
uando chegou a Petrolina, vindo 
de Recife, há 25 anos, o sertão per
nambucano não parecia oferecer 

grandes oportunidades. "Não tinha nada 
aqui, perspectiva nenhuma", recorda-se 
Arthur de Souza, vice-presidente da As
sociação dos Produtores e Exportadores 
de Hortifrutigranjeiros e Derivados do 
Vale do São Francisco (Valexport) e dire
tor da Câmara de Fruticultura de Petroli
na. A irrigação e o trabalho intensivo da 
pesquisa, por meio de instituições como 
a Embrapa e o Instituto Tecnológico de 
Pernambuco (Itep), mudaram o cenário 
de forma radical. 

A produção de frutas, principalmente 
manga e uva, assumiu um ritmo crescente 

nas últimas três décadas, mas os ganhos 
de qualidade, diz José Gualberto de Frei
tas Almeida, presidente da Valexport e do 
Instituto do Vinho do Vale do São Francis
co, tiveram maior peso para que o Estado 
passasse a responder por 60% das expor
tações brasileiras de uva e por um terço 
dos embarques de manga. "O trabalho da 
pesquisa", diz ele, "contribuiu para trans
formar a região em grande player interna
cional nos setores de frutas e de vinhos." 

Os produtores associados à Valexport, 
calcula Gualberto, produzem 8 milhões 
de litros de vinho por safra e a produção 
tem crescido a taxas de 5% ao ano. O car
dápio poderá ser reforçado, mais adiante, 
com o início da produção de suco de uva. 

"Ainda estamos ajustando o manejo de 
variedades específicas para suco, com a 
colaboração de pesquisadores da Embra
pa e do Itep. Já temos alguns padrões defi
nidos, mas dependemos de atingir produ
tividade mais elevada na parte agrícola." 

Nos primeiros anos, a produção de uva 
de mesa limitava-se a três toneladas por 



hectare "e o pessoal mal conseguia 'tirar' 
mais do que 10 a 12 toneladas de manga 
em cada hectare cultivado", diz Souza. 
Duas décadas e meia mais tarde, os índices 
de produtividade não guardam a menor 
relação com esse passado. "Alguns produ
tores conseguem produzir 40 toneladas 
de uva e 50 toneladas de manga por hec
tare", afirma Souza, que explora 34 hecta
res no perímetro de Petrolina, cultivando 
uvas de mesa, sem sementes, das varieda
des Thompson, Festival e Crimson. Toda 
a produção, em torno de 950 toneladas, é 
destinada ao mercado externo. Junto com 
mais nove pequenos produtores da região, 
Souza consegue exportar perto de 1.500 
toneladas por ano. 

Os números do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e da Compa
nhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) corro
boram a avaliação de Souza e de Gualber
to. Considerando-se o Estado como um 
todo, a produção de uvas aumentou em 11 
vezes entre 1990 e 2008, dado mais recen
te divulgado pelo IBGE, pulando de 14,5 
mil para 165,1 mil toneladas. 

A produção de manga, que havia ex
perimentado forte expansão entre 1990 
e 2000, aumentando 172%, de 85,1 mil 

para 231,7 mil toneladas, segundo o IBGE, 
desabou para 95,4 mil toneladas em 2001 
e, desde então, mais do que dobrou, al
cançando 196,1 mil toneladas em 2008. 
A área plantada cresceu quase cinco vezes 
entre 1990 e 2008, encerrando o período 
em 11,9 mil hectares. 

Os esforços desenvolvidos nos últimos 
anos, diz Gualberto, credenciaram a re
gião do submédio do Rio São Francisco, 
que inclui ainda o polo de Juazeiro, na 
Bahia, a conquistar a aprovação do Insti
tuto Nacional de Propriedade Industrial 
(Inpi) para o pedido de indicação de pro
cedência apresentado pela União das As
sociações e Cooperativas dos Produtores 
de Uvas Finas de Mesa e Mangas do Vale 
do Submédio São Francisco (Univale). 

A indicação de procedência geográfi
ca, concedida em meados de 2009, pode 
se tornar uma ferramenta poderosa de 
promoção comercial lá fora. "Estamos 
trabalhando para que o vinho consiga a 
indicação", afirma Gualberto. A certifica
ção vigora para as variedades Festival See-
dless, Thompson Seedless, Crimson Seed-
less, Itália e Itália Melhorada, Benitaka, 
Red Globe e Brasil. No caso da manga, 
foram beneficiadas as variedades Tommy 
Atkins, Kent, Keith, Haden e Palmer. 

O setor de fruticultura, dizem Gual
berto e Souza, vem de dois anos compli
cados. Primeiro, por um período prolon
gado de valorização do real em relação ao 
dólar; depois, por conta da crise mundial 
de 2008 e um clima irascível. "Em apenas 
um dia, em outubro, exatamente no dia 
12, choveu 80 milímetros por aqui. Há 35 
anos não havia registro de chuvas nesse 
dia", comenta Souza. Com o excesso de 
precipitação, a planta absorve mais água, 
o que faz a uva crescer demais e rachar, 
frustrando a produção. 

Em 2009, Pernambuco exportou 33,04 
mil toneladas de uva e 32,18 mil tonela
das de manga, o que representou quedas 
de 34,4% e de 19,7% em relação a 2008, 
respectivamente. Com preços entre 3% 
e 5% mais baixos no mercado interna
cional, as receitas com a exportação so
freram baixas de 36,3% no caso da uva, 
para US$ 66,37 milhões, e de 23,4% para 
a manga, com embarques no valor de US$ 
26,55 milhões. Ainda assim, 60,6% das 
uvas e 29,2% das mangas exportadas pelo 
país saíram de Pernambuco. 

A oferta deverá continuar limitada 
em 2010, com as exportações mantendo 
o mesmo volume registrado em 2009, 
mas os preços tendem a ser melhores, 
espera o produtor. "Não teremos mais o 
fantasma da crise mundial e as perspec
tivas parecem melhores em 2010", diz 
Gualberto, que preferiria um câmbio 
mais desvalorizado e estável para dar 
suporte às exportações. Sem essa ajuda, 
o setor terá de buscar outros caminhos, 
reforçando investimentos em pesquisa e 
em aumento da produtividade, além de 
diversificar os cultivos, com a introdução 
em maior escala de frutas como pera, ca
qui e cítricos em geral. 

Os ganhos de produtividade pode
rão desempenhar papel relevante para 
o desenvolvimento da fruticultura per
nambucana, porque os custos de im
plantação de culturas irrigadas mais do 
que dobraram. "Há seis ou sete anos, o 
investimento exigido para formar um 
hectare de uva irrigada e para produ
zir no primeiro ano era em torno de 
R$ 70 mil. Como o dólar estava a R$ 3, 
era o céu para o setor. Hoje, o investi
mento chega a R$ 150 mil, com retorno 
em seis a sete anos, frente a dois ou três 
anos no começo da década e o dólar a 
R$ 1,80", comenta Souza. 
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