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Editorial

Boa Leitura!
José Luiz Fontes

Coordenador da CATI

Fizemos a opção de dedicar uma edição da Revista Casa da Agricultura  ao tema Produção em Ambiente Protegido 
por entendermos que as tecnologias empregadas nesse segmento têm trazido excelentes ganhos para a agricultura 

paulista e brasileira, principalmente aos pequenos agricultores.

Ao possibilitar o plantio de olerícolas, flores e frutas nas mais diversas regiões e condições edafoclimáticas do Estado, o 
cultivo protegido tem garantido renda e emprego, além de viabilizar a permanência no campo do produtor rural familiar e 
estimular os jovens a continuarem na atividade agrícola.

Segundo dados obtidos no Diagnóstico da Plasticultura Brasileira, realizado pelo Comitê Brasileiro de Desenvolvimento 
e Aplicação de Plásticos na Agricultura (Coblapa), no qual a CATI tem assento, estima-se que a Produção em Ambiente 
Protegido, no Brasil, ocupa cerca de 26 mil hectares. Em São Paulo, de acordo com dados do LUPA, estudo realizado pela 
CATI, o Estado detém mais de 50% da área nacional de cultivo em ambiente protegido, com 5.427 Unidades de Produção 
Agropecuária em uma área de 14,4 mil hectares. 

Nossos técnicos, nas Casas da Agricultura, têm contribuído apoiando os produtores no acesso às políticas públicas de 
crédito e com assistência técnica para a expansão dessa atividade, que agrega valor às culturas cultivadas com as tecnolo-
gias preconizadas, gera melhor qualidade dos produtos e, em consequência, mais oportunidades para a comercialização. 

Nesta edição, os artigos trazem informações importantes, desde o Panorama da atividade no Estado e o planejamento 
para quem quer iniciá-la, até as tendências de mercado e as políticas públicas disponíveis. 

Nossa equipe percorreu várias regiões e apresenta histórias de quem investiu na produção em ambiente protegido e 
ganhou em qualidade de vida e novas perspectivas com esse sistema de produção agrícola.

Também preparamos um breve histórico sobre esse segmento e o trabalho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
no apoio a essa atividade que teve sua expansão na década de 1980.

Produção em Ambiente 
Protegido: garantia de renda, 
emprego, qualidade e mercado

Download
da revista em
PDF                                     

AQUI

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/06/ca06.pdf
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Palavra da Secretária de 
Agricultura e Abastecimento

Assumir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado foi um misto de gratidão pela confiança que me 

foi depositada e satisfação por poder ajudar a construir a grandeza 
do agronegócio paulista, reflexo do trabalho de pesquisadores, 
extensionistas e agricultores. 

Mas a palavra que está em todos os pensamentos desde o 
momento do convite feito pelo governador Geraldo Alckmin é 
desafio. Desafio em efetuar o casamento entre o setor público e o 
privado, trazendo a experiência de fora e buscando compor com 
aqueles que, de dentro da Secretaria, tanto fazem para fortalecer o 
agronegócio. 

Os planos de trabalho ainda não estão definidos, mas já tenho 
delineadas as linhas de pensamento que pretendo colocar em 
prática o mais rápido possível. No entanto, preciso conhecer melhor 
a casa, conversar com as pessoas, circular, ver o que é feito e, acima 
de tudo, saber o que pensam para os próximos anos. 

Esse trabalho já foi iniciado e tomará algum tempo, devido 
à enormidade da estrutura da Secretaria. Levantado o que é 
essencial, juntos, vamos definir prioridades. Ânimo, empenho e 
comprometimento não faltarão.

Todos os produtores têm necessidades e atuaremos para atendê-
las, buscando parcerias dentro e fora do Governo. Mas haverá um 
olhar especial para os pequenos e médios. O cooperativismo e o 
associativismo podem contribuir para a melhor organização deles, 
que poderão buscar opções para o desenvolvimento de suas 
atividades, melhorando a gestão e a renda.

Competitividade e sustentabilidade – entendida aqui como o 
equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico – assuntos que 
dizem respeito a todo o setor, estarão sempre no foco. A excelência 
em sanidade, que já é um marco no Estado, continuará merecendo 
especial atenção.

Queremos que as ações necessárias para alcançar esses 
objetivos sejam comunicadas também às pessoas das áreas urbanas 
que, em geral, ainda desconhecem a importância e a dimensão do 
agronegócio. Entendendo seus meandros, passam a valorizar a 
atividade e a se interessar pelas decisões, contribuindo para que 
a imagem negativa que recai sobre o setor seja revertida. Temos 
consciência de que há sempre o que melhorar e essa proximidade 
só trará benefícios. A grande capilaridade da Secretaria pode ajudar 
nisso.

O trabalho desenvolvido pela CATI é reconhecido como de 
excelência. Ela está em todas as regiões de São Paulo, fazendo a 
ponte entre o conhecimento científico gerado na Secretaria e o 

agricultor. Este, por sua vez, aplica a tecnologia em suas atividades, 
proporcionando uma troca que enriquece nosso setor.

Merecem reverência a pesquisa e a extensão rural. O trabalho 
hercúleo dos servidores das diversas áreas é notável. O agronegócio 
paulista só é o que é hoje graças a essas pessoas. É uma honra e um 
grande orgulho fazer parte desse time. 

A expectativa é que possamos não apenas atender às demandas 
mas, principalmente, antecipar soluções. A participação ativa de 
todos é imprescindível. As nossas portas estarão sempre abertas 
para o diálogo. 

* Mônika Bergamaschi é Secretária de

 Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Mônika Bergamaschi*
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ta Plasticultura e Cultivo Protegido: 
Informação e Planejamento são 
Indispensáveis

Por Roberta Lage  – Jornalista – CECOR/CATI

O interesse pela agricultura não foi hereditário. Paulistano, nascido em 1962, o destino 
preferido das férias era sempre o campo. Seguiu a vocação ao cursar agronomia e a experiência 
e os conhecimentos na área podem ser observados na rotina da esposa e dos filhos, que cuidam 
do jardim da casa, que conta com mais de 20 frutíferas. 

A Revista Casa da Agricultura conversou com Antonio Bliska Júnior, engenheiro agrônomo pela 
Esalq/USP, com mestrado e doutorado em pós-colheita pela Feagri /Unicamp e especializações 
em Israel, Holanda e Espanha. Bliska é sócio fundador e presidente do Conselho Iberoamericano 
de Plasticultura (Cidapa) e do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento e Aplicação de Plásticos 
na Agricultura (Cobapla). Também é editor da Revista Plasticultura, tema que está presente em 
sua vida desde o início da carreira quando, após trabalhar com confinamento de gado, aceitou 
convite para atuar em cultivo protegido.

Nessa entrevista, Bliska avalia que o cultivo protegido tem conquistado a agricultura paulista 
e brasileira e que pode ser considerado o maior empregador de mão de obra comparado a outras 
culturas. O engenheiro também afirma que, apesar do bom desenvolvimento da plasticultura, 
ainda há espaços a ser explorados e desafios a ser enfrentados, como a democratização de 
informações específicas, a qualificação dos trabalhadores e a remuneração mais elevada. Bliska 
defende que, para que os produtores possam estar cada vez mais presentes nos mercados 
interno e externo, eles devem se organizar, planejar e integrar associações e cooperativas. 

RCA - Em um dos seus trabalhos você 
afirma que há uma certa confusão 
entre as terminologias “plasticultura” e 
“cultivo protegido”. Quais as principais 
diferenças desses conceitos?

ABJ - Plasticultura e cultivo protegido são 
termos que se confundem em razão do 
material industrializado à base de plástico 
empregado no auxílio da produção 
agrícola. O termo plasticultura nasceu na 
França e é usado mundialmente referindo-
se ao uso do plástico na agricultura em 
algum momento de seus processos 
produtivos ou de comercialização. Já 
o cultivo protegido é um segmento da 
plasticultura e representa a técnica de 
proteção contra intempéries como chuva 
e vento. É interessante mencionar que essa 
técnica é bem aceita em cultivos bastante 

distintos, como o de flores, hortaliças, 
frutas, reflorestamento e até na secagem 
de café e fumo.

RCA - Comparado ao vidro e a outras 
proteções, quais as principais vantagens 
do plástico na agricultura?

ABJ - O plástico, quando comparado ao 
vidro, deve ser entendido como uma 
ferramenta com características que se 
adaptam facilmente ao clima brasileiro. 
O vidro tem composições que permitem 
que haja uma barreira contra a radiação 
infravermelha, que é responsável por 
proporcionar calor no interior das estufas. 
As estufas de vidro são utilizadas em 
países de clima frio porque há necessidade 
de acúmulo de calor. Aqui no Brasil, há 
necessidade de proteção da chuva, mas não 

de retenção de calor, portanto o plástico 
é o material ideal. Ele permite a perda da 
radiação infravermelha e cria um ambiente 
mais agradável para o desenvolvimento 
da planta. O plástico, na agricultura, é 
empregado em larga escala. Os exemplos 
mais comuns estão nas sacarias, nas 
tubulações dos sistemas de irrigação, nos 
filmes de cobertura de estufas, nos túneis 
e viveiros. Pode também estar presente na 
forma de cortinas de granjas, comedouros, 
silos, graneleiros e até nas estruturas de 
biodigestores, entre outros. 

RCA - Quais os investimentos e as 
principais  vantagens do cult ivo 
protegido?

ABJ – Hoje, o custo de uma estrutura 
metál ica   s imples   está  ao  redor  de                       
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R$ 40,00/m2. Com a irrigação é necessário 
investir, aproximadamente, mais R$10,00/
m2 e o retorno aparece, em média, dentro 
de um ano e meio. São várias as vantagens 
do cultivo protegido. Com a proteção do 
plástico é possível conseguir um ambiente 
que permite a produção de diversas 
plantas, frutas e hortaliças em qualquer 
época do ano e em diferentes regiões do 
Estado, com economia de água, redução do 
uso de agrotóxicos, isolamento de pragas 
e controle de intempéries climáticas, 
que proporcionam um produto de maior 
qualidade e com menor agressão ao meio 
ambiente. A estufa ficou muito conhecida 
pelo “efeito guarda-chuva”, que minimiza 
os efeitos da presença da água na planta, 
mas, hoje, queremos evoluir esse conceito 
e trabalhar o controle do clima total, que 
é um avanço da tecnologia que vai além 
do “efeito guarda-chuva”.  O objetivo é 
ter um maior controle da temperatura, 
da umidade relativa, da iluminação e de 
todos os fatores que possam influenciar no 
desenvolvimento da planta e, da mesma 
forma, fazer com que o produtor produza 
com alta qualidade, com valor agregado e 
tenha maior rentabilidade.

RCA - Qual o atual panorama paulista do 
cultivo protegido?

ABJ – O Estado de São Paulo é o maior 
consumidor de plásticos na agricultura, 
sendo confirmado o cultivo protegido em 
praticamente todos os seus municípios. 
O valor da terra, a especialização do 
setor no plantio de hortaliças, frutas e 
flores, o amplo mercado consumidor, 
a infraestrutura viária e a mão de obra 
relativamente qualificada permitem ao 
produtor utilizar a tecnologia do plástico 
na busca para agregar valor ao produto e 
obter mais lucro. Além disso, a região tem 
surpreendido, à medida que está buscando 
a organização, com a formação de várias 
cooperativas e associações voltadas ao 
cultivo protegido.  

No entanto, as culturas devem ser avaliadas 
separadamente. No Estado, o segmento de 
flores vem crescendo 20% ao ano, há mais 
de 10 anos. Na floricultura, o uso do plástico 
tem progredido continuamente e o setor 
chega a empregar oito trabalhadores por 
hectare. Por conta das últimas variações 
climáticas, os produtores de frutas e 

hortaliças têm buscado mais a tecnologia 
do plástico. Há um crescimento médio 
de 10% ao ano para as frutas e folhosas. 
Estima-se que São Paulo tenha, hoje, mais 
de 8 mil hectares de estufas para as mais 
diferentes aplicações: produção de flores, 
hortaliças diversas, mudas para citricultura, 
café, reflorestamento e recuperação de 
matas ciliares.

RCA - Como está a posição do Brasil em 
relação aos demais países? 

ABJ - O aumento da demanda por 
produtos agrícolas de maior qualidade, 
principalmente nas capitais dos estados, 
é fato e, com isso, ainda há espaços a 
serem explorados.  De acordo com uma 
pesquisa de 2007, realizada pela Cobapla, e 
atualizada em 2011, o Brasil tem atualmente 
uma área com cerca de 17 mil hectares de 
estufas e, aproximadamente, 9 mil hectares 
com cobertura de solo (mulching). É um 
número bom se comparado aos demais 
países usuários do plástico. Na América 
do Sul somos os primeiros. Estamos atrás 
da Espanha, que tem cerca de 30 mil 
hectares e, obviamente, atrás da China, que 
consome milhares de hectares de plástico 
por ano. 

RCA - Nos anos 90 você fez especialização 
em Israel, Holanda e Espanha. Quais 
as características marcantes da 
plasticultura nesses países?

ABJ - Israel é um país que trabalha muito 
sob condições adversas, com um clima de 
deserto e com um grande desenvolvimento 
da irrigação. O grande destaque é o 
planejamento. Conheci um profissional do 
país que percorreu o mundo em busca de 
uma variedade de abacate e, no fim de seus 
estudos, desenvolveu o abacate salada, 
uma variação salgada da fruta, que hoje é 
exportada para a Europa sem, ao menos, 
eles saberem como se fazia a enxertia da 
fruta. Colocou-se um objetivo, buscou-se 
a tecnologia, aplicou-se o conhecimento, 
disseminaram-se as informações para os 
produtores, abriu-se um novo mercado e 
gerou-se emprego e renda.  Já a Holanda 
tem um modelo de cultivo protegido mais 
avançado, bastante tecnificado em termos 
de controle de ambiente, de controle de 
nutrientes, de utilização de substratos, 
enfim, de trabalho em condições limitadas 

de luz; os produtores de lá trabalham 
com iluminação artificial. Se tivermos 
necessidade de buscarmos tecnologia, 
a Holanda é um bom local. A Espanha, 
apesar de ter um clima mediterrâneo, 
possui algumas características climáticas 
parecidas com a nossa — altas temperaturas 
e bastante insolação, porém eles estão bem 
organizados. O país cultiva cerca de 30 mil 
hectares de hortaliças sob plástico e os 
produtores se organizam em cooperativas 
e associações para conseguirem melhores 
condições de comercialização. Isso deve ser 
seguido pelo Brasil.

  Há também outros países que se 
destacam. O México avançou muito em 
termos de produção para atender ao 
mercado americano; a América Central 
tem se destacado por algumas produções 
pontuais. Guatemala e Costa Rica estão 
bem desenvolvidas para a produção de 
plantas ornamentais e flores tropicais. 
Marrocos tem adotado toda a tecnologia 
disponível na Espanha e replicado essa 
tecnologia com custo de mão de obra mais 
baixo para atingir o mercado europeu. O 
Brasil tem tudo para seguir esse exemplo 
de ser um provedor, não só para os Estados 
Unidos, como também para a Europa. 

RCA - Então, o que é preciso fazer 
para impulsionar a produção e a 
comercialização interna e externa dos 
produtos de ambiente protegido? 

ABJ – Falta organização e planejamento 
por parte dos produtores e do Governo. Os 
produtores devem buscar informações e 
devem integrar associações e cooperativas. 
Aos setores público e privado cabe 
entender que a agricultura é uma atividade 
estratégica que produz alimentos, energias, 
bem-estar, saúde para a população e um 
meio ambiente bem cuidado e que, além 
disso, ainda gera emprego e renda. Com 
o cultivo protegido, tudo isso fica ainda 
mais acentuado. No cultivo de flores, por 
exemplo, é possível o emprego de 20 
pessoas por hectare, número que não é 
apresentado por nenhuma outra cultura, 
mesmo com a automação e com o avanço 
da tecnologia. Nada se compara ao cultivo 
protegido em relação à mão de obra. 

RCA - Além de planejamento e 
organização, quais os outros desafios da 
plasticultura?

ABJ – É fazer com que a informação 
chegue de forma clara e precisa a todos 
os envolvidos na cultura. Falta informação, 
não só para o produtor, mas também para 
a cadeia toda. Seria muito importante 
um maior investimento na formação 
e na capacitação dos técnicos e dos 
agrônomos. Acredito que essa informação 
deveria partir da grade curricular 
das universidades. Faltam disciplinas 
específicas que os orientem, enquanto 
alunos, para as tecnologias que estão 
disponíveis. As universidades apresentam 
disciplinas que falam sobre irrigação, 
drenagem, que envolvem o plástico, no 
entanto, são poucas as universidades que 
disponibilizam uma matéria específica 
sobre cultivo protegido. Além disso, 
também acredito que as informações 
podem ser disseminadas por meio de dias 
de campos e outros eventos, com foco 
menos comercial e mais informativo. Outra 
forma de deixar acessível a informação 
é pelos meios de comunicação: revistas, 
jornais, boletins, informativos, entre outros. 
Para que haja maior desenvolvimento do 
cultivo protegido, a informação precisa ser 
democratizada. Como desafios também 
vejo a maior qualificação da mão de obra e 
uma remuneração mais elevada.

RCA - Os preços cobrados pelo mercado 
também podem ser considerados um 
desafio? É justo o valor que o produtor 
recebe pela produção em ambiente 
protegido? E o consumidor, além de 
qualidade e durabilidade, paga mais por 
esses produtos? 

ABJ - Esse é outro problema da nossa 
agricultura. O produtor não fica com a 
grande parte do leão. Ele enfrenta as 
maiores dificuldades e desafios, mas 
ainda assim o preço final não é traduzido 
como lucro que retorna ao produtor.  
Precisamos ajustar alguns entraves na 
área de comercialização, uma vez que o 
peso dos agentes da cadeia ainda é muito 
desproporcional. De um lado temos as 
redes de supermercado, que concentram 
os consumidores, e do outro o produtor 
que precisa vender, rapidamente, o seu 
produto que é perecível. Porém, diante 
desse cenário, observamos alguns pontos 
favoráveis, como é o caso do associativismo 
e da organização dos produtores, das ações 
incentivadas pelo Microbacias II. Se os 
produtores não se organizarem, por meio 

de associações e cooperativas, eles não 
terão forças – sozinhos – para enfrentarem 
o mercado. Sabemos que uma fatia do 
mercado, dos consumidores, está disposta 
a pagar mais por produtos de qualidade, 
pelo respeito ao meio ambiente ou pela 
comodidade de ter produtos semiprontos 
como os minimamente processados.

RCA - Além dos produtores e do governo 
há todo um trabalho desenvolvido em 
prol da Plasticultura por intermédio do 
Comitê Brasileiro de Desenvolvimento 
e Aplicação de Plásticos na Agricultura 
(Cobapla) e do Comitê Iberoamericano 
de Plasticultura (Cidapa). Quais as 
principais conquistas do Cobapla e do 
Cidapa?

ABJ – O Cobapla tem como objetivo 
coordenar trabalhos que ajudam os 
plasticultores a terem acesso a informações 
importantes e a normatizar atividades. 
Uma grande conquista do comitê está 
relacionada à normatização realizada junto 
à Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) em parceria com o Instituto 
Nacional do Plástico. Hoje, temos normas 
para filmes para cobertura de estufas, 
de telas, de solo, e estamos finalizando 
normas para a construção de estufas.  Essas 
normatizações têm como consequência 
uma série de benefícios para os produtores, 
que poderão adquirir plásticos com maior 
segurança e, além disso, as empresas 
seguradoras poderão segurar as estufas, o 
que não era feito até então por não haver 
normas de construção. Outro trabalho 
desenvolvido pelo comitê é a edição do 
Guia Brasileiro de Plasticultura e Cultivo 
Intensivo, que é um pequeno manual que 
facilita o acesso de qualquer empreendedor 
a orientações sobre revendas, fabricantes e 
transformadores. Também têm apoio do 
Comitê pesquisas com os envolvidos no 
setor e a edição da Revista Plasticultura, 
voltada aos produtores. Já o Cidapa tem 
como foco congregar a experiência de 
diversos países e regiões para trocar 
informações e permitir que essa tecnologia 
avance.

 
RCA – O Cobapla e o Cidapa irão realizar 
de 28 a 30 de novembro, em Campinas, 
o Congresso Iberoamericano de 
Plasticultura. O que o público poderá 
encontrar no evento e qual a sua 

importância para a plasticultura? 

ABJ - Com a presença de especialistas 
de diversos países e regiões é possível 
atualizar e reciclar o conhecimento 
com base em novos processos, ideias 
e produtos. Sempre admirei a cultura 
japonesa de copiar e melhorar. Ninguém 
precisa reinventar a roda, mas, se souber 
assimilar as boas ideias dos vizinhos e 
utilizar em benefício próprio, pode-se 
avançar com mais rapidez e segurança. O 
evento é para isso: trocar experiências e 
conhecimento.

RCA - Qual a importância 
da  Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento e da CATI para a 
produção em ambiente protegido?

ABJ - Eu não diria importância, diria imensa 
responsabilidade. São as instituições que 
devem levar adiante, até o produtor, as 
informações necessárias e facilitar o acesso 
aos recursos financeiros por meio de 
políticas públicas e outras ações para que 
o produtor possa exercer sua atividade e 
executar seu trabalho com tranquilidade. 

RCA – Você pode deixar uma mensagem 
de incentivo aos produtores?

ABJ - O produtor brasileiro é um herói 
nacional anônimo. Ele consegue em 365 
dias do ano trabalhar de sol a sol e, às 
vezes, não vê seu trabalho reconhecido, 
com melhor remuneração, porém é 
incansável e continua batalhando. A 
batalha deve ser, também, pela busca de 
informações para que ele tenha sucesso na 
sua vida profissional. A sugestão que deixo 
é que trabalhem de forma profissional – 
com bastante informação e planejamento. 
Sua atividade rural pode ser organizada 
e lucrativa. Pesquise como plantar, qual 
o melhor momento, quando investir, 
previsão de produção, de preços e vendas. 
O consumidor está mais exigente e prioriza 
produtos de qualidade, produzidos com 
respeito ao meio ambiente. A plasticultura 
pode ser uma ferramenta bastante útil para 
o incremento do cultivo agrícola do Brasil, 
tanto para o mercado interno quanto para 
a exportação. Por isso, o produtor deve 
explorar todas as suas potencialidades 
para que transforme sua propriedade 
agrícola em uma empresa rural. 
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Em tempos de mudanças cada 
vez mais rápidas e das incertezas da 
economia mundial, um ditado chinês 
nos lembra de que, em tempos de crise, 
surgem as oportunidades, o que mostra 
que o produtor rural deve ser capaz de 
compreender seu papel como agente de 
produção de riquezas na forma de frutos, 
flores e hortaliças e, também, como agente 
responsável pelo uso e conservação do 
meio ambiente, de forma a beneficiar 
toda a sociedade em geral. Também é 
necessário que os demais atores da cadeia 
se conscientizem de seu papel de apoio ao 
produtor, para que ele possa desempenhar, 
de maneira eficiente e digna, a árdua 
tarefa de ser a ponta de uma produção 
sustentável.

O Cultivo em Ambiente Protegido 
é um sistema de produção agrícola 
especializado, que possibilita certo controle 
das condições edafoclimáticas, como 
temperatura, umidade do ar, radiação, 
solo, vento e composição atmosférica e, 
dessa forma, não pode ser negligenciado 
o planejamento da produção, dos custos 
e do mercado para que possa ser uma 
ferramenta de alta eficiência.

