


A
história do pesquisador João Dimas
Garcia Maia se confunde com a do
polo vinícola de Jales. Como funcio-
nário da unidade da Embrapa Uva e
Vinho, ele foi o grande incentivador,
por mais de 20 anos, do cultivo da

uva niagara rosada na região, tradicionalmente reco-
nhecida pela produção de uvas finas de mesa (itália, ru-
bi, benitaka, red meire, entre outras). Após anos de es-
tudo e trabalho, Dimas conseguiu em 1994 resultados
positivos sobre o cultivo depois que a Embrapa testou a
variedade em sua estação experimental. "Havia muita
resistência porque no começo, 20 anos atrás, a niagara
não teve sucesso", lembra Maia. O fraco desempenho
da videira nos primeiros plantios se deu porque o ma-
nejo foi copiado exatamente como era feito na região
de Jundiaí, grande produtora brasileira."Mas lá o clima
é frio, bem diferente do nosso, que é caracterizado por
altas temperaturas", diz Dimas.

A técnica de cultivo usada em Jundiaí é a de siste-
ma de condução da videira em espaldeiras, em que as
plantas têm dossel (cobertura ornamental) vertical e
a estrutura de cada fileira é independente. Já em Jales
o sistema de condução que melhor se adaptou foi o
latada (que se assemelha a um caramanchão), em que
as videiras têm dossel horizontal e são alinhadas em
fileiras distanciadas geralmente a dois ou três metros
umas da outras. Essa técnica permite uma área de
dossel mais extensa e pode ser feita em todas as dire-
ções. "Tivemos de adaptar vários processos do manejo
da fruta à nossa região", diz Dimas, lembrando-se de
outro equivoco comum no início da introdução da
lavoura em Jales. "Depois do plantio, cobríamos a
muda com uma grande quantidade de terra, mas isso
era feito em Jundiaí, por conta do frio, e nossa região,
mais uma vez, dispensou essa técnica", conta.

Outro exemplo que evidencia a evolução tecnológi-
ca registrada no plantio da niagara em Jales se refere ao
manejo da fruta. "No começo cobríamos cada cacho,
mas hoje usamos uma tela de proteção sobre as lavou-
ras", lembra Gilberto Pelinson, engenheiro agrônomo
da CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica In-
tegral, órgão vinculado à Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do estado de São Paulo.

Na região de Jundiaí - que contempla as cidades de
Louveira, Vinhedo, Valinhos, Jarinú, Itupeva, Indaiatu-
ba, Itatiba e Atibaia -, as técnicas de manejo também



A COLHEITA da uva
no polo de Jales
acontece entre julho
e novembro, durante

a entressafra da
região de Jundiaí

0 CUSTO DE PRODUÇÃO DA NIAGARA SE SITUA EM
1 REAL POR QUILO. EM JALES, OS PRODUTORES ESTÃO
RECEBENDO ESTE ANO, EM MÉDIA, 3,80 REAIS POR QUILO

evoluíram sensivelmente ao longo das últimas déca-
das. Lá, além das telas de proteção, que podem ser de
nylon ou de plástico, um novo sistema de plantio vem
sendo testado há seis anos. Trata-se do cultivo em
manjedoura em forma de "Y", um sistema em que o
dossel cresce para a parte superior da estrutura. "Com
isso, as folhas não cobrem as frutas e a pulverização
de defensivos é facilitada. Neste ano, reduzimos de
18 para quatro o número de aplicações nesse sistema
de condução da planta", conta Fernando José Loschi,
que cultiva sete hectares da uva em Louveira, cidade
que recebeu os primeiros cultivos de niagara rosada
do país, em 1933. Segundo o produtor, outra grande
vantagem do novo sistema é a redução de mão de
obra. "Estamos buscando técnicas que nos permitam
aumentar a produtividade e reduzir a área de cultivo,
pois em nossa região a mão de obra para o campo é
escassa, devido à grande concorrência que temos
com a indústria", comenta Loschi.

