversas variedades, e a que melhor se
adaptou ao clima foi a eva", diz o filho de hortigranjeiros que se
lançou na fruticultura assim que conseguiu comprar seu próprio
pedaço de terra. "Cresci na roça, mas um tempo depois nos muda-
mos para a cidade. Eu sempre tive vontade de voltar para o campo",
conta. E no seu retorno, Lásaro plantou inicialmente as chamadas
frutas de caroço - pêssego, ameixa e nectarina. Somente em 1999
ele iniciou o plantio comercial de maçã, que atualmente ocupa 40
hectares. Da área total, cerca de 15 hectares já estão em produção;
o restante ainda se encontra em fase de formação. No ano passado,

Cada fruta contém, em média:
Vitamina A (retinol) - 40 U.l.

Vitamina BI (tiamina) 45 mcg
Vitamina B2 (riboflavina) - 100 mcg

Vitamina B5 (niacina) - 0,5 mg
Vitamina C (ácido ascórbico) 8 mg

Calorias - 63,3 g
Água - 84,4 g

Hidrates de carbono - 13,2
Proteínas - 0,4 g
Gorduras - 0,5 g

a colheita de Lásaro em 20 hectares se
situou em 662 toneladas de maçã. Para
este ano a meta do produtor é multiplicar
o volume por dois.

Com fazendas em Piedade do Rio
Grande e em Barbacena, Morais vende sua

produção no próprio estado e também em
São Paulo, Goiás, Maranhão e Bahia, tudo

sob a marca Elpisia. "Começamos com dez mil
mudas", lembra orgulhoso. O agricultor parece

mesmo não ter do que reclamar. No ano passado
adquiriu uma moderna máquina para seleção, classi-

ficação e empacotamento de maçãs. Um investimento que já
começa a ser pago pelos bons preços alcançados no mercado.
"As cotações médias da safra passada oscilaram em 70 centavos
por quilo; este ano os preços triplicaram. A escassez do produto
em função da entressafra está ajudando a manter os indicadores
em patamares altos", diz Morais, que conta com o apoio de toda
família na gestão do seu negócio. E é a isso que ele atribui o bom
desempenho de suas fazendas. "Comecei sozinho com quatro
hectares de pêssego. Hoje, com a ajuda da família conseguimos
cuidar de 100 hectares de frutas", diz (leia o box).

Já em Paranapanema, no estado de São Paulo, a produção de
maçãs pode ser dividida em dois ciclos: o primeiro, apartir de 1968,
quando a região chegou a registrar mil hectares plantados com a
fruta, e o mais recente, iniciado cinco anos atrás. A experiência que
se estendeu pelos anos 70 não foi bem-sucedida justamente por não



O BRASIL CONQUISTOU A
POSIÇÃO ENTRE OS MAIORES
PRODUTORES DE MAÇÃS DO
MUNDO, COM SAFRA ESTIMA-
DA EM 896 MIL TONELADAS
PARA A TEM PORADA 2007/08

haver na época uma variedade específica para o clima da região,
caracterizado pelo registro de poucas horas de frio durante o ano.
Tão logo a produção ganhou corpo na microrregião, o Sul entrou no
mercado com maior eficiência. "Nossas variedades eram de boa
qualidade, mas as do Sul eram muito melhores, sem comparação",
lembra Teodorus Kievitsdosch, tio de Daamen e pioneiro no plantio
de maçãs no primeiro e no segundo ciclo da fruta na região.

Alem UÍSSO, a tecnologia de conservação adotada pelas em-
presas do Sul - que amplia o tempo de vida das frutas, por meio
da armazenagem em câmaras frias - imprimiu grande compe-
titividade à sua produção. "Com isso, houve migração para as
frutas de caroço, nicho onde os agricultores não tinham tanta
concorrência", diz o engenheiro agrônomo Fernando Mascaro,
que atua como consultor da Holambra II. Ainda hoje essas es-
pécies formam a base da fruticultura da cooperativa e somam
600 hectares, sendo 40% destinados à ameixa, 40% ao pêssego
e 20% à nectarina. A maçã, apesar de apresentar crescimentos
contínuos, por enquanto, ainda responde por uma área peque-
na. São 40 hectares nas mãos de seis agricultores que já atuavam
com frutas de caroço e enxergaram na novidade uma possibili-
dade de diversificação. Em Paranapanema os pomares estão em
formação, e a expectativa é que rendam entre 200 e 300 tone-
ladas em maçã em dois anos.

"Os produtores têm como meta atingir 100 hectares de maçã e
safra de quatro mil toneladas nos próximos cinco anos", diz o con-
sultor da Holambra II. "No primeiro ciclo chegamos a colher 600
toneladas de maçã, mas em 1976 foi preciso substituir os pomares
por pêssego e ameixa, pois não havia retorno econômico", diz Kie-
vitsdosch. Com o surgimento da eva, ele se animou a voltar ao mer-
cado. "A fruta é bonita, de cor forte, e tem sido bem aceita", avalia
o agricultor, que mantém um plantio de oito hectares de maçã, além
de 35 hectares de pêssego, dez de nectarina e 30 de ameixa.

