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PREFÁCIO
Devido às mudanças econômicas, sociais e comportamentais nestas
últimas décadas, a demanda por frutas de qualidade, com adequação de
sistemas de produção às normas de certificação, com pomares com alta
produtividade, cultivares adaptadas aos diferentes biomas, com frutas mais
resistentes a pragas e doenças, com maior período de pós-colheita, e a
geração de produtos transformados a partir desta matéria prima, aumentam
a pressão por respostas da pesquisa agropecuária.
A Embrapa vem pesquisando, há mais de trinta anos, espécies
frutíferas com potencial econômico de cultivo para a região de Clima
Temperado do Brasil. Mirtilo, amora-preta, framboesa, pitanga, araçá, goiaba
serrana, uvaia, cereja do Rio Grande e butiá, entre outras, podem ser uma
opção de cultivo e de rendimento econômico, especialmente, em
propriedades rurais de base familiar, devido à rusticidade de cultivo, às
propriedades nutricionais dos frutos e ao valor dos produtos agregados
obtidos desta produção.
Neste sentido a equipe de pesquisa da Embrapa Clima Temperado
não tem medido esforços para aumentar o volume projetos e, por
conseqüência, a captação de recursos, para geração de informação técnicas
que possam melhor orientar as tomadas de decisão do setor. Novas
cultivares, métodos de propagação, recomendações de manejo de plantas
em sistemas de produção integrada e orgânica, adubação, manejo de pragas
e doenças, conservação pós-colheita, determinação de compostos
antioxidantes e desenvolvimento de novos produtos são foco destes projetos.
Desta forma, a Embrapa Clima Temperado realiza o 5º Simpósio
Nacional do Morango e 4º Encontro sobre pequenas frutas e frutas
nativas do Mercosul, no intuito que estes eventos possam contribuir com o
desenvolvimento da fruticultura de clima temperado no Brasil.
COMISSÃO ORGANIZADORA
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APRESENTAÇÃO
Os pequenos frutos como morango, mirtilo, amora-preta, framboesa,
physalis e espécies nativas como pitanga, araçá, goiaba serrana, uvaia e
butiá, entre outras, podem ser uma excelente opção de cultivo e de
rendimento econômico, em especial, às propriedades rurais de base familiar.
A cultura do morango representa uma importante cadeia produtiva,
do ponto de vista econômico e social, e está presente em quatro regiões
brasileiras, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Apesar da importância
e abrangência são poucos os grupos de pesquisa que se dedicam à cultura.
A produção de morango é a base da economia de muitas cidades
onde é cultivado, em especial nas regiões Sul e Sudeste, as quais
representam 90% da superfície cultivada no Brasil.
A Embrapa Clima Temperado, a partir de 2009, retoma em sua
programação o programa de melhoramento genético do morangueiro, cujos
objetivos são de desenvolver cultivares mais adaptadas as condições de
clima e solo das regiões brasileiras de produção, com alta qualidade e sabor
de frutos, e, sobretudo reduzindo a dependência de cultivares estrangeiras
e insumos agrícolas.
Pesquisa, desenvolvimento e inovação são fatores preponderantes
para a inserção e competitividade destas culturas no mercado. Qualidade,
rastreabilidade e certificação são caminhos que as pequenas frutas começam
a trilhar visando mercados competitivos.
Devido a importância deste grupo de pequenas frutas, a Embrapa
Clima Temperado realiza o 5º Simpósio Nacional do Morango e o 4º
Encontro sobre pequenas frutas e frutas nativas do Mercosul com a
finalidade de proporcionar aos produtores e empresários, técnicos da
extensão rural, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores
e agentes de desenvolvimento as mais recentes pesquisa e informações
produzidas no Brasil e no Exterior.
WALDYR STUMPF JUNIOR
Chefe Geral
Embrapa Clima Temperado
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SMALL FRUITS: PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION: THE DRISCOLL CASE
GAVIN SILLS
The state of the fresh market berry industry is enviable. With a strong historical record of
sales growth, and apparently well poised for future sales growth, farmers, shipper/marketers, and
retailers are happy to be in the berry business. No longer only available seasonally, advancements
in genetics, shipping, growing, and packaging have helped berries become available year-round. As
consumers look for delicious and nutritious foods, they are more frequently opting to purchase
berries. Supermarkets are exploiting the “berry patch” concept, which is a large retail display of
strawberries, blueberries, raspberries and blackberries together, to boost sales. Berries have evolved
from small seasonal displays in the back of the produce department, to large year-round displays in
prominent positions in the produce department. The result is that berry category sales have grown at
a tremendous pace for the past decade. In the 52 weeks ended January 30, 2010, the berry category
was the largest category in the produce department, totaling 7.4% of all produce dollar sales in the
United States (PERISHABLES GROUP, 2010a).
While there is long term volume and sales growth for each berry commodity, namely,
strawberries, blueberries, raspberries and blackberries, demand over time is shifting. Historically,
strawberries accounted for about 75% of total berry sales. But, current best practices for
merchandising, displaying, promoting, and advertising berries tend towards about 50% strawberry
and 50% other berries. For the 52 weeks ending January 30, 2010, strawberries represented 55.9%
of fresh market retail berry sales, blueberries 24.7%, and raspberries 11.4% and blackberries 6.6%
(PERISHABLES GROUP, 2010b). However, despite being by far the largest berry commodity and
still growing, strawberries are losing market share to the other berries. Strawberries lost 7.9% market
share between 2004 and 2009, while during the same period blueberries, raspberries, and blackberries
each gained market shares of 3.8%, 1.8%, and 2.6%, respectively (PERISHABLES GROUP, 2010a).
In other words, sales of all berry types are growing, but in particular, raspberry and blackberry sales
are growing much faster than those of strawberry and blueberry.
According to the USDA, National Agricultural Statistics Service, United States fresh market
berries were valued at over $3.3 billion in 2009 (Table 1). This includes domestic production as
well as fruit imported into the US.
Table 1. Production and value by berry type during 2009 in the United States.
Commodity
Strawberry
Blueberry
Raspberry
Blackberry
Total

Production (kg, millions)
883
118
54
42
1097

Value (US$, millions)
1952
683
420
249
3314

The region where production occurs depends on the time of year and the commodity. The
more comprehensive and sophisticated berry patch marketing strategy demands a year-round supply
of fresh, high quality, flavorful fruit regardless of the local season. Year-round fresh market strawberry
and raspberry production in the US is dominated by California. California has also become an
increasingly important production region for blueberry and blackberry, although more seasonal.
The southeastern US is an important production region for strawberry, blueberry, and blackberry.
Other major blueberry production areas in the US include Michigan, New Jersey, Oregon and
Washington. Mostly from October and through May, ever increasing volumes of fruit of all four
major berry types are imported into the US from Mexico, primarily from the states of Michoacán
and Jalisco, but also Baja California. Blueberries are also imported into the US from Chile, Argentina,
and Canada.
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It is within this dynamic, expanding, and challenging berry industry that Driscoll and its
fellow shipper/marketers and researchers compete. Driscoll’s is the brand name of Driscoll Strawberry
Associates, Inc., a Watsonville, California based marketer and distributor of fresh berries. Watsonville
is in the Pajaro Valley, about 150 kilometers south of San Francisco. First recognized as a superior
location for strawberries in the 1870s, the coastal-Mediterranean climate, long growing season, and
fertile soil make the Pajaro Valley one of the best berry growing regions in United States.
Driscoll supplies organic and non-organic strawberries, blueberries, raspberries, and
blackberries. A third-generation, family owned and operated company, Driscoll was founded in
1944. Since then, through close relationships with its retail, wholesale, food service, and export
business customers, the company has grown to become the berry industry market leader, with the
greatest sales revenue and brand recognition in the berry category. Driscoll uses traditional plant
breeding to develop new patented varieties. These patented varieties are then propagated and licensed
only to independent farming partners around the world who grow Driscoll brand berries. Driscoll
holds plant patents (195 issued; 154 pending) and trademarks in over 40 countries, and its berries
are grown on five continents. Driscoll’s mission is to continually delight berry consumers through
alignment with our farmers and our customers. This goal, which means delivering berries with
exceptional flavor, color, texture, shape, and aroma, is fostered through its decades-long commitment
to breeding and research.
Driscoll makes every effort to breed berry varieties that provide the best opportunities for
our community of farmers, our customers and our consumers. By investments in plant breeding, we
attempt to distinguish ourselves through proprietary varieties. If and when publicly available varieties
provide a better proposition, Driscoll will market those varieties. Within certain production regions,
significant portions of Driscoll blueberry and blackberry fruit volumes are derived from publicly
available varieties. This is due, in part, to their superior genetics, and in part to the long-lived,
perennial nature of these crops, which creates a long transition when replacing old varieties with
new ones.
An illustrative example of a publicly available variety sold by Driscoll is the blackberry
‘Tupy’. Tupy was developed in Brazil, ultimately identified as having potential in Mexico, and due
to its superior postharvest attributes, quickly replaced the variety ‘Brazos’. Today, Tupy ranks among
the most influential fresh market blackberry varieties. The success of Tupy in Mexico has helped to
build and sustain the tremendous growth in fresh market blackberries in the US market. Currently,
Driscoll lacks a variety able to compete economically with Tupy during the months of October
through December. Thus, we sell it because of its superior genetics.
The largest and oldest breeding effort at Driscoll started in 1945 in strawberries. Today,
strawberry breeding programs are located in Watsonville and Oxnard, California, Florida, the United
Kingdom, and Spain. The minimum number of strawberry seedlings per year in any one location is
14,000. The total number of new seedlings evaluated across all Driscoll strawberry breeding programs
each year typically ranges from 130,000 to 140,000. All fresh market raspberry seedlings are evaluated
in California. The raspberry breeding program was initiated in 1985, and typically numbers range
from 16,000 to 20,000 new raspberry seedlings per year. The blueberry breeding program started in
1996 in Watsonville. Today the program evaluates about 15,000 seedlings per year in California
and Florida. Blackberry breeding at Driscoll started in Watsonville in 1992 as a very small effort. It
has grown to encompass seedlings for year-round production. A goal of about 15,000 new seedlings
per year is set for blackberries. Driscoll breeding in all four berry types is summarized in Table 2.
Table 2. Driscoll breeding program year of inception, number of seedlings and number of seedling
locations by commodity.
Commodity
Strawberry
Blueberry
Raspberry
Blackberry

