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lá fora. O fato de ele não ter sementes é o que garante
seu sucesso fora do país", diz Waldyr.

O executivo explica, no entanto, que, para ser for-
necedor regular para a Europa, é importante garantir a
rastreabilidade do produto. No Brasil, as grandes redes
de supermercado também já adotam essa exigência. ''E
a tendência é que os selos, ainda hoje considerados um
diferencial, se tornem imprescindíveis ao agricultor",
avalia. Compradores mesmo em tempos de crise, os
europeus desembarcam todo ano na cidade de Itajobi
para visitar os pomares e as instalações da Itacitrus. O
procedimento de certificação engloba cultivo (plan-
tio, manejo e colheita), transporte, empacotamento
e distribuição. "Foi um árduo trabalho de catequese
para os produtores, mas hoje é possível afirmar
que eles ganharam saúde, mercado e seus
produtos se tornaram mais valoriza-
dos. "Atualmente, quem não tem
certificação não exporta", diz
Waldyr. O produtor que investiu
na certificação também obteve
retorno financeiro: a Itacitrus
paga l real a mais pela caixa (de
40,8 quilos) que tem uma certi-
ficação e 1,30 a mais para quem
tem dois selos. "Posso afirmar
com toda a segurança que o nosso
limão é integralmente rastreado", diz

o executivo da empresa, que, por causa da fruta, abandonou o segmento da
moda. e:Eu tinha uma confecção em São Paulo. Estávamos realmente indo
bem, mas meu pai, que fundou a Itacitrus há 20 anos, precisava de um gerente
de exportação. Fiquei dois anos tocando os dois negócios, mas como o limão
estava indo melhor, vendi a confecção", diz.

A escolha parece ter sido acertada. Em 2009, a Itacitrus vai implantar uma
nova indústria na cidade. Aunidade produzirá suco concentrado e óleos essen-
ciais de limão. "Percebemos que há demanda no mercado para estes produtos",
diz o diretor da empresa, que processa diariamente 150 toneladas de fruta.

No Brasil, a safra de limão ocorre no primeiro semestre do ano. Nesse
período, além do abastecimento do mercado doméstico, ocorrem exportações
regulares para a Europa e o Canadá. É nessa época também a entressafra do
México, maior exportador mundial de limão, que geralmente abastece o

mercado internacional no segundo semestre do ano. Acostumados a
acentuadas oscilações dos preços, que podem variam de 3 reais

a 90 reais por caixa em apenas um ano, os produtores locais
se muniram de tecnologia para driblar os tempos de vacas

magras." Com irrigação é possível prolongar a colheita
para o ano todo", diz Waldir Piovesan Passeti, produtor
desde 1982. Da área de cinco alqueires que mantém,
onde plantou 2,5 mil árvores, quase nada foi colhi-
do este ano. "A roça está carregada, se render como
no ano passado, acredito que a colheita somará 700

caixas", calcula o produtor. Ele só conseguiu chegar
ao mês de outubro sem colher nada porque instalou

pivôs de irrigação nos pomares há dois anos. "A gente dá
água quando a fruta precisa", diz Passeti, que aplicou 30 mil

44 GLOBO R U R A L - N O V E M B R O 2008



reais - recursos próprios - no sistema de irrigação. Aos
preços atuais, de 45 reais por caixa, o produtor terá um
bom lucro. Se tivesse colhido toda a produção na época
da safra, receberia não mais que 5 reais por caixa. São
técnicas como essa que Waldir aprendeu a dominar
depois que se certificou com o Globalgap.

"Tenho um íimão verde no pé, coisa que ninguém
tem nessa época", diz. Além disso, o uso de adubo foi
melhorado, pois agora o produtor segue as instruções
dos técnicos agrícolas antes de aplicá-lo. Ele também
construiu um banheiro na lavoura e um depósito
para os produtos químicos. "Nosso manejo melhorou
muito e estou conseguindo exportar, coisa que não
conseguia uns anos atrás", lembra. A satisfação do
agricultor serve como estímulo para ampliar a área
de cultivo em 2009. "Tenho outro pedaço de terra,
onde vou plantar mais mil pés", conta. Sondado
várias vezes se não preferia arrendar sua terra ao
cultivo de cana-de-açúcar, ele anda na contramão
da História: "Prefiro plantar limão. Dá muito mais
dinheiro que arrendar para a cana".

Essa também foi a opção de Evandro Luís Co-
lombo, que, depois de plantar tomate, amendoim
e algodão, se rendeu, em 1996, ao limão. Hoje, da
área de 133 hectares que mantém, metade é desti-
nada à fruta. O restante ainda é dividido entre cana
e laranja. "É difícil aumentar a área do limão, pois
é necessário fazer rotação de cultura", diz Colombo,
hoje com 14 mil pés plantados, dos quais 9 mil estão
em plena produção. "O limão dá renda mensal ao
agricultor. Eu já colhi 70% da área, mas, como ir-
rigo a plantação, posso colher o restante até o final
do ano", conta. Também certificado, Colombo está
bastante satisfeito com o retorno financeiro da fruta.

" Eu já cheguei a receber 3 reais
por caixa. O preço flutua mui-
to e por isso a gente resolveu
investir em irrigação e no selo.
Hoje, a colheita foi esticada e o
produto segue para o mercado
externo", diz. Na avaliação de
Colombo, o limão é uma exce-
lente opção para o pequeno. "O
lado ruim é que você tem de es-
tar em cima o tempo todo, por
isso é urna cultura para pequenos agricultores. O lado bom é que a renda
é alta. É o limão que me permite fazer benfeitorias em casa", diz.

A colheita é mesmo delicada. Por esse motivo, a Itacitrus conta com uma
equipe especializada no manejo da fruta. "Eles registram os trabalhadores e
cuidam de toda a parte burocrática. Quando as frutas estão maduras, ligamos
e eles vêm colher", diz Colombo. Por esse serviço, a empresa cobra 2 reais
por caixa.

O mercado de limão funciona de um jeito bastante peculiar. Os preços não
oscilam de acordo com a oferta e ademanda. E, como muitos estabelecimentos,
desde o mais simples ao mais sofisticado, não podem deixar de ter limão, a
fruta é consumida seja ela cara ou barata. Atualmente, 85% da safra brasileira
é comercializada no mercado interno in natura, outros 10% são processados
e 5% se destinam ao mercado externo. Os principais produtores são, além
de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro. No mer-
cado interno, o consumo per capita ainda é baixo, de apenas meio quilo, em
comparação com os 10 quilos por ano da Europa. Mas ninguém duvida que
na pequena grande Itajobi a média supere em muito a do pais.
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