
Ias são chamadas de (pequenas) frutas vermelhas porque muitas delas
têm a casca e o suco dessa cor, mas seria mais apropriado nomeá-las co-
mo frutas especiais ou nutracêuticas, por seu poder medicinal. São quase
especiarias, que exigem cuidados extremos na colheita e no pós-colheita,
pois são bastante vulneráveis. Mas todas são ricas em flavonóides e outras

substâncias salutares. Fora a uva preta, que mereceria ser a prima-dona do gênero, a
mais antiga é o morango, crescentemente cultivado em regiões frias do Brasil após a
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2a Guerra Mundial. Embora seja nativa do Brasil, a amora preta melhorada nos Estados
Unidos foi difundida pela Embrapa a partir dos anos 1970; uma variedade de nome
tupi desenvolvida em Pelotas nos anos 80 é hoje a amoreira mais cultivada do mundo.

Com pouco brilho no Brasil, também faz parte do grupo a frarnboesa. Mas o mais re-
cente sucesso da família é o bluebeny (acima, na foto), frutinho azulado de origem ameri-
cana, conhecido na Itália por mirtilo e nos países hispânicos por arándano. Na realidade,
o mirtilo tem a cor da jabuticaba e da uva preta. O que lhe dá o tom azulado é a pruína,
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uma substância cerosa — semelhante à da uva preta -
que protege sua casca. "Posso estar enganado, mas o
mirtilo é abola da vez", diz o agrônomo Eduardo Pagot,
da Ernater-RS, que dá orientação técnica auma centena
de agricultores familiares em Vacaria, região gaúcha
dominada por grandes propriedades que passaram por
diversos ciclos econômicos - pecuária e pinho, tradicio-
nalmente; maçã, trigo e soja, nas últimas décadas.

Nascido na vizinha Caxias do Sul, capital da uva,
ele está empolgado com o sucesso desses novos ramos
da fruticultura difundidos pelo Centro Nacional de
Fruteiras de Clima Temperado da Embrapa de Pelotas,
com apoio da Emater e a ajuda de algumas prefeituras.
Mesmo de férias em janeiro, Pagot levou a equipe da
revista Globo Rural até cinco fruticultores de Vacaria.
Os dois mais estruturados vivem da maçã, mas estão
apostando no mirtilo. O objetivo é vender a fruta para
indústrias de suco como a Italbras, instalada no muni-
cípio desde 1990. Os outros três produtores são jovens,
nascidos em pequenas glebas rurais, que encontraram

nesses pomares de pequenas dimensões uma forma de fugir do subemprego
rural ou urbano. Apesar da dispersão geográfica - duas das cinco comunida-
des rurais assistidas pela Emater são formadas por antigos assentamentos de
reforma agrária isolados a mais de 60 quilômetros do centro de Vacaria -,
eles estão unidos numa associação de produtores com 127 sócios e articulam
a formação de uma cooperativa com amparo do Pronaf.

Dos "clientes" de Pagot, o mais poderoso é Olavo Caieron, aposentado do
BB que tem 60 hectares de macieiras e prepara-se para implantar um pomar
de seis hectares de mirtilo, coisa rara para uni produtor individual. Muito bem
instalado nos arredores da cidade, Caieron sofreu com a burocracia federal
para importar legalmente do Uruguai mudas clonais da mirtileira. Depois
de perder material nurna "quarentena de quatro dias", durante os quais as
"mudinhas" - fragmentos de tecidos vegetais, na realidade - ficaram num
local com deficiência de iluminação, o fruticultor descobriu que boa parte da
expansão do mirtilo nos últimos anos no Brasil foi sustentada por material
genético sem cadastro no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da
Agricultura. Atualmente, haveria sete viveiros de mirtileira no Rio Grande
do Sul e um em São Paulo, mas os técnicos gaúchos reconhecem que uni
dos mais dinâmicos do Cone Sul fica em Chuy, no Uruguai, país que tem
mais de l mil hectares de bons pomares de mirtilo - área bem maior do que



a do Brasil, onde não haveria mais do que 250 hectares
desse arbusto de origem americana.