Nos últimos 10 anos, o aumento da 
tecnologia no setor e o desenvolvimento 
de novos produtos têm permitido que 
a atividade possa crescer de forma 
equilibrada e sustentável, sempre com 
a finalidade de permitir um melhor 
aproveitamento de área e condições 
de crescimento e desenvolvimento das 
culturas, para que o produtor possa ter um 
aumento de sua renda.

Por ser uma tecnologia nova e mais 
complexa para os produtores paulistas de 
cultivos tradicionais, a plasticultura obteve 
alguns insucessos e levaram ao conceito 
errôneo de que, em estufas plásticas, não 
há ocorrência de doenças e pragas, o que 
é falso de se afirmar, pois a estufa propicia 
melhor controle desses problemas, porém 
não os elimina. Isso somente ocorreria em 
um ambiente completamente fechado, 
esterilizado e controlado, o que se torna 
possível apenas em laboratórios e não em 
grandes áreas, o que seria economicamente 
inviável. 

Atualmente, a indústria vem se preocu-
pando cada vez mais em disponibilizar 
produtos mais adequados a cada tipo de 

uso do plástico na agricultura, como os 
aditivos que conferem certas características 
que melhoram a sua eficiência, como: filmes 
aditivados contra raios UV, o que aumenta 
a sua vida útil; filmes plásticos ou telados, 
que filtram comprimentos de onda nocivos 
à planta, deixando passar somente aqueles 
que irão melhorar o desenvolvimento e 
crescimento da cultura; filmes antiestáticos, 
que permitem que os plásticos fiquem 
limpos por um maior período. Em tempos 
de preocupação com o meio ambiente, a 
pesquisa está desenvolvendo aditivos que 
tornem os plásticos biodegradáveis, o que 
diminuirá o impacto ambiental com o uso 
dessa tecnologia no campo.

É preciso entender que o cultivo 
protegido é uma ferramenta nova e 
moderna que auxilia produtores, técnicos 
e agrônomos, com o objetivo de obter 
melhores produtividades e qualidade, além 
de fugir do período de sazonalidade que 
ocorre, principalmente, na olericultura, em 
função do clima, possibilitando, assim, a 
obtenção de uma melhor remuneração da 
produção, pelo fato de a comercialização 
ser feita em um período com menor oferta 
e melhor preço.

Panorama da Produção em
Ambiente Protegido

Gilberto Figueiredo – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Guararema – CATI Regional  Mogi das Cruzes –gilberto.figueiredo@cati.sp.gov.br

Cenário atual

Segundo dados do Comitê Brasileiro de 
Desenvolvimento e Aplicação de Plásticos 
na Agricultura (Coblapa), estima-se que 
a Produção em Ambiente Protegido, no 
Brasil, ocupa cerca de 26 mil hectares. 
São Paulo, de acordo com dados do Lupa, 
estudo realizado pela CATI, detém mais 
de 50% da área nacional de cultivo em 
ambiente protegido, com 5.427 Unidades 
de Produção Agropecuária desenvolvendo 
essa atividade em uma área de 14,4 mil 
hectares. 

No contexto vigente existem três 
grandes cadeias agrícolas produtivas 
com uso do plástico, seja na forma de 
construções de proteção como estufas, 
telados e túneis, seja na forma de 
complementos ao cultivo, como uso de 
mulching (cobertura morta com plástico), 
quebra-ventos e meios de suporte da 
planta, como os vasos e slabs (blocos ou 
sacos plásticos contendo substrato de 
cultivo). Essas cadeias são a floricultura, a 
fruticultura e a olericultura (hortaliças de 
modo geral).

No caso da floricultura, o uso de 
ambiente protegido já está bastante 
consolidado e os números apontam uma 
certa estabilização na quantidade de áreas 
dessas estufas. 

Na fruticultura, esse uso ainda é 
bastante inicial e está concentrado em 
algumas culturas como o caqui e o citros, 
nas formas, principalmente, de telados 
de proteção contra intempéries (chuvas 
fortes e granizo) e de quebra-ventos, e na 
produção de mudas (viveiros telados e 
estufas plásticas), por causa da segurança 
fitossanitária desses equipamentos. Nesse 
segmento há um potencial razoável de 
crescimento a médio e longo prazos, de 
acordo com as empresas do setor.

A olericultura é o segmento que 
mais cresce em área no Estado de São 
Paulo, pois enquadra-se, nessa cadeia 
produtiva, o maior número de culturas 
de porte rasteiro, baixo ou alto, como as 
folhagens, os arbustos e as tutoradas, 
como tomate, pimentão, vagens, 
entre outras, que podem se utilizar de 
ambientes protegidos com estufas, 
túneis de cultivo ou telados de proteção 
ou sombreamento, além do mulching, 
que está em crescimento mesmo em 
cultivos a céu aberto. Vislumbra-se, para 
esse segmento, um grande potencial de 
crescimento a curto prazo. A olericultura 
pode ser uma excelente alternativa de 
cultivo nas diversas regiões do Estado, 
principalmente para o pequeno agricultor 
e a agricultura familiar, pois, quando 
realizada sob ambiente protegido, usa 

áreas pequenas e com culturas que podem 
ter alto valor econômico, em relação aos 
cultivos tradicionais como o milho, feijão 
e outros grãos.

No entanto, ainda hoje o manejo das 
culturas em ambiente protegido é um 
gargalo para o sucesso da atividade. A 
falta de conhecimento técnico limita os 
benefícios gerados por essa atividade e 
o sucesso do empreendimento. Dessa 
forma, é grande a importância da utilização 
do cultivo em ambiente protegido, 
onde o clima é um fator que influencia 
a produção de hortaliças. No verão, a 
grande quantidade de chuva danifica as 
hortaliças e cria condições favoráveis para 
o aparecimento de doenças. Por outro 
lado, o frio e os ventos do inverno acabam 
prolongando o ciclo dessas culturas. 

As áreas de produção de hortigran-
jeiros caracterizam-se por pequenas 
propriedades não maiores que sete 
hectares – em sua maioria na faixa 
de dois hectares – e, normalmente, 
situam-se próximas aos grandes centros 
consumidores, o que as tornam terras de 
valor elevado. Os produtores devem obter 
o máximo proveito e rendimento dessas 
áreas, de preferência durante todo o ano 
e, se possível, cultivar em períodos de 
baixa oferta da cultura no mercado. 
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Planejar a implantação de um projeto 
de investimento com cultivo prote-

gido envolve conhecimento sobre o assunto, 
análise de riscos do negócio e capacidade de 
empreendedorismo do produtor e, necessa-
riamente, uma consultoria especializada.

O cultivo protegido é uma atividade co-
mercial, portanto, com fins lucrativos. Sendo 
uma oportunidade de negócio, o empreende-
dor deve conhecer bem o mercado, suas exi-
gências e a necessidade da rastreabilidade do 
seu produto final. Há que se saber da deman-
da por produto diferenciado com qualidade 
e padrões superiores aos já existentes e pro-
mover a agregação de valor, fortalecendo a 
cadeia produtiva nesse sistema de produção.

Outros pontos fundamentais para quem 
deseja iniciar na atividade: 

1. Capacidade de planejamento e gerencia-
mento dos passos dessa iniciativa de empre-
endimento;
2. Ter conhecimentos suficientes sobre o sis-
tema de produção e sobre todos os elos dessa 
cadeia produtiva;
3. Saber lidar com inovações e mudanças no 
mercado consumidor;
4. Possuir área própria para o cultivo e expe-
riência com a atividade agrícola a ser traba-
lhada;
5. Ter recursos financeiros próprios, acesso às 
linhas de crédito e capacidade de endivida-
mento adequada;

6. Possuir tempo para a dedicação exclusiva 
ao negócio e/ou ter capacidade de delegar, 
de liderar e distribuir responsabilidades e ati-
vidades ao longo do processo produtivo;
7. Ter preparo para um bom relacionamento 
com seus subordinados, parceiros e clientes 
reais e/ou potenciais;
8. Conhecer a demanda do mercado local, re-
gional por meio de um diagnóstico (definir o 
tamanho desse mercado);
9. Estabelecer relação com o mercado con-
sumidor; ter conhecimento sobre quais os 
canais de comercialização deve adotar: venda 
direta ao cliente, vendas no atacado, varejo, 
avaliação de fornecimento, com vendas a vis-
ta, a prazo e em consignação;
10. Avaliar e posicionar-se aos seus concor-
rentes: competitividade, estratégias de mer-
cado, portfólio, área de abrangência, volume 
de produção e agregação de valor;
11. Ter logística de armazenamento, transpor-
te e distribuição.

Como iniciar na Produção em
Ambiente Protegido

Ao iniciar na Produção em Ambiente 
Protegido é imprescindível ter planejamento 
não só em relação aos custos e benefícios na 
instalação das estruturas, sejam estufas, tela-
dos, proteção de solo, mas também na ade-
quação da tecnologia ao seu ambiente físico, 
prestando atenção nas orientações recebidas 

com relação à forma de construção, posicio-
namento das estruturas em relação a ventos e 
ao sol, encharcamento do solo nas épocas de 
chuvas, legislação ambiental e, principalmen-
te, qual os benefícios se quer obter ao iniciar 
o cultivo em ambiente protegido.

A durabilidade dos materiais será propor-
cional ao tipo de estrutura utilizada e à qua-
lidade dos materiais de construção, ao modo 
de manejo, dos insumos usados e da preocu-
pação que o produtor tiver, principalmente 
com os pequenos detalhes, pois, muitas ve-
zes, são eles que fazem a grande diferença no 
resultado final.

É preciso lembrar de que nesse tipo de 
cultivo devem ser utilizadas mudas de boa 
qualidade, saudáveis e robustas, assim como 
variedades de plantas adequadas ao ambien-
te protegido e que tenham maior valor agre-
gado. O produtor também precisa estar aten-
to às necessidades do mercado consumidor 
em que ele será fornecedor; verificar a sazona-
lidade do produto; os tipos de estrutura mais 
adequados ao cultivo, como o porte da planta 
e a intensidade de crescimento, entre ou-
tros; procurar estar atento às novidades que 
surgem constantemente: equipamentos de 
medição, manutenção e irrigação; insumos e 
formas de aplicação; novos plásticos e filtros, 
como as telas coloridas que têm permitido 
maior crescimento para as plantas em termos 

de tamanho, peso e precocidade. 

Planejamento da Propriedade Agrícola com
Cultivo em Ambiente Protegido

Sergio Veraguas Sanchez – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Ribeirão Preto – sergio.sanchez@cati.sp.gov.br

Gilberto Figueiredo – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Guararema/CATI Regional Mogi das Cruzes – gilberto.figueiredo@cati.sp.gov.br

Afinal, investir de forma aleatória, sem o 

mínimo de conhecimento e planejamento, 

pode significar perda de dinheiro e descren-

ça na tecnologia, ao contrário do ganho tão 

esperado.

Detalhes importantes:

• cuidados com as áreas que alagam;

• análise de solo periodicamente;

• uso de água de boa qualidade na irrigação;

• escolha correta da estrutura ( adequada às 

reais necessidades individuais) e dos mate-

riais de cobertura, principalmente dos plás-

ticos (transparência e aditivação, espessura 

que influencia na durabilidade);

• montagem na época certa, de acordo com 

recomendações técnicas e com mão de obra 

adequada e em quantidade suficiente.

Etapas do Planejamento

As decisões do orçamento de capital de-

pendem de muitos fatores quantitativos e 

qualitativos, incluindo a duração do projeto, 

o emprego de tecnologias existentes ou em 

desenvolvimento, o tamanho e a abrangência 

do projeto. O ideal é o uso em conjunto das 

diversas técnicas, com base no fluxo de caixa 

projetado.

Um engano comum é basearem-se ape-

nas nos dados numéricos. A análise financei-

ra, por si só, não deve substituir o bom senso, 

nem critérios fundamentados nos negócios, 

mas deve contribuir, como mais um fator, na 

elaboração e na avaliação da viabilidade do 

projeto. Consequentemente, antes de iniciar 

qualquer análise financeira, algumas ques-

tões devem ser levantadas: O que se espera 

desse projeto? Ele é coerente com os objeti-

vos estratégicos do negócio? O que acontece-

rá se não realizarmos o investimento?

As respostas a essas questões, frequente-

mente, determinam se um projeto é ou não 

viável.

Boas Práticas Agrícolas (BPAs)

As Boas Práticas Agrícolas têm a finalida-
de de minimizar a ocorrência de contamina-
ções químicas, físicas e microbiológicas, bem 
como contribuirão para a sustentabilidade 
econômica, ambiental e social da atividade 
em ambiente protegido. Hoje, grande parte 
da produção de hortaliças tem como base a 
mão de obra familiar, devendo respeitar a le-
gislação ambiental vigente, no que se refere 

às Áreas de Preservação Permanente (APPs), 
à Reserva Legal, ao uso de água (outorga), à 
conservação e ao uso adequado do solo e ao 
uso adequado de agrotóxicos. Na olericultu-
ra em cultivo protegido, recomendam-se os 
itens descritos a seguir, lembrando que estão 
sendo elaboradas pela CATI as normas de con-
duta para o processo produtivo em olericultu-
ra, com as atividades essenciais que devem 
ser observadas na propriedade. Futuramente, 
será editado um Manual de Boas Práticas 
Agropecuárias em Olericultura.

Boas Práticas de Cultivo – Regras Gerais

• Verificar, antes de iniciar o cultivo, se as es-
pécies utilizadas são adaptadas à região e se 
possuem resistências às principais pragas e 
doenças, além de atenderem às exigências 
de mercado.

• Usar quebra-ventos naturais e/ou artificiais.

• Certificar-se sobre a procedência das mudas, 
exigindo o certificado de sanidade vegetal, 
germinação e pureza.

• Fazer o transplante das mudas nas horas 
mais frescas do dia (final de tarde), seguido 
de irrigação.

• Escolher um local de plantio próximo a uma 
fonte de água de boa qualidade e com fá-
cil acesso. A quantidade de água é um fator 
limitante da olericultura, já que a irrigação 
deve ser quase diária. Assim, é muito impor-
tante o estudo prévio da disponibilidade de 
água no local.

• A adubação orgânica pode ser mais produ-
tiva, mais segura e mais econômica, dimi-
nuindo o uso de fertilizantes. 

• Utilizar sistemas de irrigação mais eficientes 
para maximizar o uso de água como, goteja-
dores, microaspersores, mangueiras furadas 
ou tubos PVC com aspersores. Dessa forma, 
é possível aumentar a produtividade e eco-
nomizar mão de obra e energia. 

• Usar, adequadamente, os defensivos agríco-
las, de acordo com recomendação técnica 
e nos períodos adequados do dia. Insetos 
podem ser melhor controlados por meio de 
práticas culturais, como rotação de cultu-
ras, iscas, exposição do solo em dias de sol, 
inundações temporárias e uso de cultivares 
resistentes como exemplos de práticas alter-
nativas.

• O melhor manejo de doenças é feito por 
meio de tratos culturais adequados. Dar pre-
ferência aos defensivos naturais, por serem 
mais seguros e bastante eficientes.

Colheita e processamento

• As hortaliças devem ser colhidas quando 
atingirem seu desenvolvimento máximo, 
antes de perderem sua qualidade para con-
sumo, o que varia de acordo com cada tipo 
de hortaliça.

• A colheita de vegetais deve ser realizada nos 
horários mais frescos do dia, e os produtos 
devem ser protegidos de temperaturas ele-
vadas.

• Durante a colheita, usar caixas e equipamen-
tos limpos desinfetados. Lembrar que a con-
taminação biológica pode ocorrer durante 
a colheita se o trabalhador que entra em 
contato direto com o produto não cuidar de 
sua higiene e da limpeza dos equipamentos. 
Transportá-las o mais rápido possível para o 
local de armazenamento ou processamen-
to, que deve ser fresco e limpo.

• Evitar colher após chuvas intensas, cuidando 
para não danificar os produtos.
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• Após a colheita, as hortaliças devem ser 
devidamente lavadas, secas, classificadas e 
acondicionadas em embalagens. Esses cui-
dados possibilitam o alcance de melhores 
preços e a satisfação dos consumidores.

• A classificação pode ser feita por maturação, 
tamanho e forma. É importante remover 
produtos injuriados e não misturar produ-
tos doentes com sadios ou com diferentes 
graus de maturação.

• A prática de esconder a pior parte do produ-
to no fundo da embalagem é condenável e, 
a longo prazo, causa o desagrado do cliente 
e a perda de mercado.

Transporte e comercialização

• Os equipamentos e as instalações destinadas 
ao transporte e ao armazenamento devem 

Composição dos custos para a produção 
de mudas de pimentão e tomate em ambien-
te protegido (Castiglioni, G.L. et al. Estudo da 
viabilidade econômico-financeira de produ-
ção de mudas de pimentão híbrido e tomate 
em estufa. 46p. Planaltina, 2007)

Investimentos do projeto

É de grande importância conhecer exata-
mente todo o investimento do projeto, que 
acarretará na sua viabilidade ou não. O investi-
mento do presente projeto é de R$ 88 mil divi-
didos da seguinte forma: R$ 5 mil na aquisição 
do terreno, R$ 45.600,00 em construções civis, 
R$ 13.200,00 com máquinas e equipamentos, 
R$ 5.600,00 em utensílios, R$ 5 mil com um 
veículo, R$ 700,00 com ferramentas e manu-
tenção, R$ 800,00 em materiais de escritório, 
R$ 2.100,00 com despesas pré-operacionais e 
R$ 10 mil com capital de giro.

Produção

A produção para os dez anos do projeto 
é contínua, e durante todos os anos a estufa 
será plenamente usada.

• Produção de bandejas de mudas de pimen-
tão por ano: 9.360 unidades

• Produção de bandejas de mudas de tomate 
por ano: 4.800 unidades.

• Total de bandejas de mudas por ano: 14.160 
unidades

Custos de produção 

Os custos é que vão medir o uso de recur-
sos. O custo de produção depende dos custos 
dos insumos que serão utilizados e dos gastos 
fixos que tem a propriedade.

Os custos de produção, que englobam 
custos fixos e variáveis, estão previstos para 
uma produção anual de 14.160 bandejas, 
cada bandeja contém 200 células, totalizando 
2.832.000 de mudas por ano.

Custos variáveis para a produção de mu-
das de pimentão e tomate se diferem somen-
te no preço da semente, mas usam a mesma 
tecnologia de produção. O custo médio por 
muda é de R$0,01, totalizando de custos va-
riáveis R$28.320,00 por ano.

Custos fixos (ou estruturais) são os gastos 
com mão de obra em geral, que incluem os 
gastos com os funcionários, o pró-labore para 
o gerente, sendo o proprietário da empresa 
e, também, as despesas gerais que incluem 
energia, telecomunicações, água e esgoto, 
impostos, entre outros. São os que indepen-
dem do volume de produção. No exemplo, 
esse custo é de R$ 34 mil por ano (foi realizado 
o rateio dos custos entre os produtos, sendo 
os custos para as mudas de pimentão de 70% 

do total e para mu-
das de tomate, 30% 
em razão da quan-
tidade de mudas de 
cada cultura). 

Assim, os custos 
totais (sem contar o 
investimento) são 
de R$ 62.320,00 por 
ano, sendo, aproxi-
madamente, R$ 0,02 por muda.

Receita

É o capital que entra na propriedade me-
diante a venda do seu produto. Nesse exem-
plo, se o produtor vender cada muda a R$ 
0,04, ele terá uma receita bruta de 113.280,00.

Sabendo os custos e as receitas, podemos 
calcular o fluxo de caixa global, que tem a 
função de mostrar ao produtor o volume de 
recursos gastos e as receitas obtidas em cada 
período do ano, de modo que ele possa ve-
rificar antecipadamente se terá recursos sufi-
cientes para a realização da atividade e se esta 
irá gerar lucros ou prejuízos. Nesse caso, o “lu-
cro” da atividade será de R$ 50.960,00 e cabe 
ao produtor verificar a sua viabilidade em fun-
ção do lucro obtido, em razão das “entradas” e 
“saídas” de receita em cada fase do cultivo, ao 
longo do projeto.

O produtor pode obter, na Casa da 
Agricultura, o Boletim Técnico sobre o Plane-
jamento e Controle da Produção, que irá auxiliá-
-lo a realizar um fluxo de caixa simplificado. 

ser adequados no sentido de não provocar 

danos ou contaminação.

• As hortaliças não devem ser colocadas em 

unidades de transporte que tiverem sido 

previamente utilizadas para o transporte 

de animais, alimentos crus ou substâncias 

químicas.

• As unidades devem ser as mais adequadas 

possíveis e não devem conter qualquer con-

densação de água nem estarem úmidas, 

quando se tratar de veículo fechado.

• O resfriamento rápido dos produtos pode 

ser feito para sua conservação e prolonga-

mento da vida útil. Nesse caso, aconselha-se 

a instalação de dispositivo que permita o 

monitoramento da temperatura durante o 

transporte.

Estudo de Caso

• As embalagens devem ser adequadamente 
empilhadas, sem sobrecarga, a fim de per-
mitir a circulação de ar. 

• A colocação de estrados de madeira no chão 
e espaçadores nas laterais são medidas im-
portantes para assegurar a circulação de ar 
adequada.

• É importante que as pessoas responsáveis 
pelo transporte sejam treinadas a respeito 
da importância de monitorar a temperatura 
e o tempo gasto para chegar ao destino.

• A disposição dos produtos nos locais de ven-
das deve valorizar e destacar a qualidade e o 
padrão das hortaliças embaladas.

• A utilização de novas embalagens, adequa-
das ao armazenamento, ao transporte e à 
comercialização, agrega valor ao produto.

marca definida, certificações de origem e 

de qualidade. Os consumidores exigem 

rastreabilidade, segurança alimentar e a 

rotulagem informativa.

No mesmo nível de preferência seguem 

os produtos relacionados com o aumento 

do nível educacional, informativo e de renda 

dos consumidores. É a tendência do prazer e 

da sensorialidade. São os produtos de maior 

valor agregado ditos premium ou gourmet.   

Um exemplo interessante do tipo de produto 

que se pode criar é um morango em forma 

de coração produzido pelo empresário 

Josh Engwerda no sul da Austrália, usando 

moldes plásticos ao redor de cada fruta que, 

ao crescer, adquire a forma inusitada, ou as 

melancias quadradas e as frutas com forma 

de personagens infantis no Japão, usando o 

mesmo princípio das fôrmas plásticas.

E, finalmente, a tendência com maior 

potencial de crescimento de mercado e forte 

concentração nos consumidores da Classe 

C é aquela que representa a preocupação 

quanto ao bem-estar, à sustentabilidade 

e à ética. São  os produtos orgânicos, 

energéticos, minimamente processados com 

valor agregado, os minivegetais e frutos com 

propriedades nutricionais e/ou funcionais. 

Além disso, esses consumidores (21%) se 

mostram preocupados com 

o meio ambiente e com 

as causas sociais. São 

vários os conceitos 

que exemplificam 

essa tendência: food 

miles (este conceito 

vem ganhando 

força e significa 

alimentos produzidos a 

uma  distância  limite  do 

A Comercialização e as Tendências de 
Mercado para os Minimamente Processados 
e Produtos de Cultivo Protegido

Andrés da Silva, M.Sc., Engenheiro Agrícola - Estufas Agrícolas Comércio e Assessoria Ltda. 
andresdasilva@live.ca

A comercialização de Frutas, Legumes 
e Verduras (FLV) e, mais especifica-

mente, de produtos de estufas agrícolas e os 
minimamente processados (MPs) têm cresci-
do muito no Brasil, mas a forma pela qual o 
produto chega às mãos do consumidor tem 
evoluído ainda mais rapidamente. O produtor 
que não estiver atento a estas tendências per-
derá competitividade e mercados.

