


lificada, pois uma flor danificada não
tem nenhum valor de mercado", afirma
Sangali.

Com orientação dos técnicos do pro-
jeto de floricultura, aos poucos os produ-
tores buscam incorporar tecnologia à sua
produção. Estima-se que 14% deles já ado-
tem o cultivo protegido através de estufas,
uma alternativa que facilita os tratos cul-
turais e o controle de pragas.

É o caso de Carlos Devens Nascimen-
to, que começou a cultivar flores em 2006,
como parte do seu projeto de diversifica-
ção da produção de sua propriedade, que
antes só dedicava ao plantio de café. Ho-
je ele possui uma área de 550 mil metros
quadrados dedicados às flores, todas cul-
tivadas em estufas, com sistema de irriga-
ção e iluminação artificial, onde produz as
espécies gypsophila, lisianthus, girassol e

copo de leite.
Nascimento se mostra

feliz com a rentabilidade
do novo negócio. No culti-
vo de lisianthus, por exem-
plo, ele colhe cerca de 100
maços (cada um com 300
gramas) por semana e co-
mercializa cada maço a um
preço médio de R$ 10,00.
"Os resultados têm sido
muito bons, tanto que já
estou pensando em am-
pliar a área plantada e in-
vestindo na infra-estrutu-
ra, trocando as estufas de
madeira por outras mais
resistentes".

Demanda crescente
A necessidade de au-

mentar a produção é hoje
a grande preocupação do
produtor. "Não estou aten-
dendo à demanda e ficar
um mês fora do mercado é
um problema", afirma Nas-
cimento. Uma das alterna-
tivas para que os produto-
res atendam ao consumo
tem sido a implantação do
plantio programado, parte
do projeto de floricultura.
Com esse sistema, os pro-
dutores são orientados a

plantar em quantidades e períodos pro-
gramados, de maneira que uma produção
complete a outra. Isso garante também a
comercialização do produto, já que o plan-
tio é feito de acordo com a demanda.

Outra característica interessante da flo-
ricultura do estado é que 64,5% de sua pro-
dução é desenvolvida através da agricultu-
ra familiar, em propriedades que ocupam
menos de um hectare. São agricultores co-
mo Wesley Chagas Machado, que há três
anos deixou a profissão de analista de sis-
temas para investir no campo. Junto com
a esposa, ele cultiva rosas em uma área de
1.200 metros quadrados, usando duas es-
tufas. Com uma produção de 100 dúzias
por semana, Machado se mostra satisfeito
com a nova atividade. "Hoje estou mui-
to feliz. Apesar de algumas dificuldades
com o manejo e trato de doenças, estou
aprendendo a cultivar e já estudo ampliar
minha área".

Paixão virou negócio
Há 15 anos cultivando antúrios, Ofélia

Haese Hilgert descobriu nos últimos três
anos o potencial comercial das suas flores.
A simpática senhora adotou o uso de três
estufas, que juntas somam uma área de 2
mil metros quadrados. Além disso, passou
a fazer uso de técnicas de plantio, como o
sombrete azul e a elevação de altura da es-
tufa, para aumentar a produtividade. "Ain-
da não tive lucro devido ao investimento
feito, mas a minha expectativa é de ter um
bom retorno no futuro", confia.

Nilsa Jastrow também transformou a
paixão que sempre cultivou por orquíde-
as em um negócio lucrativo. Em uma ati-
vidade quase artesanal, onde cada planta
necessita de cuidados especiais, cada uma
delas pode custar de R$ 30 a R$ 40 reais.
"Hoje possuo mais de 400 espécies de
orquídeas e mais de mil plantas. Tenho
prazer em tratar de cada uma delas. Nem
consigo dizer que é trabalho, é mais uma
paixão", derrete-se.

Com organização, apoio, tecnologia
e adesão dos produtores, a expectativa é
de que a floricultura capixapa tenha uma
participação maior no mercado interno,
passando dos atuais 20% para 30% da de-
manda até 2010.(33
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