Year initiated
1945
1996
1985
1992

No. locations
5
2
2
2

Total seedlings
130,000-140,000
15,000
16,000-20,000
15,000
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Phenotypic recurrent selection is the standard breeding technique employed with all the
berry types. The general procedures are similar for all commodities: design crosses, hybridize,
evaluate seedlings, advance about 1% to test plots, test for multiple years with increasing replication,
cross test selections among environments, test via commercial trials, collect patent data, patent, and
deploy to production. Plant pathology, entomology, molecular biology and tissue culture departments
work closely with the breeders at various stages to facilitate the selection process or address acute
needs along the way. Test plots and associated evaluations provide data on marketable and total
yield, fruit size, pest tolerance, and post-harvest attributes such as flavor, Brix, shelf life, and fruit
appearance. Breeding targets for all commodities typically include the three major traits of flavor,
shelf life, and yield, as well as many other traits. Both seedlings and test plots are typically managed
using standard grower practices. However, the labor costs associated with test plots, and in particular
their data collection, are much higher. Record keeping and summarization is streamlined and managed
through the use of bar codes, field computers, and proprietary breeder databases. The breeding
process from designing a cross to patenting a new variety typically ranges from six to nine years.
Managing the breeding programs and associated research is just about the only farming
that Driscoll performs. Apart from the breeding materials, Driscoll does not farm berries. Driscoll is
not a berry producer, but rather it is a berry genetics developer, shipper and marketer. This is a key
aspect of the Driscoll business model. Growers commit to selling their fruit exclusively through
Driscoll, and Driscoll commits to selling all of the farmers’ fruit that meets quality standards. Driscoll
revenue is derived from a percentage royalty on the sales price. Since Driscoll commits to selling all
of the fruit that its independent farmers produce, it is crucially important that the production is
managed properly, so that potential production peaks and troughs are minimized, and that there is
an orderly transition of production between the various growing regions.
To meet these goals, plans for ideal production volumes for years into the future are
developed. These production strategies are used by members of the production management
department, who coordinate closely with Driscoll nurseries and breeders to determine an appropriate
variety mix for each berry type and growing region. In addition, on a much more detailed level,
each year production managers work with each independent farmer to determine an appropriate
mix of varieties. This mix of varieties must consider the grower’s needs as well as the needs of
Driscoll. Finally, production managers along with crop forecasters are continually estimating the
production of each commodity in each growing region several weeks in advance of actual harvest.
These crop volume estimates are crucial so that our business managers and sales team can sell
anticipated fruit volumes weeks in advance of harvest, or adjust sales in the event of an anticipated
volume shortfall.
Production practices vary widely within and among berry types. Soil fumigation prior to
planting is a common practice in many growing regions for all commodities. However, it is not
essential for production, and organic and non-organic farmers in all commodities can opt to fumigate
or not. The cost to flat-fumigate one hectare in California in year 2010 is approximately $7000.
Drip irrigation/fertigation is standard practice for berry farmers in California. Plastic mulch, which
alters soil temperature and reduces weed and disease pressure, is commonly used in strawberries,
but is also used by some farmers in each of the other berry types. High tunnels have become common
among Driscoll raspberry and blackberry farmers in California. They are also used by some blueberry
farmers, and can be seen covering strawberries in Mexico. Advantages include rain protection, sun
protection, wind protection, modified temperatures, and increases in fruit size and quality. High
tunnels require careful management, however, since problems with excess temperature, humidity,
soil moisture, and pests can arise suddenly.
Fields are hand picked, up to four times per week in the case of raspberries, and, typically,
the fruit is packed in the field into clamshell containers. These clamshells are packed into crates,
palletized, and delivered to one of the Driscoll cooler facilities near each of our farming regions.
Each delivery is logged into a handheld computer, from which information is sent wirelessly to
update, in real time, Driscoll warehouse and enterprise management systems. Fruit is inspected for
quality, and immediately placed into refrigeration tunnels to bring them to an optimal storage
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temperature of 0.5 C. Once cooled, pallets are stored until they are staged into orders for shipping.
Fruit is shipped as soon after harvest as possible.
Driscoll has made food safety the single most important focus of our berry farmers. Our
product must be safe for our consumers, our employees, our independent farmers, and their workers.
All farms and facilities handling fruit for Driscoll around the world are audited to ensure adherence
to good agricultural practices for food safety set by the US Food and Drug Administration and
GLOBALGAP standards for proper working conditions, and worker and environmental welfare.
Over 1,400 of these third-party audits in the last year have been performed. Additionally, a barcodebased inventory tracking system is in place, such that individual clamshells can be traced to their
particular source field and harvest date.
Apart from food safety concerns, berry farmers, Driscoll, and other shipper/marketers
are faced with several significant challenges or potential threats not yet mentioned. Most commonly,
weather events will alter anticipated production plans, and frequently will, in due course, affect
prices through effects on volume or fruit quality. Rapidly increasing production, both domestic and
international, can and has put downward pressure on prices. No shipper/marketer works in a supply
vacuum. Any given shipper/marketer can be adversely affected by shipments from producers and/
or locations outside their control. Availability of labor, high quality irrigation water, soil fumigants,
and affordable land are real concerns. Exotic pests, such as the light brown apple moth and spotted
wing drosophila have raised concerns for potential plant or fruit quarantines. Finally, spiking fuel
costs can abruptly impact the costs of shipping fruit to customers, and increase costs to consumers.
Despite these potential obstacles, berries are being produced in record volumes. The final
step in the process is to sell them. The Driscoll brand promise, Only The Finest Berries, is the result
of a long standing corporate dedication to demanding quality expectations. The passion to fulfill the
brand promise pervades the company culture. European retailers commonly market their fruit by
variety, making brand building in Europe challenging. One the other hand, Driscoll berries in the
United States are sold without reference to variety. Our equity is in the brand, Driscoll’s.
REFERENCES
PERISHABLES GROUP. Berries. Disponível em: <http://produceretailer.com/BERRIES/2010-0430/Article. aspx?oid=1062670&fid=51ac14c9-c201-40bb-b366-165da065527f>. Acesso em: 20 ago.
2010b.
PERISHABLES GROUP. The shape of the U.S. berry market. Disponível em: <http://
www.berrycongress.com/resources/documents/1273765803BruceAxtman_Theshapeofthe
USberrymarket.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2010a.
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AGRÔTOXICOS - LEGISLAÇÃO E MANEJO DE PRAGAS - O CASO DOS MINOR CROPS
EDSON NADIR BERGAMO
Fiscal Federal Agropecuário
SEFIA-DDA/SFA/RS
Porto Alegre-RS

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 1,DE 23 DE FEVEREIRO DE 2010
O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, o PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e o DIRETOR PRESIDENTE DA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA no uso das suas atribuições
legais, tendo em vista o disposto na Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, e no Decreto n° 4.074, de
4 de janeiro de 2002, e o que consta do Processo nº 21000.013995/2005-61, resolvem:
Art. 1º Estabelecer as diretrizes e exigências para o registro dos agrotóxicos, seus componentes e
afins para culturas com suporte fitossanitário insuficiente, bem como o limite máximo de resíduos
permitido.
Art. 2º Para efeitos desta Instrução Normativa Conjunta, consideram-se:
I - culturas com suporte fitossanitário insuficiente: culturas para as quais a falta ou número reduzido
de agrotóxicos e afins registrados acarreta impacto sócio-econômico negativo, em função do não
atendimento das demandas fitossanitárias;
II - grupo de culturas: organização de culturas por meio de aspectos botânicos, alimentares, fitotécnicos
e fitossanitários, tendo como referência uma ou mais cultura(s) representativa(s);
III - cultura representativa: cultura eleita dentro de um grupo de culturas, em função da importância
econômica, área de cultivo, consumo humano, disponibilidade de agrotóxicos registrados e similaridade de problemas fitossanitários, a partir da qual podem ser extrapolados provisoriamente os LMRs
para demais integrantes do grupo;
IV - cultura representativa do Grupo: Culturas utilizadas para a extrapolação provisória de LMRs
para as culturas de suporte fitossanitário insuficiente;
V - cultura representativa do Sub-grupo: Culturas utilizadas para a extrapolação provisória de LMRs
e realização de Estudos de Resíduos para definição do LMR definitivo;
VI - ingestão Diária Aceitável: quantidade máxima do agrotóxico que, ingerida diariamente durante
toda a vida, não oferece risco à saúde, à luz dos conhecimentos atuais. É expressa em mg do agrotóxico
por kg de peso corpóreo (mg/kg p.c.);
VII - extrapolação de LMRs: estabelecimento provisório de LMRs para culturas com suporte
fitossanitário insuficiente a partir de LMRs estabelecidos para as respectivas culturas representativas;
VIII - limite máximo de resíduo provisório: limite máximo de resíduo estabelecido para uma cultura
com suporte fitossanitário insuficiente, por meio de extrapolação, em seu respectivo grupo de culturas;
Art. 3º As culturas com suporte fitossanitário insuficiente serão organizadas em grupos de culturas,
cada qual com sua(s) respectiva(s) cultura(s) representativa(s), conforme Anexo I da presente Instrução Normativa Conjunta.
Parágrafo único. Para alteração do Anexo I, deverá ser submetida solicitação, mediante comprovação técnico-científica de compatibilidade, observado o disposto no Art. 2º da presente Instrução.
Normativa Conjunta, acompanhada de justificativa técnico-científica para enquadramento da cultura
como de suporte fitossanitário insuficiente e parecer técnico assinado por pesquisador de instituição
de pesquisa credenciada, e acompanhada de dados bibliográficos técnico-científicos de fontes
referenciadas, ao órgão federal registrante, que encaminhará para avaliação dos demais órgãos en-
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volvidos, no âmbito de suas competências.
Art. 4° Possuem legitimidade para pleitear a indicação de cultura como sendo de suporte fitossanitário
insuficiente, bem como a extrapolação de LMR de ingredientes ativos especificados, instituições de
pesquisa ou de extensão rural, associações e cooperativas de produtores rurais, e empresas registrantes.
Art. 5° Para extrapolação de Limite Máximo de Resíduo (LMR), deverá ser encaminhada, ao órgão
federal registrante, solicitação mencionando o ingrediente ativo de interesse, a cultura com suporte
fitossanitário insuficiente, alvos propostos e boas práticas agrícolas respeitando-se o disposto no
Anexo I desta Instrução Normativa Conjunta.
Parágrafo único. O resultado da extrapolação será divulgado através de publicação de monografia
pelo órgão de saúde.
Art. 6º Os LMRs já estabelecidos em monografia para as culturas representativas em cada grupo
poderão ser extrapolados provisoriamente para as demais culturas do grupo mediante cumprimento
das seguintes exigências:
I - apresentação de pleito de extrapolação de LMR atendendo ao disposto nos artigos 3° e 5° da
presente Instrução Normativa Conjunta;
II - apresentação de termo de compromisso para desenvolvimento do estudo de resíduo, conforme
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 216, de 15 de dezembro de 2006, em Prazo máximo de
24 meses para as Culturas indicadas como Representativas nos Sub-grupos constantes no Anexo I;
III - o ingrediente ativo para o qual se pleiteie a extrapolação de LMR deve estar registrado no Brasil
e estará sujeito às avaliações dos órgãos competentes;
IV - os Limites Máximos de Resíduos e o Intervalo de Segurança para a cultura representativa devem
estar estabelecidos em monografia;
Art 7º Os LMRs provisórios terão prazo de vigência por um período máximo de 24 (vinte e quatro)
meses, após a publicação na monografia do ingrediente ativo, até que se determine, por meio de
estudos de resíduos os LMRs das Culturas Representativas dos sub-grupos (Anexo I - Tabela 2),
quando será estabelecido o LMR definitivo.
§1º. Caso não seja apresentado o estudo de resíduos para estabelecimento de LMR para a cultura
representativa do subgrupo, a cultura de suporte fitossanitário insuficiente será excluída da monografia
do ingrediente ativo cujo LMR foi extrapolado;
§2º. O valor do LMR provisório será considerado definitivo de acordo com os dados relatados nos
estudos de resíduos para a cultura representativa de cada sub-grupo, desde que não haja impacto
relevante no cálculo da ingestão diária aceitável.
Art. 8º Uma vez estabelecido o LMR definitivo para a cultura representativa do sub-grupo, este
poderá ser extrapolado para qualquer uma das culturas de suporte fitossanitário insuficiente do respectivo sub-grupo.
Parágrafo único. Caso um ingrediente ativo esteja registrado para a cultura representativa do subgrupo (Anexo I, Tabela 2), mas não para uma cultura representativa do grupo (Anexo I, Tabela 1), o
LMR poderá ser extrapolado diretamente da cultura representativa do sub-grupo, desde que seja
realizado o estudo de resíduos conforme inciso II do art. 6º da presente Instrução Normativa Conjunta.
Art. 9º. Os LMRs definitivos extrapolados a partir da cultura representativa do sub-grupo serão
avaliados em programas oficiais de monitoramento de resíduos para a observação da compatibilidade entre os LMRs das culturas representativas e de suporte fitossanitário insuficiente.
Parágrafo único. Caso seja observada incompatibilidade entre os LMRs das Culturas representativase
de suporte fitossanitário insuficiente, deverá ser realizado estudo de resíduos para a cultura de suporte fitossanitário insuficiente visando estabelecimento de LMR.
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Art. 10. O pleito de registro de agrotóxicos e afins para culturas com suporte fitossanitário insuficiente deverá ser submetido pelo requerente e sua avaliação obedecerá ao disposto no art. 10 do Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002.
Art. 11. O pleito de inclusão de culturas com suporte fitossanitário insuficiente no registro de agrotóxico
e afins deverá ser submetido pelo titular do registro deste e sua avaliação obedecerá ao disposto no
art. 22, § 2°, inciso I, do Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002.
Art. 12. Deverão ser apresentados para avaliação das inclusões de culturas com suporte fitossanitário
insuficiente nas indicações de uso de agrotóxicos e afins os seguintes documentos:
I - laudo técnico que atestem a eficiência e praticabilidade agronômica para o alvo biológico em
questão, bem como fitotoxicidade na Cultura indicada como Representativa do Sub-grupo constante
no Anexo 1, de acordo com as normas vigentes do MAPA para esta finalidade;
II - demais documentos exigidos no Anexo II, itens 18.2, 18.3 e 18.8 do Decreto 4.074, de 2002.
§ 1º O limite máximo de resíduos e o intervalo de segurança na aplicação dos agrotóxicos e afins,
referentes às culturas a serem incluídas na indicação de uso, serão definidos pelos órgãos federais
responsáveis pela saúde e agricultura, baseado nos limites máximos de resíduos e intervalo de segurança estabelecidos para a cultura representativa do grupo, atendendo aos requisitos estabelecidos
por esta Instrução Normativa Conjunta;
§ 2º Os limites máximos de resíduos definidos por meio de extrapolação para as culturas contempladas nesta Instrução Normativa Conjunta serão publicados em monografia referente ao ingrediente
ativo;
§ 3º Sintomas de fitotoxicidade detectados nas culturas extrapoladas acarretarão no cancelamento da
indicação de uso, devendo ser conduzidos novos testes para a nova indicação daquele ingrediente
ativo.
Art. 13. A inclusão das indicações de uso nos rótulos e bulas dos agrotóxicos e afins deverá atender
os seguintes requisitos:
I - cultura representativa do sub-grupo deve estar contemplada na indicação do agrotóxico ou afim;
II - a quantidade de ingrediente ativo aplicada deve ser igual ou inferior àquela indicada durante o
ciclo ou safra da cultura representativa;
III - o Intervalo de Segurança deve ser igual ou superior àquele indicado para a cultura representativa.
Parágrafo único. Poderá haver restrições quanto à inclusão de culturas na indicação de uso dos
agrotóxicos e afins, conforme avaliação técnica dos Órgãos Federais responsáveis pela agricultura,
saúde e meio ambiente.
Art. 14. Os Órgãos Federais responsáveis pelos setores de Agricultura, Saúde e Meio Ambiente,
poderão, de acordo com suas atribuições, solicitar a exclusão de cultura da monografia do ingrediente ativo cujo LMR foi extrapolado.
Parágrafo único. No caso de exclusão da cultura da monografia do ingrediente ativo, a produção
agrícola tratada com o mesmo, na vigência da autorização, a critério dos órgãos competentes, poderá
ser comercializada.
Art. 15. Todos os pleitos serão submetidos a avaliação prévia conjunta pelos Órgãos Federais responsáveis pelos setores de Agricultura, Saúde e Meio Ambiente segundo os critérios de conveniência e necessidade.
Art. 16. Os casos omissos serão decididos pelos Órgãos Federais responsáveis pelos setores de Agricultura, Saúde e Meio Ambiente.
Art. 17. Esta Instrução Normativa Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
INÁCIO AFONSO KROETZ
Secretário de Defesa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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DIRCEU RAPOSO DE MELLO
Diretor-Presidente
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ROBERTO MESSIAS FRANCO
Presidente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
ANEXO I

Tabela 1. Agrupamento de Culturas para Extrapolação de LMRs.
Grupos Culturas
1. Frutas com casca não comestível

Representativas
Citros (Citrus sp.),
Melão (Cucumis melo).