O produtor deve constantemente se 
perguntar qual é o produto que ele vende, 
quais as suas qualidade e vantagens, por que 
os consumidores preferem os seus produtos 
e quais são as empresas que vão vender 
melhor o seu produto. Para responder a 
essas questões, o produtor precisa conhecer 
as mudanças de hábito do consumidor, as 
diferenças regionais entre diversos estados 
brasileiros e os grandes centros urbanos.

Um bom exemplo para entender essa 
mudança de hábitos é o caso dos minitomates. 
Em menos de 10 anos, o mercado de 
minitomates cresceu tão rapidamente 
que, hoje, há falta do produto no mercado. 
Os brasileiros começaram a consumir 
minitomates como petiscos, os restaurantes 
e  as cadeias de alimentação adicionaram este 
item nos seus menus, e as crianças (e adultos 
igualmente!) se deixaram seduzir pelo seu 
sabor adocicado. Esse produto representa 
bem as tendências do consumidor moderno: 
um produto saboroso, nutritivo, embalado 
adequadamente, com direito a uma marca 
própria e apresentando as informações 
nutricionais e de origem. Além disso, o 
minitomate não necessita de preparação e 
pode ser consumido em qualquer situação, 
na escola, no carro ou em frente da televisão. 
O minitomate não é um tomate. Prova disso 
é o preço que os consumidores pagam por 
ele. As embalagens de 180 gramas, vendidas 
no varejo a partir de R$ 3,00, equivalem a 
um tomate de R$ 16,70/kg. Para os produtos 
orgânicos, o preço pode ser ainda maior. Em 

produtos com alto valor agregado, como o 
minitomate, o preço é secundário. 

Esse tipo de produto, dito diferenciado, 
assim como os minimamente processados, 
não são somente uma moda de consumo, mas 
sim uma real necessidade dos consumidores 
diante das mudanças de modo de vida da 
sociedade atual, principalmente, nos centros 
urbanos. Os supermercados, os restaurantes 
e as redes de alimentação compreenderam 
isto e estão se adaptando para oferecer, cada 
vez mais, produtos com essas tendências. 
Produtores precisam estar atentos às novas 
exigências e ter consciência de que não são 
os supermercados que as exigem, mas sim os 
consumidores. Os produtores, os  atacadistas, 
os varejistas e as cadeias de alimentação 
devem trabalhar juntos para atendê-las.

As Novas Tendências da Alimentação 

 A Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e o Instituto de Tecnologia 
de Alimentos (Ital) realizaram, em 2010, um 
excelente estudo intitulado Brasil Food Trends 
2020, no qual foram analisadas as novas 
tendências do mercado de alimentação no 
Brasil. A primeira delas é a grande preferência 
dos consumidores (34%) em relação aos 
produtos convenientes e práticos que 
proporcionam uma real economia de tempo 
e de redução do esforço dos consumidores, 
atitudes estas, diretamente relacionadas 
ao ritmo de vida moderno das famílias.  Os 
MPs,  ready to eat ou “prontos para comer”, 
que são os de embalagens de fácil abertura 
e fechamento, descartáveis, refeições 
semiprontas, pequenos produtos (snakers e 
finger foods ou “comer com as mãos”) fazem 
parte dessa tendência.

Em segundo lugar, com 23% da 
preferência dos consumidores, são os 
produtos seguros e de qualidade atestada. 
Nesse caso, predominam os produtos com 
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Tipos de Estruturas Plásticas 
Utilizadas para Cultivo em 
Ambiente Protegido

Gilberto Figueiredo – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Mogi das Cruzes/Casa da Agricultura de Guararema – gilberto.figueiredo @ cati.sp.gov.br
Cícero Leite - Engenheiro Agrônomo – Empresa Solpack – cícero@solpack.com.br

Nem só de estufas é constituída 
a plasticultura. O plástico pode 

ser utilizado em: construção de silo 
forrageiro; cobertura morta de solo; 
impermeabilização de reservatórios, 
tanques e canais; criação de peixes; 
telados de sombreamento e proteção 
contra chuvas e granizos; quebra-ventos; 
além das já conhecidas estufas plásticas 
e túneis alto e baixo de cultivo. Isso sem 
falar no uso tradicional do plástico, como 
caixas de transporte e proteção, paletes; e 
como embalagens e filmes de proteção e 
conservação.

Escolher o tipo de estrutura adequada 
para o cultivo protegido é uma das 
chaves para o sucesso desse segmento 
do agronegócio, portanto, antes de 
construir uma estufa, túneis ou telados, 
recomenda-se que o produtor procure 
informar-se de todas as opções existentes 
e que melhor se adaptem nas diversas 
regiões, no tipo de cultivo e no orçamento, 
devendo-se sempre buscar a orientação 
de um engenheiro agrônomo ou agrícola, 
especializados na área.

Entre os tipos mais comuns de 
estruturas adotadas entre os produtores 

estão a estufa (toda estrutura que for 
coberta com plástico impermeável, 
translúcido ou não, que deixe passar luz 
em alguma porcentagem); e o telado 
(estrutura coberta com telas e outros 
materiais permeáveis).

Para saber a melhor opção entre as 
duas, é importante ter conhecimento sobre 
o cultivo. Sempre que a cultura instalada 
necessitar apenas de proteção contra 
vento, ou granizo, ou o impacto da chuva 
e o clima natural do lugar for adequado, 
deve-se  optar pelo telado,  porque é a 
forma     mais     barata    de    proteção.    No  

Na venda com as redes de supermercado, 
o volume de produção e a disponibilidade 
de produtos durante todo o ano fidelizam 
o produtor  permitindo-lhe obter preços 
mais estáveis e pagamentos garantidos, 
ainda que os prazos de pagamento possam 
ser relativamente longos comparados com 
os do mercado atacadista tradicional. Mas 
é preciso que o produtor compreenda que 
o seu produto estará competindo com os 
industrializados presentes no mercado há 
muito mais tempo. 

Para facilitar a tarefa, é possível 
que alguns produtores ou cooperativas 
de produtores se especializem nesse 
setor e que atuem como integradores e 
intermediários entre os produtores e as 
redes de supermercado. No Canadá, a 
empresa Mastronardi se especializou na 
comercialização de produtos de estufas 
agrícolas. Essa empresa, que começou como 
um pequeno  produtor de flores na região de 
Niagara Falls, hoje produz e comercializa em 
toda a América do Norte milhões de dólares 
em produtos, exclusivamente, de origem 
de cultivo protegido. Uma grande parte de 
sua produção vem de parcerias com estufas 
na região central do México. Mastronardi 
possui a sua própria marca e até variedades 
exclusivas de certos produtos.

 A  e xe m p l o  d e  M a s t ro n a rd i ,  a 
introdução de novos produtos, variedades 
e embalagens, aliada a um marketing 
organizado e inteligente, abre as portas 
para um mercado ainda pouco explorado 
no Brasil.  Um produtor que compreendeu 
muito bem esse potencial foi a Fazenda 
Ituaú, em Salto (SP), que se especializou 
na produção de mais de 40 minilegumes 
(tomates, pepinos, pimentões, berinjelas, 
abóboras) e, mais recentemente, em 
variedades de pimentas exóticas.  Os frutos 
berries, como morangos, framboesas, mirtilo, 
reconhecidos pelos seus valores nutritivos 
e pelas suas diferentes variedades em 
cores, tamanhos e sabores,  prometem um 
mercado igualmente importante. No mundo 
das folhosas e de outros MPs, a textura, 
a forma e o colorido são tão importantes 
quanto a qualidade do processamento e da 
embalagem. Não podemos esquecer que, 
nesse mercado, o consumidor já começa 
a “saborear” o produto  no carrinho do 
supermercado! 

consumidor, que não tenha muito gasto 

com transporte e tempo de locomoção, que 

acaba reduzindo a qualidade final do produto); 

“pegada de carbono” (gasto energético para 

produzir um produto); fair trade (“comércio 

justo”, que significa produtos adquiridos de 

comunidades familiares ou pequenas que se 

preocupam com o meio ambiente, com o bem-

estar de seus filhos e funcionários, animais etc.); 

embalagens recicláveis; produtos sustentáveis, 

entre outros.

De maneira geral, o  consumidor brasileiro 

caracteriza-se por ser cada vez  mais bem 

informado, que busca por novos produtos, 

de qualidade. E o mais interessante é que os 

produtos diferenciados como os minilegumes, 

higienizados ou MPs podem atender a 

todas essas tendências, colocando-os como 

produtos top de linha no varejo. E vale a pena 

lembrar que a diversidade e a qualidade dos 

produtos FLV são os pontos que determinam, 

para a maioria dos consumidores, a escolha 

do local do ponto de venda.

A mesma pesquisa de mercado 

demonstrou, ainda, que os principais 

fatores que determinam a compra de um 

produto são: a confiança na marca (42%);  o 

sabor (31%); ser nutritivo e adicionado de 

vitaminas (42%); ser de qualidade (35%); 

ser barato (23%); ter menos agrotóxicos 

(29%) e ter menos conservantes (33%). Esses 

resultados confirmam outras pesquisas 

realizadas no mercado americano, onde os 

produtos MPs (fresh cut), tais como saladas 

pré-lavadas  e embaladas prontas para o 

consumo, aparentam ser os mais saudáveis 

pela ótica dos consumidores. Para dois terços 

dos americanos, o “frescor” é um dos fatores 

mais importantes, assim como a isenção 

de hormônios e antibióticos, o natural e o 

orgânico. 

Finalmente, outro dado interessante é o 

fato de o consumidor brasileiro realizar, em 

média, 4,5 refeições (café da manhã e almoço) 

por semana fora do lar. Os restaurantes 

por quilo representam 27% dos locais mais 

frequentados por essa clientela, seguidos 

pelos fast foods e lanchonetes (19%), 

restaurantes (18%) e padarias (18%). 

Impactos para os Produtores

Produtos de estufas agrícolas e os MPs 

são os que respondem perfeitamente às 

novas tendências da alimentação. No entanto, 

exigem maior tecnologia e conhecimento 

durante a produção e cuidados na 

comercialização. Os tradicionais pequenos e 

médios produtores de FLV que querem entrar 

nesse mercado promissor devem investir em 

formação, em tecnologias e na estratégia de 

comercialização de seus produtos. A venda 

direta aos supermercados é a tendência.

Apenas três grandes redes varejistas 

de supermercados controlam quase 50% 

do mercado do varejo e determinam as 

principais exigências aos produtores em 

termos de qual idade,   padronização 

e  embalagem, regularidade na oferta, preço 

e nota fiscal. As grandes redes varejistas têm 

reduzido sistematicamente o número de seus 

fornecedores baseadas nessas exigências e 

avaliações.

Isso exigirá do produtor o uso de 

tecnologias adequadas, seja na escolha das 

estufas agrícolas e seus equipamentos, seja 

na escolha de variedades adequadas para 

cada mercado e região consumidora. Para 

os produtos de estufa e MPs, o uso mínimo 

de pesticidas e agroquímicos é a regra. 

Hoje, já é possível realizar uma produção 

orgânica com rendimentos comparáveis aos 

de sistemas intensivos tradicionais. Nesse 

mercado, os tratamentos pós-colheita, como 

classificação, limpeza, higienização, pré-

resfriamento, são fundamentais. O produtor 

terá de organizar um local adequado para 

essas operações (packing house ou barracão 

de seleção e embalagem de produtos). No 

caso dos MPs, normas ainda mais severas 

se aplicam. Recomenda-se ao produtor 

se informar adequadamente sobre toda a 

legislação e os cuidados de embalagem e 

conservação antes de iniciar o seu negócio. A  

embalagem adequada ao tipo de produto e 

mercado, a rastreabilidade de todo o sistema 

de produção e o transporte climatizado 

completam as exigências. Além disso, os 

produtores deverão se habituar a avaliações 

periódicas feitas por consultores e empresas 

externos de todo o seu sistema de produção. 

Notas baixas podem significar a perda de um 

cliente importante. 
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entanto, se também for necessário evitar o 
molhamento das plantas, além de proteção 
contra vento, granizo, impacto de chuva, a 
estufa ou os túneis são a melhor opção.

Tanto no caso de estufa como no caso 
de telado, há vários tipos e tecnologias 
descritos a seguir.

Telados — Telas de Sombreamento ou 
Proteção 

Os telados em águas são recomendáveis 
para locais com risco de granizo e os de teto 
reto podem ser utilizados em situações 
onde não há risco de granizo.

O tipo de tela depende do que se 
cultiva e do que se deseja do microclima. 
Também há telas coloridas cuja resposta 
pode ser vantajosa para alguns cultivos 
e, ainda, há malhas térmicas que podem 
reduzir a temperatura da folha durante 
o dia e mantê-la mais aquecida à noite. É 
sempre importante atentar para a altura do 
telado para que as operações com tratores 
ou pessoas sejam possíveis.

Telas de sombreamento: podem ser 
brancas, escuras (pretas ou cinzas), coloridas 
(azuis ou vermelhas), termorefletoras 
(aluminizadas). Nesse caso, a finalidade do 
uso dessas telas está relacionada a fatores, 
como: redução da radiação fotossintética 
(excesso de radiação solar que, no verão, 
é prejudicial a muitas culturas de porte 
baixo); alteração da temperatura do ar e 
do solo; redução da evapotranspiração 
(consequente redução do volume de água 
na irrigação); melhora do rendimento da 
cultura e proteção contra chuvas fortes e de 

granizo. É preciso tomar certos cuidados no 
seu uso, pois, em algumas situações (telas 
muito escuras e com grande capacidade 
de sombreamento), podem afetar o 
desenvolvimento da planta, na assimilação 
de CO² pela fotossíntese (fotoinibição e 
fotorrespiração) e podem causar problemas 
de estiolamento da planta (crescimento 
da planta em altura mais do que deveria, 
gerando enfraquecimento).

O uso de telados de proteção pode 
proteger contra geadas, causadas por 
radiação.

Telas como quebra-vento: importan-
tes em locais onde a incidência de ventos 
é muito forte e pode prejudicar o desenvol-
vimento da planta, pela perda de umidade. 
Seu uso promove um melhor controle da 
temperatura das folhas.

Telas aluminizadas: promovem redu-
ção da temperatura do ambiente e da plan-
ta, melhorando seu rendimento em regiões 
mais quentes e secas, também reduzindo 
a evapotranspiração. Em algumas condi-
ções e desde que instaladas corretamente, 
podem reduzir em até 15°C a temperatura 
ambiente.

Telas coloridas (azul e vermelha): 
agem sobre a planta, principalmente 
sobre as hortaliças folhosas, alterando 
o espectro de luz, transformando esta 
luz em produção agrícola, pois alteram a 
intensidade luminosa, a qualidade da luz 
e a quantidade de energia que chegam as 
plantas, de acordo com a cor utilizada e a 
cultura instalada, além de alterar a radiação, 

quebrando a radiação direta sobre a planta 
e convertendo-a em radiação difusa, que 
estimula a fotossíntese, favorecendo o 
crescimento. As telas vermelhas deixam 
passar pouca luz e reduzem o comprimento 
de ondas azuis, verdes e amarelas, e as telas 
azuis reduzem o comprimento de ondas 
vermelhas. Experimentos mostram que 
as telas vermelhas têm se mostrado boas 
para o cultivo de folhosas, como a alface, 
pois aceleram o seu desenvolvimento, 
proporcionando plantas com maior ganho 
de peso.

Estufas Plásticas

Com relação às estufas, para decidir 
que tipo utilizar, é preciso antever qual será 
o microclima gerado quando ela estiver 
construída. Muitas vezes, aumentando 
o pé-direito ou dispondo de janelas 
superiores frontais no teto das estufas, 
as chamadas janelas zenitais, é possível 
manter o microclima de que a planta 
necessita, porém, dependendo da região 
e das necessidades do cultivo, é preciso 
investir em equipamentos para controle do 
microclima interno.

Nesse caso, o controle mais simples é 
o da intensidade de radiação solar que se 
faz com uma malha de sombreamento. 
As malhas de sombreamento devem 
ser manejadas de forma a serem usadas 
apenas quando a planta está recebendo 
um excesso de energia solar e quando a 
temperatura da estufa está acima do limite 
tolerável, o qual varia de acordo com o 
cultivo. 

Depois que se controla a energia solar 
que é considerada um calor de entrada, 
é que se começa a pensar em controlar 
os calores de saída, o que se faz com 
nebulizadores de água em gotículas muito 
finas que se evaporam, ou com exaustores 
de ar quente ou com os dois juntos.

No entanto, para a realidade 
socioeconômica brasileira, o emprego de 
equipamentos sofisticados e controladores 
ainda se restringe a poucos setores, 
como o de floricultura de vaso, onde o 
valor agregado da produção permite o 
investimento.

Muitas vezes, com um bom projeto de 
estufa, é  possível  cultivar  em  quase  toda 

Telas coloridas: aceleração no desenvolvimento das folhosas

época do ano, utilizando-se a ventilação 
natural e um plástico com propriedades 
térmicas e óticas (luminosidade) adequadas 
para o cultivo.

Recentemente foi lançado um tipo 
de estufa, resultado de um programa 
extensivo de desenvolvimento estrutural 
e de plástico, chamada estufa Wenc que, 
diferente das outras, não leva arcos e 
sim cordoalhas de arame galvanizado 
tensionadas, sendo mais econômica e 
resistente. Ela foi concebida para funcionar 
em clima tropical e não é uma cópia das 
estufas europeias. É a primeira vez que o 
Brasil tem um projeto especial para suas 
condições de ventos, chuvas e relevo, 
com custo ajustado à sua realidade 
socioeconômica, ou seja, preço acessível o 
suficiente para se pagar rapidamente.

Dois diferenciais muito importantes 
da estufa Wenc estão no plástico que se 
usa para ela, o qual mantém a estufa mais 
fresca durante o dia e mais aquecida à 
noite. A resistência mecânica desse tipo de 
plástico também é maior e, na verdade, é o 
que viabiliza a grande economia da estufa, 
pois, com um plástico tão forte, é preciso 
muito menos aço para construí-la. 

Túneis de Cultivo 

Têm como grandes vantagens: 
colheita fora de época, sem a necessidade 
de montar grandes estruturas com as 
estufas; proteção contra insetos e pássaros; 
economia de insumos, além de preservar a 
estrutura do solo, precocidade na colheita, 
aumento na produtividade e obtenção de 
produtos de melhor qualidade. Podemos 
basicamente dividir em dois tipos:

Túneis Altos: possuem uma altura 
média de 1,70 a 2,00m de altura e são 
usados sobre dois a três canteiros. São 
ideais para culturas de porte baixo e 
muito utilizados para adiantar o ciclo em 
culturas tutoradas – vagem, berinjela, 
tomate, abobrinha, pepino e pimentão 
–, principalmente no inverno, pois, 
dependendo da cultura, podem adiantar o 
ciclo em até 60 dias. Têm menores gastos 
de instalação que uma estufa e são, em 
geral, de fácil manejo, pois é possível ficar 
em pé e caminhar dentro dele, porém a sua 
durabilidade é menor. Podem ser usados 

como estufas, aquecendo as plantas no 
inverno e protegendo-as da chuva no 
verão. 

Materiais usados para a cobertura: 
telas de cores claras, escuras, aluminizadas, 
plásticos transparentes e tecido TNT 
aditivado (próprio para agricultura).

Túneis Baixos: possuem, em média, 
entre 0,80m e 1,00m de altura e são usa-
dos sobre um canteiro por vez. São fáceis 
de instalar e manejar, porém devem ser 
manejados pelo lado de fora, nas laterais 
do túnel de cultivo. São de menor custo de 
instalação que os túneis altos, sendo ideais 
para o cultivo de hortaliças folhosas, pois 
têm baixa manutenção, porém a sua dura-
bilidade também é bem menor.

Materiais utilizados para construção 
e cobertura: ferro de construção, arame 
galvanizado n.° 6, bambu, madeira, cano de 

PVC (a durabilidade da cobertura depende 
muito da estrutura utilizada na construção, 
chegando, no caso do bambu, a reduzir 
em 30% a vida útil do plástico). Para sua 
cobertura, podem ser usados os mesmos 
materiais para a cobertura do túnel alto.

Manejo dos Túneis

É necessário promover, constantemen-
te, a ventilação do ambiente, por meio do 
levantamento da lateral da cobertura dos 
túneis; a abertura deve acontecer logo no 
início da manhã, principalmente em dias 
de sol forte e com temperaturas elevadas, 
e também quando a umidade do ar no in-
terior dos túneis for elevada (aparecem go-
tas na superfície do plástico), para evitar a 
condensação do ambiente. O fechamento 
deve acontecer quando há prenúncio de 
geadas, em dias nublados com possibili-
dade de chuva e nas manhãs com muita 
neblina.

Mulching ou Cobertura Morta

Plástico de cor preta, prateada ou branca, bastante fino, que é colocado em toda a 
extensão da superfície do canteiro servindo como uma espécie de “cobertura morta”, 
em que são feitas perfurações para colocar as mudas. Tem várias funções, entre as quais: 
controle do crescimento de ervas daninhas; manutenção da umidade do solo; diminuição 
do número e do tempo das irrigações; auxílio na diminuição da umidade do ar; aumento 
do aproveitamento dos nutrientes; diminuição da incidência e/ou ocorrência de doenças; 
aceleração do desenvolvimento das culturas; e aumento da produtividade (já comprovado 
por vários estudos científicos).

Atualmente algumas culturas, como a do morango, são plantadas, quase que 
exclusivamente, com a sua utilização. 
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Manejo de Ambientes 
Protegidos: Estufas e Casas 
de Vegetação
Antonio Bliska Júnior – Engenheiro Agrônomo – Faculdade de Engenharia Agrícola, Unicamp – bliskajr@feagri.unicamp.br

Estufa é definida como uma estrutu-
ra de proteção ao cultivo de plantas 

com elevado grau de controle do seu am-
biente interno. No Brasil, seu uso limita-se 
quase exclusivamente ao “efeito guarda-
-chuva”. Se considerarmos que a casa de 
vegetação é uma estrutura mais complexa 
que a estufa, cujos recursos permitem um 
total controle dos fatores água, nutrientes, 
luz, temperatura, umidade relativa e con-
centração de CO², seu uso no Brasil é ainda 
mais limitado.

O termo “manejo” é entendido 
como gerenciamento dos fatores de 
desenvolvimento e crescimento das plantas 
por meio dos instrumentos de controle 
disponíveis em um ambiente protegido, 

como janelas, ventiladores, exaustores, 
sistemas de irrigação, aquecimento, 
iluminação e sombreamento, entre outros, 
com o objetivo de interferir de forma 
positiva nas condições ambientais em prol 
do desenvolvimento da cultura.

Em termos comparativos, quando se 
fala em uso de fertilizantes, recordamos o 
preceito da Lei do Mínimo ou Lei de Liebig, 
que declara que o nutriente presente em 
menor quantidade (concentração próxima 
à mínima necessária) tende a ter efeito li-
mitante sobre a planta. O mesmo princípio 
pode ser aplicado aos demais fatores des-
critos no primeiro parágrafo em relação ao 
desenvolvimento da planta.

