
o acompanhar o embarque de mais
uma leva de mamão papaia para
o exterior, o .proprietário da Gaia,
uma das maiores exportadoras de

frutas do Brasil, percebeu que os mari-
nheiros de navios asiáticos que atracavam
no porto de Vitória chegavam loucos atrás
de gengibre. Curioso com a demanda por
uma planta que para os brasileiros serve
basicamente como remédio para a gargan-
ta, ele resolveu encomendar de São Paulo
uma carreta de mudas de gengibre para os
produtores do Espírito Santo plantarem.
A idéia deu certo e todo mundo saiu ga-
nhando. A empresa capixaba criou a Gaia
Raízes, que tem como principal ativida-
de a exportação de gengibre e outras raí-
zes. Os agricultores da região serrana do
estado, que tem clima adequado para a
cultura, aceitaram a proposta de cultivar

a planta exótica em troca da garantia de
compra. E com isso o Espírito Santo assu-
miu a liderança na produção de gengibre
no país, desbancando tradicionais produ-
tores, como São Paulo e Paraná.

O aumento da procura pela raiz se
deve à disseminação da culinária oriental
pelo mundo, à curiosidade dos grandes
chefs de cozinha em busca de um toque
exótico para os seus pratos, e ao interes-
se da indústria farmacêutica e cosméti-
ca pelas suas propriedades terapêuticas
e das empresas de alimentos, que hoje
produzem balas e doces a base de gengi-
bre. Atrás desse filão do mercado, cerca
de 200 pequenos produtores dos muni-
cípios de Santa Leopoldina, Santa Maria
de Jetibá, Marechal Floriano e Domingos
Martins utilizam cerca de l50 hectares de
terra para cultivar de 10 a 12 mil tonela-

das de gengibre por ano no mercado. A
excelência do produto permite exportar
90% da produção.

O cultivo é trabalhoso, mas os agricul-
tores da região, a maioria descendente de
italianos e outros, em menor número, de
origem germânica, vindos da Pomerânia
(nação hoje extinta, entre a Alemanha e a
Polônia) que se instalaram por ali no sé-
culo 19, não se intimidaram. Para conse-
guir um produto de qualidade, Darci Gur-
tler, 29 anos, descendente de pomeranos,
trabalha duro ao lado dos pais, do irmão
e da cunhada para produzir uma das me-
lhores qualidades de gengibre, no municí-
pio de Santa Leopoldina. Para se ter uma
idéia, a produtividade nas terras da famí-
lia Gurtler é de 70 toneladas por hectare,
enquanto a média do município é de 40
toneladas por hectare.

34 PANORAMA Rural



O gengibre é unia cultura que requer
atenção diária. O sucesso para uma boa
colheita de gengibres de cor dourada, for-
mato irregular e polpa branca, começa na
escolha da muda de boa qualidade, A rota-
tividade da terra também é fundamental; a
terra plantada com gengibre deve descan-
sar durante três anos após a última colheita
até receber novamente a cultura; isso evita
pragas comuns nesse tipo de raiz. Depois
de plantada e adubada com matéria orgâ-
nica, a muda passa por três "amontoas"
(procedimento de cobrir a planta com ter-
ra) aos 90, 120 e 150 dias depois do plan-
tio. Nesse meio tempo, é preciso retirar o
mato da vala de forma manual, evitando
o uso de veneno, e cobrir a planta com
sua própria folha para evitar a exposição
ao sol e o processo de amadurecimento
precoce. A irrigação é feita duas vezes ao
dia, de manhã e à tarde, sem contar o cui-
dado na hora da colheita, já que a plan-
ta, que pode chegar a pesar 10 quilos, não
pode ser quebrada. Em época de colheita,
o trabalho pode se estender até as 11 ho-
ras da noite. Depois da colheita, lava-se a
planta, cortam-se as pontas, coloca-se pa-
ra secar, faz-se a classificação, embala-se,
e o produto segue para o exportador. De-
pois viaja para o exterior em contéineres
refrigerados,

Gurtler calcula que este ano vai colher
4 mil caixas de 13,6 quilos do produto, o
que pode dar um rendimento bruto de R$
80 rnil, se conseguir o preço de R$ 20,00
por caixa. Grande parte do dinheiro é rein-
vestido na próxima safra e também, é claro,
na melhoria de vida das famílias produto-
ras, que hoje vivem com muito conforto e
tranqüilidade na bela região montanhosa
do Espírito Santo, Para Gurtler, uma cultu-
ra para dar retorno tem que pagar acima de
R$ 8,00. Por isso ele já planeja o próximo
plantio de gengibre. "Para o ano que vem
vou plantar gengibre no lugar da mexeri-
ca", anima-se o agricultor.