2. Frutas com casca comestível

Maçã (Malus domestica),
Uva (Vitis vinifera).

3. Raízes, tubérculos e bulbos

Batata (Solanum tuberosum),
Cenoura (Daucus
carota).

4. Hortaliças folhosas

Alface (Lactuca sativa),
Repolho(Brassica
oleracea var. capitata),
Couve (Brassica oleracea)

5. Hortaliças não folhosas

Tomate (Solanum licopersici),
Pepino (Cucumis
sativus), Pimentão (Capsicum
annuum).

6. Leguminosas e Oleaginosas

Feijão (Phaseolus vulgaris),
Soja (Glycine
max).

7. Palmáceas e Nozes

Coco (Cocus nucifera)

Agrupamento de culturas
Abacate (Persea americana), Abacaxi (Ananas
comosus), Cacau (Theobroma cacao), Cupuaçu
(Theobroma grandiflorum), Guaraná (Paullinia
cupana), Maracujá (Passiflora sp.), Melancia
(Citrullus vulgaris), Pinha (Anonas sp.), Mamão
(Carica papaya)
Acerola (Malpighia emarginata), Amora (Morus
sp.), Ameixa (Prunus salicina), Azeitona (Olea
europea), Caju (Anacardium occidentale), Caqui
(Diospyros
kaki),
Carambola
(Averrhoa
carambola), Figo (Ficus carica), Framboesa (Rubus
sp.), Goiaba (Psidium guajava), Marmelo (Cydonia
oblonga), Nectarina (Prunus persica var.
nucipersica), Nêspera (Eriobotrya japonica),
Pêssego (Prunus persica), Pitanga (Eugenia
uniflora), Kiwi (Actinidia chinensis), Pêra (Pyrus
communis) , Morango (Fragaria sp.), Mirtilo
(Vaccinium myrtillus)
Batata doce (Ipomoea batatas), Beterraba (Beta
vulgaris), Cará (Dioscorea alata), Gengibre
(Zingiber officinale), Inhame (Dioscorea spp.),
Mandioca (Manihot esculenta), Mandioquinha-salsa
(Arracacia xanthorriza), Nabo (Brassica nabus),
Rabanete (Raphanus sativus).
Agrião (Nasturtium officinale), Alho Porro (Allium
porrum), Almeirão (Cichorium intybus), Brócolos
(Brassica oleracea), Cebolinha (Allium fistulosum),
Chicórea
(Chichorium
endivia),
Coentro
(Coriandrum sativum), Couve-flor (Brassica
oleracea var. botrytis), Couve chinesa (Brassica
rapa), Couve-debruxelas (Brassica oleracea var.
gemmifera), Espinafre (Spinacea oleracea),
Manjericão (Ocimum basilicum), Rúcula (Eruca
sativa), Salsa (Petroselinum crispum).
Abóbora (Curcubita moschata), Abobrinha
(Curcubita pepo), Berinjela (Solanum melogena),
Chuchu (Sechium edule), Jiló (Solanum jilo),
Maxixe (Cucumis anguria), Pimenta (Capsicum
sp.), Quiabo (Abelmoschus esculentus).
Ervilha (Pisum sativum), Grão-de-bico (Cicer
arietinum), Lentilha (Ervum lens), Canola (Brassica
napus), Gergelim (Sesamum indicum), Girassol
(Ligustrum
lucidum),
Linhaça
(Linum
usitatissimum).
Dendê (Elaeis guineensis), Pupunha (Bactrys
gasipaes)
Noz-macadâmia
(Macadamia
integrifólia).
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Tabela 2. Agrupamento de Culturas para realização de Extrapolação de LMRs e Estudos de Resíduos.
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Sub-grupos

Culturas representativas

Sub-grupo 1A

Abacaxi (Ananas comosus).

Sub-grupo 1B

Mamão (Carica papaya), Abacate
(Persea americana), Maracujá (Passiflora
sp.).

Sub-grupo 2A

Morango (Fragaria vesca)

Sub-grupo 2B

Goiaba (Psidium guajava), Caqui(
Diospyros kaki).

Sub-grupo 2C

Pêssego (Prunus persica), Ameixa(
Prunus salicina).

Sub-grupo 3A

Beterraba (Beta vulgaris), Rabanete
(Raphanus sativus)

Sub-grupo 4A

Alface (Lactuca sativa)

Sub-grupo 4B

Repolho (Brassica oleracea
capitata),
Couve (Brassica oleracea).

Sub-grupo 5A

Pimentão (Capsicum annuum)

Sub-grupo 5B

Pepino (Cucumis sativus)

Sub-grupo 6A

Ervilha (Pisum sativum)

Sub-grupo 6B

Girassol (Ligustrum lucidum)

Sub-grupo 7A

Coco (Cocus nucifera)

var.

Culturas de suporte fitossanitário
insuficiente
Abacaxi (Ananas comosus), Melancia
(Citrullus vulgaris), Pinha (Anonas sp.).
Abacate (Persea americana), Cacau
(Theobroma
cacao),
Cupuaçu
(Theobroma grandiflorum), Guaraná
(Paullinia cupana), Maracujá (Passiflora
sp.).
Acerola (Malpighia emarginata), Amora
(Morus sp.), Azeitona (Olea europea),
Figo (Ficus carica), Framboesa (Rubus
sp.), Pitanga (Eugenia uniflora).
Caju (Anacardium occidentale), Caqui
(Diospyros kaki), Goiaba (Psidium
guajava), Kiwi (Actinidia chinensis).
Ameixa (Prunus salicina), Marmelo
(Cydonia oblonga), Nectarina (Prunus
persica var. nucipersica), Nêspera
(Eriobotrya japonica), Pêssego (Prunus
persica).
Batata doce (Ipomoea batatas), Beterraba
(Beta vulgaris), Cará, Gengibre (
Zingiber officinale), Inhame (Dioscorea
spp.), Mandioca (Manihot esculenta),
Mandioquinha-salsa
(Arracacia
xanthorriza), Nabo (Brassica nabus).
Agrião (Nasturtium officinale), Alho
Porro (Allium porrum), Almeirão
(Cichorium intybus), Cebolinha (Allium
fistulosum), Chicórea
(Chichorium
endivia), Coentro (Coriandrum sativum),
Espinafre
(Spinacea
oleracea),
Manjericão (Ocimum basilicum), Rúcula
(Eruca sativa), Salsa (Petroselinum
crispum).
Repolho (Brassica oleracea var. capitata),
Brócolos (Brassica oleracea var. Italica),
Couve (Brassica oleracea), Couve-flor
(Brassica oleracea var. botrytis), Couve
chinesa (Brassica rapa), Couve-debruxelas (Brassica oleracea var.
gemmifera).
Berinjela (Solanum melogena), Jiló
(Solanum jilo), Pimenta (Capsicum sp.).
Abóbora
(Curcubita
moschata),
Abobrinha (Curcubita pepo), Chuchu
(Sechium edule), Maxixe (Cucumis
anguria),
Quiabo
(Abelmoschus
esculentus).
Grão-de-bico (Cicer arietinum), Lentilha
(Ervum lens).
Canola (Brassica napus), Gergelim
(Sesamum indicum), Linhaça (Linum
usitatissimum).
Dendê (Elaeis guineensis), Pupunha
(Bactrys gasipaes).
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ANEXO II
Requerimento de Inclusão de Culturas nos grupos de culturas constantes no Anexo I (encaminhar em
duas vias) O requerente a seguir identificado requer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Meio Ambiente (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), com base na Instrução Normativa
Conjunta nº , de 2008, a inclusão de cultura no grupo de cultura constante no Anexo I da referida
Instrução Normativa Conjunta, para o que presta as informações a seguir e junta o Relatório Técnico
competente:
1. Requerente
1.1. Nome
1.2. Endereço eletrônico
1.3. Endereço
1.4 Bairro
1.5. Cidade
1.6. UF 1.7. CEP
1.8. DDD 1.9. Fone
1.10. Fax 1.11. Celular 1.12. CNPJ/CPF
2. Representante legal (anexar documento comprobatório)
2.1. Nome
2.2. Endereço eletrônico
2.3. Endereço
2.4 Bairro
2.5. Cidade
2.6. UF 2.7. CEP
2.8. DDD 2.9. Fone
2.10. Fax 2.11. Celular 2.12. CNPJ / CPF
3. Cultura de suporte fitossanitário insuficiente
3.1. Nome comum
3.2. Nome científico
............., ....... de.......... de 2........
............................................................................
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(ais)
Documentos a serem anexados ao Requerimento
4. Anexos
4.1. Justificativa técnico científica para enquadramento da cultura como de suporte fitossanitário
insuficiente;
4.2. Parecer técnico assinado por pesquisador de instituição de pesquisa credenciada, e acompanhada
de dados bibliográficos técnico-científicos de fontes referenciadas;
4.4. Documento comprobatório da condição de representante legal da requerente.
ANEXO III
Requerimento de Extrapolação de LMR
(encaminhar em duas vias)
O requerente a seguir identificado requer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
daSaúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Meio Ambiente (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), com base na Instrução Normativa Conjunta nº
, de 2008, a inclusão de cultura no grupo de cultura constante no Anexo I da referida Instrução
Normativa Conjunta, para o que presta as informações a seguir e junta o Relatório Técnico competente:
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1. Requerente
1.1. Nome
1.2. Endereço eletrônico
1.3. Endereço
1.4 Bairro
1.5. Cidade
1.6. UF 1.7. CEP
1.8. DDD 1.9. Fone
1.10. Fax 1.11. celular 1.12. CNPJ/CPF
2. Representante legal (anexar documento comprobatório)
2.1. Nome
2.2. Endereço eletrônico
2.3. Endereço
2.4 Bairro
2.5. Cidade
2.6. UF 2.7. CEP
2.8. DDD 2.9. Fone
2.10. Fax 2.11. celular 2.12. CNPJ / CPF
3. Classe de uso
( ) 6.1. herbicida ( ) 6.2. inseticida ( ) 6.3. fungicida ( ) 6.4. outro:
4. Modo de ação
( ) 7.1. sistêmico ( ) 7.2. contato ( ) 7.3. total ( ) 7.4. seletivo ( ) 7.5. outro:
5. Ingrediente ativo (repetir o quadro com os dados dos demais Ingredientes ativos, se houver)
5.2. Nome químico em português (IUPAC)
5.3. Nome comum (padrão ISSO ANSI BSI)
5.4. Nome comum em português
5.6. Nº código no Chemical Abstract Service Registry CAS)
5.7. Grupo químico em português (usar letras minúsculas)
6. Culturas
6.1. Cultura de suporte fitossanitário insuficiente (Nome científico)
6.2. Cultura de suporte fitossanitário insuficiente (Nome comum)
6.3. Cultura representativa do sub-grupo
..........., .... de ................ de 2.....
............................................................................
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(ais)
Documentos a serem anexados ao Requerimento
7. Anexos
7.1. Comprovante de que a entidade requerente está devidamente registrada nessa modalidade em
órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município;
7.2. Documento comprobatório da condição de representante legal da entidade requerente.
REFERÊNCIA
BRASIL. Instrução normativa conjunta n. 1, de 23 de fevereiro de 2010. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 fev. 2010. Seção 1, p. 19-21.
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MANEJO DE PRAGAS NA CULTURA DO MORANGUEIRO
MARCOS BOTTON, DANIEL BERNARDI, DORI EDSON NAVA, UEMERSON SILVA DA
CUNHA E MAURO SILVEIRA GARCIA
INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios para a consolidação do morango como um alimento preferencial
para os consumidores diz respeito ao fornecimento de frutas com ausência ou níveis aceitáveis de
resíduos tóxicos. No ano de 2010, a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) divulgou
os resultados relacionados à presença de agrotóxicos não permitidos ou com teores acima do limite
máximo de resíduos permitido, constatando 50,8% de inconformidades nas amostras avaliadas.
Este é um fato preocupante visto que consumidores, cada vez mais ávidos por alimentos seguros,
acabam preterindo a fruta para seu consumo diário o que gera prejuízos a toda a cadeia produtiva.
O elevado número de inconformidades é resultado de diversos fatores associados: a) reduzido número
de inseticidas autorizados para uso na cultura (Tabela 1); b) um complexo e diversificado grupo de
pragas que danificam a cultura (Tabela 2); c) inobservância por parte dos produtores das Boas
Práticas Agrícolas incluindo respeito a período de carência, aumento da dosagem aplicada entre
outros; e, d) disponibilidade no mercado de produtos de eficiência comprovada porém não autorizados
para emprego na fruticultura pela elevada toxicidade como é o caso do endossulfan. O uso destes
compostos através do descaminho aumenta os problemas de uso indevido de agrotóxicos na cultura.
Este cenário pode ser modificado rapidamente desde que os resultados da pesquisa em
relação a novas estratégias de controle sejam regulamentadas e disponibilizadas aos produtores.
Nos últimos anos, foram avaliadas diversas alternativas ao uso de inseticidas de amplo espectro
detectados nas análises de resíduos como é o caso dos fosforados. Os resultados mostraram uma
eficácia biológica equivalente, no entanto, há uma lacuna de no mínimo quatro anos entre a avaliação
pela pesquisa e a autorização de uso pelos órgãos reguladores o que limita a mudança desta realidade.
Além disso, devido ao cultivo do morangueiro ser em pequenas áreas, o mercado para o comércio
de insumos é reduzido quando comparado a grandes culturas, o que restringe o interesse da indústria
em fornecer insumos registrados.
Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar informações sobre a
bioecologia das principais espécies pragas associadas à cultura do morangueiro, indicando-se
estratégias para o monitoramento e controle.
Novas tecnologias e desafios para o manejo de pragas na cultura do morangueiro
Com o objetivo de racionalizar o emprego de inseticidas e acaricidas na cultura do
morangueiro e produzir frutas de qualidade, novas alternativas de controle estão em fase final de
registro. O emprego de ácaros predadores encontra-se disponível comercialmente
(www.promip.agr.br) com resultados consolidados também na região Sul do Brasil. Um inseticida
à base de nim (Azadiracta indica), com garantia de qualidade e atividade biológica comprovada
para pulgões e ácaros foi registrado em 2010 (Tabela 1). Para o controle de tripes e lagartas, o
spinetoran, inseticida do grupo químico naturalyte foi avaliado e validado devendo estar disponível
para uso pelos produtores em 2011. O uso de Orius insidiosus para o controle biológico de tripes
também é uma alternativa disponível comercialmente. Para o manejo da broca-do-morangueiro, o
uso de armadilhas atrativas no interior dos canteiros é uma alternativa importante para o controle da
praga evitando a pulverização de produtos na pré-colheita dos frutos.
Dentro deste contexto, com a recente implantação de uma biofábrica em São Paulo para a
produção de nematóides com atividade inseticida, também merece destaque o potencial de uso
destes agentes de controle para o manejo de pragas de solo com destaque para as larvas de
Scarabaeidae e Curculionidae. Atualmente, um dos grandes desafios da produção de morango é a
busca de alternativas para o controle do ácaro-do-enfezamento e o manejo da resistência aos acaricidas
em relação ao ácaro-rajado.
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O mercado de frutas apresenta grande potencial de crescimento sendo uma importante
atividade a ser explorada dentro do setor produtivo agrícola. Ao mesmo tempo, o perfil dos
consumidores consolida-se em preocupações não apenas com qualidades organolépticas das frutas
adquiridas, mas também com a sustentabilidade dos sistemas de produção dos quais estas provém.
Neste sentido, a necessidade da produção de frutas seguras, sem comprometer a integridade do
ambiente e do produtor é uma realidade.
Para atender estas exigências, a adoção de práticas fitossanitárias adequadas para o controle
de pragas é um desafio para pesquisadores, técnicos e produtores. Mesmo diante dos avanços
tecnológicos obtidos nas últimas décadas, há a necessidade do desenvolvimento de estratégias de
manejo menos dependente de insumos e que resultem em redução no custo de tratamento.
Além disso, muitas informações desenvolvidas pela pesquisa levam um longo tempo até
estarem disponíveis de forma prática aos agricultores sendo que em muitos casos, devido a lacunas
na legislação, não chegam a ser disponibilizadas. Isso se deve, principalmente, a demora nos
procedimentos legais e a falta de interesse econômico na comercialização de alguns produtos.
Entende-se que a alteração deste cenário será fundamental para a sustentabilidade do setor
produtivo do morangueiro no Brasil garantido a atividade não apenas do ponto de vista econômico,
mas também quanto à sua função social em todas as regiões onde é desenvolvida. Desta forma,
acredita-se que o uso do monitoramento associado à disponibilidade de novas ferramentas para o
manejo apresentadas neste artigo auxiliarão no controle das principais pragas reduzindo
significativamente o uso de agrotóxicos não autorizados na cultura.
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Proparqito
Fenpiroximato
Enxofre
Fenpropatrina