No entanto, poucos profissionais no 
Brasil têm experiência para interpretar as 
reações fisiológicas das culturas subme-
tidas ao cultivo protegido e manejar ade-
quadamente uma estufa de modo a obter o 
máximo rendimento possível desta. Assim 
é que, por exemplo, as plantas com folhas 
muito espessas podem indicar que a umi-
dade relativa do ambiente está baixa; inter-
nódios longos podem indicar insuficiência 
de luminosidade; ou crescimento lento, 
caracterizar temperaturas baixas.

Finalmente, é preciso lembrar que esses 
parâmetros devem ser considerados do 
ponto de vista fisiológico e também de sua 
viabilidade prática em produção de escala 
comercial. Muitas vezes a implementação 
de um maior controle dos parâmetros 
climáticos pode justificar-se somente numa 
fase do desenvolvimento das plantas. 
Isso explica, por exemplo, a existência 
de produtores especializados somente 

na produção de mudas, vulgarmente 
conhecidos como viveiristas. 

Temperatura

Na região Sul do País ou em climas de 
altitude, principalmente, o acúmulo de ca-
lor, proporcionado pelas estufas, viabiliza a 
produção fora de época, além de abreviar 
o ciclo da cultura. Nas demais regiões, o 
excesso de calor e as altas temperaturas 
alcançadas no interior da estufa serão os 
principais obstáculos ao cultivo, uma vez 
que a planta cessa a atividade fotossinté-
tica nessas condições. Para trabalhar com 
condições extremas de climas tão diversos, 
o técnico, ou empresário agrícola, deve 
ter noções básicas de ventilação e, se ti-
ver interesse, aprofundar-se no estudo de 
cálculo de carga térmica para maximizar 
o uso do cultivo protegido. Por exemplo, 
uma edificação orientada em relação ao 
Sol no sentido leste-oeste recebe somente 
74% da radiação solar do mesmo edifício 
orientado no sentido norte-sul. A seguir 
veremos algumas relações mais práticas e 
de fácil aplicação para estufas de pequeno 
porte e de baixa tecnologia de controle 
ambiental.

No trabalho com estufas, o produtor/
empresário deve estar consciente da ne-
cessidade de possuir, pelo menos, um ter-
mômetro de “máxima e de mínima”. Com 
ele é possível coletar dados regularmen-
te quanto às condições de temperatura 
da cultura no interior da estufa. De posse 
desses valores de temperatura, poderá 
aplicá-los à equação abaixo, para saber se 
as plantas estão realizando fotossíntese, ou 
seja, trabalho. Apenas como ilustração, a 
temperatura de 35ºC  já é  limitante  para  a 

grande maioria das plantas cultivadas, ex-
ceção feita aos cáctus ornamentais. 

Onde:

Tm = temperatura média (ºC)

Tmáx = temperatura máxima (ºC)

Tmín = temperatura mínima (ºC)

T9 = temperatura às 9 horas (ºC)

 T21 = temperatura às 21 horas (ºC)

Ventilação

Para trabalhar com a cultura dentro de 
valores adequados de temperatura, umida-
de etc., a estufa precisa estar equipada com 
janelas nas laterais e no telhado (também 
conhecida por janela zenital ou lanternim), 
de acordo com a porcentagem de ventila-
ção (V%) descrita na equação abaixo, de 
valor mínimo igual a 30%. 

Por superfície da estufa subentende-se 
a área das paredes frontais, laterais e do te-
lhado, ou seja, a superfície recoberta com 
plástico. 

Além desse, outro critério, o volumé-
trico, também deve ser observado. Ele 
consiste na relação prática de m³/m² , ou 
seja, volume de ar em relação à superfície 
da estufa (neste caso, piso da estufa). Deve 
ser, no mínimo, de 3m³ (de ar) por 1m² (de 
área coberta). Isso equivale a dizer que o 
pé-direito de uma estufa, na calha, deve ser 
superior a 2,80m. Atualmente, mesmo em 
regiões de clima temperado, a tendência 
tem sido trabalhar com maiores volumes 
de ar que possibilitam menor variação de 
temperatura com um manejo adequado. 

Luz e Material de Cobertura

No início do século passado, as primeiras 
estufas construídas na Europa com o uso 
do vidro permitiam a máxima passagem de 
radiação solar e luminosidade de acordo 
com a transparência do mesmo. O advento 
do filme plástico permitiu a expansão 
do Cultivo Protegido a outras regiões e 
em diversos climas em todo o mundo, 
principalmente a partir das décadas de 
1950 e 1960. Nos dias de hoje, com o uso 

dos plásticos modernos e estruturas de 
ambiente protegido sofisticadas, podemos 
alterar não só a quantidade e a qualidade 
da luz incidente sobre as plantas cultivadas, 
mas também praticamente todas as 
condições climáticas. Historicamente, essa 
evolução do plástico para uso em cobertura 
de estufas pode ser resumida assim:

No Brasil, a oferta no mercado de ma-
teriais de cobertura diversos, quer sejam 
produzidos no País ou pela entrada de pro-
dutos importados, tende a beneficiar os 
usuários, não só pelo aspecto econômico, 
mas também técnico. Mais uma vez, a per-
feita caracterização da necessidade de luz 
da cultura vai ser fundamental na escolha 
do plástico e/ou tela de recobrimento uti-
lizada. Para tanto, devemos recordar a im-
portância da radiação solar na fotossíntese. 
Como fonte primária de energia, a radiação 
solar utilizada pelas plantas nesse processo 
divide-se em: radiação infravermelha, luz 
visível e radiação ultravioleta. A radiação fo-
tossinteticamente ativa é denominada pela 
sigla PAR (abreviatura da terminologia in-
glesa Photosynthetically Active Radiation).

Além dos tradicionais filmes plásticos 
transparentes de polietileno, estão 
disponíveis ao empresário agrícola filmes 
térmicos coextrusados (multicamadas), 
recomendados para regiões de maior 
exigência de retenção de calor, como nos 
estados do Sul e nas regiões serranas, de 
invernos mais rigorosos. O filme difusor de 
luz, recomendado para culturas de porte 
alto que provocam autossombreamento, 
como tomate, pepino etc., e filmes coloridos, 
como o vermelho, que aumenta a taxa 
fotossintética das plantas, ou o azul, que 
possui ação inibidora do desenvolvimento 
de fungos no interior da estufa (Botrytis e 
Pseudoperonospora cubensis), devem ser 
utilizados segundo as exigências de cada 
espécie cultivada. Plásticos e telas com 
ação inibidora contra insetos também 
estão sendo produzidos industrialmente e 
disponibilizados no mercado. 

1.ª geração — plásticos transparentes com estabili-
zante de U.V. (Ultravioleta — importante para evitar 
a degradação do plástico).
 2.ª geração — introdução de aditivos para retenção 
de ondas longas/aquecimento (Infravermelho) e an-
tigotejamento (anti-fog AF) 
3.ª geração — introdução de filtros óticos de radia-
ção fotossinteticamente ativa (PAR) e fotosseletivos. 

Fonte: Congresso Iberoamericano de Desenvolvimento e 
Aplicação de Plásticos na Agricultura (Cidapa), Espanha, 2009.

Do ponto de vista estritamente 
técnico, os plásticos devem apresentar alta 
resistência à deterioração (durabilidade 
maior que 18 meses), aliada à baixa perda 
de transparência ao longo do tempo e baixa 
aderência de poeira. Para plantas com alta 
exigência de luminosidade, a proporção de 
radiação Vermelha/Infravermelha (R/FR) 
deve ser alta. Já o oposto é necessário às 
plantas cultivadas para ornamentação de 
interiores. Em condições de clima quente, 
é desejável baixa transmissão de radiação 
Infravermelha (750-3.000nm).  

Diante dessas informações podemos 
perceber que realizar de maneira correta 
o manejo do ambiente protegido 
requer conhecimento e apoio técnico 
capacitado, para obtermos o máximo 
rendimento de uma cultura e, dessa forma, 
melhorar o rendimento, a qualidade 
e, por consequência, ter uma melhor 
remuneração financeira. Por isso, no 
momento do planejamento da atividade 
e antes de iniciá-la, é fundamental que 
o produtor busque o auxílio técnico 
profissional e capacite-se, de forma a 
minimizar os erros e o uso inadequado dos 
recursos financeiros. 
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CASA DA AGRICULTURA  DE ATIBAIA
Produção em Ambiente Protegido é parte importante da economia local, gerando renda e emprego no município de Atibaia
Cleusa Pinheiro – Jornalista – CECOR/CATI

A Estância de Atibaia, município de 127 
mil habitantes, localizado há 70km da 

Capital, é conhecida pelo ar limpo, a paisa-
gem com vegetação da Mata Atlântica, o co-
lorido das flores e o sabor do morango, duas 
de suas principais atividades agrícolas.

Nesse cenário, a produção em ambien-
te protegido se destaca como o principal 
instrumento dos produtores rurais dessas 
culturas, para manter a qualidade e a pro-
dutividade. “As primeiras iniciativas com o 
cultivo protegido datam da década de 1960, 
tendo atingido seu auge na década de 1980. 
Atualmente, a expansão da atividade se deve 
à produção em ambiente protegido que gera 
um rendimento maior por hectare; além dis-
so, pequenas áreas são suficientes para uma 
boa produção, sendo esse um fator muito 
importante em virtude do alto custo da ter-
ra na região”, conta o eng.º agr.º Anderson 
Tatsuo Watanabe, responsável pela Casa da 
Agricultura (CA).

divulgando o cultivo de uva em sistema de 
condução em Y, no ambiente protegido e o 
método de produção de mudas de morango 
em ambiente protegido. Também estamos 
orientando os produtores sobre as técnicas 
de utilização do túnel baixo no cultivo do mo-
rango”, informa Anderson.

Com uma agropecuária diversificada, 
Atibaia tem implementado ações conjuntas 
entre os poderes públicos municipal e esta-
dual e os produtores organizados. Segundo 
o prefeito, José Bernardo Denig, fortalecer o 
meio rural é gerar mais desenvolvimento para 
o município. “Atibaia possui uma diversidade 
imensa, entre culturas vegetais e criações de 
animais, por isso temos como política ofere-
cer condições e incentivar a permanência do 
produtor rural no campo”, salienta o prefeito, 
acrescentando que as culturas de ambiente 
protegido (flores e morango) geram dez em-
pregos diretos a cada um hectare e as frutas 
de caroço, outra atividade importante, gera 
em média seis, o que corrobora para que se-
jam adotadas ações para desenvolver ainda 
mais esses segmentos, ressaltando a eficiente 
parceria com a CATI, para a consolidação das 
ações.

Outro fator importante para o forta-
lecimento da agropecuária no município 
é a atuação do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural. “Nosso papel é fazer 
a representação política dos produtores e 
fiscalizar a implementação de ações de po-
líticas públicas que fortaleçam as atividades 
agropecuárias”, salienta Antonio Donizetti de 
Oliveira, presidente do Conselho, que atesta 
a eficiência da Casa da Agricultura. “Ela tem 
cumprido seu papel, mas com certeza o aten-
dimento precisa ser ampliado, por isso temos 
reivindicado a contratação de mais técnicos”.

Associação de Produtores
de Morango e Hortifrutigranjeiros de

Atibaia, Jarinu e Região

A associação tem mais de 100 associa-
dos, sendo 40 produtores de morango. Há 

três anos, a associa-
ção fez uma reivindi-
cação à Secretaria de 
Agricultura para que 
a CATI desenvolvesse 
matrizeiros de moran-
go. “O maior problema 
do produtor de moran-
go é aquisição de mu-
das de qualidade. Com 
a produção de matrizei-
ros pelo Departamento 
de Sementes, Mudas e 
Matrizes da CATI, temos 
obtido mudas de exce-
lente qualidade, o que resolveu não apenas o 
nosso problema, mas o de produtores de ou-
tras regiões também”, esclarece Osvaldo José 
Maziero, presidente da associação. 

Segundo Mário Yassuo Inui, vice-presi-
dente da associação, foram produzidas cerca 
de 100 mil mudas (a partir dos matrizeiros da 
CATI), comercializadas a preço de custo para 
os associados. “Nos últimos anos, houve uma 
redução na área de produção de morango por 
conta de doenças. Com as novas tecnologias, 
principalmente de ambiente protegido, e as 
mudas com qualidade certificada, podemos 
ampliar a produção, que hoje é de cerca de 
cinco milhões de pés de morango em Atibaia 
e Jarinu”, destaca ele, dizendo que até 2012 
o objetivo é produzir um milhão de mudas a 
partir dos matrizeiros da CATI.

Experiência de produtor. Mário Inui também 
é produtor de morango 
(e flores), desde 1969. 
Nos últimos anos, tem 
feito testes com o plantio 
de morango em vaso em 
estufa. “Tenho cerca de 
2.500 pés de morango 
em vaso em um sistema 
de substrato com fer-
tirrigação sem contato 
com o solo. Atestei que  é  
possível  reduzir o uso de 

Apesar da pequena equipe, formada pelo 
agrônomo, o méd. vet. José Antonio Adami, o 
oficial administrativo, Luiz Arnaldo Nogueira 
Moreno, e auxiliar de serviços gerais, Valéria 
Ap. de Souza Lima, a Casa da Agricultura 
tem sido referência para os produtores do 
município que procuram esclarecer dúvidas 
sobre as principais culturas e criações e bus-
cam acesso ao crédito. “Além disso, estamos 
atuando fortemente com um projeto de uso 
correto de agrotóxicos (ver box). Em conjunto 
com a Casa da Agricultura de Jarinu, estamos 

Parte da equipe da CA: méd. vet. José Antonio Adami, 
eng.o agr.o Anderson Tatsuo Watanabe e o oficial

administrativo, Luiz Arnaldo Nogueira Moreno

agrotóxicos, fazer a irrigação de forma locali-
zada e melhorar a higienização das plantas”, 
esclarece o produtor, que adota as normas 
da Produção Integrada de Morango, que tem 
sido implementada em Atibaia, por meio 
de capacitações realizadas em parceria pela 
Embrapa Meio Ambiente, a CATI e Associação. 

liças e morango. “Fiz a opção pela agricultura 
orgânica, pois quero ter mais saúde e oferecer 
produtos mais saudáveis para os consumido-
res. E poder fazer isso em um ambiente que 
garante a produção e prolonga o período de 
colheita, com maior higiene, é muito bom”, 
ressalta o produtor que, atualmente, tem cer-
ca de cinco mil pés de morango em três estu-
fas e uma grande produção de folhosas como 
alface, rúcula, agrião e couve.”, ressalta o pro-
dutor,  que atualmente, gera cinco empregos 
diretos, mas em futuro próximo, pretende ar-
rendar toda a área da propriedade e contratar 
mais 10 funcionários.

Flores em ambiente protegido
Em áreas pequenas, médias e grandes, o 

colorido e o perfume das flores de diversas es-
pécies, que vão do crisântemo às rosas, se es-
palham por centenas de estufas  distribuídas 
pela zona rural de Atibaia. Seja em estruturas 
simples, como as estufas do tipo Londrina, 
usadas por agricultores familiares, seja em 
grandes estruturas metálicas com sistemas 
de climatização e controle de luminosidade, o 

cultivo de flores é uma das principais ativida-

des geradoras de renda e emprego no meio 

rural. “Segundo dados do Lupa, censo reali-

zado pela CATI, temos 267 Unidades de Pro-

dução Agropecuária que cultivam flores, das 

quais 206 utilizam o cultivo protegido em mais 

de 800 hectares. A produção se divide em flo-

res de vaso, corte e forração (plantas usadas 

em paisagismo)”, informa o agrônomo da CA.

Um exemplo de que a tecnologia aliada 

à dedicação transforma produtores em em-

presários é o da família Shinkawa, que possui 

três propriedades (duas em Atibaia e uma em 

Holambra), onde cultivam flores de vasos, 

sendo o carro-chefe o crisântemo. “Nas três 

propriedades temos 72 mil metros quadrados 

de estufas e uma produção semanal de 180 

mil vasos de várias flores, sendo a principal  

crisântemo, tendo também uma produção de 

ciclâmen, poinsétia e outras, cultivadas com 

tecnologia de escurecimento artificial e plan-

tio em mesa de arame com sistema de gote-

jamento”, informa Cláudio Flávio de Andrade, 

administrador do sítio de Atibaia. 

“O trabalhador rural é a pessoa mais im-
portante para o setor agrícola e o manejo ina-
dequado de agrotóxicos, seja pela exposição 
ao uso incorreto dos produtos seja pelo não 
uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), pode trazer graves problemas para a 
sua saúde”. Com essa visão, o méd. vet. da CA, 
José Antonio Adami, define o que motivou a 
implantação do Programa de Saúde e Segu-
rança do Trabalhador Rural. “Nosso objetivo é 
melhorar a qualidade de vida e a saúde des-
ses trabalhadores”.    

Fruto de parceria entre a Casa da 
Agricultura, a Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria de Saúde, e a Unicamp, o 
Programa tem obtido resultados positivos e 
contribuído para que diminua a contamina-
ção dos produtores e os gastos com o trata-
mento pelo sistema público de saúde. “Nosso 

trabalho é preventivo, apesar de a parceria 
com a Unicamp possibilitar o tratamento dos 
doentes”, salienta Celina Abrãao Correia, coor-
denadora de Projetos Especiais da Vigilância 
Epidemiológica, da Secretaria de Saúde, uma 
das responsáveis pelo Programa.

A metodologia aplicada envolve a coleta 
de dados mediante questionários epidemio-
lógicos, palestras nas propriedades, encon-
tros educacionais, envolvendo toda a família. 
Nos Dias de Campo são realizadas consultas 
médicas, coletas de exames de sangue para 
dosagem de acetilcolinesterase (que verifica 
se há intoxicação por agrotóxicos) e palestras. 

Para divulgar mais informações foi elabora-
do em parceria com o Centro de Comunicação 
Rural da CATI, um manual que  pode ser adqui-
rido no site www.cati.sp.gov.br.

Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador Rural

Dados de 2005 a 2010

29 Dias de Campo realizados

1.767 participantes

1.304 produtores examinados pelos médicos 
da Unicamp

393 produtores encaminhados para a 
Unicamp

30 produtores em tratamento
(até o momento)

Família Silva: orgânicos em ambiente protegido 
trouxe renda e qualidade de vida

Produção orgânica em ambiente protegido
Há alguns anos, o produtor Evaristo 

Pereira da Silva, após trabalhar como funcio-
nário na propriedade da empresa Korin de 
produtos orgânicos, arrendou as terras, fican-
do responsável por toda a produção de horta-
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Olerícolas para Cultivo em 
Ambiente Protegido
Sérgio Mitsuo Ishikava – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Bauru/Casa da Agricultura de Piratininga – ca.piratininga@cati.sp.gov.br 
Gilberto Figueiredo – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Mogi das Cruzes/Casa da Agricultura de Guararema – gilberto.figueiredo@cati.sp.gov.br

São diversas as culturas que podem 
s e r  c u l t i v a d a s  e m  a m b i e n t e 

protegido como as plantas ornamentais 
(flores de vaso, corte, plantas tropicais, entre 
outras) e algumas frutas, contudo, no Estado 
de São Paulo, grande parte da área vem 
sendo cultivada com olerícolas (hortaliças), 
tanto por questões de custo/benefício, como 
por tradição e comercialização. Dentre as 
olerícolas de cultivo protegido, as principais 
são pimentão, tomate, pepino, hortaliças 
folhosas (alface, rúcula, cheiro verde ) e 
moranguinho. Vale lembrar que, quanto 
maior o valor agregado que uma cultura 
possa receber em razão de ser cultivada 
em ambiente protegido, melhor retorno ela 
oferecerá ao produtor, por melhor aparência, 
maior produtividade, tamanho e valor 
comercial ou época de plantio diferenciado.

Outro fator de incentivo ao cultivo de 
olerícolas são os programas governamentais, 
como o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), que tratam de aquisições 
feitas pelas Prefeituras diretamente dos 
produtores rurais do município. Esses 
programas, ao longo do tempo, tendem a 
favorecer a expansão desses cultivos em 
várias outras regiões não tradicionais do 
Estado de São Paulo nos próximos anos, 
tornando imprescindível que técnicos e 
produtores rurais se atenham mais a esse 
tipo de cultivo.

Cultivo protegido: clima, solo, escolha 
de cultivares, época de plantio e 
estrutura escolhida são fatores 

determinantes para o sucesso do 
empreendimento

Cada espécie tem melhor adaptação às 
condições edafoclimáticas, de acordo com 
a origem e o centro de “domesticação”. Nos 
últimos anos, a pesquisa vem desenvolvendo 
cultivares com maior capacidade de 
adaptação edafoclimática e mercadológica 
para a olericultura. 

De forma geral, podemos citar, como 
exemplo, o pimentão, o qual apresenta 
condições de desenvolvimento ótimo em 
temperaturas de 20° a 25º C durante o dia e 
de 15° a 18ºC à noite. Para a fecundação das 
flores, é ótima de 25° a 30ºC e a dificuldade de 
pegamento ocorre em temperaturas abaixo 
de 18ºC e acima de 35ºC. Temperaturas 
a b a i x o  d e  1 5 º C  t a m b é m  a f e t a m  o 
desenvolvimento das plantas. Já as culturas 
de pepino e tomate têm comportamento 
semelhante em relação às exigências de 
temperatura.  Mas, sejam quais forem as 
temperaturas, quanto mais próximas das 
condições ideais estiverem no ambiente, 
melhor a plantas se desenvolverão e melhor 
resposta terão em produção. 

Nesse aspecto, com a plasticultura, é 
possível produzir hortaliças em praticamente 
qualquer local, seja muito frio, seja muito 
quente, em virtude da possibilidade de se 
obter um melhor controle do ambiente. O 
ambiente protegido pode controlar, com 
grande precisão, fatores como temperatura, 
umidade, luminosidade, presença de vetores 
e doenças e outros, pois, atualmente, 
é possível automação desse ambiente. 
Entretanto, é preciso que o produtor tenha 
uma compensação financeira em relação aos 
gastos de implantação.

Com a finalidade de maximizar e 
aproveitar o potencial produtivo das 
cultivares, é fundamental o bom preparo 
e manejo nutricional do solo. Culturas de 
maior desenvolvimento radicular e de ciclos 
mais longos exigem solos mais profundos 
e bem drenados, como o pimentão e o 
tomate, ao passo que culturas de menor 
desenvolvimento radicular, como alface, 
pepino e moranginho, necessitam, para uma 
boa produção, de canteiros bem preparados. 
Porém, hoje, como é possível controlar o 
ambiente em cultivo protegido, pode-se 
plantar sem utilização do solo, em vasos, 

slabs (sacos plásticos contendo substrato), 
ou em água, como na hidroponia. Mais 
uma vez, o que irá determinar a utilização 
de uma ou outra tecnologia disponível é o 
valor agregado que o produto irá obter e sua 
melhor remuneração.

Outra vantagem, tanto pelos motivos 
citados como pelo fator mercadológico, 
é que o produtor pode e deve adequar 
corretamente a época de plantio para 
que os produtos obtenham melhor preço, 
antecipando ou atrasando a colheita, de 
forma a fugir dos momentos de grande 
produção das culturas produzidas a “céu 
aberto”. Para que isso ocorra, é preciso 
estar atento à escolha da estrutura, que 
deverá ser adequada às exigências de cada 
cultura. Em estufas, é importante considerar 
a altura do pé direito, o manejo ambiental 
com ventiladores, as telas utilizadas, os 
nebulizadores, os quebra-ventos, os tipos de 
plástico usados na cobertura, seja estrutura 
com túnel alto ou baixo, seja com o uso de 
telas e telados.