Mesmo com o transtorno aduaneiro, Caieron for-
mou 30 mil mudas, em prazo três vezes mais rápido
que o processo tradicional de propagação por estaquia.
Alérn de ter material de boa procedência para seu
faturo pomar - a ser implantado entre março e abril
-, Caieron vende mudas e dispõe-se a fornecer mate-
rial genético gratuitamente para projetos de alcance
social. É convicção generalizada em Vacaria e outros
pólos de fruticultura que a produção de pequenas
frutas como o mirtilo é um negócio promissor para
a agricultura familiar. Se pela amora preta o produ-
tor recebeu 1,50 real por quilo na safra encerrada
em janeiro, pelo mirtilo colhido na mes-
ma época a cotação foi muitas vezes
maior. Quanto? Ninguém dá os
números. Pequenos produtores
dizem que entregam na con-
fiança à empresa compradora,
que só informa o preço depois
da colheita. Apenas um médio
produtor abriu o jogo, Ivanor
Bortolotto, 59 anos, que passou
a vida toda cuidando de grandes
pomares alheios de maçã e hoje ex-
plora com os filhos quatro hectares de
terra própria, poderia posar de vítima ou de

azarado, pois em três safras de mirtilo sofreu duas perdas sucessivas. Depois
de uma chuva de granizo em 2007, foram sete geadas brutais em agosto de
2008. Mas ele não se queixa. Mesmo tendo colhido uma fração do potencial
do seu pomar, ele está satisfeito com a nova estrelinha da fruticultura sulina:
"Recebi 18 reais por quilo. Quanto ao refugo de fim de safra, estão me pagando
de 10 a 12 reais o quilo", disse, na primeira quinzena de janeiro. Na feira livre
dos sábados, que freqüenta há anos em Vacaria, seu filho Irineu vendia a 3
reais a cambuquinha com 125 gramas de mirtilo.

Não há fruta que valha tanto no Brasil. Nem a acerola no pico da febre de
15 anos atrás chegou a tanto. Mas todos sabem que essas ondas não duram.
Em Vacaria há apenas oito produtores de mirtilo, mas em 2010 poderão ser
uma centena, se saírem todas as mudas mantidas em algumas estufas. Irineu
Bortolotto, de 26 anos, filho de Ivanor, entrou em 2009 com uma estufa

abarrotada de mudas de rnirtileira. E já está comprando material
para construir mais um galpão-estufa. O preço unitário da

muda é 6 reais, mas para grandes pedidos se dão descon-
tos. Embora o mirtilo esteja aflorando agora no mercado
brasileiro de frutas, sua história agronômica remonta a
duas décadas atrás.

Nascido no distrito de Sanga Funda, em Pelotas, onde
seus pais tinham um sítio, Alverides Machado dos Santos
trabalhou na roça desde criança ao lado dos oito irmãos.

Nas férias do colégio agrícola onde era aluno-interno, plan-
tava pepino para fornecer às indústrias de conservas do

município. Era assim, plantando a menor das cucurbitáceas,
que arranjava dinheiro para passar o ano no internato. Depois de

se formar em agronomia, aos 27 anos, fez uma tese de mestrado sobre
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o uso de hormônios na aceleração do florescimento
do pepineiro. E seu primeiro emprego, em 1970, foi
num projeto federal de melhoramento de hortaliças
- alho, batata, cebola, aspargo, pepino e morango -
absorvido pela Embrapa a partir de 1973. Naquela épo-
ca, o morango era classificado como olerícola, isto é,
uma fruta de horta. O engenheiro Alverides, que não
é nome de flor, acreditava que ele devia passar para
o pomar, obedecendo à sua classificação americana
como strawberry (fruta da rama). Como responsável
pela pesquisa do morango em Pelotas, Alverides temia
ser transferido para Brasília, sede da Embrapa Hortali-

ças. Por isso escrevia relatórios tentando convencer o chefe, Flávio Couto, a
transferir o morango para a Embrapa Fruteiras de Clima Temperado. Ainda
hoje há quem discuta se o morango é da horta ou do pomar, mas, antes dos
anos 80, o doutor Alverides recebeu um telefonema de Flávio Couto: "Estou
me aposentando e, como meu último ato, assinei a liberação do morango,
como era teu desejo". Começou ali um esforço de melhoramento que em 30
anos elevou o rendimento do morango de 50 gramas por pé para 1,20 kg/pé.
A maior limitação daqueles tempos do início da Embrapa - o material gené-
tico de baixa qualidade - foi resolvida por meio da importação de sementes
e mudas do Chile e da Argentina, "países de clima realmente temperado e
de fruticultura mais adiantada", como observa Alverides. O mesmo recurso
à importação ajudou a melhorar outras espécies de fruteiras.