Proparqito
Abamectina
Azadiractina indica

Tiametoxam
Lambda-cialotrina
Malationa

Omite 720 EC
Ortus 50 SC
Sulficamp
Sumirody 300

Veomite
Vertimec 18 EC
Azamax

Actara 250 WG
Karate Zeon 50 CS
Malathion 500 CE Sultox

Acaricidas
Grupo Químico (Classificação IRAC - http://www.irac-br.org.br/)
Grupo Químico 6 (Ativadores dos canais de cloro)
Grupo Químico 6 (Ativadores dos canais de cloro)
Grupo Químico 3 (Moduladores dos canais de sódio)
Grupo Químico 6 (Ativadores dos canais de cloro)
Grupo Químico 3 (Moduladores dos canais de sódio)
Grupo Químico 12C (Inibidores da fosforilação oxidativa, disrupção da síntese de ATP) (Inibido
síntase)
Grupo Químico 21 (Inibidores da cadeia de transporte de eletros, Sitio 1)
Inorgânico
Grupo Químico 3 (Moduladores dos canais de sódio)
Grupo Químico 12C (Inibidores da fosforilação oxidativa, disrupção da síntese de ATP) (Inibido
síntase)
Grupo Químico 6 (Ativadores dos canais de cloro)
Grupo Químico não definido (Tetranortriterpenóide)
Inseticidas
Grupo Químico 4 (Agonista/Antagonista dos receptores nicotínicos da acetilcolina)
Grupo Químico 3 (Moduladores dos canais de sódio)
Grupo Químico 1B (Inibidores da acetilcolinesterase)

Fonte: Agrofit (http://extranet.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons) e IRAC-BR, 2010.

Ingrediente Ativo
Abamectina
Abamectina
Fenpropatrina
Abamectina
Fenpropatrina

Produto Comercial
Abamectin Nortox
Abamectin Prentiss
Danimen 300 EC
Kraft 36 EC
Meothrin 300

Tabela 1. Inseticidas e acaricidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para controle de pragas na cultura do morangueiro.
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Phytonemus pallidus

Polyphagotarsonemus
latus

Ácaro-doenfezamento

Ácaro-Branco

Nome Científico

Tetranychus urticae

Ácaro-rajado

Nome Comum

Medem aproximadamente 0,3 mm de
comprimento. As fêmeas apresentam
coloração castanho-clara e os machos
amarelada. Abriga-se na parte central
da planta nas folhas novas. Em
pequenas infestações, provocam o
enrugamento na face superior das
folhas.
Quando
severa,
ocorre
encarquilhamento na região da coroa
impedindo as folhas de se desenvolver
normalmente.
Medem aproximadamente 0,2 mm de
comprimento, localizando-se na face
inferior das folhas novas, nas brotações
e
inflorescências.
Causam
ressecamento e morte das brotações
novas. Os sintomas de ataque são
similares ao ácaro do enfezamento.

É a principal praga da cultura do
morangueiro no Brasil. A espécie é
polífaga (se alimenta de vários
hospedeiros) e cosmopolita (está
distribuída em diversas regiões). Os
machos
medem
aproximadamente
0,25 mm e as fêmeas 0,46 mm de
comprimento,
sendo
facilmente
reconhecido
pela
presença
de
manchas escuras no dorso. Ao
colonizar o morangueiro, forma teias
que auxiliam a identificar o ataque.
Localiza-se na face inferior das folhas
causando bronzeamento. Quando não
controlado pode reduzir a produção de
frutos em até 80%.

Descrição/Danos

Tabela 2. Principais artrópodes pragas associadas à cultura do morangueiro.
Monitoramento

O monitoramento da lavoura deve ser
realizado com auxílio de uma lupa com
20X de aumento analisando folhas e
brotações novas. Amostrar 20 plantas
por ha. Realizar o controle quando 10%
das plantas estiverem infestadas.

Etapa fundamental para definir qual a
estratégia de controle que será utilizada
pelos produtores. Esta prática deve ser
realizada 1 a 2 vezes por semana
anotando-se o número de indivíduos
(ácaro-rajado e predadores) encontrados
por ponto de amostragem, com auxilio
de lupa com aumento de 20X. A
quantidade de pontos amostrados varia
conforme o tamanho da área sugerindose monitorar uma planta a cada 10
metros de linha do canteiro em todos os
canteiros. O controle através da
liberação de ácaros predadores deve ser
realizado quando forem encontrados até
5 ácaros por folha em média. Caso o
número de ácaros fitófagos seja superior
a este nível, optar pelo controle químico
ou uso do nim. No caso do emprego do
nim, este pode ser empregado associado
a liberação de ácaros predadores por ser
seletivo.
O monitoramento da lavoura deve ser
realizado com auxílio de uma lupa (20X
de aum ento), analisando as folhas e o
interior
da
coroa.
Direcionar
o
monitoramento
para
plantas
que
apresentam desenvolvimento anormal,
Delimitar os focos de infestação.

Controle

continua...

- Mudas sadias;
Controle
Químico
e
acaricidas
com
modos
diferentes (Tabela 1).

- Utilizar mudas sadias;
- Erradicar as plantas atacada
- Os acaricidas empregados
do morangueiro são pouco e
controle da espécie. O endos
deve ser empregado para
deste acaro por não ser auto
a cultura e deixar resíduos nos

- Utilizar mudas sadias;
- Liberar ácaros predadores (
macropilis e Neoseilus californ
agentes
de
controle
P. macropilis deve ser liberad
com infestação elevada do á
enquanto N. californicus é
quando se deseja um con
permanente e sob menor p
ácaro rajado. A liberaçã
predadores também pode s
forma conjunta.
- Conservar os inimigos
presentes no cultivo evitando
de inseticidas piretróides;
Controle
Químico
ingredientes ativos com
modos de ação (Tabela 1).
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Frankiniella
occidentalis

Spodoptera
Agrotis spp.

Scarabeídeos
Curculionídeos

Tripes

Lagartas

Córos e larvas
de
curculionídeos

Descrição/Danos

e As larvas atacam as plantas na região da
coroa,
formando
galerias
curtas,
provocando o tombamento e a morte das
plantas.

São sugadores de seiva que causam
Aphis danos diretos e indiretos. Os pulgões são
responsáveis pela transmissão do vírus
da clorose marginal do morangueiro
(Strawberry mild yellow edge virus –
SMYEV), vírus do encrespamento do
morangueiro (Strawberry crinkle virus,
SC), vírus do mosqueado (Strawberry
mottle virus), vírus da faixa das nervuras
do morangueiro (Strawberry vein banding
virus, SVBV). A presença destes vírus na
cultura pode reduzir em até 80% a
produção de frutos.
Medem de 0,5 a 1,5 mm de
comprimento, possuem corpo alongado,
asas franjadas e aparelho bucal picadorsugador. O dano resulta da alimentação
sendo caracterizado por áreas de
coloração amarronzada e pequenos
pontos necróticos nas anteras e no cálice
no período da floração. Quando o ataque
ocorre nos frutos, os sintomas são
observados pelo bronzeamento ao redor
dos aquênios. Os tripes não causam
deformação dos frutos.
spp. e São insetos que apresentam hábito
alimentar noturno. As lagartas podem
cortar as plantas logo após o plantio
atacando a região do colo, além de se
alimentarem diretamente dos frutos.

Nome Científico

Chaetosiphon
fragaefolli,
forbesi

Pulgões

Nome Comum

Tabela 2. continuação.
Monitoramento

Controle

- Eliminação das plantas h
próximas do cultivo;
- Controle químico (Tabela 1).
- Liberar Orius insidiosus (4
agentes de controle biológico

continua...

Observação de sintomas em plantas, - Selecionar áreas de cultiv
amostragem
de
solo,
abrindo praga.
trincheiras (0,5 a 1,0 m
de
comprimento x 0,25 m de largura x
0,20 m de profundidade), antes da
instalação da cultura.

O monitoramento deve ser realizado - Controle químico (Tabela
avaliando-se a presença do inseto no ao entardecer.
solo em 20 plantas por ha. O controle
deve ser realizado quando for
encontrado 5% de plantas com
presença de lagartas ou 2% de frutos
danificados.

Realizar o monitoramento semanal no
cultivo batendo-se as flores (20
flores/ha) sobre uma superfície branca
para verificar a presença dos tripes.
Recomenda-se realizar o controle
quando for encontrado em média + de
5 tripes por flor em 50% das flores
amostradas.

O monitoramento deve ser realizado - Preservar os inimigos
observando-se a parte inferior das principalmente parasitóides;
folhas e indiretamente, a presença de - Controle químico (Tabela 1)
formigas que se associam às colônias
de pulgões. Adotar medidas de
controle quando for observado 5% de
plantas infestadas numa amostragem
de 20 plantas por ha.
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Lobiopa insularis

Nome Científico
O adulto é um besouro de coloração
marrom-clara com 5 mm de
comprimento. As larvas apresentam
coloração branco-creme e corpo
alongado. As larvas e os adultos causam
danos aos frutos maduros, deixando-os
impróprios para o comércio.