 Mercado consumidor: atenção às 
tendências

A comercialização dos produtos é o 
principal fator para a definição das espécies 
e cultivares. A análise das exigências dos 
consumidores em relação à qualidade, 
ao tipo, à embalagem, à apresentação e, 
mais recentemente, a maior preocupação 
com a saúde e facilidade de consumo 
são fatores essenciais para o sucesso do 
empreendimento. 

As mudanças ocorridas com novas 
tendências de consumo são muito rápidas, 
surgindo oportunidades de mercado a todo 
instante. Dessa maneira, é fundamental 
que o produtor esteja atento e informado, 
de modo que conheça profundamente 
as necessidades do consumidor antes de 
escolher a variedade mais adequada, a forma 
de condução do cultivo, o ponto de colheita 

e, até mesmo, o estágio de maturação e cor 
do produto. Essas características sofrem 
mudanças de acordo com a região do 
estado ou do país em que se encontra esse 
consumidor.

O produtor deve fazer questionamentos, 
como: quem são esses compradores; como 
eles se comportam (querem preço, qualida-
de, preço e qualidade juntos, durabilidade 
do produto na prateleira); qual é o momento 
mais favorável para a venda (início, meio ou 
fim de ano); qual dia da semana e, até mes-
mo, o horário em que fazem as compras irão 
influenciar na decisão de plantio. O transpor-
te, a venda, a logística, já que muitos super-
mercados ficam abertos 24 horas e entrepos-
tos comerciais começam a funcionar na ma-
drugada, também são fatores importantes a 
considerar. E, por fim, é necessário saber o 
quanto estão dispostos a pagar pelo produ-
to, como deve ser embalado (em caixas, cai-
xetas, embalagens individuais), a agregação 
de valor que poderá ser feita, as tendências 
de mercado. São as respostas a essas per-
guntas que irão nortear o planejamento do 
produtor em ambiente protegido sobre as 
variedades a serem cultivadas.

Há, ainda, possibilidades e opções de 
produzir e comercializar outros produtos 
diferenciados, como: abobrinhas (colhidas 
precoces e embaladas com as flores); melões 
(tipo net, charentais, pele de sapo etc.); os 

miniprodutos conhecidos como baby hor-
taliças, entre eles a minimelancia (vermelha, 
amarela, sem semente), minimelão (muito 
usado na Europa para ser consumido com 
sorvete dentro), miniabóboras, minitomate; 
plantas aromáticas e condimentares, pimen-
tas cultivadas no solo ou produzidas e co-
mercializadas em vasos; frutas como a uva, 
caqui, atemoia; cogumelos... Enfim, há diver-
sas opções disponíveis no mercado, porém 
exigem estudos prévios e boa análise para 
sua introdução e produção.

Disponibilidade de mão de obra: um 
complicador na produção

A disponibilidade de mão de obra ou a 
falta dela tem se tornado, cada vez mais, um 
complicador na produção principalmente 
em sistemas de produção em ambiente pro-
tegido que exigem melhor qualificação. Em 
alguns casos tem até limitado a implantação 
e/ou a ampliação da atividade. Esse é um dos 
fatores que têm estimulado o uso da mão de 
obra familiar, sendo uma excelente opção 
de atividade para os agricultores familiares. 
Nesse aspecto, a plasticultura tem permitido 
aos jovens permanecer e, em muitos casos, 
retornar à propriedade rural, podendo so-
breviver dela com dignidade e com boa ren-
tabilidade. Pois em áreas pequenas, usando 
culturas de bom valor agregado,  é possível 
ter ganhos superiores aos que esses jovens 
teriam no mercado de trabalho da cidade.

Reflexão

Como em qualquer atividade, há 
diversos pontos que precisam de reflexão, 
os quais envolvem melhorias em toda a 
cadeia produtiva e, pelo grande dinamismo 
dessa atividade, não se referem apenas 
às opções de culturas, mas também 
exigem maior atuação da área de ensino, 
pesquisa e extensão, preenchendo as 
necessidades de informações  existentes, 
bem como o estímulo  aos produtores 
na profissionalização da atividade, com 
melhorias na área de gerenciamento, 
implementação de boas práticas agrícolas 
na produção e a busca contínua por 
informações e conhecimentos que atendam 
a um mercado consumidor cada vez mais 
exigente.

Assim, o ponto-chave da utilização ade-
quada das culturas – sejam quais forem – ao 
ambiente protegido é o conhecimento do 
produtor quanto ao mercado consumidor, 
suas necessidades e exigências, e o trabalho 
em conjunto com outros produtores para a 
obtenção de volume, variedade e forneci-
mento constante de forma a suprir essas ne-
cessidades. Hoje não dá mais para produzir e 
“sair atrás do comprador”, é preciso o cami-
nho inverso: produzir de acordo com o que 
o comprador quer, para o pleno sucesso da 
atividade. 

Cultura Produtividade média (kg) em 
campo aberto (1.000m²)

Produtividade média (kg) em 
ambiente protegido (1.000m²)

Percentual de 
ganho (%)

Comentário

Alface 1.120 (*) 1.960 57,1 Diferença média no período de verão. Há um grande ganho na 
qualidade do produto final

Pimentão 2.500 12.000 480 A produção e o ciclo são bem maiores, com ganhos na qualidade e 
no pós- colheita

Pepino 4.400 26.000 590 Além da produtividade, o pepino tipo japonês tem qualidade muito 
superior

Tomate 16.500 39.000 236,4 Alguns tipos de tomate, como o cereja e o grape, têm sua produção 
muito dificultada em condições de campo aberto

Fonte: Agrianual 2010 – FNP (*) Dados estimados para época de verão, considerando perdas na ordem de 40% em relação à média anual.

Rentabilidade em Ambiente Protegido

O retorno financeiro e produtivo obtido com o cultivo protegido irá depender de diversos fatores, alguns inerentes à vontade do produtor, 
como safra e entressafra, ou seja, de acordo com a variação estacional de preços ao longo do ano que decorre de períodos de oferta e procura. 
Listamos as olerícolas mais comuns e os períodos em que são obtidas as melhores cotações.

• Pimentão – Melhores médias de preço coincidem com períodos de altas temperaturas e, principalmente, de alta incidência pluviométrica e 
em períodos de temperaturas mais baixas do ano.
• Tomate – Nos períodos de chuvas e, em menor intensidade, nos períodos de temperaturas mais baixas.
• Pepino – Nos períodos de temperaturas mais baixas.
• Alface – No verão, com altas temperaturas e chuvas.

Ganhos de produtividade e qualidade em produções em campo aberto e em ambiente protegido em sistema de túnel alto com cobertura plástica

Os valores dessa tabela podem apresentar grande variação de acordo com os diversos fatores produtivos como manejo, cultivar, região, 
entre outros. De modo geral, o cultivo em ambiente protegido tem um custo final por unidade de produto inferior ao do cultivo tradicional, em 
virtude de melhor produtividade e controle na utilização dos insumos.
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Pós-Colheita de Alimentos Obtidos 
em Ambientes Protegidos
Marina Ribeiro do Val – Engenheira Agrônoma, pós-graduada em Biotecnologia de Alimentos – Natis Consultoria e Coordenação do Curso 
Alimentos Perecíveis – Unitau – marina.val@uol.com.br

Em época de verdadeira obsessão pelo controle do peso e 
pelo aspecto físico, existe sempre um grande mercado remu-

nerador para novidades que tratem de alimentos saudáveis, agradá-
veis ao paladar, ao olfato e à visão e que contribuam para as dietas, 
contexto em que se insere uma hortifruticultura pronta a oferecer 
variedade e qualidade.  Haja vista as listas de itens dos supermer-
cados crescentes ao longo do tempo e os mais variados pratos dos 
restaurantes.

Existe, principalmente em virtude da plasticultura ou cultivo 
protegido, a expectativa de encontrar frutas, verduras e legumes du-
rante o ano todo. A tecnologia de produção vegetal em ambiente 
protegido está disponível e globalizada. 

Independentemente do tipo, as estufas concentram elevado nú-
mero de plantas, promovendo maior risco de contaminações com-
parado ao cultivo no campo e, como consequência, exigem controle 
rigoroso das condições dos ambientes interno e externo. 

No Brasil, as principais técnicas a ser desenvolvidas, em larga es-
cala,  são os cuidados básicos pós-colheita. Esses procedimentos po-
dem reduzir drasticamente as perdas e aumentar consideravelmente 
a produtividade e a competitividade de mercado dos produtos. 

As características da célula vegetal são mantidas em ambientes 
com umidade do ar entre 85% e 95%.  As frutas, as verduras e os le-
gumes nessas condições mantêm o padrão de qualidade (cor, sabor, 
aroma, textura e valor nutricional), resultando em mais tempo de 
“vida de prateleira” para o produto.

É preciso realizar o máximo esforço para preservar a estrutura 
física específica de cada tipo de vegetal. Durante a prática da colhei-
ta, evitar as perdas por injúrias mecânicas, pois, quando ocorrem, 
desencadeiam-se outros processos que terminam em perdas fitopa-
tológicas e fisiológicas e, por consequência, reduz-se a “vida de pra-
teleira” ou shelf life.   

Também, na colheita, manter os cabinhos das solanáceas é a 
principal barreira para evitar entrada de agentes contaminantes e 
deteriorantes - o modo ideal é “selar” o produto, mantendo-o com 
boa sanidade e valor.

Na tabela a seguir são demonstrados os principais danos que 
ocorrem em frutas e hortaliças e a forma de evitá-los. Além de os im-
pactos causarem danos diretos, há o estímulo ao aumento da taxa de 
respiração e produção de etileno que acabam levando à senescência, 
reduzindo a vida útil do produto.

A técnica de pré-resfriamento ou a retirada dos produtos de 
ambientes com temperaturas elevadas imediatamente pós-colheita 
para “retirar o calor da roça”, como, por exemplo, dos morangos, é fator 
determinante para manter a qualidade em toda cadeia do produto, 
da colheita até a comercialização e a mesa do consumidor. A textura 
delicada do morango, se exposta às oscilações de temperatura, 
poderá resultar em perdas fisiológicas. 

O cloro é um ótimo sanitizante e lavar sempre o produto com 
água clorada é um importante controle fitossanitário.

De modo geral, manter os vegetais após colhidos em ambientes 
com temperatura entre 5° e 10ºC  evita muitas perdas fitopatológicas.  
Essa faixa de temperatura não oferece condições ideais para o 
desenvolvimento da maioria dos fungos e bactérias, principais  
agentes contaminantes e deteriorantes. 

Causas de Perdas Meios de Prevenção

Esmagamento Colheita e manuseio cuidadosos, embalagem protetora.

Apodrecimento Manter a casca intacta, boa sanidade, armazenamento 
a frio.

Senescência Armazenamento a frio, comercialização imediata, 
processamento em produto estável.

Murchamento Manter em ambiente com elevada umidade relativa.
Fonte: Chitarra e Chitarra, 1990. In: Martins, C.R. e Farias, R.M. Causas de perdas, meios de prevenção. Revista 
da Faculdade Zoot. Vet. Agro, PUC Rio Grande do Sul, v. 9 (n.1), p. 20-32. 2002.

A utilização de embalagens adequadas é outro fator a conside-
rar.  Elas protegem o produto contra danos posteriores, facilitam a 
logística e o transporte por meio de sistemas paletizados de carga, 
promove a relação custo/benefício, gerando maior economia no pro-
cesso, e oferece a possibilidade de o produto ser colocado na gôndo-
la do supermercado dentro da própria embalagem, a fim de evitar 
seu manuseio.

A nova geração de consumidores tem acesso a todas as informa-
ções sobre saúde e qualidade de vida de forma imediata, não está 
apenas preocupada com os aspectos econômicos na hora da com-
pra, mas também em saber a origem dos produtos que nutrirão seus 
organismos.

Satisfazer as necessidades do consumidor não é só garantir que 
o produto tenha bom sabor e boa apresentação. É importante a ga-
rantia de qualidade referente à saúde, aos processos de produção e 
ao tratamento do produto do campo até a mesa. 

Fonte: Soares, A.G. Perdas pós-colheita de frutas e hortaliças. Embrapa, Fórum Agronegócios da 
Unicamp 2009.  In: Mello G.C.S; Julião L. e Tapetti L. Revista Hortifruti Brasil, Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, p.12 - jan./fev. de 2011.

Padrão Internacional na Oferta 
de Mudas de Morangueiro a 
partir de 2012

Rafael Baeta – Engenheiro Agrônomo – Departamento de Sementes Mudas e Matrizes/CATI  
baeta@cati.sp.gov.br

O morango (Fragaria x ananassa Duch) 
é a espécie do grupo das pequenas 

frutas que tem maior expressão econômica. A 
grande demanda de mão de obra, o elevado 
rendimento por área, além do alto valor 
de produção fazem com que a cultura do 
morangueiro seja de extrema importância 
social, sendo praticada por pequenos 
produtores rurais que utilizam mão de obra 
familiar durante todo o ciclo da cultura. 
Cerca de 70% dessa produção destina-se ao 
mercado interno de fruta fresca. 

Uma pesquisa realizada pela Embrapa 
Meio Ambiente com produtores tradicionais 
na região de Atibaia e Jarinu deixou claro que, 
na percepção dos produtores, a qualidade do 
material propagativo (mudas e matrizes) é, 
hoje, o maior entrave técnico na cultura do 
morangueiro.

A demanda por matrizes de morangueiro 
de alto padrão genético e sanitário, a falta de 
qualidade desse tipo de material ofertado 
no Estado de São Paulo e a necessidade 
de reorganização da cadeia produtiva de 
mudas e matrizes levaram a Associação de 
Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros 
de Atibaia, Jarinu e Região a recorrer à 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
de São Paulo, que prontamente atendeu 
aos pedidos feitos pela associação. Após a 
elaboração de um projeto técnico, a CATI, 
por meio do Departamento de Sementes 
Mudas e Matrizes (DSMM/CATI), iniciou, 
em 2009, um trabalho de reestruturação 
de infraestrutura para adequação da sua 
Unidade de Propagação In-Vitro, na cidade 
de Tietê, visando à produção de matrizes de 
morangueiro.

Após projetos pilotos e entrega de 40 mil 
matrizes aos produtores dessa associação, o 
DSMM/CATI assumiu como meta implantar, 
em três anos, o protocolo de produção de 
matrizes de morangueiro descrito pelo Guide 

to Strawberry Clean Plant Program, formulado 
pela Foundation Plant Services (FPS), órgão 
ligado à Universidade da Califórnia em 
Davis, CA (USA). Para tanto, investimentos 
foram empregados no intuito de montar um 
matrizeiro em moldes internacionais. 

Para desenvolver o protocolo foi 
necessária a construção de duas casas de 
vegetação que atendessem às necessidades 
peculiares da guarda de matrizes básicas. 
As casas de vegetação construídas em 
policarbonato contam com antecâmara e 
pedilúvio. As instalações são dotadas, ainda, 
com modernos sistemas de aquecimento/
resfriamento (PAD/FAN), além de um sistema 
extra de aquecimento. A irrigação por 
gotejamento é automatizada, possuindo 
tecnologia para a prática de fertirrigação. 
Há, também, um sistema para o controle de 
fotoperíodo. 

De posse desses recursos os técnicos 
do DSMM/CATI podem manejar os estádios 
de vegetação das matrizes de morangueiro, 
por meio da temperatura e do fotoperíodo. 
Isso permite que a planta esteja sempre 
vegetando e emitindo estolões, que são as 
partes da matriz de onde se retira o tecido 
meristemático que será trabalhado no 

interior da Unidade de Propagação In-Vitro, 
reduzindo, assim, a floração e a frutificação, 
que levam ao desgaste das plantas matrizes.

Antes de iniciar os trabalhos de 
micropropagação, a termoterapia é indicada 
como tratamento adicional, conforme o 
guia da FPS, dando maior garantia quanto à 
indexação das plantas e, em caso de eventual 
contaminação patogênica, atenua potenciais 
perdas e disseminações. A garantia da 
qualidade fitossanitária do material só pode 
ser assegurada com o emprego de casas de 
vegetação.

Todas essas ações visam embasar a 
formação de uma rede oficial de multiplicação 
de material de propagação de morangueiro 
a ser lançada no início de 2012. Essa rede 
de multiplicação será constituída pelo 
governo do Estado, por intermédio da CATI, 
e pela iniciativa privada, por meio de viveiros 
cooperadores que receberão matrizes de 
segunda e terceira gerações vindas do DSMM. 
Esses viveiros particulares serão selecionados 
e auditados pela CATI, seguindo critérios 
legais e técnicos. Dessa forma, a organização 
da cadeia será mantida a curto e médio 
prazos, pelo fornecimento de matrizes de 
qualidade superior ao dos demais viveiristas 
do Estado de São Paulo. 

O levantamento Censitário 
das Unidades de Produção 

Agropecuária do Estado 
de São Paulo (LUPA), 

realizado nos anos de 
2007 e 2008 pela CATI, 
revelou que o Estado 

possui 402 propriedades 
rurais trabalhando com a 
cultura do morangueiro, 

aproximadamente 
815 hectares, com 

produção na casa das 
18 mil toneladas da 

fruta, representando um 
mercado na faixa dos

 R$ 75 milhões.
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Crédito para o Ambiente 
Protegido

Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – Assessoria de Gestão de Políticas Públicas (CATI) 
amgrassi@cati.sp.gov.br

O cultivo em ambiente protegido 
é uma atividade que exige um 

investimento muito grande. A construção 
de estufas e viveiros, a instalação de 
sistemas de irrigação ou fertirrigação 
etc. despendem do produtor somas 
consideráveis de recursos. Para auxiliá-lo 
encontram-se à disposição várias linhas 
de crédito, tanto para os investimentos 
em infraestrutura quanto para custear o 
desenvolvimento da cultura implantada.

PRONAF

O agricultor familiar que se enquadrar 
no Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf ) tem à sua 
disposição linhas de financiamento que 
podem ser utilizadas na construção e/ou 
manutenção da infraestrutura de produção 
em ambiente protegido, bem como custear 
os insumos para o desenvolvimento de 
suas culturas.

Entre as principais linhas de 
financiamento do Pronaf, podemos 
destacar:

Linha Montante Juros*

Pronaf 
Custeio

Até 
R$50.000,00

De 1,5% a 
4,5% a.a.**

Pronaf 
Investimento

Até 
R$50.000,00

De 1% a 
4%a.a.

Pronaf Mais 
Alimento

De R$10.000,00 
até 

R$130.000,00

2%a.a.

Pronaf 
Mulher***

Até 
R$50.000,00

De 1% a 
4% a.a.

Pronaf 
Jovem***

Até 
R$10.000,00

1%a.a.

* A taxa de juros é variável de acordo com o montante 
financiado.
** a.a. – ao ano.
*** As linhas Pronaf Mulher e Pronaf Jovem se destinam a 
investimento para atividades agropecuárias de interesse da 
mulher agricultora e do jovem agricultor respectivamente. 

PRONAMP
O Programa Nacional de Apoio ao Médio 

Produtor Rural (Pronamp) disponibiliza 
para as atividades dos produtores rurais 
duas linhas de crédito, sendo uma para 
custeio e outra para investimento (é 
necessário enquadramento no programa).

Essas linhas podem financiar a construção 
e a manutenção da infraestrutura e também 
os custos da produção em ambiente 
protegido.

Para o custeio são disponibilizados até 
R$ 275 mil por ano agrícola, já no caso do 
investimento, até R$ 200 mil, sendo os juros 
de 6,25% ao ano.

FEAP

A Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo (SAA), 
por meio do Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap), disponibiliza 
aos produtores rurais paulistas duas linhas 
de financiamento direcionadas ao cultivo 
em ambiente protegido:

1. Olericultura em Ambiente Protegido 
– essa linha disponibiliza recursos para a 
construção de estufas de 500m² a 1.000m² 
ou de outros sistemas de proteção com o 
uso da plasticultura (túnel baixo e alto), 
bem como telados de “sombrite” ou tela 
aluminizada e sistema de irrigação por 
gotejamento. O produtor pode financiar 
até R$ 50 mil, sendo até R$ 42 mil para a 
estrutura da estufa e até R$ 8 mil para o 
sistema de irrigação por gotejamento.
2. Produção de Mudas Cítricas em 
Ambiente Protegido – essa linha 
disponibiliza recursos para a construção de 
viveiros telados com área mínima de 715m² 
e de sementeiras de 100m², equipamentos 
de irrigação por gotejamento e material 
para a produção de mudas. Só poderão 
solicitar o financiamento dessa linha os 
produtores de mudas cítricas já registrados 
na SAA, sendo o teto de financiamento de 

R$ 35 mil por produtor viveirista. Nas duas 
linhas de financiamento a taxa de juros é 
de 3% ao ano.

Custeio Agrícola Tradicional

O custeio agrícola tradicional 
disponibiliza recursos de até R$ 200 
mil para as culturas tradicionalmente 
exploradas em ambiente protegido, com 
exceção quando se tratar de fruticultura, 
quando o valor disponível pode chegar 
a R$ 650 mil. Os juros cobrados para essa 
operação são de 6,75% ao ano.

 Investimento Agropecuário Tradicional

O  i nve s t i m e nto  a gro p e c u á r i o 
tradicional oferece recursos destinados 
ao f inanciamento de máquinas, 
equipamentos, implementos, caminhões, 
carrocerias, lavouras de cana-de-açúcar, 
animais, obras de irrigação, açudagem, 
recuperação do solo, construção, reformas 
ou ampliação de  armazéns, silos, galpões 
e outras instalações permanentes entre 
outros itens. 

O limite de financiamento depende 
do item a ser financiado e é determinado 
mediante projeto técnico, sendo a taxa de 
juros de 6,75% ao ano.

BNDES

O BNDES coloca à disposição 
do produtor uma série de linhas de 
financiamento, entretanto, para a atividade 
de cultivo em ambiente protegido, as mais 
interessantes são:

• BNDES Automático Agropecuário;
• Moderagro Fruta;
• Moderagro Desenvolvimento e Defesa 
Animal;
• Propflora;
• Moderinfra.

Para mais detalhes sobre as linhas de 
financiamento destinadas ao cultivo em 
ambiente protegido, procure o técnico da 
Casa da Agricultura de seu município.

Análise Econômica do Cultivo 
em Ambiente Protegido
Maximiliano Miura – Pesquisador Científico  – Instituto de Economia Agrícola (IEA) – miuramax@iea.sp.gov.br
Gilberto Figueiredo – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Mogi das Cruzes/Casa da Agricultura de Guararema 
gilberto.figueiredo@cati.sp.gov.br

O clima é um fator primordial que 
influencia a produção agrícola. No 

verão, as chuvas demasiadas danificam as 
plantas e criam condições favoráveis para 
o aparecimento de doenças, atrapalhando 
a produção, sendo a época de maiores 
preços dos produtos hortícolas pela falta de 
oferta para abastecimento. Por outro lado, 
o frio e os ventos do inverno prolongam o 
ciclo dessas culturas, desprogramando a 
produção e causando grandes prejuízos 
econômicos. Podemos citar, ainda, a 
valorização da terra que eleva o custo 
de oportunidade, tornando o aumento 
da produtividade ferramenta essencial à 
manutenção da atividade agrícola.

O agronegócio possui características 
peculiares que dificultam a produção e 
aumentam os riscos, necessitando de 
uma postura profissional por parte do 
empresário rural. O setor rural, assim 
como outros setores da economia, está 
cada vez mais competitivo, tornando-se 
indispensável que o empresário rural seja 
um profissional com uma visão ampliada 
de seu empreendimento. As novas 
tendências de mercado apontam para 
uma redução do número de empresas que 
trabalham no setor produtivo, exigindo 
das que permanecerem maior habilidade 
e competência na gestão de seus negócios 
(Souza et al., A administração da fazenda, São 
Paulo: Globo, 1999).