Outra novidade que vem sendo introduzida nos par-
reirais de Jundiaí é o cultivo de variedades destinadas
à produção de vinhos - isabel, bordo, syrah, cabernet,
entre outras. O produtor Daniel Fernando Miqueletto,
que comprou em 2005 uma área de quatro hectares
com o sócio Luís Antônio dos Santos, destinou meio
hectare para o cultivo de uvas viníferas. "Produzimos
10 mil litros de vinho na safra passada. E a experiência
foi tão positiva que estamos construindo uma adega
com capacidade anual de 30 mil litros", conta Mique-
letto, que já está em busca de parceiros que possam
fornecer uvas para sua pequena vinícola. Ainda nesta
safra ele inicia também a produção do vinho Máximo,
originado de um cruzamento das variedades syrah e
seibel realizado pelo IAC - Instituto Agronômico de
Campinas. "Nossa idéia é trazer os consumidores para
o campo, onde eles poderão comprar uvas de mesa e
degustar vinhos regionais", diz Miqueletto.

Para o pesquisador José Luís Hernandes, do IAC,



a tendência é que no polo de Jundiaí - onde a área
de cultivo de.niagara caiu 50% nos últimos anos - a
retração persista, mas ele acha que os agricultores que
permanecerem na atividade terão um bom futuro pela
frente. "O cultivo em áreas menores e a produção de
vinho são alternativas muito eficientes para manter
a uva na região de forma que o setor não seja varrido
do mapa pela indústria e pelos condomínios que dis-
putam área com a agricultura", diz. Se por um lado a
chegada dos condomínios ocupou terras antes agricul-
táveis, por outro, ela trouxe novos consumidores para
a região. "Queremos tornar cliente o consumidor que
está aqui do lado. Ele não precisará ir até o Rio Gran-
de do Sul se encontrar um bom vinho aqui", analisa
Hernandes. Apesar da retração na área de cultivo, o
polo de Jundiaí ainda é o mais importante produtor
de niagara do Brasil. "A queda da área está fazendo o
agricultor buscar maior produtividade."

,mu-Já na região de Jales - que contempla 22
nicípios do noroeste paulista -, a produção de uvas
foi iniciada na década de 1960 pelas mãos da família
Nagata, que trouxe de Mogi das Cruzes algumas plantas
de uva itália. Em meados da década de 1970, apenas seis
produtores cultivavam a fruta na região. Já em 1975,
em função da ocorrência de uma geada, os fruticultores
descobriram que as plantas respondiam muito bem ao
estimulo das podas. Foi então possível organizar podas
dos ramos, a fim de determinar a época de produção
das videiras. Com isso, o cultivo ganhou força tanto
em Jales como nos municípios vizinhos.

E o desempenho das videiras do polo de Jales foi
tão bom que a fruta serviu de inspiração para outras
regiões do estado de São Paulo, de Minas Gerais e do
Nordeste do país, que buscavam alternativas de pro-
dução para pequenas propriedades. Com isso, entre
as décadas de 1990 e 2000, houve forte expansão das
videiras das variedades rubi, itália e benitaka, mas o
registro de adversidades climáticas e a alta dos custos
de produção reduziram a produtividade das lavouras
de uvas finas no mesmo momento em que os preços
apresentavam queda no mercado atacadista. "Mes-
mo antes de os preços caírem, os produtores
já buscavam opções de diversificação de
suas lavouras. Foi nesse momento que
a uva niagara rosada (uma mutação da
niagara branca) ganhou espaço, pois
ela tinha custo de produção menor e
foi divulgada com um pacote tecnoló-
gico adaptado às condições climáticas
.da região", diz Dimas.

O momento não poderia ter sido melhor. Como
tinham pouco a perder, uma vez que o mercado de
uvas finas estava pouco atrativo, muitos produtores de
Jales destinaram pequenas porções de terra ao cultivo
da variedade mais rústica e menos onerosa.