Aposentado e morando no Rio Grande do Norte, Sérgio Sachs é talvez
a rnais antiga referência na pesquisa frutícola em Pelotas. Ensinou muita
gente. Seu primeiro discípulo, em 1967, foi o agrônomo Bonifácio Nakasu,
filho de um viticultor de Atibaia, SP. O segundo, Maria do Carmo Bassols, a
primeira agrônoma da estação experimental da Cascata, onde nem banheiro
feminino havia. Ela chegou em 1968, um ano antes de Alverides Machado.
A cada novo membro da equipe correspondia um lote de espécies vegetais
para pesquisar em pomares ou hortas. O trabalhou passou a render mais
ainda quando, em 1973, a recém-fundada Embrapa aglutinou gente e herdou
projetos de pesquisas de várias procedências.

Nesse vaivém de pesquisadores, coube a Alverides readaptar ao clima
brasileiro a amora preta melhorada nos Estados Unidos. A fruta já cultivada

espontaneamente na Serra Gaúcha vol-
tara mais graúda da América do Norte.
O maior interesse era produzir para a
indústria de geléias dietéticas. De cruza-
mentos feitos em 1982 despontou uma
variedade de frutos grandes, brilhan-
tes e firmes o suficiente para resistir ao
manuseio de pós-colheita. Fruta boa,
portanto, não só para a indústria, mas
para o comércio in natura. "Além disso,
ela tem um equilíbrio quase perfeito
entre açúcares e acidez", diz Alverides
Machado, considerado o pai da criança,
batizada com o nome tupi, numa rea-
firmação de sua origem nativa.

Lançada em 1989, essa variedade
tornou-se um sucesso não só no Bra-
sil. Em 1996, fruticultores do México
adquiriram mudas em Pelotas e im-
plantaram a variedade em seu país. As
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últimas notícias dão conta de que lá existem hoje 4
mil hectares das amoreiras selecionadas em Pelotas.
A produção abastece o mercado dos Estados Unidos,
onde estão os maiores pomares dessa planta. A Univer-
sidade de Arkansas, responsável pelo melhoramento
original da amora brasileira, considera a tupi a melhor
cultivar de blackberzy do mundo. Na Itália, a tupi é
a segunda variedade mais cultivada. Numa visita a
Trento. em 2004, Alverides Machado ouviu queixas
de um fruticultor de que a tupi era até graúda demais,
tanto que dificultava o fechamento da embalagem plás-
tica de 125 gramas. Talvez sirvam a esses reclamantes
outras variedades da Embrapa como a
caigangue ou axavante, selecionadas
por Bassels e seu falecido marido
Ailton Rasera.

O sucesso da blackberry
tupi abriu caminho para a
expansão de outras frutas
ditas vermelhas ou nutra-
cêuticas no Brasil. Como a
framboesa, que lembra urna
aniora rosa. Para pesquisa-
dores da Embrapa de Pelotas, a
framboesa é uma fruta complicada
- por causa da vulnerabilidade após a
colheita -, o que não impede parcerias como a
de urn fruticultor de Vacaria que entrega toda a sua

produção para a maior pizzaria da cidade a 7 reais o quilo. Já o mirtilo.
que parece uma uva preta miúda, agüenta manuseio. Por coincidência,
vingou também no pomar de Alverides Machado.