Descrição/Danos
O monitoramento pode ser utilizado
através do emprego de armadilhas ‘pitt
fall’ (potes de margarina com a tampa
perfurada, enterrados no interior do
canteiro) iscadas com suco de morango
+ Inseticida distanciadas 10 m entre si na
linha do canteiro ou através análise dos
frutos danificados. As medidas de
controle devem ser adotadas quando for
observada a presença de 2% de frutos
atacados ou a partir da captura dos
primeiros adultos nas armadilhas.
Amostrar 20 plantas por ha detectando a
presença dos moluscos. Fazer o controle
caso seja observado 5% de plantas com
presença dos moluscos.

Monitoramento

Lesmas e
Caracóis

Vaginula sp. e Helix Esses moluscos apresentam hábito
aspersa
noturno
danificando
a
cultura
principalmente em locais úmidos. O dano
decorre da alimentação nos frutos,
depreciando-os.
Formiga lava-pé Solenopsis spp.
Conhecidas como “formigas de fogo” Ver o monitoramento de pulgões.
devido ao efeito ardido de suas picadas.
Estão relacionadas ao aparecimento das
colônias de pulgões, numa relação
mutualística,
alimentando
dos
excrementos açucarados dos pulgões
quando fornecem proteção a estes
contra os inimigos naturais. Os prejuízos
ocasionados por esses insetos é a
formação de montículos de terra sobre
as partes atacadas pelos pulgões,
atingindo o colo das plantas,
inflorescências e frutos novos. Porém,
seu prejuízo na lavoura decorre das
picadas nos trabalhadores no momento
da colheita.

Broca-domorango

Nome Comum

Tabela 2. continuação.

- Controle dos pulgões.

- Iscas granuladas à base de
ferro (FePO4) (Ferramol®);
- Distribuir cal ou cinza na
canteiros.

- Eliminação dos frutos dan
refugados (sobremaduros) de
interior do canteiro;
- Empregar iscas tóxicas (3
suco de morango + malathion
interior de armadilhas ‘pitt fall’

Controle
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora os relatórios da ANVISA ainda demonstrem que a quantidade de resíduos presentes
nos frutos está acima do permitido, este texto demonstra que há alternativas para o manejo das
principais pragas da cultura, muitas delas biológicas e que não causam contaminações e intoxicações.
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SITUATION AND PERSPECTIVES OF THE STRAWBERRY BREEDING PROGRAM IN
ITALY AND THE EUROPEAN MARKET
GIANLUCA BARUZZI & WALTHER FAEDI
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Unità di Ricerca per la Frutticoltura, Forlì (CRA-FRF)
e-mail: gianluca.baruzzi@entecra.it

EVOLUZIONE DELLA FRAGOLA IN ITALIA
In Italia la coltura della fragola, dopo gli aumenti delle superfici registrati nel corso degli
anni ‘60 e ’70, fino ad un massimo di circa 15.000 ettari (1979-’80, fig. 1), si è poi costantemente
ridimensionata in tutte le aree produttive fino a raggiungere i 3.500 circa nel 2005-’06. Il trend
negativo è stato particolarmente accentuato nelle regioni settentrionali (-70% dal 1980) rispetto a
quelle meridionali (-45%). Dagli anni ‘70 si è registrato un processo di “meridionalizzazione” della
coltura che ha portato la fragolicoltura ad essere sempre più concentrata nelle regioni del sud rispetto
al nord. La diminuzione della coltura è stata particolarmente accentuata in Emilia-Romagna, che,
negli anni ’80, era la regione più importante, seguita dalla Campania. Nel 1990 le posizioni si erano
già invertite e la Campania ha poi sempre mantenuto il ruolo di “leadership” della fragolicoltura
nazionale seguita a breve distanza dal Veneto, che nel frattempo ha incrementato notevolmente gli
investimenti.

Fig. 1 – Evoluzione delle superfici coltivate a fragola in Italia.
Negli ultimi 3-4 anni si è assistito, a livello nazionale, ad un arresto del trend negativo, con
una stabilizzazione delle superfici o addirittura ad una lieve ripresa degli investimenti. La superficie
coltivata a fragola nel 2008-‘09 è stimata su 3.766 ha (+10% nell’ultimo triennio). L’aumento delle
superfici ha interessato soprattutto le regioni fragolicole meridionali [Campania (851 ha, +14%);
Basilicata (479 ha, +20%); Sicilia (312 ha, +5%); Calabria (285 ha, +12%)], che coltivano i fragoleti
in coltura protetta al fine di accentuare la precocità di maturazione. Invece nelle aree settentrionali
solo il Veneto, di cui il veronese è il principale bacino di produzione, ha confermato nell’ultimo
triennio il trend positivo registrato nel sud (681 ha, +14%) mentre si è avuto un costante calo delle
superfici in Emilia - Romagna (344 ha; -2%) e in Piemonte (140 ha; -8%) ed una sostanziale stabilità
in Trentino-Alto Adige (236 ha).
L’evoluzione delle superfici e i cambiamenti della tecnica colturale, hanno determinato un
significativo cambiamento del flusso di produzione a livello nazionale. Negli anni ’80 in aprile e
maggio si concentrava più dell’80% della produzione a livello nazionale (dati non riportati). Questo
aspetto ha creato in alcune annate pericolose concentrazioni di prodotto sul mercato che insieme
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adaltre ragioni (aumento dei costi di produzione, difficoltà di reperimento della manodopera) hanno
determinato la crisi che ha interessato la fragola negli anni successivi. Attualmente, si registra un
flusso di produzione che insiste in pratica su molti mesi dell’anno. Rispetto agli anni ’80 è diminuita
la concentrazione di prodotto nei mesi di aprile e maggio, mentre è aumentata l’offerta nei mesi
invernali ed estivi. La tendenza attuale è di accentuare ulteriormente questo trend, cercando di
allungare il periodo di produzione dei principali areali fragolicoli, sia con l’impiego di adeguate
tecniche di coltivazione finalizzate sempre più alla “destagionalizzazione” della coltura, sia attraverso
l’impiego di cultivar rifiorenti.
LE AREE MERIDIONALI
In tutte le aree meridionali è ormai avvenuto un totale cambiamento della tecnica colturale
che ha visto il passaggio all’utilizzo delle piante fresche in sostituzione di quelle frigoconservate.
Rispetto alla pianta frigo, la pianta fresca consente: di ritardare la piantagione di circa un mese, un
notevole anticipo del calendario di raccolta dei frutti e un suo prolungamento nel tempo evitando
picchi di produzione permettendo una migliore gestione della manodopera aziendale e migliori
caratteristiche qualitative del prodotto. Per contro, i rischi sono principalmente legati ad avversi
andamenti climatici che, in particolare con piantagioni troppo ritardate (fine ottobre-primi di
novembre), spesso dovute alla troppo tardiva disponibilità del materiale vivaistico, possono
determinare un ridotto sviluppo della pianta prima dell’inverno e conseguenti limitati livelli produttivi.
Nella zona di Marsala, principale area fragolicola siciliana e zona più precoce a livello
nazionale, lo standard varietale è dominato, da molti anni, dalla vecchia varietà spagnola Tudla®Milsei,
anche se recentemente sta perdendo importanza a favore di Candonga?Sabrosa e Naiad®Civl35. In
questa area in cui è di particolare interesse la precocità, si è assistito ad un sempre maggior impiego
delle piante fresche “cime radicate” che consentono produzioni extra-precoci, già a partire del periodo
natalizio, soprattutto se vengono adottati tunnel multipli, il cui utilizzo è in aumento rispetto alle
tradizionali strutture di piccole dimensioni con aperture laterali.
Nella Piana di Lamezia Terme, dove si concentra quasi tutta la fragolicoltura calabrese,
Camarosa è ancora la varietà dominante, anche se l’esigenza di assicurare elevati standard qualitativi
dei frutti sta spingendo i produttori a fare sempre più ricorso a Candonga?Sabrosa, nonostante i
livelli produttivi non siano sempre soddisfacenti. I tunnel di grandi dimensioni sono dominanti in
quanto in grado di assicurare una maggiore precocità di maturazione. In questa zona è pressoché
scomparsa la coltura di pieno campo, un tempo dominante e finalizzata a produzioni primaverili
adottando piante frigoconservate.
Anche nella Piana del Sele in Campania, Camarosa rappresenta ancora la varietà dominante;
tuttavia in questi ultimi anni si è registrato una sua leggera ma significativa perdita di importanza a
favore di Candonga?Sabrosa e Ventana. Quest’ultima varietà comunque non sembra in grado di
incrementare ulteriormente la sua espansione, mentre Candonga?Sabrosa, particolarmente apprezzata
per gli elevati standard qualitativi dei frutti, mantiene un trend positivo nonostante la tardiva entrata
in produzione, aspetto che molte aziende migliorano facendo ricorso a piante fresche cime radicate.
Il metapontino in Basilicata è l’area fragolicola caratterizzata da condizioni più fredde
nell’ambito climatico degli ambienti meridionali ed è anche l’ultima zona ad aver completato il
passaggio dalla fragolicoltura verso le piante fresche, che se da una parte consente una precoce
entrata in produzione, dall’altra rende la coltura più soggetta ai rischi degli abbassamenti termici a
fine inverno-inizio primavera. Per questa ragione in quest’area è piuttosto diffuso l’utilizzo dei
doppi film di copertura dei tunnel che consentono un maggior effetto termico nei mesi invernali.
Per contro però questa soluzione riduce notevolmente la luminosità, con possibili conseguenze
negative sulla colorazione del frutto, non sempre perfettamente uniforme. Lo standard varietale di
quest’area risente degli effetti dell’andamento climatico.
Camarosa non si è mai affermata, sopratutto per via della forma del frutto quasi mai regolare
in particolar modo nel periodo invernale; Candonga?Sabrosa si è velocemente affermata estrinsecando
al meglio le sue caratteristiche qualitative dei frutti. Ventana dopo il notevole interesse mostrato
inizialmente, non sembra in grado di aumentare la sua importanza soprattutto a causa dell’elevata
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suscettibilità della pianta al disseccamento del margine fogliare (“dry calyx”) dovuto a fenomeni di
salinità dei terreni e delle soluzioni nutritive utilizzate per le fertirrigazioni.
In Sardegna la fragolicoltura ha un’estensione piuttosto limitata (30 ha) e quasi
esclusivamente concentrata nell’area di Terralba e Arborea. E’ finalizzata a produrre frutti nel periodo
primaverile (aprile-maggio) da destinare esclusivamente al mercato interno dell’isola. La tecnica di
coltivazione è simile a quella degli altri ambienti meridionali: le piante fresche cime radicate e
radice nuda di Naiad®Civl35, Carmela e Candonga?Sabrosa sono prevalenti. Vi è ancora una
significativa presenza di piante frigoconservate.
LE AREE SETTENTRIONALI
Al nord la fragola è coltivata sia in Valle Padana (cesenate e veronese) sia negli ambienti di
montagna alpini, con due principali bacini di produzione localizzati nel cuneese e in Trentino-Alto
Adige. Le diverse aree sono finalizzate a flussi produttivi concentrati in differenti periodi: aprilemaggio per le aree di pianura a cui si aggiunge ottobre-novembre per il veronese; tutto il periodo
estivo per le aree di montagna.