Pelos cálculos do agrônomo Mascaro, da empresa de consultoria
Sigma Agropesquisa, a média da margem de lucro na atividade é de
20%. "Ocorrem algumas variações durante o ciclo, mas dificilmen-
te o lucro sai desse patamar", comenta. O custo de implantação de
um pomar oscila entre 15 mil e 20 mil reais por hectare. "No segun-
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do ano este valor cai para cerca de dez mil
reais, destinados à manutenção das árvo-
res". Na fase da colheita ocorre nova osci-
lação, já que cresce a ne cessidade de mão-
de-obra e surgem os custos com embalagem
e classificação das frutas. "Teremos nova-
mente gastos entre 15 mil e 20 mil reais por
hectare, daí a necessidade de o produtor buscar
sempre altos índices de produtividade", avalia.

De acordo com Pierre Nicolas Peres, presiden-
te da ABPM - Associação Brasileira dos Produtores
de Maçãs, a grande vantagem dos novos pólos de pro-
dução é a precocidade da eva. "Ela floresce antes das variedades
tradicionais, mas justamente por isso deve ser comercializada ain-
da fresca", avalia. Segundo cálculos de Peres, o grande volume de
produção nacional está dividido entre a gala, que responde por
55% da safra, e a fuji, que detém 40% do volume. A eva é, sem
dúvida, a cultivar que mais cresce como nova opção.

Como a nova variedade é escoada na entressafra da produção do
sul, ela chega ao mercado no momento em que as cotações estão em
excelentes patamares. Este ano, por exemplo, os preços médios pa-
gos ao produtor se situaram em 29 reais por caixa de 18 quilos, entre
os meses de novembro e janeiro. "Os frutos mais graúdos chegaram
a ser cotados a 37 reais por caixa", diz Peres.

A entressafra do Sul se tornou um excelente negócio para os
produtores de outras regiões, mas é necessário não perder o ponto
de equilíbrio entre a oferta e a demanda da fruta. Por isso, é reco-
mendado que, além de se instalarem em regiões aptas à produção,
os novos plantios também sejam próximos de centros consumido-
res (veja o mapa). Quando a safra sulina começa a ser comerciali-
zada, os preços caem muito rapidamente. "Portanto, os agriculto-
res das novas regiões devem aproveitar da melhor maneira o perí-
odo de três meses em que têm o mercado completamente em
suas mãos", recomenda Peres.

Propriedades:
atua contra a diarréia e reumatismo,

ajuda a evitar a formação de cálculos renais,
retarda o envelhecimento,
a fibra reduz o colesterol,
pode prevenir derrames,

melhora a respiração,
ajuda a digestão,
modera o apetite,
previne alergias,
limpa o sangue

NOS estados do Rio Grande do Sul
e de Santa Catarina, onde se concentra a
produção brasileira, a safra 2007/08 deve
somar 896 mil toneladas, registrando que-
da de 10% sobre o desempenho do ano

anterior, em que foram colhidas 993 mil
toneladas da fruta. Na avaliação de Peres, a

queda reflete a ocorrência de adversidades
climáticas na fase de desenvolvimento da maçã,

como chuvas na floração, por exemplo.
Outro fator que pode ter contribuído para a ligeira

queda é a renovação dos pomares. "Há um grande mo-
vimento de substituição das árvores antigas." O executivo explica
que, com o aumento dos custos fixos, como adubos e mão-de-obra,
há grande necessidade de melhorar a produtividade. E, justamente
por este motivo, os novos plantios trazem consigo algumas modifi-
cações. As árvores estão mais adensadas e mais baixas, e os clones
cultivados são de última geração. "Queremos evitar principalmente
o uso de escadas na colheita. Isso demanda muito tempo, e um dos
objetivos é racionalizar o uso da mão-de-obra", afirma.

São iniciativas como essas que colocam o Brasil em posição de
destaque no cenário internacional, situado em sexto lugar quando
o assunto é tecnologia de produção. Em relação ao ranking dos
maiores produtores, depois de muito tempo estacionado na 17-
posição, na safra 2005/06 os produtores conseguiram saltar quatro
degraus do pódio. "Mas a organização e a infra-estrutura do mer-
cado interno são péssimas, e ainda temos perdas altas na distribui-
ção", diz Peres. Apesar das questões logísticas, a qualidade da
fruta brasileira já ganhou fama até fora do país. Tanto que no ano
passado as exportações de maçãs fuji e gala somaram 112 mil to-
neladas. Para este ano, a expectativa é de que os embarques se
mantenham em igual volume, com destinação de 85% do volume
para os países da União Européia. No mercado interno, o consumo
de maçãs in natura permanece estável em 508 mil toneladas. 

A
classificação de maçãs é

uma atividade realizada

geralmente pelo públi-

co feminino. "As mulheres são

delicadas e percebem melhor

os defeitos", avalia Ana Carolina

Morais, filha do produtor José

Lásaro, de Barbacena, MG. Estu-

dante de ciências contábeis, Ana

cursa a graduação de noite e,

durante o dia, cuida das contas

do sítio Câmara, de propriedade

do pai. Ela também é responsá-

vel pela contratação de pessoal

para seleção e empacotamento

das frutas. "Vi o tanto que meu

pai trabalhou nesses anos todos

e resolvi ajudá-lo. É muito bom

poder cuidar do que é nosso",

diz. Hilda Silva, mãe de Ana Ca-

rolina, também tem uma função

diária: prepara o almoço para as

100 funcionárias que trabalham

como classificadoras durante o

dia. "Sinto que é nossa obrigação

ajudar", comenta.

Text Box
Fonte: Globo Rural, ano 23, n. 268, p. 42-51, fev. 2008.