Para auxiliar os produtores nessas 
questões, lançamos o cultivo protegido 
como ferramenta de controle e atenuação 
das diversidades climáticas. Tal cultivo 
caracteriza-se pela construção de uma estufa 
agrícola, para a proteção das plantas contra 
as agruras dos agentes meteorológicos, que 
permita a passagem da luz, essencial para 
a fotossíntese e o crescimento das plantas. 
Oferece, ainda, uma barreira térmica para 
grandes oscilações da temperatura e uma 
barreira física contra o excesso de água das 

chuvas. Trata-se de um sistema de produção 
agrícola especializado, que possibilita o 
controle das condições edafoclimáticas, 
como temperatura, umidade do ar, radiação, 
solo, vento.  O cultivo protegido, entre 
outras vantagens, possibilita diminuir 
a sazonalidade na oferta e melhorar a 
qualidade das hortaliças. No entanto, 
constitui-se em tecnologia de elevado custo, 
que pode ser atenuado com o aumento na 
eficiência do uso da área protegida. 

Entretanto, para util izar essa 
ferramenta, o produtor deve fazer alguns 
questionamentos:

• Tenho experiência e conhecimento 
suficientes nessa atividade?

• Tenho recursos financeiros suficientes? 
• Qual o tamanho do mercado e qual a 
distância até o mercado consumidor? 

• A venda será direta ao consumidor, no 
varejo ou no atacado?

• Qual o tamanho da concorrência?

Ao responder a esses questionamentos, 
o produtor rural terá dados para realizar 
um planejamento que envolva análise 
econômica (investimentos necessários, 
custos de produção, valor de venda e 
retorno de capital), administrativa, bem 
como logística de transporte e comercial 
da atividade, uma vez que os investimentos 

iniciais são, muitas vezes, altos e é preciso 
ter certeza de que haverá retorno desses 
investimentos.

Atualmente,  o  custo por  metro  quadrado 
de uma estufa plástica  pode variar de 
R$ 12,00 até R$ 70,00 somente na estrutura; 
sendo assim, 1.000m² podem custar entre 
R$ 12 mil e R$ 70 mil, e nos telados o custo 
pode variar entre R$ 5,00 e R$ 9,00 por metro 
quadrado. Em contrapartida, tomando 
como exemplo a alface no momento da 
venda, podemos ter um preço de R$ 0,05 
a R$ 0,25/pé de alface no ambiente aberto, 
enquanto que a produzida em estufa por ter 
melhor qualidade, pode variar entre R$ 0,25 
e R$ 0,50/pé, sendo o custo de produção 
estimado entre R$ 0,10 e 0,15/pé (Furlani, 
Introdução para o cultivo de hortaliça de 
folha pela técnica da hidroponia, IAC, 1998). 
Vemos que a alface cultivada a céu aberto, 
em alguns momentos, representa prejuízo 
ao produtor, nos meses de maior produção, 
como no caso do inverno.

Diante do cenário, “permanecerão no 
setor produtivo apenas as empresas que 
conseguirem produzir em quantidade, 
com qualidade e a custos mais baixos. O 
amadorismo tem menos espaço. (Souza et 
al., 1999) 

Produtividade 

em quilo por 

hectare

Custo de 

insumos 

Total 

(R$)

Custo Fixo 

Total (R$)

Custo por 

quilo

Preço 

médio de 

venda por 

kg (R$)

Lucro 

por kg 

(R$)

Campo 

Aberto

30.000 10.300 5.000 0,51 1,50 0,99

Estufa 140.000 23.300 7.000 0,22 1,50 1,28

Fonte: Emater/DF – 2010

Nesse exemplo, mesmo no caso de os custos do plantio em estufa 
terem sido mais altos que em campo aberto, percebe-se claramente que o 
lucro obtido pelo produtor rural foi maior em razão da maior produtividade 
obtida. Se levarmos em consideração o fator qualidade que, em geral, garante 
melhores preços de venda, o lucro na produção em estufa pode ser bem maior.

Exemplo de custo na cultura do pimentão em estufa e céu aberto
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No sistema de cultivo em ambiente 
protegido, é possível encontrar uma 

maior variedade de produtos agrícolas ao 
longo do ano, principalmente hortaliças e al-
gumas frutas, garantindo, assim, maior oferta 
e mais estabilidade dos preços, tornando-os 
mais acessíveis à população. Apesar de, na 
maioria dos estudos pesquisados, não ter 
sido comprovado um aumento do valor nutri-
cional das hortaliças ou frutas cultivadas em 
ambiente protegido em comparação àquelas 
em cultivo tradicional, os alimentos prote-
gidos oferecem algumas vantagens quando 
o produtor utiliza as técnicas corretas, como  
produção com menos contaminantes, melhor 
aparência dos alimentos gerados e, em vários 
casos, sabor mais acentuado. 

Os alimentos que são mais comumente 
cultivados em ambiente protegido e suas pro-
priedades nutricionais são: 

tomate – vitaminas A e C, vitaminas do com-
plexo B, cálcio e fósforo, potássio, magnésio, 
ferro, fibras e licopeno. 
morango - vitamina C, vitaminas do com-
plexo B, fibras alimentares, cálcio, fósforo, po-
tássio, ferro e antocianina. 
melão e alface – vitaminas do complexo B, 
fibras alimentares e potássio.
hortaliças de folhas verde-escuras – vitami-
nas A e C, ácido fólico, cálcio, ferro, magnésio 
e fibras alimentares.
chicória – os mesmos nutrientes acima 
citados e, também, fibras solúveis e oligos-
sacarídeos não digeríveis, como a inulina.
pimentão – vitaminas C e A, ácido fólico, fi-
bras alimentares, ferro, betacaroteno, biofla-
vonoides e compostos fenólicos.
Brócolis - cálcio, vitamina C, ferro, magnésio 
e bioflavonoides.

A vitamina A colabora na formação dos 
tecidos corporais, protege a pele, a visão, 
mantém os cabelos saudáveis e ajuda a pre-
venir o organismo contra infecções. 

As vitaminas do Complexo B são impor-
tantes para proteção do sistema nervoso, para 

o funcionamento normal dos músculos e do 
coração, para a digestão, respiração das célu-
las e proteção da pele. 

O ácido fólico participa dos processos 
metabólicos, da formação e maturação das 
células na medula óssea (glóbulos brancos e 
vermelhos) e é transportador de carbono na 
formação da hemoglobina. 

A vitamina C aumenta a resistência do or-
ganismo contra infecções, atua na manuten-
ção das células da pele, das gengivas, dos va-
sos sanguíneos e das articulações. Age como 
antioxidante, podendo impedir a formação 
de substâncias cancerígenas. 

O cálcio apresenta como principal função 
a formação do esqueleto humano e é tam-
bém um componente do sangue, sendo ne-
cessário ao processo de coagulação. 

O fósforo é essencial para a formação de 
todas as células do organismo, sendo funda-
mental para os tecidos nervosos. É importan-
te para o desenvolvimento dos músculos e 
ajuda a manter o equilíbrio sanguíneo. 

 O ferro é indispensável ao sangue, aos 
músculos e também ao processo respirató-
rio. A falta pode provocar anemia, cansaço e 
falta de ar. 

O magnésio participa da respiração celu-
lar, desempenha papel importante na trans-
missão do impulso nervoso e na atividade 
neuromuscular e do metabolismo dos ossos.

 O potássio é essencial para a transmissão 
do impulso nervoso, para iniciar contrações e 
movimentos dos músculos, regular batimen-
tos cardíacos e a pressão arterial, também 
importante para a manutenção dos líquidos 
do corpo. 

As fibras contribuem para o bom funcio-
namento dos intestinos, para a prevenção de 
doenças cardíacas e no controle da diabetes. 

Os betacarotenos possuem proprieda-
des antioxidantes que neutralizam os radi-
cais livres, podem auxiliar na prevenção de 
tumores malignos e fortalecem o sistema 
imunológico.

O licopeno possui propriedades antioxi-
dantes que evitam os radicais livres e auxilia 

na prevenção do câncer, principalmente o de 
próstata. É melhor absorvido quando consu-
mido na forma cozida, como os molhos de 
tomate. 

A antocianina também possui ação 
antioxidante, ajuda na redução do colesterol, 
na prevenção do câncer e da aterosclerose.

Os bioflavonoides são pigmentos vege-
tais que possuem propriedades antioxidan-
tes, retardando o envelhecimento e podem 
auxiliar na prevenção de tumores malignos.

Os ácidos fenólicos ajudam a reduzir o 
colesterol, prevenindo as doenças cardíacas, 
além de inibir a formação de nitrosaminas 
cancerígenas.

Em função de todas essas propriedades, 
as hortaliças e as frutas devem estar cada vez 
mais presentes na nossa alimentação diária, 
pois, além de fornecerem vitaminas, mine-
rais e fibras que são indispensáveis à nossa 
saúde, estudos têm comprovado que a in-
gestão frequente desses vegetais contribui 
para a redução da ocorrência ou dos agra-
vos de algumas doenças, principalmente as 
crônicas não transmissíveis, como diabetes, 
câncer, obesidade, hipertensão e doenças 
cardiovasculares. Esses alimentos, aliados 
à proposta de um estilo de vida saudável, 
ausência de fumo, com prática frequente de 
exercícios físicos, baixo consumo de gordu-
ras saturadas e de álcool, contribuem para 
melhorar a nossa disposição física e o de-
sempenho mental, agindo de forma a retar-
dar o envelhecimento e a fortalecer o nosso 
sistema imunológico. 

Têm-se destacado campanhas estratégi-
cas para estimular o consumo de hortaliças 
e frutas, como o Programa 5 ao Dia (cinco 
porções de vegetais ao dia). Concordamos 
com essa recomendação e, sempre que pos-
sível, os vegetais devem ser consumidos crus 
e inteiros para melhor aproveitamento de 
suas propriedades nutricionais. No entanto, 
devem ser servidos de forma variada para 
tornar as preparações bastante atrativas, co-
loridas e saborosas, evitando a monotonia 
alimentar e garantindo o prazer que as pes-
soas sentem pela alimentação saudável.  

A Importância das Hortaliças e 
Frutas na Alimentação
Beatriz Cantusio Pazinato – Nutricionista – Divisão de Extensão Rural/CATI – beatriz@cati.sp.gov.br 

Do Campo para as Gôndolas: o 
que o Mercado Exige dos 
Produtores

Roberta Lage – Jornalista – CECOR/CATI

Para fortalecer o organismo contra 
doenças, a Organização Mundial da 

Saúde recomenda a ingestão de 400g ao dia 
de Frutas, Legumes e Verduras (FLV). No en-
tanto, os brasileiros ainda não consomem essa 
quantidade, porém é fato que o crescimento 
do consumo de alimentos frescos faz com que 
os supermercados reservem um maior espaço 
para a comercialização desses itens. 

As chamadas FLVs representam 16% do 
faturamento dos supermercados comparado 
aos 11% há dez anos, de acordo com pesquisa 
divulgada em 2010 pela Associação Paulista 
de Supermercados (Apas) e realizada pela 
LatinPanel. O estudo também mostrou que 
o gasto médio mensal do brasileiro com con-
sumo desses alimentos cresceu cerca de 30% 
de maio de 2007 para o mesmo mês de 2009 
e que cerca de 37% dos consumidores com-
pram frutas, legumes e verduras em super-
mercado, 23% em feiras e 16% em sacolões.

Seguindo tendência imposta pelo merca-
do, o produtor vem alterando a sua forma de 
produzir e comercializar, sendo o cultivo pro-
tegido uma das técnicas utilizadas pelo agri-
cultor para que ele produza, com qualidade, 
durante todos os dias do ano. Além dos inves-
timentos na implantação de novos sistemas 
de produção, os produtores precisam estar 
atentos às exigências do mercado. “Na hora 
da venda, são exigidas qualidade do produto, 
certificação, rastreabilidade, regularidade no 
fornecimento e preço baixo. Para atender a 
esses requisitos, os produtores precisam não 
só cuidar da terra, como também do plane-
jamento, da administração e da logística de 
sua produção”, afirma o engenheiro agrôno-
mo Renato Augusto Abdo, coordenador de 
agronegócios do Sindicato Rural de Mogi das 
Cruzes. 

Para as grandes redes de supermercado 
outros pontos a serem levados em 
consideração estão relacionados ao mix 
de produtos e à entrega direta feita pelos 
produtores. “A cadeia produtiva de hortaliças 

e frutas é formada numa das pontas por 
uma produção pulverizada, fragmentada 
e sazonal. Na outra ponta, há um varejo 
que precisa do mix de produtos todos os 
dias. Como esses produtos são altamente 
perecíveis, os supermercados passaram a 
recebê-los diretamente e diariamente nas 
lojas, diminuindo a compra das Centrais 
de Abastecimento e melhorando as 
oportunidades dos agricultores familiares”, 
explica Carlos Schmidt, gerente executivo da 
Associação dos Produtores e Distribuidores 
de Horti-fruti do Estado de São Paulo 
(Aphortesp). 

De olho nesse cenário, Eliana Tomita, 
produtora de hortaliças de Salesópolis, 
na região de Mogi das Cruzes, reconhece 
a importância do cultivo protegido. “Sem 
o cultivo em ambiente protegido, não 
conseguiríamos atender a entrega de 
produtos nos momentos fora de safra, 
exigência de continuidade durante todo o 
ano pelo varejo”. Ela também afirma que é 
preciso apresentar diferenciais num mercado 
concorrente. “Para os supermercados, a 
grande vantagem é ter o produto pronto, 
higienizado, entregue com pontualidade 
na porta do estabelecimento. Mas, como a 
oferta é grande, precisamos agregar valor 
ao produto. Além de qualidade e bom 
preço, investimos nas embalagens plásticas 
oxibiodegradáveis, que não degradam o meio 
ambiente”, avalia Eliana. A família conta com 
quatro caminhões que fazem diariamente a 
distribuição dos produtos para 57 clientes na 
grande São Paulo. Dos 8 hectares, 4 mil metros 
quadrados são destinados à hidroponia 
em ambiente protegido, permitindo que a 
família comercialize, por mês, com a ajuda 
de 54 funcionários, cerca de 21 mil unidades 
de folhosas, além da produção em campo 
aberto. 

Com 140 hectares e 100 mil metros qua-
drados de área protegida, a família Hasegawa, 
de Biritiba Mirim, comercializa 2 milhões de 
unidades de hortaliças por mês, das quais 290 
mil unidades são produzidas em ambiente 

protegido. Com uma frota de 15 caminhões 
e 350 funcionários, a família entrega a pro-
dução para 150 lojas espalhadas pela grande 
São Paulo. “O plantio em ambiente protegido 
nos proporciona a possibilidade de obter pro-
dutos melhores, com custo mais baixo, além 
de reduzirmos o risco”, pondera o produtor 
Marcio Hasegawa. Ele também afirma que é 
preciso estar atento às necessidades dos con-
sumidores. “Por isso, desde 2007, iniciamos a 
produção de hortaliças minimamente proces-
sadas, prontas para o consumo”.

Investimento na produção e na pós-co-
lheita não significa, necessariamente, produ-
tos mais caros nas prateleiras.  “Nos últimos 20 
anos, o custo de produção cresceu bastante 
e os preços nos supermercados continuaram 
estáveis. É interessante que o consumidor 
saiba que houve avanços por qualidade e 
produtividade e que, no entanto, esses custos 
não estão sendo agregados no valor final do 
produto”, diz Renato Abdo, do Sindicato Rural.

Portanto, a ideia é estimular, cada vez 
mais, a colocação dos produtos cultivados em 
ambiente protegido no comércio varejista. 
“Sem o ambiente protegido, fica complicada 
a produção das FLVs em regiões distantes do 
cinturão verde da grande São Paulo e  está 
difícil para o pequeno produtor atuar no ata-
cado. Por isso, o varejo é uma tendência. Há 
supermercados e quitandas 
nas pequenas cidades e a 
negociação pode ser feita 
direta com o dono do esta-
belecimento, enaltecendo 
a qualidade do produto 
vindo do ambiente pro-
tegido com melho-
res preços”, afirma 
Carlos Schmidt, da 
Aphortesp. 

Marcio está atento às exigências dos consumidores

Eliana apresenta 
diferenciais 
num mercado 
concorrido
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Produção de Flores: exemplos de 
Holambra e Mogi das Cruzes
Cleusa Pinheiro, Graça D’Auria e Roberta Lage – Jornalistas do CECOR/CATI

O Brasil se destaca na produção 
de flores, com cerca de oito mil 

produtores e nove mil hectares de área 
plantada com alta tecnologia, por floricultores 
que se especializam a cada dia, de acordo 
com informações do Instituto Brasileiro 
de Floricultura (Ibraflor). Outros dados do 
Ibraflor revelam que, no Brasil, o segmento 
é responsável por, aproximadamente, 194 
mil empregos diretos, sendo 49,5% na 
produção; 29% do cultivo de flores e plantas 
ornamentais é feito em ambiente protegido; 
as propriedades têm, em média, 1,5 hectare. 
O Estado de São Paulo é o principal produtor 
do segmento do País, com 70% do cultivo de 
diversos tipos de flores. 

HOLAMBRA
A Estância Turística de Holambra (iniciais 

de Holanda, América e Brasil) detém o título 
de Cidade das Flores, com aproximadamente 
300 produtores, responsáveis por 40% 
da produção nacional de flores e plantas 
ornamentais. A partir da década de 1960, as 
flores e plantas surgiram como uma opção 
rentável para os imigrantes holandeses 
que chegaram no final da década de 1940, 
depois da devastação ocorrida no país pela 
Segunda Guerra Mundial. Técnicas especiais 
de plantio e cultivo, como a produção em 
estufas, trazidas diretamente da Holanda, 
foram determinantes para que a produção 
local atingisse níveis de qualidade altíssimos 
e conquistasse o mercado brasileiro.

Atualmente, além dos imigrantes 
e descendentes de holandeses, muitos 
brasileiros cultivam flores no município.

Associação de Agricultores Familiares de 
Holambra (AFHOL)

Em 2000, 12 famílias se reuniram com o 
objetivo comum de ter o seu próprio pedaço 
de terra para cultivar flores, passando de 
empregados a proprietários. Tiveram acesso 
a um financiamento do Banco da Terra, 
por intermédio do qual adquiriram uma 
gleba de, aproximadamente 23 hectares. 
“Hoje, pouco mais de 10 anos depois, 
temos 12 microempresários e não apenas 
12 produtores; geramos 50 empregos 
diretos e indiretos. Todos os envolvidos no 
Projeto, ao qual denominamos Associação 
de Agricultores Familiares de Holambra, 
entenderam que sem profissionalização 
não se sustenta no mercado de flores”, 
explica José Benedito Dainezi, membro da 
associação.

Os membros da associação fazem a 
comercialização de seus produtos por meio 
da Cooperativa Veiling (ver quadro). “A venda 
é um ponto crucial para o setor de flores. É 
preciso ter garantia de comercialização com 
bons preços e marketing, manutenção do 
padrão de qualidade, com um bom planeja-
mento e gerenciamento da propriedade”, 
ressalta Dainezi, que é proprietário da Flora 

com a maior durabilidade da produção 
e garantia de qualidade, é possível obter 
um percentual a mais na comercialização”, 
esclarece ele, que em sua propriedade 
produz flores e plantas ornamentais, em 
uma área de 4.300m², na qual tem uma 
produção de cerca de dois mil vasos por 
semana. 

De funcionário a produtor de flores que 
gera renda e emprego

Diamante, localizada em uma 
das glebas.

Entre as tecnologias 
adotadas pela associação, o 
produtor destaca a produção 
em ambiente protegido 
como a principal. “O cultivo 
a céu aberto está sujeito às 
intempéries climáticas. Na 
estufa é possível produzir 
o ano todo, adaptando o 
ambiente às necessidades 
de cada espécie. Além disso, 

Cultivo protegido de flores une a família Dainezi 

o produtor, é investir em conhecimento 
técnico e tecnologia, além de muita 
disposição para o trabalho. De acordo com 
ele, os principais cuidados para a obtenção 
de flores com a qualidade e a durabilidade 
que o mercado exige são a manutenção da 
higiene do plantio à colheita, do equilíbrio 
nutricional das plantas, da temperatura 
e da luminosidade adequadas para cada 
espécie, bem como a manutenção de uma 
boa ventilação na estufa. “No trato com as 
violetas, espécie pela qual fiz a opção de 
trabalho, é essencial um acompanhamento 
diário, pois só assim se tem a dimensão real 
do que a planta está necessitando”.

Questionado sobre o principal ganho 
de se trabalhar com flores, Edson ressalta: 
“melhor qualidade de vida pela renda gerada, 
satisfação pessoal e profissional, por cultivar 
um produto de beleza natural, que faz bem 
às pessoas”.

Cooperativa Veiling – Mercado de flor 
prioriza a qualidade e a durabilidade do 

produto 

Responsável por cerca de 45% do 
mercado nacional, a cooperativa Veiling 
Holambra é um dos principais centros 
de comercialização de flores e plantas 
do Brasil. Com cerca de 300 produtores 
e fornecedores da região de Holambra e 
com aproximadamente uma cartela de 500 
clientes de todas as regiões do Brasil e um 
do Uruguai, a cooperativa comercializa, 
por meio de um sistema informatizado de 
leilão, mais de três mil variedades e 500 
espécies de flores de corte, de vaso e plantas 
ornamentais. Em média, são cerca de 250 
milhões de unidades de haste por ano.

 “Hoje, o mercado busca qualidade e, 
por isso, técnicas especiais de plantio e 
cultivo, como a produção em estufas, são 
determinantes para que o produto seja 
bem visto pelos compradores, aliadas ao 
transporte feito de forma profissional, em 
ambientes climatizados”, afirma Carlos 
Godoy, gerente comercial da Veiling 
Holambra, que confirma que a maioria das 
flores comercializadas na cooperativa é 
produzida em ambiente protegido e que 
essas apresentam um diferencial desde a 
tonalidade das cores até a durabilidade do 
produto.  

E o mercado das flores tende a crescer. 
Estima-se que até o fim de 2011 haverá uma 
comercialização de mais de R$ 330 milhões 
em flores e plantas.

Para conseguir um produto diferenciado, 
é preciso conhecimento, dedicação, 
tecnologia e um sistema de produção 
eficiente, requisitos que os produtores de 
Mogi das Cruzes vêm conquistando ao longo 
dos últimos 30 anos e garantindo, com isso, 
um bom mercado. Hoje, a região no entorno 
de Mogi das Cruzes, onde os produtores são 
constantemente capacitados pela Associação 
dos Floricultores da Região da Via Dutra 
(Aflord), representa 85% do mercado de 
orquídeas, as espécies de maior diversidade 
do reino vegetal, conta Carlos Sakamoto, da 
Flora Sakamoto, associado há 12 anos.

A comercialização é própria ou por meio 
da Cooperativa Agrícola Flores de São Paulo, 
mais conhecida como SP-Flores. Instalada 
em Arujá (SP) em dezembro de 1981, a SP-
Flores conta com 71 cooperados. Há três anos 
iniciou os leilões eletrônicos de projeção, que 
representam 20% das vendas e têm sido a 
opção de floriculturas para conseguir bons 
preços em lotes de flores. “Na SP-Flores é 
possível adquirir parte de um lote e, dessa 
forma, atender atacadistas e gardens e 
também pequenas floriculturas”, explica o 
presidente da entidade, Reinaldo Hasegawa. 