Nell’area cesenate si concentra circa l’80% della fragola emiliano-romagnola, in gran parte
ancora coltivata in pieno campo (70%), anche se è da tempo in atto anche in quest’area la tendenza
alla copertura dei fragoleti con tunnelloni finalizzati alla protezione della coltura dalle piogge durante
il periodo fioritura-raccolta e non ad anticipare le produzioni. Va comunque evidenziata l’incidenza
significativa del tradizionale tunnel cesenate (circa 15% del totale) posto in opera a fine gennaio e
finalizzato all’anticipo della maturazione di circa un mese rispetto al pieno campo. In questa area si
è pienamente affermata la varietà a maturazione precoce Alba, seguita da Roxana e Onda, quest’ultima
in calo soprattutto a favore di varietà come Clery caratterizzate da buon sapore del frutto e per
questo valorizzate sul mercato con un apposito marchio che identifica l’alta qualità (“Dulcis” di
APOFRUIT). Nel cesenate è importante il ruolo ricoperto dalle coltivazioni biologiche (15% del
totale).
Il veronese è ormai da tempo il principale bacino di produzione degli ambienti settentrionali
e secondo a livello nazionale solo all’area della Piana del Sele in Campania. E’ importante evidenziare
che la fragolicoltura veronese è l’unica ad aver mantenuto nel tempo le proprie superfici, o addirittura
ha visto un leggero incremento. Alla base di questo successo c’è la tecnica di coltivazione autunnaleprimaverile, nota come “coltura autunnale veronese”, che consente un doppio ciclo di fruttificazione,
in autunno e nella primavera successiva dallo stesso impianto grazie all’impiego di piante
frigoconservate di grosse dimensioni (A+), per la maggior parte prodotte in vivai localizzati nel
veronese, nelle vicinanze delle aree produttive stesse. Non tutte le varietà si adattano a questa
tecnica e attualmente domina lo standard varietale Eva, selezionata nel veronese nell’ambito di un
programma di breeding pubblico-privato. Eva deve il suo successo alla capacità di emettere una
seconda fioritura dopo quella principale, consentendo un significativo prolungamento del flusso
produttivo. A tal riguardo va evidenziato il ruolo di Irma, varietà rifiorente in grado di produrre per
tutto il periodo estivo anche negli ambienti di pianura del veronese, purchè siano adottate alcuni
accorgimenti di tecnica colturale in grado di influire positivamente sulla consistenza dei frutti.
In Piemonte, la fragola è concentrata principalmente nel cuneese a quote comprese tra i
550 ed i 1.100 m di altitudine ed è finalizzata a periodi di raccolta più tardivi (per le cultivar unifere
da fine maggio a luglio) rispetto a quelli della Pianura Padana. Alba e Arosa sono le varietà dominanti,
anche se si è registrato un calo di interesse nell’ultimo anno principalmente a favore di Clery. In
queste aree si sono diffuse anche le varietà di fragola rifiorenti in grado, con piante poste a dimora
in aprile, di fornire un flusso produttivo da luglio fino ad ottobre. L’area cuneese potrebbe quindi
assumere un ruolo importante in quanto è in grado di produrre per lunghi periodi, dalla tarda primavera
all’autunno. Va tuttavia evidenziato il calo di importanza che la coltura ha fatto registrare negli
ultimi anni, il più accentuato di tutte le aree di produzione nazionali, principalmente a causa della
forte concorrenza che il prodotto cuneese incontra sui mercati nei periodi estivi.
In Trentino la coltura è da tempo finalizzata alla produzione di fragole (soprattutto della
varietà Elsanta) nel periodo estivo, facendo ricorso a colture programmate principalmente fuori
suolo. La tecnica di coltivazione prevede l’utilizzo di piante “ingrossate” principalmente Tray Plant
predisposte in appositi contenitori alveolati e poi frigoconservate fino al momento della messa a
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dimora che può essere effettuata da aprile fino a luglio a seconda di quando si intende programmare
la raccolta (mediamente 40-50 giorni dopo la piantagione). In genere, le piante che hanno fruttificato
una prima volta durante l’estate, vengono mantenute per un secondo anno fornendo un flusso
produttivo concentrato nella primavera successiva (maggio-giugno a seconda dell’altitudine in cui
si opera). Si sta sempre più diffondendo la tecnica che prevede lo spostamento delle piante durante
la fase di “ingrossamento” in alveolo a diverse altitudini, o addirittura in altri areali come quello
veronese, al fine di prolungare il periodo di differenziazione e quindi consentire un incremento del
livello produttivo, spesso troppo scarso e non in grado di giustificare gli elevati costi della tecnica.
Negli areali trentini si stanno diffondendo anche alcune varietà rifiorenti come Evie 2, che consentono
un prolungato e regolare flusso produttivo estivo, mettendo a dimora una pianta frigoconservata
(A) nel mese di aprile e quindi risolvendo la problematica dell’ingrossamento delle piante che
necessariamente richiedono le cultivar unifere.
In Alto Adige, la fragolicoltura è principalmente concentrata in Val Martello ad altitudini
comprese tra i 1.200 e 1.700 m. Viene adottata, unico caso in Italia, una tecnica di coltivazione che
prevede il mantenimento dei fragoleti mediamente per 3 anni. L’impianto viene eseguito nella tarda
primavera, generalmente utilizzando piante ingrossate in grado di fornire un primo flusso produttivo
nel corso dell’estate. Lo stesso impianto in genere viene mantenuto per i 2 anni successivi fornendo
produzioni concentrate in periodi variabili a seconda dell’altitudine (fine giugno-metà agosto). Il
rinnovamento delle piante è garantito dalla radicazione degli stoloni lasciati liberamente crescere
nell’interfila durante il periodo estivo. La fragolicoltura di questi ambienti, piuttosto difficili per le
avverse condizioni climatiche (temperature molto rigide invernali, spesso senza copertura nevosa,
abbassamenti termici primaverili), attualmente si basa su varietà come Elsanta, Marmolada?Onebor
e Record. Tuttavia al momento attuale non sembra esserci una varietà in grado di ben adattarsi a
questi ambienti e di soddisfare pienamente i produttori locali.
IL BREEDING PUBBLICO IN ITALIA
Le prime attività di miglioramento genetico della fragola in Italia furono condotte in EmiliaRomagna alla fine degli anni ‘60 con l’obiettivo di ottenere varietà adatte alle aree settentrionali di
pianura (Valle Padana), in grado di sostituire quelle estere che fornivano risultati produttivi
decisamente poco soddisfacenti per i fragolicoltori romagnoli (Rosati e Faedi, 1979). Il programma
fu potenziato in seguito alla collaborazione instaurata con Fruit Laboratory dell’USDA di Beltsville,
Maryland – USA, che favorì uno scambio di materiale genetico americano, caratterizzato da piante
molto resistenti agli stress biotici e da frutti di grossa pezzatura e buona consistenza della polpa.
Nel 1978, venne creato un primo gruppo di lavoro con l’allora Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
– Sez. di Forlì (ora CRA-FRF, Forlì), il Dipartimento di Colture Arboree e l’Istituto di Patologia
Vegetale dell’Università di Bologna, che ricevette il supporto finanziario della Regione EmiliaRomagna, tramite l’ERSO (ora CRPV) di Cesena. Dopo quattro anni di attività vennero diffuse le
prime varietà, fra cui “Addie”, “Cesena” e “Dana” che rapidamente sostituirono “Gorella” e
“Pocahontas”, dominanti nelle coltivazioni di fine anni ‘70, ma poco soddisfacenti per le limitate
rese unitarie e l’alta suscettibilità ai funghi radicali delle piante (“collasso” della Gorella). Tra queste
varietà va evidenziato, in particolare, il ruolo di Addie, che dominò la fragolicoltura cesenate per
quasi quindici anni.
Dal programma per la Valle Padana, altri due progetti pubblici furono avviati in Italia negli
anni ‘80: uno finalizzato alle aree meridionali e l’altro agli ambienti settentrionali di montagna. Alla
fine del 1992, i tre programmi, confluirono in un unico Progetto finalizzato “Frutticoltura” finanziato
dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste (ora MiPAAF), che è rimasto attivo fino al 2003.
Successivamente sono stati avviati altri programmi pubblico-privati, tutti coordinati dal
CRA-FRF, finalizzati a diverse aree fragolicole nazionali (figura 2). Attualmente, in Italia sono
attive le seguenti azioni di breeding pubblico che vedono coinvolti numerosi organismi privati che
cofinanziano e danno il supporto tecnico partecipando alla gestione dei risultati:
- in Emilia-Romagna, si persegue l’obiettivo di ottenere varietà adatte alla coltura di pieno
campo, unica area italiana in cui è ancora dominante questo tipo di coltivazione. Recentemente è
stato aggiunto anche l’obiettivo di costituire cultivar adatte alla coltivazione biologica, che nel
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cesenate rappresenta circa il 15% della superficie totale. L’attività è cofinanziata dalla Regione
Emilia-Romagna, tramite il CRPV di Cesena e dalle tre principali Organizzazioni dei Produttori
(OP) regionali: Apoconerpo, Apofruit Italia e Orogel Fresco;
- negli ambienti di montagna del Piemonte (cuneese) il programma è finalizzato alla ricerca
di nuove varietà a maturazione tardiva al fine di sfruttare le potenzialità produttive e commerciali di
queste aree, che in genere concentrano le produzioni dopo quelle delle aree di pianura. In questi
ambienti si è concentrata anche l’azione di breeding per il carattere “rifiorente”, per produzioni
soprattutto estive. L’attività è in parte cofinanziata dalla Regione Piemonte, tramite il CReSO di
Cuneo;
- nel “veronese” il programma, iniziato nel 1995, è finalizzato a costituire nuovo materiale
genetico principalmente adatto alla tradizionale coltura autunnale veronese, che prevede un doppio
ciclo di raccolta, uno in autunno - subito dopo la piantagione - e l’altro nella primavera successiva.
Questo programma è cofinanziato dalla Provincia di Verona e dalle locali OP: Aposcaligera e
Consorzio Ortofrutticolo Zeviano (COZ);
- nell’ambiente trentino si mira alla costituzione di nuovi genotipi uniferi di fragola adatti
alle “colture programmate” fuori suolo e con caratteristiche migliorative rispetto ad Elsanta, la
varietà più coltivata in quest’areale. L’attività è svolta in stretta collaborazione e finanziariamente
supportata dalla Cooperativa Sant’Orsola, di Pergine Valsugana;
- negli ambienti meridionali l’attività mira a costituire validi genotipi caratterizzati da
basso fabbisogno in freddo invernale, adatti ad essere impiegati in fragoleti come piante fresche.
Specifiche azioni di breeding sono realizzate in Sicilia (Marsala), nel lametino (cofinaziamento
Regione Calabria tramite l’ARSSA), nel metapontino (Az. Piraccini Secondo Import/Export di
Cesena) e nella Piana del Sele.
Va infine evidenziata un’altra specifica azione di breeding, recentemente avviata, fortemente
legata al territorio abruzzese (area di Francavilla), condotta in collaborazione e supportata
dall’ARSSA-Abruzzo.