A niagara respondeu bem. Deu seus frutos e salvou
o produtor José Joaquim Garcia da falência. Formado
em agronomia, José cultivava desde 1984 as uvas itália,
rubi e benitaka. Em 1999, resolveu, num impulso,
transferir toda a sua área para o cultivo de uma varie-
dade nova, a red meire, bastante procurada à época.
"É uma uva muito gostosa, mas que deve ser plantada
em pequenas áreas, pois o custo de produção é muito
alto. No meu caso, destinei 8,5 hectares ao cultivo

dessa variedade. Choveu muito, e as frutas ra-
charam. Perdi muita uva e muito dinheiro",

conta Garcia. No ano que ele colheu sua
primeira grande safra de red meire, o
custo de produção de sua lavoura foi
de 4,30 reais por quilo, mas o merca-
do pagava 4 reais por quilo. "Como
o Dimas vivia falando da niagara, re-

solvi destinar - desta vez apenas um

O PESQUISADOR
Dimas, da Embrapa,
foi o grande
incentivador da
niagara na região de
Jales. Hoje ele
também é produtor



OS VINHEDOS DE NIAGARA SÃO MAIS RESISTENTES
AO CLIMA CHUVOSO E DEMANDAM MENOS FUNGICIDAS
E MÃO DE OBRA QUE AS VIDEIRAS DE UVAS FINAS

JOSÉ GARCIA
conseguiu, com a

produção de niagara,
reverter a situação de

falência de sua
propriedade

pedaço de terra - cerca de 0,4 hectare à produção
dessa variedade", conta o produtor.

No primeiro ano, o resultado foi bom, mas ficou
aquém das expectativas de Garcia. "Eu tinha um
pessoal sem experiência com niagara, mas no ano
seguinte acertei o manejo e mudei a lavoura toda."
Em 2008, ele colheu uma safra de 90 mil qui-
los e já pagou todas as suas dívidas. "Não
devo mais dinheiro para ninguém, só
favor, e nesse caso o Dimas é meu
grande credor", diz.

Nesta safra, Garcia deverá colher
uma produção de 150 mil quilos de
uva, e o retorno da niagara tem sido
tão compensador que ele ampliou a área
de cultivo em 3 mil hectares. "Minhapro-
dutividade deverá se situar em 22 quilos por
hectare este ano. No ano que vem, estimo algo em
torno de 25 quilos." Como em 2008 a qualidade da
safra de José não foi das melhores, ele resolveu mudar o
manejo. "Minha produção não era de primeira. Decidi,
então, focar na qualidade, mesmo que isso significas-
se queda de produtividade. E foi o que aconteceu. A

qualidade melhorou muito, mas a produção caiu", diz.
As uvas de Garcia estão tão bonitas que, em outubro,
ele recebia 4 reais por quilo, enquanto o mercado tra-
balhava em 3,80 reais por quilo.

A safra de Jales ocorre entre julho e novembro,
quando os produtores abastecem o atacado e o varejo

durante a entressafra da região de Jundiaí, que co-
meça a ser escoada na segunda quinzena de

novembro. Nesses cinco meses, os preços
se situam nos mais altos patamares do
ano, uma vez que a demanda supera a
oferta. Por esse motivo, o cultivo da fru-
ta vem ganhando cada vez mais espa-
ço na região de Jales. O próprio Dimas,

grande estudioso do comportamento das
videiras em clima tropical, não resistiu e im-

plantou uma área de produção de 36 hectares,
tornando-se o maior produtor da cidade. Hoje, além de
prestar assistência técnica aos vinicultores da região,
ele acompanha diariamente o desenvolvimento de suas
lavouras. O primeiro plantio foi realizado numa área
de 10,5 hectares e renderá nesta safra 250 mil quilos
de uva. Com os bons resultados, Dimas ampliou o cul-

tivo para outra propriedade, onde instalou
mais 26 hectares. Nessa área, a safra, a ser
colhida a partir de 2010, está estimada em
550 mil quilos. Para manter os tratos da
lavoura em dia, Dimas trabalha em parce-
ria com várias famílias de agricultores, que
são responsáveis por podas, aplicação de
adubos, defensivos e colheita. "Eles ficam
com 24% do lucro gerado com a comer-
cialização. Esse tipo de parceria é bastante
comum na região e é interessante porque os
funcionários, que têm parte no lucro, cui-
dam melhor das plantações." O agricultor
estima que na safra de 2010, quando toda a
sua área estará produzindo, terá 15 famílias
como parceiras.