As flores comercializadas pela SP-Flores 
vêm em grande parte dos associados da 
Associação dos Floricultores da Região da 
Via Dutra (Aflord). Outra forma de divulgação 
tem sido a Expo Aflord que, no ano passado,  
recebeu mais de 40 mil visitantes de todo 
país e, neste ano, será realizada nos dias 20 
e 21, 27 e 28 de agosto e 3 e 4 de setembro. 

A maioria das propriedades da região 
tem em torno de 10ha, conta o eng.° agr.° 
Felipe Almeida, da CATI Regional Mogi das 
Cruzes. O investimento inicial costuma ser 
alto (R$ 70 mil para uma estufa de mil metros 

quadrados) e, para a orquídea, por exemplo, 
é necessário de três a sete anos para colocar 
a planta à venda. Há, ainda, que se considerar 
fatores importantes para obter flores o ano 
todo, como: estar atento se a espécie vem de 
áreas tropicais ou não; oferecer calor quando 
é preciso com uso de aquecedores e frio, em 
torno de 15° a 16°C; quando é necessário 
induzir a produção. Esses fatores implicam 
em outras exigências para o produtor além 
do cultivo em ambiente protegido, como ter 
ou arrendar propriedades em outras regiões, 
como Campos do Jordão e Santo Antônio do 
Pinhal. 

Guararema – Orquídeas atraem turistas

Outra região que vem se tornando 
conhecida na produção de orquídeas 
é Guararema, município de atuação da 
CATI Regional Mogi das Cruzes. O grande 
responsável por atrair atacadistas do Sul 
do País e, mais recentemente, turistas é 
Roberto Giorchino, que começou a trabalhar 
com orquídeas por volta de 1980. No início 
era apenas um hobby, mas 15 anos depois 
a Orquidácea conta com 16 mil metros 
quadrados de estufas, além de laboratório de 
propagação, incubador  de mudas e berçário 
climatizado para o repique de mudas. O forte 
é a variedade Catleya, que demora cerca 
de sete anos para florescer. Os vasos são 
vendidos no garden montado há seis anos. 
Roberto Giorchino aproveitou o potencial 
turístico de Guararema e passou a divulgar o 
garden em hotéis, pousadas e restaurantes. 
Fez parcerias com produtores de vasos 
e com o produtor de cachaça artesanal, 
Sidnei Panegassi, produtos comercializados 
no garden.  Atualmente, a Orquidácea é 
atrativo turístico na região e, além de vendas, 
promove cursos de manutenção e cuidados 
com orquídeas para turistas e interessados. 

MOGI DAS CRUZES – Orquídeas das mais diversas variedades tornam a região 
conhecida, atraem colecionadores e conquistam mercado específico

 Edson Vital da Silva chegou a Holambra, 
vindo do Paraná, há quase 20 anos. No 
primeiro emprego como funcionário de uma 
propriedade de plantio de flores, ganhava 
um salário mínimo. Há seis anos, depois de 
passar de funcionário a meeiro com um colega, 
comprou um pequeno pedaço de terra, o Sítio 
Palmeiras, e iniciou na atividade com apoio de 
fornecedores que viram sua seriedade no trato 
com as flores. 

Atualmente, o produtor tem três estufas 
climatizadas, uma área produtiva de cinco 
mil metros quadrados, e uma produção de 
cerca oito mil vasos de violeta por semana, 
comercializados diretamente com atacadistas 
e lojas. O trabalho de plantio e manejo da 
produção é dividido com a esposa e dois 
funcionários.  A   receita   do  sucesso,  segundo 
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Viveiros – Onde o Cultivo em 
Ambiente Protegido é Lei
Graça D’Auria – Jornalista – CECOR/CATI

O engenheiro agrônomo José 
Augusto Cassiano, chefe da Casa 

da Agricultura de  Santa Cruz do Rio Pardo, 
lembra da primeira estufa instalada na 
região, no município de Bernardino de 
Campos, em 1988. O cultivo protegido 
estava iniciando na região de Ourinhos 
quando Oliveiro Brasílio Bassetto foi assistir 
a uma dessas reuniões proporcionadas 
pela então Casa da Lavoura (atual Casa da 
Agricultura) e ficou entusiasmado.

Até 1991, a família Bassetto vivia 
do plantio de alfafa, café, cereais, mas o 
retorno financeiro mal dava para acertar 
as contas no final do mês. Mas lá estava o 
pioneirismo de Oliveiro Bassetto, primeiro 
produtor a ter um trator por aquelas 
bandas, então por que não investir no 
plantio de pimentões em estufa? Sua 
animação e espírito empreendedor já 
estavam arraigados no filho mais novo, 
Junior Bassetto, que topou a parada 
e, incentivados pelo patrocínio de um 
cunhado eles instalaram os primeiros mil 
metros quadrados de estufa. “O resultado 
foram os pimentões mais bonitos que 
haviam visto e a renda obtida foi maior 

do que de todas as outras atividades da 
propriedade”, contam o casal e o filho mais 
novo. 

Em julho de 1993, a família já tinha 
6 mil metros quadrados de estufas 
para produção de hortaliças e também 
começou a produzir as próprias mudas e a 
revender para os vizinhos. Entretanto, em 
fevereiro de 1994, um vendaval derrubou 
árvores e arrasou com todas as estufas da 
propriedade, tiveram que reconstruir tudo 
novamente, mas, em julho daquele mesmo 
ano, uma forte geada acabou com quase 
todos os cultivos praticados na região, só 
quem tinha estufa sobreviveu. Na ocasião, 
pepinos e pimentões eram comercializados 
a US$ 70 a caixa. “O ano que começou com 
uma tragédia acabou virando um bom 
negócio”, conta Junior Bassetto. 

Em 2004, nascia a Hidroceres, com o 
lema “semeando a vida com tecnologia”, 
uma propriedade de Junior Bassetto 
e de sua mulher, a nutricionista, pós-
graduada em Recursos Humanos, Línea 
Simões Bassetto. Atualmente, é a única 
empresa de produção de mudas de 
hortaliças certificada com ISO 9001, 

sendo responsável por milhões de 
mudas de olerícolas produzidas 
e entregues nas mais variadas 
partes do País (40 milhões no ano 
passado). “Temos compradores de 
Belém e Santarém (PA), de Porto 
Alegre (RS), de Curitiba (PR), de 
várias partes do Brasil para onde 
as mudas seguem de avião ou 
por cinco caminhões de entrega 
da própria empresa que atuam 
em um raio de 300km”, conta o 
proprietário da Hidroceres. Existe 

toda uma logística especial para que a 
muda seja entregue em ótimas condições 
para os seus destinatários.

Para viveiristas, o cultivo em ambiente 
protegido não é escolha, é Lei que vigora 
com todo o rigor e controle do Estado. 
Todas as mudas são rastreadas, as bandejas 
têm código de barras e andam sobre trilhos 
por toda a área de 12 mil metros quadrados 
de estufas  até  o  transporte em  caminhões 
preparados para  causar o mínimo de  perda.  
Durante o  processo,  a irrigação   é  feita 
em  barras  com  total controle,   tanto    da 
própria   irrigação,  como   de   pulverização  
e      fertirrigação.    Outro    diferencial    são 

os 31ml de substrato utilizados para o 
desenvolvimento das mudas, bem mais 
do que de outros viveiristas, um dos 
fatores que determinam o aumento de 
produtividade e de qualidade. 

Os clientes são tanto de cultivo 
protegido como de produção a céu aberto, 
mas para Junior Bassetto a plasticultura é a 
melhor opção, inclusive para os pequenos 
proprietários. “Quem está no mercado tem 
ampliado suas áreas e eu creio que, nos 
próximos cinco anos, 70% de toda produção 
de olerícolas estará sendo realizada dentro 
de estufas. As diferenças na qualidade 
e produtividade são imensas, chega-se 
a produzir duas caixas de pimentão por 
planta”, diz animado o empresário, que 
continua fazendo testes, os mais recentes 
são para oferta de mudas enxertadas de 
melão e melancia. 

Na Hidroceres, 52 funcionários traba-
lham em um ambiente de incentivo ao es-
tudo, ao aprimoramento e são recompen-
sados com capacitações e investimento em 
cursos de aperfeiçoamento.  Os resultados 
são mensurados pelos indicadores de qua-
lidade aplicados, tanto em verificar a satis-
fação dos clientes, como a aprovação da 
empresa pelos funcionários. “Na região de 
Almería, na Espanha, está a maior área de 
cultivo protegido de pimentões do mundo, 
são 28 mil hectares que produzem 6kg por 
planta. Nas estufas da nossa região, a pro-
dução é de 18 kg a 20kg por planta; temos 
que estar orgulhosos”, conta Bassetto. 

Repartir toda essa conquista com 
os funcionários tem sido essencial para 
o sucesso da empresa, acredita Junior, 
que viaja todos os anos para o exterior, 
geralmente Europa, para participar de 
feiras, dar palestras, contar experiências e 
voltar com novidades tanto tecnológicas 
como de gestão dos negócios. O 
administrador de empresas, que começou 
como técnico agrícola a investir em 
agricultura, alia os conhecimentos para 
atender melhor a sua clientela e dá 
respaldo aos funcionários oferecendo 
ginástica três vezes na semana e um 
sistema integrado de autofalantes que 
transmitem recados, jogos de futebol e 
música com programação escolhida por 
eles próprios e que atendem a todos os 
gêneros: sertanejo, rock, gospel, clássico. 
Talvez sejam os ingredientes que resultam 
em alta qualidade das mudas e satisfação 
da clientela.

“Todos os nossos lotes são feitos sob 
encomenda, as sementes podem ser 
de firmas escolhidas pelo produtor. A 
orientação para o nosso departamento 
comercial é que os vendedores tentem 
tirar ao máximo possível as informações 
do cliente e as suas expectativas para que 
as mudas (solanáceas, cucurbitáceas ou 
folhosas) sejam específicas para aquele 
tipo de produção, aquele tipo de solo, 
mas nossos carros-chefe são as mudas 
enxertadas de tomate, pimentão e pepino”.

Uma das metas para os próximos 

anos é investir em produção de mudas 
específicas para produtores orgânicos e 
ampliar a atuação para fornecimento de 
plantas para jardins com a montagem 
de gardens. A empresa também oferece 
capacitação a técnicos e produtores e a 
CATI tem sido parceira nessa empreitada 
de treinar produtores para o cultivo em 
ambiente protegido. 

Casa da Agricultura / 34
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Hidroponia: Alternativa de Cultivo 
em Ambiente Protegido 
Solo é substituído por água na produção de alimentos

Roberta Lage – Jornalista – CECOR/CATI

As plantas não crescem fixadas no 
solo.  Os nutrientes de que as horta-

liças precisam para seu desenvolvimento são 
fornecidos somente por água. Essas são algu-
mas das características da hidroponia, um sis-
tema de cultivo que pode ser realizado dentro 
ou fora das estufas. 

Com o objetivo de conhecer melhor essa 
técnica e também com o anseio de mudar o 
foco da carreira, antes realizada em universi-
dade, o produtor Marcos Augusto Gomyde se 
inscreveu em um curso de formulação de so-
lução nutritiva e decidiu investir na hidropo-
nia. A primeira experiência ocorreu em 2000, 
na Baixada Santista, nas terras de um parente. 
Com recursos próprios, ele e a esposa Silmara 
construíram quatro estufas para a produção 
de alface e rúcula na água, que eram comer-
cializadas em feiras livres. A experiência deu 
certo. O clima do Litoral, quente, porém úmi-
do, e a falta de concorrentes na agricultura 
fizeram do negócio um sucesso.

Depois de três anos no Litoral, o casal 
resolveu mudar para o interior. Compraram 
um terreno em Bauru e, além das estufas 
vindas da Baixada Santista, construíram duas 
novas estruturas, com recursos do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ). Hoje, na Chácara Verde Vida, 

de 5 mil metros quadrados, localizada a 10km 
do centro, Marcos e Silmara cuidam, com a 
ajuda de um funcionário, de 12 estufas em 
arco, que produzem, ao mês, no sistema de 
hidroponia, cerca de 2.400 maços de alface e 
4.133 maços de rúcula e agrião. Cada espécie 
rende ao casal cerca de R$ 1.700 e R$ 5.500 ao 
mês, respectivamente, e eles fazem tudo: das 
mudas às entregas.

“A hidroponia em ambiente protegido 
nos traz muitas vantagens. É um trabalho lim-
po e confortável, não requer grande número 
de funcionários, nem uma grande área. Não 
dependemos da qualidade do solo e não há 
contaminação. Não há desperdício de água e 
a produção diária, com qualidade, é garantida. 
Além disso, a hidroponia protegida adapta-se 
facilmente em uma região com clima quen-
te, como o de Bauru, graças ao microclima 
favorável criado pelas estufas”, avalia Marcos. 
A esposa Silmara ainda afirma que, além dos 
produtores, os consumidores também são be-
neficiados ao adquirir produtos hidropônicos. 
“As verduras são bem saudáveis e nutritivas, 
pois crescem em um ambiente controlado; 
não há uso de defensivos e as verduras duram 
na geladeira, cerca de 5 dias a mais que os 
vegetais produzidos em solo”, complementa 
a produtora, explicando que a técnica é sim-
ples. “As mudas são colocadas em canais ou 

recipientes por onde circula uma solu-
ção nutritiva, composta de água pura 
e de nutrientes dissolvidos de forma 
balanceada, de acordo com a necessi-
dade de cada espécie vegetal.” 

Apesar de a produção ser 
realizada apenas em água, há um 
cuidado do casal para o seu uso 
consciente. “Usamos apenas 10% da 
água, comparado a uma produção 
em solo, o que significa cerca de 20 
mil litros por mês para as 12 estufas. 
Posso afirmar que a hidroponia é 
ecologicamente correta”, diz Marcos. 
Outro ponto positivo que motiva 
a continuidade dos produtores na 

hidroponia é o público consumidor de Bauru, 
que tem a cultura de consumir produtos 
diferenciados. “São muitos universitários, 
órgãos do governo e a própria dona de 
casa que hoje prefere produtos limpos, sem 
contaminantes e com grande durabilidade”, 
explica Silmara.

Com oito clientes fixos, o casal também 
passou a integrar, em 2011, o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), e para o futuro, 
planeja ampliar a área de estufas e deixá-las 
automatizadas. “A hidroponia é uma forma 
de tecnologia dentro da produção agrícola. A 
enxada, pra mim, é coisa do passado. O agri-
cultor que não buscar tecnologia vai ficar para 
trás. O investimento inicial é caro, mas, se o 
manejo for adequado e o mercado consumi-
dor favorável, o retorno pode aparecer dentro 
de um ano e meio”, afirma Marcos. Os produ-
tores também desejam que haja mais subsí-
dios do governo para que o pequeno produ-
tor possa investir em tecnologia de ponta, em 
sistema automatizado e de refrigeração e no 
transporte adequado. Com os incentivos do 
Microbacias II — Acesso ao Mercado, Marcos, 
que é membro da Associação Bauruense de 
Apicultores Meliponicultores e Ambientalistas 
(Abama), pretende construir, junto com os as-
sociados, o Complexo da Agricultura Familiar, 
que irá atender uma gama de produtores des-
de o processamento até a entrega do produto 
higienizado, pré-processado e  semipronto 
para o consumo.

Segundo o engenheiro agrônomo 
Johannes Peter Feldenheimer, diretor da CATI 
Regional Bauru, a hidroponia e o cultivo prote-
gido chegam na região para agregar valor aos 
produtos e para oferecer mais oportunida-
des de emprego e renda. “Tradicionalmente, 
Bauru é uma região produtora de gado de 
corte, no entanto, nos últimos anos, esse per-
fil está se modificando com a entrada da cana, 
do reflorestamento e das estufas. O cultivo 
protegido é uma alternativa importante aos 
agricultores que não têm tido sucesso com 
outras culturas”, avalia Johannes. Marcos e Silmara: produção de qualidade durante todo o ano

Orgânicos em Estufa: um 
Desafio que deu Certo!

Graça D’Auria – Jornalista – CECOR/CATI

O município de Guararema, às mar-
gens do Rio Paraíba do Sul, está 

em vias de se tornar estância turística. Esse 
será mais um dos incentivos para os 26 mil 
habitantes que trabalham e vivem nessa re-
gião favorecida pelas belezas naturais e pela 
proximidade com grandes centros, como 
São Paulo (75km) e Mogi das Cruzes (20km), 
metrópoles que anseiam por diversificação e 
oferta de produtos alternativos. Guararema, 
ou Pau d’Alho na língua tupi-guarani, produz 
orquídeas, rosas, frutas como caqui, jabutica-
ba, lichia e olerícolas. Tem, ainda, gado leiteiro 
e um pouco de gado de corte. As proprieda-
des rurais são pequenas, muitas usadas ape-
nas para lazer. 

Foi numa dessas propriedades de lazer 
que o engenheiro civil Thiago Cascão resol-
veu implantar uma novidade: o cultivo de 
orgânicos em estufas. Ele tem demonstra-
do que é possível produzir o ano todo sob a 
proteção da estufa sem deixar de atender aos 
requisitos básicos da agricultura orgânica que 
preconiza, entre outros, o controle biológico 
de insetos e o uso da terra como substrato 
natural para o desenvolvimento das plantas. 

A certificação dos seus produtos já foi 
conquistada, mas Thiago Cascão, que se tor-
nou produtor rural em 2005, vai além, pro-
duz segundo os preceitos biodinâmicos que 
utilizam como parâmetros as fases da lua, 
os ciclos da terra, a energia. A biodinâmica, 
além do aspecto orgânico e sustentável tem, 
também, um aspecto filosófico em busca do 
equilíbrio e tudo deve ser produzido na pro-
priedade. O adubo é feito com composto or-
gânico e esterco de curral das poucas vacas 
da propriedade que são tratadas à base de 
homeopatia. A água da chuva é coletada em 
um reservatório de 90m3 e aproveitada na ir-
rigação, os restos da poda da tefrósia (legumi-
nosa usada para adubação verde) e do amen-
doim forrageiro dos jardins da propriedade 
são utilizados como palhada nos canteiros. E 
as portas da estufa estão sempre abertas para 

favorecer a entrada de insetos polinizado-
res, fundamentais, por exemplo, no cultivo 
da abobrinha. 

“O cultivo em estufas não tem, neces-
sariamente, de estar aliado a um ambiente 
estéril”, diz o produtor. No sítio de 15 hec-
tares, a fruticultura orgânica, por exemplo, 
é a céu aberto, e só a olericultura e o milho, 
utilizado na rotação de culturas, são cultiva-
dos em 2 mil metros quadrados de estufas. 
Ao produzir orgânicos em ambiente pro-
tegido, a busca é pela melhor aparência e 
qualidade dos produtos, já que o ambiente 
pode ser controlado em termos de tem-
peratura e irrigação e protege as plantas de 
granizo, ventos, chuvas e outras intempéries 
com garantia de serem produzidos de forma 
sustentável, sem danos nem à saúde nem ao 
meio ambiente. “Já há vários estudos e, em 
pouco tempo, o plástico também poderá ser 
decomposto”, avisa Thiago Cascão, que está 
trocando os atuais fitilhos plásticos utilizados 
na condução dos tomateiros por fios de sisal, 
que se decompõem com o tempo. 

Embora o retorno financeiro ainda não 
tenha sido total, principalmente se forem 
considerados os custos de adequação ao cul-
tivo orgânico e a evolução do solo, depois de 
seis anos de investimento nas estufas, as me-
tas e os desafios do produtor são aumentar a 
escala e diversificar a produção, garantindo 
a qualidade do produto para atender à de-
manda vinda, principalmente, da Capital pau-
lista, onde Thiago Cascão faz entregas todas 
as segundas e terças-feiras. “As encomendas 
das caixas são feitas por telefone e Internet 
(opcaoorganica.com.br) direto pelos con-
sumidores, 70% dos produtos são próprios 
e 30% vêm de terceiros”, conta o produtor/
empresário, que construiu uma área própria, 
de acordo com as normas sanitárias, para o 
preparo das caixas de produtos diretos da 
roça. “A ideia é que outros produtores passem 
a produzir dessa forma e possamos formar 
um grupo ou uma associação de produtores 

certificados em produção orgânica”, avalia o 
produtor, que sempre recebe na propriedade 
da família interessados em conferir o cultivo 
orgânico e biodinâmico em estufa. Thiago 
também oferece para venda mudas orgânicas 
cultivadas em viveiro próprio. São encontra-
das mudas de alface, rúcula, brócolis, feijão, 
vagem, abobrinha, entre outras e também 
sementes de milho. 

 Em fevereiro teve início, em Guararema, o 
curso de 240 horas sobre cultivo orgânico ofe-
recido em parceria pela Casa da Agricultura 
(CATI), Senar e Prefeitura a 25 produtores ru-
rais. “A proposta é ampliar a oferta de produtos 
e oferecer alternativas a quem queira ingres-
sar nesse ramo”, explica o engenheiro agrôno-
mo Gilberto Figueiredo, técnico responsável 
pela Casa da Agricultura de Guararema, área 
de abrangência da CATI Regional Mogi das 
Cruzes. O curso conta com parte teórica e prá-
tica e vai até outubro de 2011. Entretanto, é 
o ex-trabalhador de empresa privada e atual 
produtor rural e empresário Thiago Cascão 
quem ensina: “a agricultura é um aprendizado 
diário, que acontece no contato direto com 
o campo, não é como uma receita de bolo, 
principalmente quando se trata de orgânicos; 
é vivenciar, experimentar e adequar, sempre 
atento às tecnologias e em oferecer qualidade 
como referencial para o consumidor”. 

Eng.º Agr.º Gilberto Figueiredo ao lado de Thiago Cascão: 
aposta na agricultura orgânica em ambiente protegido
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Ambiente Protegido ou a Céu Aberto: 
Dilema que Envolve Custos, Riscos e 
Qualidade Diferenciada
Graça D’Auria – Jornalista – CECOR/CATI

Foi para oferecer um produto diferen-
ciado e fugir das intempéries que o 

agricultor Maurício Kimoto resolveu aderir 
às estufas. As chuvas de granizo se tornaram 
mais frequentes depois da construção de cin-
co represas que abastecem a região metropo-
litana de Mogi das Cruzes.  Em 2004, Kimoto 
instalou a primeira estufa e, em 2008, devas-
tadora chuva de granizo arrasou as planta-
ções da maioria dos produtores rurais. No 
início deste ano de 2011, nova chuva de gra-
nizo voltou a devastar sua área de olerícolas 
plantadas a céu aberto e reforçou a convicção 
de que para continuar na atividade é preciso 
investir em cultivo protegido.

 “O cultivo convencional tem se tornado 
inviável em função dos riscos, não há como 
garantir nem qualidade nem produção a céu 
aberto, mas o cultivo protegido ainda é mui-
to caro e muitos produtores não conseguem 
verba suficiente para o alto investimento ini-
cial de implantação”, diz Maurício, o único da 
família Kimoto a ficar na propriedade dos pais 
no Bairro Cocuera e investir em agricultura. 

A estufa de 2 mil metros quadrados ainda 
não supre o sustento da família, mas Maurício 
garante que toda a produção de tomate sweet 

grape colhida em suas estufas tem qualidade 

e venda certa. O sweet grape é um fruto 

muito delicado e é cada vez mais apreciado 

pelos consumidores por não ter a acidez 

do tomate-cereja, embora este conserve 

a estética apreciada pelos consumidores. 