É fácil entender a opção de Gurtler
pela raiz. A caixa de mexerica vale de R$
2,50 a R$ 3,00, portanto, muito abaixo
do que rende o gengibre. Na sua proprie-
dade, 80% dos 15 hectares estão cobertos
com a raiz de origem asiática; o restante
tem cará, inhame, batata-doce e café ará-
bico, culturas que servem para subsistên-
cia da família e para a comercialização no
mercado local.

Neste momento, os agricultores co-
meçam a colher as mudas plantadas entre
agosto e novembro do ano passado, e espe-
ram conseguir R$ 20,00 por caixa de 13,6

quilos, o dobro do preço médio obtido no
ano passado. A explicação é simples: como
a área plantada diminuiu, vigora a lei da
oferta e da procura, "isso aconteceu por-
que alguns agricultores não respeitaram a
regra de utilizar mudas de boa qualidade e
não respeitaram o resguardo da terra", ex-
plica João Paulo Ramos, técnico do Institu-
to Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural
(Incaper), entidade que presta assistência
aos produtores da região. Segundo ele, a
melhor muda é aquela retirada da própria
raiz plantada em terra que nunca tenha
sido utilizada para o cultivo de gengibre
ou que tenha descansado três anos após
a última colheita. "O segredo do gengibre
é a qualidade. Se plantar com qualidade,
vende", garante Ramos. Essa exigência é
dos mercados dos Estados Unidos, Eu-
ropa e Canadá, maiores importadores da

raiz. A China é hoje a maior produtora e
exportadora mundial de gengibre, embo-
ra a qualidade do produto chinês deixe
muito a desejar. É por isso que o gengibre
brasileiro está fazendo sucesso no merca-
do externo.

Darci Gurtler começou a plantar gen-
gibre em 2004, financiando a compra de
mudas e a instalação de equipamentos de
irrigação. No primeiro plantio usou mu-
das fornecidas por um vizinho, o agricultor
Valdemar Calott, de 38 anos, pioneiro no
cultivo da cultura, iniciada em 1997, ou-
tra referência na região de Santa Leopoldi-
na quando o assunto é gengibre. Valtinho,
como é conhecido, e mais três irmãos li-
dam com a raiz. Ele e seu irmão Avelino
esperam colher este ano 2,5 mil caixas do
produto cada um. Os irmãos não sabem
precisar quando o pai chegou à região ser-
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Raízes

rana do Espírito Santo nem mesmo de on-
de veio a família. Gente simples, de pele
clara e olhos muito azuis, eles não pare-
cem muito preocupados com o passado;
não têm tempo para isso. O dia de Avelino
e da mulher, Salete, por exemplo, começa
às cinco horas da manhã. Depois de deixa-
rem os três filhos na escola rural vão para a
roça, onde passam o dia todo, plantando,
além do gengibre, cará e batata doce.

Quando chegamos à propriedade de
Avelino, ele estava lavando batata doce
para atender a uma encomenda do merca-
do de hortifrutis local. O gengibre é o car-
ro-chefe do seu negócio, mas ele também
aposta em outras culturas para diversificar
a produção e fazer a rotatividade do plan-
tio, como é o caso da batata doce. O pro-
duto vale metade que o gengibre no mer-
cado, mas promete ser um importante item
de exportação. "A batata doce e o cará pre-

cisam de mais terra para plantar. Onde se
colhem três caixas de gengibre, só dá uma
de batata doce", compara Avelino.