As vantagens da niagara sobre as uvas
finas são certeiras: custo de produção
menor e lucro maior. Pelos cálculos de
Dimas, um hectare de cultivo de niagara
necessita de uma pessoa para fazer os tra-
tos durante o ciclo de desenvolvimento da
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planta. No caso das uvas finas, para a mesma área,
são necessárias de três a quatro pessoas. O controle
das doenças - as mais comuns são os fungos míldio,
ferrugem da videira e requeima das folhas - também
é menos oneroso. "O gasto é de cerca de um terço
da quantidade de fungicidas usada nas uvas finas",
diz. Com isso, o custo de produção da uva niagara se
situa em l real por quilo. Já o preço de venda, que se
situou, em média, em 2,70 reais por quilo nos últimos
dez anos, em outubro deste ano oscilava entre 3,80
reais e 4 reais por quilo.

No caso das variedades itália, rubi, benitaka e bra-
sil, o custo de produção é de 1,50 real por quilo e o
preço de venda varia entre 1,80 e 2,80 reais por quilo,
dependendo do clima e da demanda do mercado. "Há
outra diferença: a niagara não engana. Ela é exatamente
aquilo que o consumidor vê. Já as uvas finas podem
estar bonitas, mas não tão doces", diz Dimas.

Os bons preços da niagara convenceram o agri-
cultor Valentim Bigotto a iniciar o cultivo da fruta
há oito anos. Proprietário de um pequeno sítio de
um hectare, ele, que sempre trabalhou com café na
propriedade de seu pai, de 10 hectares, plantou 270
pés de niagara na terra do pai antes de partir para

seu próprio sítio. O resultado foi tão positivo que
Bigotto não hesitou em cultivar 2.500 pés da varie-
dade na nova propriedade. "Estou muito satisfeito
com a as uvas. Consegui formar dois filhos. Além
disso, eu estudei somente até a quarta série do ensi-
no fundamental, mas tenho renda melhor que a de
muita gente que fez faculdade", reflete o produtor.
Essa, segundo Dimas, é outra grande vantagem da
niagara. "Ela fixa o homem no campo", diz. Aos pre-
ços praticados em outubro, a safra de Bigotto estava
avaliada em 76 mil reais. Os filhos, Maria Esteia e
José Henrique, optaram por morar na cidade. Ela,
aos 28 anos, tem uma loja de cosméticos, e ele, aos
22, estuda informática. Bigotto acredita que o estudo

VALETIM Bigotto
estima colher em sua
propriedade, de um
hectare, 20 mil quilos
de uva neste ano



garantirá vida boa aos dois, mas até agora o sítio rende
mais. "Com o lucro da lavoura eu consigo ajudá-los.
Eles precisam, pois ainda estão começando", diz Bi-
gotto, que também está reformando e pintando sua
casa. O lucro de Bigotto supera o do mercado, uma
vez que seu custo de produção é menor e gira em 50
centavos de real por quilo. "Eu mesmo colho as uvas
com a ajuda da minha esposa. Também faço o trato
cultural das lavouras. Como não tenho funcionário,
meu custo é menor", conta o produtor, que, ape-
sar do desejo de aumentar a área de cultivo de sua
propriedade, vai manter as lavouras nas condições
atuais. "Se aumentar, terei de contratar gente, e isso
significa elevar o custo."