Nos idos de 1981, o filho da Sanga Funda estava em New Jersey
em busca de orientação sobre blackberry1 quando o agrônomo iugos-
lavo Goiko Jelenkovic o incentivou a introduzir a mirtileira no Brasil.
Aconselhou-o apenas a selecionar variedades cultivadas na Flórida,
cujo clima teria semelhanças com o do sul do Brasil. As primeiras
mirtileiras floridianas chegaram a Pelotas ern 1983. Já em 1990 havia
indicações de grande viabilidade produtiva, mas Alverides não conse-
guiu no mercado quem se dispusesse a produzir Mudas. "Vender para

quem?", perguntavam os viveiristas. Além de não conhecer a
mirtileira, eles desistiam ao saber que, para ficar pronta para

transplante, uma mudinha de 40 centímetros exige um ano
e meio na estufa. Mesmo os agricultores que aceitaram
formar pequenos pomares experimentais com mudas
fornecidas pela Embrapa também não se animavam a
arriscar na formação de viveiros de reprodução.

O impasse não foi resolvido nem mesmo com a im-
plantação do pioneiro pomar de 19 hectares pela Italbras,
em Vacaria. Parceria ítalo-catarinense voltada para o mer-

cado italiano, essa empresa é considerada excessivamente
fechada. Imagina-se que não se abre nem libera informações

porque os canais de exportação de frutas são cercados de sigilo
por razões sanitárias, fiscais e mercadológicas. Além de possuir o

maior pomar de mirtiio do Brasil, a Italbras fornece mudas para produtores
que se tornam seus fornecedores cativos.
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Apenas quando se aposentou, em 2001, Alverides
Machado decidiu encarar o desafio de difundir a
mirtileira entre pequenos produtores. Foi quando
apareceu uni fruticultor disposto a fazer mudas para
vender. Nestor Soga, de Caxias do Sul, foi o primeiro
viveirista de mirtilo. Ele mesmo, como fruticultor,
havia se convencido de que havia uma demanda
por mudas do arbusto americano. Por coincidência,
quando as mudas estavam no ponto de transplante,
em 2004, Alverides e Soga embarcaram numa re-
portagem especial da TV Globo Rural sobre o poder
das frutas, A matéria dominical desencadeou uma
onda de cartas, telefonemas e visitas pessoais. Fo-
ram dois meses de sufoco, lembra o pesquisador
pelotense. Para liquidar a demanda dos consulentes,
ele mandou imprimir uma carta-resposta padroni-
zada e gastou uma pequena fortuna com o correio.
Enquanto isso, Nestor Soga vendia todas as suas
mudas a 10 reais cada.

Pressionado pela família, temerosa por sua saú-
de, Alverides concordou em desligar-se de tudo e
partir para o norte gaúcho, onde mora uma das suas
filhas. O plano era descansar por duas semanas. Em
Estrela, exatamente no meio da viagem, ele sofreu
um infarto que o tirou de circulação por dois me-
ses. Desde então Alverides não faz mais força para

MUDAS pesquisadas nos laboratórios da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, RS

vender qualquer planta. Não tem sequer um pomar para se divertir. De
vez em quando visita os amigos da Embrapa, onde o trabalho que fazia
ficou nas mãos de Maria do Carmo Bassols - embora já tenha 40 anos no
serviço público, ela protela a aposentadoria porque deseja terminar alguns
projetos, entre eles os de uma amoreira sem espinhos e uma mirtileira
capaz de dar frutos mais resistentes ao arrancamento na colheita.

A única atividade agronômica de Alverides é dar assistência técni-
ca aos viveiros de Nestor Soga, em
Caxias do Sul, e da filha Claudia, em
Erechim, RS, onde prospera a ven-
da de mirtilo pela internet. Além de
mudas e frutos, os dois pomares/vi-
veiros exploram também o mercado
de chás. A folha da mirtileira é tida
como eficiente na redução das taxas
de diabetes no sangue humano. Na
banca 7 do mercado central de Porto
Alegre, um pacote com 20 gramas de
folhasa é vendido por 2,50 reais. Se-
gundo Alverides, os preços do mirtilo
estão fora da realidade. A tendência é
que baixem naturalmente, até alcan-
çarem patamares razoáveis para pro-
dutores e consumidores. "Ninguém
ainda chegou lá. mas num hectare de
mirtilo dá para produzir 10 toneladas
por ano", diz ele. 0
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