Geralmente fornecido em embalagens 

especiais que lembram um cacho de uvas 

(formato ovalado), o sweet grape tem público 

cativo nas prateleiras dos mercados. A 

produção de Maurício Kimoto também tem 

mercado conquistado, são 500kg por semana 

e essa é uma das vantagens do cultivo em 

ambiente protegido: a encomenda pode ser 

feita porque o produto será entregue. São três 

meses para começar a colher e cinco meses 

colhendo; faça chuva ou faça sol, frio ou calor, 

ele segue com qualidade garantida. Dentro 

da estufa é cultivado em slabs, recipientes 

plásticos que contêm substrato inerte que 

serve para sustentação da planta, a qual 

recebe todo o adubo e água necessários 

por meio de fertirrigação, sistema em que o 

adubo é adicionado à água de irrigação.  

Maurício Kimoto avisa que antes de 
plantar é preciso saber onde e para quem 
vender; já não basta ao produtor apenas 
produzir, ele precisa entender de mercado, 
de atravessadores, de consumidor final. 

Estar à frente e informado sobre 
as tendências e, é claro, oferecer 
disponibilidade e produzir com 
qualidade, tentando diminuir ao 
máximo os riscos. “A margem de lucro 
tem sido cada vez menor, os custos 
de produção cada vez mais altos e 
qualquer erro ou intempérie pode 
ser fatal para a atividade”, ensina 
Maurício, que está sempre fazendo 
testes. Um dos últimos foi com o 
coentro produzido sob telado, mas 
ocorreu uma ventania e o telado 
desabou e, mais uma vez, a segurança 
da estufa venceu.

A propriedade tem 35 hectares, sendo 
28ha de área cultivada com eucalipto, frutas 
como caqui, nêspera, ameixa e atemoia, e 
olerícolas a céu aberto. As estufas ocupam 
apenas 2 mil metros quadrados, porém 
representam a opção por continuar investindo 
em agricultura, apesar da formação em área 
totalmente diversa (engenharia elétrica). 
“Fui criado aqui, é o que gosto e sei fazer, o 
que desanima e deixa o agricultor com baixa 
autoestima é ver que de uma hora para outra 
pode perder tudo, uma vida de trabalho por 
conta de intempéries, pragas, doenças. Os 
incentivos deveriam ser maiores para aqueles 
que se dedicam a alimentar a população, 
porque, com recursos próprios (as estufas 
custaram cerca de R$ 50 mil), é muito difícil 
o agricultor arcar”, afirma Maurício Kimoto, 
descendente da segunda maior colônia 
japonesa do Estado de São Paulo, grande 
parte dedicada à agricultura.

O engenheiro agrônomo Felipe Monteiro 

de Almeida, assistente técnico da CATI 

Regional Mogi das Cruzes, avalia que a área 

com estufas vem crescendo rapidamente na 

região; ele crê que isso se deve ao elevado ní-

vel de escolaridade dos agricultores que têm 

procurado investir em tecnologia e produção 

mais segura. “O custo das terras é fator limi-

tante; no entorno de uma grande metrópole 

como Mogi das Cruzes, os terrenos estão cada 

vez mais caros, então é preciso planejar bem a 

atividade antes de investir e estar atento às li-

nhas de financiamento e às políticas públicas 

oferecidas”, diz o técnico. 

A CATI tem dado suporte às atividades 

promovendo capacitações e encontros e  tem 

auxiliado os produtores rurais na tarefa de 

elaborar e encaminhar os projetos de maneira 

a aproveitar as políticas públicas voltadas ao 

setor agropecuário, principalmente à agricul-

tura familiar. 

Tecnologia de Ponta Agrega 
Valor à Produção em 
Estufas

Nathália Vulto Sena – Jornalista – Assessoria de Imprensa /CATI

No município de Salesópolis, Estado de São Paulo, o pro-
dutor Felício Suzuki cultiva pepino japonês, pimentões, 

tomate-cereja e plantas condimentares em ambiente protegido 
há 20 anos. O objetivo inicial era proteger da chuva e manter a 
produção na entressafra, porém, com o tempo, percebeu que era 
possível reduzir custos e elevar o padrão de qualidade com esse 
sistema de produção. Por isso, o agricultor passou a investir em 
tecnologias mais avançadas: um sistema de irrigação que deixa a 
solução mais homogênea e substratos à base de fibra de coco.

Além de trabalhar com plasticultura em sua propriedade, 
Suzuki também é responsável técnico pelas estufas do Sítio 
Hortaliças Takagaki, cuja produção atende 80 lojas entre 
supermercados e quitandas e que abrangem desde a divisa com 
o Estado do Paraná, região do litoral de São Paulo, até a cidade de 
Volta Redonda (RJ). Para ele, é importante manter a quantidade 
de produção para atender os compradores, mas sem perder a 
qualidade que o consumidor exige.

Felício Suzuki enfatiza que a produção de olerícolas em 
ambiente protegido é uma tendência na região. “Quem não se 
modernizar não vai durar muito na atividade. 
É imprescindível se manter atualizado sobre 
as tecnologias disponíveis para aperfeiçoar a 
produção”.

O cultivo em estufa não só contribui para a 
sanidade das plantas como também proporciona 
condições para o alongamento da safra, 
resultando em um período maior de colheita. 
Um exemplo é o pepino japonês, que precisa de 
calor e encontra na estufa temperatura favorável 
para ser colhido em épocas mais frias. Porém, 
Suzuki alerta que, para investir em infraestrutura, 
é necessário avaliar se o retorno financeiro vai 
pagar esse investimento. “Existem tecnologias 
que melhoram a produção, mas que não têm 
valor na comercialização, não compensando”.

Segundo o engenheiro agrônomo Felipe 
Monteiro de Almeida, da CATI Regional Mogi das 

Cruzes, o clima da região é ameno e com alta umidade do ar, o que 
favorece o aparecimento de doenças que podem ser evitadas com 
a plasticultura. Além de reduzir a incidência de doenças e pragas, 
o cultivo em ambiente protegido permite diminuir o uso de 
defensivos agrícolas e de água. “Com o correto manejo da estufa, 
utiliza-se uma quantidade menor de defensivos, garantindo 
melhor qualidade ao alimento que chega à mesa do consumidor”, 
observa o agrônomo.

No verão, os produtores do sítio chegam a colher 600 caixas 
de 20kg do pepino japonês, cultivados em uma área de mil metros 
quadrados. Atualmente, uma planta de minitomate dá entre 7kg e 
8kg do produto. “Graças às tecnologias aplicadas, a produtividade 
tem melhorado cada vez mais e a tendência é aumentar”, 
comemora o agricultor.

No início dos anos 90, as estufas de Suzuki eram feitas de 
madeira e foram, aos poucos, se modernizando. Ele estima que, 
para construir estufas mais rústicas, o custo fique em torno de 
R$35,00 por metro quadrado, enquanto o custo da estrutura 
tecnificada se aproxima dos R$100,00. 

Cultivo de minitomate
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Produção em Ambiente Protegido em 
São Paulo: Atuação da Secretaria de 
Agricultura Favoreceu a Expansão
Cleusa Pinheiro – Jornalista – CeCor/CATI

O uso de estufas teve suas origens na 
antiguidade. No ano 77 antes de 

Cristo já havia relatos de pepinos cultivados 
em vasos com rodas, que eram levados, 
durante à noite, para ambientes fechados. 
As primeiras estufas modernas foram 
construídas na Itália, no século XVI, para 
abrigar plantas exóticas que exploradores 
traziam dos trópicos. A partir daí, o conceito 
de estufas logo se espalhou para a Holanda 
e Inglaterra. Antes de chegar as estruturas 
conhecidas hoje, vários modelos foram 
testados e utilizados: adegas, celeiros e até 
buracos no solo, recobertos por madeiras e 
galhos secos, aquecidos por fornalhas das 
residências ou fermentação do esterco.

Com o aparecimento da indústria 
petroquímica na década de 1930 foram 
descobertas as inúmeras propriedades 
e qualidades do polietileno e a sua 
versatilidade. “Antes da Segunda Guerra 
Mundial eram utilizadas estruturas de vidro 
no cultivo protegido, como algumas que 
existem até hoje na Secretaria”, conta Luis 
Felipe Purquerio, pesquisador do Centro de 
Horticultura do IAC.

Na década de 1940 iniciaram-se as 
primeiras experiências para seu emprego 
em atividades agropecuárias, trabalhos esses 
que rapidamente se difundiram pela América 
do Norte e a Europa. O plástico passou a ser 
empregado nas atividades agropecuárias, 
com maior participação na produção de 
alimentos, substituindo materiais tradicionais, 
como madeira, vidro, ferro e cimento, com 
a finalidade de minimizar os custos de 
produção e inovar técnicas tradicionais, para 
obter aumento de produtividade. 

Em 1958, na França, tiveram início 
experiências para a construção de abrigos 
mais simples para a proteção das plantas, 
feitos com filmes de PVC de baixa densidade 
(criados no Japão em 1951), no formato de 
pequenos túneis sobre a cultura, que deram 
certo e se espalharam rapidamente pelo 
mundo. Assim, surgiram as estufas de cultivo 
com material plástico.

No Brasil, a utilização do polietileno 
na agropecuária passou a ser pesquisada, 
experimentada e difundida a partir do início 
da década de 1970, em um trabalho conjunto 

entre a iniciativa privada e órgãos oficiais de 
pesquisa agrícola e extensão rural, originando 
uma tecnologia nacional adequada aos 
problemas rurais brasileiros, levando em 
consideração as condições climáticas e 
práticas agrícolas em uso. 

Em São Paulo, o grande impulso do cultivo 
protegido aconteceu na década de 1980, mas 
as primeiras experiências da utilização de 
filmes de polietileno de baixa densidade na 
olericultura, ocorreram no final da década 
de 1960, com a cultura do morangueiro na 
região de Atibaia e, com flores, na região de 
Holambra.

A  S e c r e t a r i a  d e  A g r i c u l t u r a  e 
Abastecimento, por intermédio de suas 
Coordenadorias e o Instituto Agronômico 
de Campinas, sempre esteve atenta ao 
movimento de crescimento do cultivo 
protegido em São Paulo e vislumbrou, nessa 
atividade, um importante instrumento para 
viabilizar a permanência dos agricultores 
familiares no campo, com geração de renda 
e emprego. Ao longo dos últimos 30 anos, 
várias ações e projetos foram desenvolvidos 
em diversas regiões do Estado, com o objetivo 
de difundir tecnologia e conhecimento para 
os produtores rurais. 

Durante três anos (de 2006 a 2008), a 
Coordenadoria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios, em parceria com a CATI, 
desenvolveu o Projeto Hortalimento, por 
meio do qual foram construídas, em convênio 
com Prefeituras municipais, 113 estufas, que 
funcionaram como vitrines tecnológicas, 
sendo referências para capacitação e 
treinamento de produtores interessados em 
ter aumento de qualidade e produtividade, 
nos produtos cultivados em ambiente 
protegido.

Década de 1980: determinante para a 
Produção em Ambiente Protegido 

No Brasil,  a  década   de  1980  foi   marcante 
para  a   área   de  plásticos   na      horticultura, 

A estufa de vidro da sede 

do Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC) foi construída 

a partir de uma estrutura 

trazida da França, no final da 

década de 1920. Usada desde 

o início para a pesquisa 

agrícola, foi desativada na 

década de 1980. Na década 

de 1990, quando ainda 

não era tombada pelo 

CONDEPACC, passou por 

uma reforma completa que 

possibilitou a reativação do 

espaço, usado desde então 

na pesquisa de fertilidade do 

solo em cultivo protegido.

quando se iniciou uma forte atuação das 
petroquímicas, que ampliaram seu enfoque 
na produção agrícola, investindo em tubos 
gotejadores, vasos, silos, impermeabilização 
de açudes, tanques e canais, mulching e 
filmes para a cobertura de túneis e estruturas 
de madeira ou metálicas, cuja finalidade era 
a utilização como abrigo, possibilitando o 
cultivo protegido de plantas. 

Nesse período, o Japão ocupava a 
posição de maior consumidor de plástico 
na agricultura, detendo 45% da demanda 
mundial. No Brasil, a falta de conhecimento 
técnico limitava os benefícios gerados por essa 
atividade e o sucesso dos empreendimentos. 
Em São Paulo, a Cooperativa Agrícola de Cotia, 
com o objetivo de melhorar a qualidade das 
hortaliças produzidas, enviou agrônomos e 
técnicos agrícolas em visita técnica ao Japão. 
Produtores ligados à cooperativa estão entre 
os primeiros a instalar estufas comerciais de 
grande porte, do tipo Londrina, no município 
de Ibiúna. 

A Secretaria de Agricultura também en-
viou, para o Japão, técnicos que seriam mul-
tiplicadores do conhecimento nas Casas da 
Agricultura, entre os quais o eng.º agr.º João 
Paulo de Souza Neves, da Dira de Ribeirão 
Preto (atual CATI Regional). Em entrevista à 
Revista Casa da Agricultura (primeira fase des-
ta publicação), em 1987, o agrônomo relatou 
a experiência e a importância para o desen-
volvimento das técnicas em São Paulo. “Tem 
sido com o uso das estufas que os agricultores 
japoneses vêm cultivando hortaliças, frutas, 
flores e plantas ornamentais, obtendo bons 
resultados econômicos. Comprovei que o cul-
tivo em estufa permite altas produtividades 
com excelente qualidade”. 

Entre as tecnologias utilizadas, as que 
mais chamaram a atenção de João Paulo fo-
ram: uso de canos semicirculares, para com-
por a estrutura da cobertura que sustentava 
o filme plástico; e a irrigação e fertirrigação 
por meio de gotejamento, microaspersão, até 
mesmo, com a chamada “tripa” de irrigação, 
que se assemelhava a um tubo achatado flexí-
vel e com microfuros.  Outra informação trazi-
da pelo agrônomo foi sobre a diversidade de 
culturas produzidas em estufa. “Nessa época, 
100% dos legumes e frutas eram cultivados 
em estufas. No Brasil, o emprego das estufas 
era voltado, quase que exclusivamente, para a 
floricultura, principalmente pela Cooperativa 
de Holambra, em São Paulo”, relata o agrôno-
mo, aposentado da CATI.

As tecnologias conhecidas foram divul-
gadas aos produtores da região e repassadas 
para técnicos de várias localidades, sendo, 
hoje, plenamente utilizadas. 

Presidente Venceslau: atuação da CATI 
possibilitou a implantação do cultivo 

protegido na região 

Em 1989, o eng.º agr.º Wagner Bassan, da 
CATI Regional Presidente Venceslau (antiga 
Dira de Presidente Prudente), recebeu a 
missão de levar conhecimento para os 
produtores da região iniciarem na produção 
em ambiente protegido que, até então, por 
conta das condições climáticas locais, não era 
desenvolvida. “Na época, tínhamos poucas 
informações para o plantio de hortaliças 
na região. Fizemos um trabalho extenso de 
procura por variedades que se adaptariam 
ao clima quente e de estruturas que fossem 
mais baratas (a primeira estufa construída 
na região foi feita com eucalipto cortado 
na propriedade, tipo capela, com 500m²). 
Também não tínhamos muitas informações 
sobre como fazer a condução dentro da 
estufa, mas foi um ótimo aprendizado, porque 
tivemos que descobrir no dia a dia, com os 
erros e os acertos. O produtor erroneamente 
achava que o problema era a forte insolação 
que, na nossa região, é intensa (até hoje 
muitos pensam assim) quando, na verdade, 
descobrimos que o que destruía as folhosas 
era a chuva forte”, relata ele.

Um fato marcante na região, segundo o 
agrônomo, foi a construção de uma agroestufa 
no presídio de Presidente Venceslau, após 
um acordo informal de cooperação entre 
as Secretarias Estaduais de Agricultura e 
Abastecimento e a da Segurança Pública. “O 
presídio, com uma população carcerária de 
1.200 detentos, tinha um grande consumo de 
folhosas e uma área disponível para plantios. 
Diante disso, o diretor do presídio pediu auxílio 
para o diretor da então Delegacia Agrícola 
(atual Regional).Testamos 23 variedades, as 
quais foram muito difíceis de conseguir, pois 
as empresas não demonstravam interesse em 
aplicar na região. Depois de muito trabalho 
construímos a primeira estufa de 500m², 
feita com canos de sucata pelos próprios 
detentos, que também ficaram responsáveis 
pelo plantio, com assistência técnica da 
Casa da Agricultura. Deu tão certo que, após 
a primeira safra, o diretor da penitenciária 
mandou construir mais duas”.

Pesquisas com hidroponia em estufas: 
contribuição do IAC para a expansão da 

atividade em São Paulo

Pedro Roberto Furlani, engenheiro 
agrônomo aposentado do IAC, atuou por mais 
de 30 anos com pesquisas em hidroponia em 
ambiente protegido e relata um pouco da 
história desse trabalho iniciado no final da 

década de 1980, que resultou nas principais 
tecnologias utilizadas nessa atividade. 
“Inicialmente realizamos um trabalho de 
divulgação do que era cultivo hidropônico e 
o que representava o produto hidropônico 
como alimento (na época, assuntos já 
difundidos em outros países) para os 
produtores. Depois realizamos várias ações de 
adaptação de tecnologia, desenvolvimento de 
materiais para o cultivo, estudos de soluções 
nutritivas, estabelecimento das necessidades 
nutricionais das plantas em hidroponia, 
adaptação de diferentes culturas de folhosas 
para o sistema, como alface, rúcula, almeirão e 
de hortaliças de frutos, como melão, tomate e 
berinjela”, conta o agrônomo, acrescentando 
que todas as técnicas foram utilizadas e 
adotadas por produtores de São Paulo e de 
outros estados.

Entre as culturas pesquisadas, a do 
morangueiro recebeu uma atenção especial, 
pois os pesquisadores conseguiriam 
desenvolver um sistema de produção 
diferenciada em estufa. “Essa pesquisa gerou 
grande interesse, pois desenvolvemos um 
sistema de cultivo vertical, que possibilita o 
aumento da produtividade com plantio em 
sistema de prateleiras”, explica o agrônomo.

Furlani ressalta, também, a importância 
da extensão rural para o processo de adoção 
das tecnologias de hidroponia em ambiente 
protegido. “Os técnicos da CATI atuaram 
de forma significativa na divulgação das 
pesquisas e na difusão dos conhecimentos 
gerados com a realização de cursos, palestras 
técnicas e dias de campo para os produtores. 
Os eventos técnicos, na década de 1990, na 
Agrishow, foram muito importantes para a 
expansão da hidroponia em São Paulo”. 

Fontes: Cultivo Protegido no Brasil: Histórico, perspectivas 
e problemas enfrentados com a sua utilização. Rumy Goto, 
professora da Unesp, foi presidente da Associação Brasileira 
de Horticultura.  Informe histórico Revista Plasticultura; Revista 
Casa da Agricultura, 1987.
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Secretária de Agricultura toma posse 

No dia 7 de junho, a eng.ª agr.ª Mônika 
Bergamaschi participou da cerimônia de 
transmissão de cargo na sede da Secretaria 
de Agricultura. Mônika substituiu o 
secretário em exercício, Antônio Júlio 
Junqueira de Queiroz. 

Durante a solenidade, ela destacou 
que é um grande desafio assumir um cargo 
público, já que sempre trabalhou no setor 
privado e enfatizou : “para realizar um bom 
trabalho, precisamos levar em conta os 
aspectos sociais, econômicos e ambientais, 
além de estar em sintonia perfeita com 
outras instituições e com o setor privado”.  
Disse, ainda, que irá priorizar o que precisa 
ser feito para melhor atender o produtor 
rural, bem como antecipar os problemas 
que possam ocorrer na agricultura.

Delegação do Banco Mundial se 
encontra com produtores rurais 

No mês de junho, Inger Andersen, 
vice-presidente do Departamento de 
Desenvolvimento Sustentável do Banco 

Mundial, e comitiva participaram de um 
encontro com produtores rurais e dirigentes 
da Cooperativa Entre Serras e Águas, em 
Bragança Paulista, potenciais beneficiários 
do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, o Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. Na sequência, foram para Nazaré 
Paulista conhecer os projetos conjuntos 
das Secretarias do Meio Ambiente e 
Agricultura e Abastecimento: o Mata Ciliar 
e o Pagamento por Serviços Ambientais.

Banco do Brasil e CATI fazem 
treinamento

Conhecer os procedimentos 
operacionais do convênio firmado entre 
a CATI e o Banco do Brasil e aprender a 
elaborar projetos de financiamento nos 
moldes do banco, foram os objetivos 
do treinamento que reuniu cerca de 50 
pessoas em Campinas, no mês de maio. 
O convênio tem por objetivo facilitar 
o acesso ao crédito para pequenos e 
médios produtores rurais, além de oferecer 
assistência técnica aos empreendimentos.

O coordenador da CATI, José Luiz 
Fontes acredita que a parceria com o Banco 
do Brasil resultará em uma assistência téc-
nica com maior competência e qualidade. 
Já para Dan Conrado, diretor do Banco do 
Brasil em São Paulo, essa iniciativa é o pri-
meiro passo para convergir as ações dos 
programas governamentais com as solu-
ções de desenvolvimento regional susten-
tável – DRS do BB. 

Fruticultura de clima temperado é tema 
de seminário

Promover o desenvolvimento e o 
avanço da fruticultura de climas temperado 
e subtropical, em regiões subtropicais, foi o 
objetivo do VI Seminário de Fruticultura de 
Clima Temperado, que reuniu mais de 200 
pessoas, no mês de maio, em São Bento do 
Sapucaí .

Para os organizadores e autoridades 
presentes o evento foi uma oportunidade 
rara de trocar experiências e aperfeiçoar a 

produção, além de possibilitar a diminuição 
das perdas e alavancar os ganhos com a 
fruticultura.

CATI participa da Agrishow 2011

No início de maio aconteceu a 18ª 
edição da Agrishow. A solenidade de 
abertura contou com a participação de 
cinco ministros do Mercosul, o governador 
do Estado, deputados, secretário de 
Agricultura e Abastecimento, entre outras 
autoridades. Os destaques relacionados 
ao agronegócio foram: os lançamentos 
do seguro sanitário que vai ampliar a 
cobertura  da citricultura e introduzir 
para a avicultura e viticultura; o Pró Trator 
2; e a assinatura de um protocolo de 
intenções entre o Estado de São Paulo e 
Departamento de Meta da Colômbia para 
formação de recursos humanos e geração 
de tecnologia, com ênfase na heveicultura.

Um dos grandes atrativos foi a 
maquete viva, instalada no plot da CATI, 
que demonstra a integração entre o campo 
e a cidade. 

Agrovia 2011

No início de abril, a CATI participou, 
também, da Agrovia – Feira de Negócios, 
Tecnologia Agrícola e Pecuária. 
O objetivo da Feira é promover o 
agronegócio no sudoeste paulista, 
divulgando as mais novas tecnologias, os 
produtos e serviços. A insitituição marcou 
presença demonstrando o Projeto CATI 
Leite, em um minimódulo de pastejo 
rotacionado intensivo para pecuária 
leiteira, orientação sobre a formação e 
manejo do pasto, confecção de cerca, 
adubação, controle zootécnico dos animais 
e custos. Além disso, fez uma exposição 
de mudas frutíferas e florestais nativas 
produzidas pela instituição. 

O estande da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, numa área de 1.800 metros 
quadrados, englobou as Coordenadorias 
de Assistência Técnica Integral, de Defesa 
Agropecuária e a Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios. 

Casa da Agricultura / 42


	Button 39: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 