Aos preços atuais, de 3,80 reais por quilo, em com-
paração com um custo de produção de l real, o lucro
com a produção de uva niagara chega a 280%. Poucas
atividades propiciam uma margem tão boa. E a alta ren-
tabilidade da lavoura tem ajudado a disseminar novos
plantios pelo país. Além do polo de Campinas, onde o

cultivo já soma 5 mil hectares, há também produção
de 700 hectares em São Miguel Arcanjo (SP), de 300
hectares em Rosário do Ivaí (PR) e de 4,5 mil hectares
na Serra Gaúcha (RS). Nessa região, as uvas são inte-
gralmente destinadas à produção de vinhos. Um bom
negócio que começa a ser reproduzido em Jundiaí.

A pulverização das plantações em diversas regi-
ões do país se deve ao fato de que a niagara se adapta
tanto às regiões de clima ameno como às de clima
quente. Em linhas gerais, os cachos de uva niagara
pesam entre 300 e 400 gramas e contêm cerca de 100
bagas, além de um teor de açúcar de 17 graus brix.
A videira é uma planta exigente em nutrição. "Para
que seu desenvolvimento ocorra de forma adequada,
o solo precisa estar corrigido com calcário e adubos
fosfatados", recomenda Dimas.

No polo de Jales - onde as propriedades têm, no
máximo, 20 hectares, o aumento do plantio de niagara
ocorre sobre a produção de uvas finas. Um estudo rea-



lizado recentemente na região mostra que a variedade
já ocupa 47% dos parreirais. "Isso, de certa forma, vai
ajudar também a elevar o preço das uvas finas, uma vez
que a oferta tende a ser menor", avalia Dimas.

Ainda assim, quem migrou para a niagara não
pensa em retornar à produção de uvas finas. "Quando
eu troquei a uva fina pela niagara, deixei uma planta
para o consumo da família, mas depois resolvi podar.
Hoje compro no mercado. É mais econômico", conta
o produtor Garcia. Como agrônomo, ele dá aula uma
vez por semana na ETE - Escola Técnica Estadual
Dr. José Luís Viana Coutinho, a escola rural de Jales,
onde atua como grande incentivador da produção
de frutas na região. "Quando fui convidado para dar
aula na escola rural, a idéia era preparar os jovens que
estavam indo embora da cidade para trabalhar com
lavouras de soja e algodão, mas eu propus que fi-
zéssemos algo para manter a juventude aqui.
A fruticultura é uma excelente opção de
renda." Nas aulas que ministra, ele leva
a turma de 36 alunos para o campo.
"Dou aula de cultura perene. Consi-
dero as visitas às lavouras primordiais
para a prática escolar", diz.

Garcia defende a formação em fru-

ticultura como opção para fixar os jovens no campo.
"É mais que uma orientação agrícola. Adotando
esse tipo de atitude, a escola rural exerce um papel
social bastante relevante", avalia.

O bom desempenho das lavouras de niagara está
ajudando, inclusive, a trazer da cidade gente que já
havia desistido do campo. É o caso de Alcides Bigotto,
primo do produtor Valentim, que, após viver a juven-
tude nas lavouras de café da família, trabalhou por 30
anos numa casa veterinária no centro de Jales. Três
anos atrás, Alcides comprou um pedaço de terra de
um irmão e resolveu cultivar a fruta. "Comprei quatro
alqueires, onde plantei 2 mil mudas", diz Alcides, que
aos 80 anos cuida pessoalmente das lavouras. No ano
que vem ele planeja cultivar outros 2 mil pés. "Vale a
pena aumentar, porque a procura tem sido grande."

Sair da niagara? Só se for para produzir su-
co integral ou vinho. "Nos pólos onde os

agricultores começaram a engarrafar
suco ou vinho, o ganho é, em média,
de 8 reais por garrafa. Vale a pena
pensar em algo nessa linha para
o futuro", conclui Garcia. Ao que
tudo indica, novamente Jales terá

Jundiaí como modelo.

O PRODUTOR
Fernando cuida
pessoalmente de
sua lavoura, instalada
em Louveira.
"Disputamos mão
de obra com a
indústria"
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