Além disso, o tubérculo tem problema
com um fungo (nematóide), que ataca o
produto e provoca pontinhos pretos na
casca, deixando o produto com aparência
feia e, portanto, sem mercado no exterior.
Avelino e outros produtores da região es-
tão trabalhando em parceria com a Gaia
Raízes para resolver a questão. A exporta-
dora capixaba tem interesse no assunto.
"A batata doce tem demanda maior que
o gengibre, cará e inhame juntos - todo
mundo quer", garante Augusto César Ro-
drigues, gerente de unidade de Negócios da
Gaia Raízes. Ao lado do aipim e da malan-
ga (raiz de taioba, folha muito utilizada na
culinária mineira), a batata doce está nos
planos de diversificação de raízes para ex-
portação da Gaia Raízes, e deve começar
a ser oferecida ao mercado internacional
daqui a dois ou três anos. Enquanto isso,
a empresa capixaba vai ampliando os vo-
lumes para exportação de outras raízes.
Hoje, exporta 3 mil toneladas de inhame,
cará e gengibre, dos quais 1,2 mil toneladas
só de gengibre. Metade das raízes vai pa-
ra os Estados Unidos, 30% para a Kuropa
(Inglaterra, Alemanha, Holanda e Itália) e
20% para o Canadá.

A Gaia Raízes acompanha de perto a
produção dos agricultores locais, fornece-
dores da empresa, e levanta alguns proble-
mas para serem discutidos em conjunto.
Entre eles, destaca Rodrigues, está a mu-
dança de cultura dos cultivadores, como
a necessidade de fazer a rotação da cultu-
ra, do uso de semente nova e de boa qua-
lidade e de água não contaminada, pro-

cedimentos exigidos pelo mercado inter-
nacional. Também quer 'socializar' a lista
de maus pagadores. "Há muito calote no
mercado, mais de 20% dos fornecedores
deixam de receber de algum comprador",
alerta Rodrigues. A outra questão é com o
governo do estado. Segundo Rodrigues, há
muita sonegação fiscal e contaminação da
cultura por conta da falta de fiscalização sa-
nitária. A sonegação, explica Rodrigues, se
dá entre os compradores, principalmente
de São Paulo, que não pagam impostos ou
em item nota fisca! abaixo do valor contra-
tado. Em relação à contaminação, ela vem
muitas vezes nas caixas que são enviadas
de fora do estado para o armazenamen-
to do produto. "Não tínhamos praga por
aqui", afirma Rodrigues. As principais cau-
sas de contaminação de raízes são as pragas
Erwinia (bactéria de ambiente que provoca
apodrecimento da raiz), a fusariose (fungo
de solo que também provoca o apodreci-
mento da raiz) e a nematóide (praga que
enche o produto de caroço e compromete
o visual do tubérculo).

O governo do estado está atento à ques-
tão dos tubérctilos e desde 1993 investe na
descoberta de novas variedades de raízes.
Hoje, a produção estadual de inhame é de
70 a 75 mil toneladas por ano e a de cará,
entre 1,3 e 1,5 mil toneladas. Por intermé-
dio do Incaper, está prestes a lançar uma
nova variedade de inhame no mercado e
recomendá-la aos produtores. Os agricul-
tores de São Bento de Uránia já aderiram
à novidade: 90% da área cultivada com a
raiz no município já estão cultivados com
a planta, encontrada por um agricultor da
região serrana. "Ele achou a planta bonita e
nos trouxe para analisar", conta Gilmar Da-
dalto, diretor-presidente do Incaper.

A grande vantagem do novo inhame
de Uránia é a produtividade, 30% maior
que a variedade chinesa - a mais comum
na região -, e sua aparência mais vistosa,
que agrada ao importador. A nova muda
já tem o registro nacional de cultivares do
Ministério da Agricultura. Apesar de as
hortaliças representarem apenas 0,5% da
área cultivada do estado, são um impor-
tante meio de manter o modelo de agri-
cultura familiar, predominante na região,
embora o café ainda seja o grande propul-
sor da agricultura capixaba, segundo maior
produtor do grão no país, seguido da pe-
cuária, da fruticultura e da silvicultura. "A
produção de raízes pode ainda ser pequena
se comparada à do café, mas é importante
porque está compondo renda", diz César
Colnago, secretário estadual de Agricultu-
ra do Espírito Santo.
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