Fig. 2 – Localizzazione ed Enti finanziatori dei programmi pubblici-privati di breeding fragola
L’obiettivo comune di tutta queste azioni è di ottenere nuovo materiale genetico caratterizzato
da elevata produttività e rusticità della pianta, grossa pezzatura ed elevate caratteristiche qualitative
del frutto: consistenza, sapore, aroma, serbevolezza in particolare. In alcuni casi si ricercano anche
varietà con frutti ad alto valore nutraceutico, inteso soprattutto come contenuti in acido ascorbico
(Vitamina C) ed alta capacità antiossidante.
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In questo lavoro vengono riportati i più recenti risultati ottenuti in alcune di queste azioni.
COME SI OPERA
La metodologia operativa applicata è quella del breeding classico, che prevede la
programmazione e l’esecuzione di incroci seguendo schemi di ricombinazione complementare e
metodi di selezione ricorrente. La scelta dei parentali viene effettuata sulla base delle performance
di numerosi genotipi, rilevate nei diversi ambienti in cui si opera. Ciò al fine di individuare i migliori
parentali in grado di apportare uno o più caratteri marcatamente espressi in quell’ambiente specifico.
La selezione delle progenie di semenzali ottenuti dagli incroci, in genere intervarietali,
viene eseguita soggettivamente dai breeders direttamente nei campi situati nelle aree in cui si deve
operare. La successiva valutazione delle selezioni (= semenzali selezionati) nei campi parcellari di
I° e II° livello, avviene tenendo conto anche di rilievi oggettivi eseguiti secondo una metodologia
ben collaudata nell’ambito dei progetti MiPAAF “Frutticoltura” (FAEDI et al., 2006) e Liste di
Orientamento Varietale.
Infine, il collaudo finale delle migliori selezioni, prima dell’eventuale loro licenziamento,
viene effettuato per uno o due anni direttamente dagli Organismi Produttivi coinvolti nelle azioni
estendendo le valutazioni fino agli aspetti commerciali e alla risposta del mercato all’innovazione
che di volta in volta si propone.
RISULTATI
LE CULTIVAR DIFFUSE DI RECENTE
In Emilia-Romagna, l’attività di breeding ha portato ultimamente alla diffusione commerciale
di altre 4 nuove varietà: Tecla, Vale, Unica e Zeta (FAEDI et al., 2009).
Tecla presenta un’epoca di maturazione intermedia simile ma più concentrata rispetto ad
Onda da cui deriva. La pianta è molto vigorosa, di elevato accestimento e molto produttiva, soprattutto
in coltura protetta (tab. 1 e 2). Si adatta bene ad essere impiegata anche come pianta fresca cima
radicata. Il frutto è di forma conico-allungata, molto regolare, di notevole pezzatura (35 g in pieno
campo e 38 g in coltura protetta), presenta una bella colorazione rossa brillante, di particolare
interesse in quanto si mantiene stabile durante e dopo la raccolta fino al consumo. L’elevata
consistenza della polpa e la notevole resistenza della superficie, sono i principali aspetti che hanno
portato alla diffusione di questa varietà. La pianta è rustica e tollerante ai patogeni dell’apparato
radicale, si adatta bene anche a terreni non fumigati e alle coltivazioni biologiche.
Unica anticipa di circa due giorni Onda e Roxana. La pianta ha un notevole vigore, che può
divenire eccessivo nei terreni più fertili ed è risultata sempre molto produttiva grazie alla notevole
pezzatura del frutto sia in tunnel (36 g) che in pieno campo (35 g). Purtroppo alla bella forma
conico-allungata dei frutti non si uniscono buone caratteristiche qualitative dei frutti, soprattutto in
termini di contenuti zuccherini, che risultano piuttosto scarsi. Tuttavia il frutto manifesta una certa
aromaticità che ne fa apprezzare il sapore quando raccolto a maturazione ottimale. La pianta è
rustica, dotata di una buona tolleranza ai patogeni dell’apparato radicale ma è piuttosto suscettibile
all’oidio.
Vale è a maturazione precoce con un lungo periodo di raccolta. La pianta è di medio vigore
e accestimento; necessita di piantagioni anticipate per garantire buona produttività. Il frutto è di
bella forma allungata, non sempre regolare a causa della non elevata fertilità pollinica nei frutti
primari. Di ottime caratteristiche qualitative, unisce elevata consistenza e dolcezza della polpa (450
g e 6,7° Brix in coltura protetta; 562 g e 7,3° Brix in pieno campo); anche la resistenza della superficie
è risultata molto elevata conferendo al frutto una lunga “shelf life”. La colorazione è rosso-aranciata,
molto brillante, che tende a mantenersi fino al consumo. La pianta presenta una media suscettibilità
ai patogeni dell’apparato radicale e richiede terreni fertili e fumigati per raggiungere elevati livelli
produttivi.
Zeta a maturazione precoce è contemporanea ad Alba. La pianta è molto rustica, molto
produttiva e adatta a terreni non fumigati e a coltivazioni biologiche. I frutti sono di forma molto
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regolare per l’ottima fertilità del polline. I limiti maggiori sono principalmente legati alle non elevate
caratteristiche qualitative del frutto, dolcezza in particolare.
Per gli ambienti di montagna del cuneese è stata recentemente diffusa la varietà Argentera
(FAEDI et al., 2009), a maturazione molto tardiva e in grado di posticipare la produzione di queste
aree fino ad un mese rispetto alla Valle Padana. La pianta è vigorosa, di elevato accestimento e con
produttività simile a Record (varietà di riferimento, tab. 3). Il frutto è di bella forma conica, sempre
perfettamente regolare, di pezzatura inferiore rispetto a quella di Record, ma piuttosto uniforme fra
le prime e le ultime raccolte. Il frutto ha un buon sapore, migliore dei frutti di Record, grazie al
superiore contenuto zuccherino e all’equilibrata acidità. La consistenza della polpa non si è distinta
da Record, mentre la resistenza della superficie è risultata superiore rispetto a quella dei frutti di
Record. Il colore dei frutti, rosso-aranciato e molto brillante, è piuttosto simile a quello di Record.
La pianta è rustica e dotata di una buona tolleranza ai patogeni dell’apparato radicale.
Per gli ambienti meridionali, nell’ambito del Progetto Frutticoltura, sono state diffuse
commercialmente 3 nuove varietà: Kilo, Nora e Palatina (FAEDI et al., 2008). Sono state selezionate
nel metapontino nell’ambito dell’attività condotta presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa
Pantanello - Alsia, che ha visto il cofinanziamento del Dipartimento di Biologia Difesa e Biotecnologie
Agro-Forestali dell’Università Degli Studi della Basilicata. Queste varietà sono state già ampiamente
sperimentate negli ambienti meridionali ed anche settentrionali (veronese). Una quarta varietà è
stata diffusa nel 2010 nell’anbito dell’attività condotta nell’area di Scanzano Jonico.
Kilo è risultata particolarmente adatta agli areali calabresi. La pianta è rustica, di medioelevato vigore e di produttività molto elevata, soprattutto nei periodi precoci di raccolta (gennaiomarzo). Ha evidenziato un ciclo di fruttificazione simile a quello di Ventana. Il frutto è di forma
conica, molto regolare anche nel periodo invernale grazie all’elevata fertilità pollinica; di bella
colorazione rossa, sempre brillante sia nel periodo invernale sia in concomitanza di innalzamenti
termici; è resistente alle manipolazioni grazie alla buona tenuta, nonostante la non elevata consistenza
della polpa (simile a quella di Ventana); il contenuto zuccherino è piuttosto scarso anche a causa
dell’elevata produttività della pianta.
Nora è una varietà principalmente adatta alle aree siciliane, ma ha presentato un buon
comportamento anche nella coltura protetta delle zone centro-settentrionali, veronese in particolare.
Negli ambienti meridionali, la produttività è medio-elevata sia con piante fresche a radice nuda, sia
con “cime radicate”. Il frutto ha una forma conico- allungata, molto regolare grazie all’elevata
fertilità pollinica, di colore rosso, molto attraente e luminoso; la consistenza della polpa non è
sempre elevata; le caratteristiche gustative sono buone, grazie all’elevato contenuto zuccherino. La
pianta è rustica, mediamente vigorosa, tollerante ai patogeni fogliari e dell’apparato radicale. Nel
veronese è apprezzata in particolare per la precocità di maturazione nel periodo primaverile e la sua
elevata concentrazione di raccolta. Non è sembrata pienamente adatta alla coltura autunnale, tipica
del veronese.
Palatina è una varietà a maturazione medio-tardiva, simile a Camarosa. Si adatta bene agli
ambienti campani della Piana del Sele. Il frutto è di pezzatura superiore a quello di Camarosa, da
cui deriva e a cui si pone come alternativa; di bella forma conico-allungata, leggermente appiattita
in senso longitudinale, soprattutto nel frutto primario; la colorazione del frutto è rossa (in qualche
caso un po’ aranciata), uniforme su tutta la superficie e molto stabile anche in concomitanza di
innalzamenti termici. I valori elevati di consistenza della polpa e resistenza della superficie, uniti a
buon sapore, sono gli aspetti più caratteristici dei frutti di questa nuova varietà.
Pircinque: presenta un ciclo di fruttificazione simile a quello di Ventana da cui deriva e di
cui si presenta come un deciso miglioramento per quanto riguarda la rusticità della pianta e la minor
sensibilità al dry calyx (disseccamento del calice); il frutto è di bella forma, sempre regolare, di
buon sapore e di elevata consistenza; può assumere tonalità troppo scure in concomitanza di
innalzamenti termici;
LE MIGLIORI SELEZIONI IN AVANZATA FASE DI STUDIO
Negli ambienti in cui si opera, sono in corso le valutazioni finali su alcune selezioni in
avanzata fase di studio.
Negli ambienti trentini sta emergendo la selezione TN 1.48.1 in fase di collaudo finale
presso i produttori della cooperativa Sant’Orsola. Questa selezione è caratterizzata da una pianta
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di medio vigore con una produttività elevata grazie all’emissione di una seconda fioritura che prolunga
il periodo e la resa di raccolta. I frutti, di buona pezzatura, che si mantiene piuttosto stabile durante
tutto l’arco della raccolta, sono di forma conica, di colorazione rossa brillante e non assumono mai
tonalità cupe; la consistenza è elevata, come anche le caratteristiche organolettiche (residuo secco
rifrattometrico, acidità e aroma). Complessivamente questa selezione ha caratteristiche che possono
farla considerare una valida alternativa ad Elsanta.
Nel cuneese, unica area in Italia in cui vengono diffusamente coltivate varietà di fragola
rifiorente (“day neutral”) in grado di fornire un flusso produttivo da luglio fino ad ottobre (piantagione
in aprile) si è evidenziata la selezione CN 04.106.1 per la buona capacità produttiva, grazie alla
notevole pezzatura dei frutti (tab. 4). Il suo interesse è dato anche dalla elevata consistenza dei
frutti.
Nel “veronese”, dopo la diffusione commerciale di varietà di successo come Dora, Eva ed
Irma (attualmente interessano più del 50% dello standard varietale veronese), sono in fase di collaudo
finale presso i produttori le selezioni VR 02.312.2 e VR 01.096.10, descritte in un altro lavoro
presentato in questo Covegno (Placchi et al., 2009).
Nel cesenate si sta valutando la selezione 02.156.15, di precocità simile ad Alba da cui
deriva. La pianta è molto produttiva, rustica e adatta ad essere coltivata sia con piante frigoconservate
che fresche “cime radicate”. L’elevata consistenza della polpa e resistenza della superficie, unita a
dolcezza e colorazione che si mantiene stabile dopo conservazione sono le principali caratteristiche
del frutto.
Negli ambienti meridionali sono in corso le valutazioni finali di quattro selezioni, due
originate nell’ambito dell’attività condotta nel metapontino (PIR 2 e PIR 5) e due selezionate a
Battipaglia (CE 51 e CE 56):
PIR 2: è più precoce rispetto a CandongaSabrosa da cui deriva e di cui sembra mantenere
le elevate caratteristiche qualitative del frutto, consistenza e dolcezza in particolare. I suoi principali
limiti appaiono legati alla non elevata pezzatura del frutto, soprattutto nelle fasi di maggior
concentrazione di produzione quando si fa ricorso a piante fresche “cime radicate”;
CE 51: a maturazione intermedia, si è distinta per l’elevata e costante produttività della
pianta unita alle buone caratteristiche del frutto (forma sempre perfettamente regolare, colore,
consistenza e dolcezza). Il limite principale appare legato alla non sempre elevata pezzatura del
frutto;
CE 56: presenta un ciclo di fruttificazione simile a quello di CandongaSabrosa, da cui
deriva. La pianta è molto produttiva e i frutti sono di elevata qualità, bella e regolare forma conicoallungata, ben colorati anche nel periodo invernale e in condizioni di scarsa luminosità.
LE PRINCIPALI AREE DI PRODUZIONE DI FRAGOLA IN EUROPA
NORD EUROPA (SCANDINAVIA, POLONIA, GERMANIA)
La fragolicoltura scandinava e tedesca si distingue decisamente da quella del resto d’Europa
in quanto le aziende sono di elevate dimensioni e hanno grandi superfici di terreno per effettuare
ampie rotazioni colturali ed evitare, in questo modo la disinfezione del terreno. In Scandinavia,
sono coltivati a fragola circa 4500 ha e molti fragoleti, a file binate pacciamate, sono mantenuti per
2-4 anni. Il periodo di fruttificazione è molto breve a causa delle condizioni climatiche.
Tradizionalmente la maggior parte dei fragoleti sono coltivati in campo aperto, e i sistemi “pick
your own” (raccogli da te) rappresentano ancora una buona percentuale della produzione. Le varietà
dominanti, sono Polka, Sonata, Honeoye, Bounty, Senga Sengana e Korona. La coltura della fragola
in fuori suolo (circa 10 ha) richiede strutture riscaldate per evitare danni da gelate. La varietà più
coltivata in fuori suolo è Elsanta (80%), seguita da Darselect (15%) e Lambada (5%) in minor
misura.
L’anticipo del periodo di raccolta, ottenuto proteggendo la coltura con tunnel, fa si che
questa produzione si sovrapponga ed entri in competizione con quella importata da altri paesi, di
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alta qualità e più economica. La coltura protetta, quindi, può essere redditizia solo per mercati locali
di nicchia.
La Germania, negli ultimi 10 anni, ha raddoppiato la sua produzione ed è diventato il Paese
più importante per la produzione di fragola nell’UE. Solo recentemente si è assistito ad uno sviluppo
della coltura sotto tunnel (circa 150 ha) e di quella in fuori suolo (circa 25 ha), che è concentrata
soprattutto nelle aree più densamente popolate, quali Berlino, Dusseldorf e Colonia. La varietà più
coltivata è Elsanta, seguita a distanza da Honeoye, Sonata, Darselect, Florence e Symphony.
In Polonia è in atto una conversione dalla tradizionale coltura, principalmente finalizzata
alla trasformazione industriale del prodotto, a quella del mercato del fresco e la varietà Senga
Sengana è stata in gran parte sostituita con Elsanta, Kent, Honeoye e varietà rifiorenti.
Complessivamente, la superficie fragolicola dell’Europa settentrionale è di gran lunga la
più ampia all’interno dell’UE, ma la produzione è decisamente più bassa, rispetto all’Europa centrale
e meridionale.
EUROPA CENTRALE (BELGIO, PAESI BASSI, REGNO UNITO)
In Belgio (160 ha) e Paesi Bassi (175 ha) in questi ultimi anni si è progressivamente
sviluppata la coltura protetta e attualmente interessa complessivamente 335 ha, il 10% del totale.
Elsanta domina lo standard varietale (75%), in particolare in coltura protetta (90%), seguita da
Darselect (7%) utilizzata per le produzioni protette “forzate” molto precoci, e dalle cultivar rifiorenti
Camarillo, Albion e Charlotte che complessivamente rappresentano circa il 17%.
In Belgio, il fuori suolo, coltivato sotto tunnel di polietilene, è di circa 100 ha, ossia il 30 %
del totale della coltura protetta, e nei Pesi Bassi, di circa 90 ha. La riduzione degli erbicidi e dei
fungicidi, utilizzati per la tradizionale coltura in suolo, ha spinto gli agricoltori a preferire la coltura
fuori suolo ad una tradizionale coltura estiva in suolo utilizzando piante waiting bed (WB) in grado
di iniziare a produrre 60 giorni dopo il trapianto. Recentemente, in Belgio e nei Paesi Bassi, si sta
diffondendo la coltura estiva fuori suolo in campo aperto utilizzando le varietà Elsanta (60%),
Sonata (35%) e cultivar rifiorenti (5%).
Negli ultimi dieci anni, nel Regno Unito, le produzioni di fragola sotto tunnel e serre di
vetro sono notevolmente aumentate. Le superfici coltivate sotto tunnel multipli tradizionali è
aumentata passando da 150 ha nel 1997 a più di 2000 ha nel 2007. Si sta assistendo ad una forte
espansione della coltura protetta fuori suolo. La maggior parte delle fragole sono coltivate su torba
e fibra di cocco. Anche in questo paese, Elsanta è la varietà più coltivata, seguita dalla varietà
unifera Sonata. Le rifiorenti rappresentano circa il 35% della produzione del Regno Unito con
varietà quali Evie2, Ava, Everest, Elsinore?Civri30 e le varietà Driscolls, Jubilee e Camarillo. La
coltura protetta ha assunto una certa importanza anche in Svizzera con le varietà Elsanta, Darselect,
Evie2 ed Everest.
EUROPA MERIDIONALE (ITALIA, FRANCIA, SPAGNA)
In Francia, negli ultimi dieci anni, si è registrata una riduzione del 30% della superficie
coltivata a fragola (da 5200 ha nel 1997 a 3200 ha nel 2007). La coltura fuori suolo è fortemente
aumentata soprattutto nelle aree meridionali (70 ha nel 1999, 350 ha nel 2007). La maggior parte
(83%) viene coltivata sotto tunnel multipli. I fragoleti coltivati in serre di vetro sono stimati intorno
ai 20 ha. Gariguette, varietà unifera precoce, è la più coltivata (60%), seguita da Darselect (25%).
Le varietà rifiorenti più diffuse sono Mara de Bois e Charlotte.
In Italia, la superficie coltivata a fragola negli ultimi dieci anni è diminuita del 50%, mentre
la produzione è aumentata grazie alla coltura fuori suolo e all’introduzione di nuove varietà. Circa
il 75% della superficie fragolicola è in coltura protetta. Nelle aree montuose del Nord prevale la
coltura fuori suolo di Elsanta. Le principali varietà coltivate nell’area settentrionale sono Eva,
Darselect, Roxana, Alba e Clery. Nel sud, le principali varietà sono Camarosa, Candonga?Sabrosa
e Tudla?Milsei.
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La più ampia area di produzione fragolicola dell’Europa meridionale è localizzata nel sud
della Spagna (Huelva). Negli ultimi dieci anni la superficie si è ridotta a 6280 ha, mentre nello
stesso periodo la coltivazione di lamponi è passata da 200 ha a 1300 ha. Quasi il 90 % della superficie
coltivata a fragola è sotto tunnel. A causa del divieto di utilizzare il bromuro di metile, la coltura
fuori suolo è aumentata raggiungendo i 130 ha. Le principali varietà sono Camarosa (50 %),
Candonga?Sabrosa (35%) e Ventana (10%). Nuove varietà quali Florida Festival, Coral?Rociera,
Virtue e Splendor stanno riscuotendo un certo interesse presso i fragolicoltori.
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Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 1 – TN 1.48.1 in produzione a Pergine
(TN)

Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 2 - CN 04.106 rifiorente nel cuneese.
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Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 3 – Frutti della selezione 02.156.15 raccolti in coltura di pieno campo
a Cesena

Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 4 – Battipaglia (SA). Fruttificazione
della selezione CE 51.

Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 6 – Scanzano Ionico (MT). Fruttificazione
della selezione PIR 2.
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Fig. 5 – Battipaglia (SA). Fruttificazione della
selezione CE 56.

Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 7 – Scanzano Ionico (MT).
Fruttificazione della nuova varietà
“Pircinque”.

V SIMPÓSIO DO MORANGO
IV ENCONTRO SOBRE PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS NATIVAS DO MERCOSUL

Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 8 – Lamezia Terme (CZ), fragoleto in coltura protetta.

Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 9 – Battipaglia (SA), fragoleto in coltura protetta.
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Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 10 – Cesena (FC), fragoleto in parte in coltura di pieno campo e in parte in coltura protetta con
tunnel tradizionale cesenate.

Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 11 – Verona (VR), fragoleto in coltura autunnale – primaverile.
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Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 12 – Boves (CN), fragoleto in parte in coltura di pieno campo e in parte in coltura protetta con
tunnel a “cupolino” finalizzato alla protezione dalle piogge.

Foto: Gianluca Baruzzi

Fig. 13 – Pergine (TN), fragoleto di Elsanta in coltura fuori suolo.
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THE USDA-ARS RASPBERRY AND BLACKBERRY BREEDING PROGRAM IN OREGON
AND NEW CULTIVARS WORLDWIDE
CHAD E. FINN
USDA-ARS, HCRL
3420 NW Orchard Ave.
Corvallis, OR 97330
541-738-4037
finnc@hort.oregonstate.edu

The raspberry and blackberry industry have been growing remarkably quickly in the past
decade. The highlands of central Mexico have been a key part of this change as well as the increased
use of protected culture, particularly tunnels. The blackberry industry first expanded into Mexico
with ‘Brazos’. While not a great cultivar, this got the industry established. Soon ‘Tupy’ was tested
there and due to its vastly superior quality, it very quickly became the standard and is probably now
the most important cultivar in the world. As the blackberry industry flourished, the red raspberry
industry began to experiment with Mexican production and very quickly became the major producer,
with California, of fresh raspberries in the western hemisphere. This shift in production has caused
a tremendous decline in fresh production in countries such as Chile that rely on air freight as opposed
the much cheaper, and less risky refrigerated trucks that can be used out of Mexico to most markets.
The change to protected culture for a significant part of the fresh market industry has increased the
cost of doing business but has put a much higher quality, less perishable product in front of
consumers… keeping rain off of raspberries and blackberries does remarkable things to improve
shelf-life.
In this presentation, I hope to give an overview of our raspberry and blackberry breeding
program and then give a little bit of insight into what are the new cultivars being grown around the
world.
OVERVIEW OF THE USDA-ARS PROGRAM
The USDA-ARS berry breeding program in Oregon started breeding strawberries about
1917, with the addition of breeding blackberries and raspberries begun in 1928 and is the oldest
continuously active blackberry program in the world. Our blackberry program combined wild
selections (e.g. ‘Zielinski’) of the native, trailing, dioecious blackberry (Rubus ursinus) with a
perfect flowered gene pool including ‘Loganberry’, ‘Youngberry’, ‘Himalaya’, ‘Santiam’/’’Ideal’,
and ‘Mammoth’, and cultivars from elsewhere, to develop cultivars for a whole new industry based
on trailing blackberries. These crown-forming types with very long canes that trail along the ground
if not trained to a trellis, tend to have excellent fruit quality but poorer winter hardiness than the
other types. The first cultivars from this program included ‘Pacific’, ‘Cascade’, ‘Chehalem’, and
‘Olallie’ released from 1942-1950 and were instrumental in getting the industry up and going.
These were followed by ‘Marion’s release in 1956, which is still the industry standard in the Pacific
Northwest of North America. Much of the 1970s-1980s in this program was spent improving the
thornless blackberry germplasm pool resulting in the release of the first trailing, thornless cultivar
‘Waldo’, which carries the thornlessness from ‘Austin Thornless’. While ‘Waldo’s release was very
important it was this germplasm pool that led to the development of the thornless ‘Black Diamond’,
‘Black Pearl’, and ‘Nightfall’ in 2005 that was so important. These cultivars, especially ‘Black
Diamond’, have been widely planted in the Northwest. In a moderate climate, the trailing blackberries
tend to be earlier ripening than the semi-erect or erect blackberries and in these climates the earliest
ripening trailing genotypes are the earliest ripening of all blackberries. The recently released
‘Obsidian’ and ‘Metolius’, while thorny, are the earliest ripening blackberry cultivars available.
The raspberry program began its program with a germplasm pool that drew heavily on
some commercial cultivars (‘Antwerp’, ‘Chief’, ‘Cuthbert’, ‘Lloyd George’, ‘Newburgh’, ‘Potomac’,
‘Ranere’, ‘Viking’) and few selections from eastern breeding programs. OSC 334 was selected in
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1936 and released as ‘Willamette’ in 1943. This was a tremendous success and this cultivar found
great success worldwide and is still an important cultivar in Eastern Europe and the Pacific Northwest.
Another successful old cultivar that is still around today from our program is ‘Canby’ that was
selected in 1937 but not released until 1953. The next successful raspberry cultivars from the program
were the result of crosses made in the early 1970s that led to the release of the primocane fruiting
‘Amity’ in 1984 and Summit’ in 1989. In the past twenty years the breeding effort in raspberry has
been reduced but we have released the primocane fruiting ‘Chinook’ and the floricane fruiting
‘Coho’ and ‘Lewis’, have been collaborators on the release of ‘Cascade Bounty’ from Washington
State University and ‘Saanich’, and ‘Esquimalt’ from Agriculture and Agri-Foods Canada.
The first step in any breeding program is to determine the objectives you hope to accomplish
and attach some priority to these. We rely on our interaction with the commercial industry to determine
our priorities, which are:
- Breeding thornless, high-yielding, winter hardy, machine harvestable, disease resistant
blackberry cultivars that have superior fruit quality
- Develop red raspberry cultivars that are summer-bearing, high-yielding, winter hardy,
machine harvestable, disease resistant, virus resistant and have superior fresh and processed fruit
quality
- Develop primocane fruiting red raspberry cultivars that have better flavor, larger fruit,
and higher yields or different season than present cultivars
In our program, we use traditional breeding approaches. We select parents and make
controlled crosses between them using complementary hybridization where the parent clones of
each cross are chosen such that the weaknesses of one are matched by the strengths of the other,
with the hope that a few of their offspring will have the strengths of both parents and none of the
weaknesses. A stepwise evaluation program is used to winnow these thousands of seedling down to
a few selections. Typically 0.5-1.0% of the seedlings are kept as selections, 10% of these become
advanced selections and just a few become cultivars. A big change that has occurred over the past
few decades has been the shift of “risk” and testing from the public programs to the private growers.
We find that growers would rather get relatively untested new cultivars that they can test under their
own management regimes rather than waiting for extensive testing in a public program.
Breeding programs around the world are facing challenges placed on them by their
marketplace, production regions, and funding and are responding by developing cultivars that
successfully meet the needs of the marketplace.
OVERVIEW OF NEW BLACKBERRY CULTIVARS WORLDWIDE.
While there are a number of breeding programs worldwide that have released very important
cultivars including EMBRAPA, the Scottish Crop Research Center, the Serbian Cacak program,
and the Horticulture and Food Research Institute of New Zealand, the three largest programs are the
USDA-ARS program in Oregon, the University of Arkansas program, and the private program with
Driscoll’s Strawberry Associates.
The overall trend in blackberries has been towards thornless cultivars. There is an increased
emphasis on cultivars that are adapted to tunnel production for the fresh market and machine
harvesting for the processed market. The new primocane fruiting blackberries offer great potential
for manipulating production season and may allow expansion into low chill areas where blackberries
were previously unadapted. While the primocane fruiting blackberries have initially had only marginal
quality, with each round of breeding the quality has improved. The main concern with these types is
there productivity, as they are often up against well known late season cultivars such as ‘Chester
Thornless’ and ’Tupy’.
Table 1 gives a listing of many of the cultivars released in the past decade or so.
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OVERVIEW OF NEW RASPBERRY CULTIVARS WORLDWIDE
Red raspberry programs are much more numerous than blackberry programs with about 30
programs in 19 countries. Most programs emphasize the development of primocane fruiting cultivars
although the three Pacific Northwest programs emphasis floricane cultivar development. While
there has been a steady shift in cultivar development form public to private breeding programs, as
the raspberry industry has tremendously expanded production in nontraditional, low-chill
environments, such as central Mexico and Spain this shift has become dramatic. There are very few
publicly available red raspberry cultivars for these low-chill environments.
New emphasis on low-chill and tunnel adaptation, renewed emphasis on machine harvest
adaptability, long standing efforts towards Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) and Phytophthora
root rot (Phytophthora rubi) resistance/tolerance are important to breeding programs on top of the
constant drive for high quality and high yielding cultivars.
Table 2 gives a listing of a sample of many of the red raspberry cultivars released since
2001.
This written overview has been short as it was written in mid-season. Please do not hesitate
to contact me if you have any further questions
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L och N es s
L och Ta y

K io w a
L och M a re e

N am e
A drienne
A pache
A rapa ho
B lack Butte
B lack D iam ond
B lack P earl
C acans ka Bes trna
C aiguangue
C hickas aw
C hoctaw
D ris coll C arm el
D ris coll C ow les
D ris coll E ureka
D ris coll S onom a
D ris coll T hornless
S lee ping B eauty
E verthornless
F anta sia
G uara ni
H elen
K ara ka Black

UK
UK

U nivers it y of Illinois
H argreaves
E M BR A P A
M edw ay F ruits
N Z H ortRe sea rc h Inc

USA
UK
Bra zil
UK
N ew
Zea la nd
USA
UK
S CR I
S CR I

U niv. of A rkan sas
S CR I

S tate/C om pany
M edw ay F ruits
U niv. of A rkan sas
U niv. of A rkan sas
U S D A -A R S, O re gon
U S D A -A R S, O re gon
U S D A -A R S, O re gon
Ca cak Ins titute
E M BR A P A
A rkans as
A rkans as
Ca lifornia-D S A
Ca lifornia-D S A
Ca lifornia-D S A
Ca lifornia-D S A
Ca lifornia-D S A

Country
UK
USA
USA
USA
USA
USA
Se rbia
Bra zil
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

1988
2003

1996
2006

1995
1994
2002
1997
1999

Y ear
1995
1999
1995
1996
2005
2005
1987
2002
1999
1989
1996
2004
1996
2004
2001

Table 1. A sampling of newer blackberry cultivars mostly released since 1995

P P 940 7
na
na
na
E UPVR
10720
P P 986 1
E UPVR
A pplied
P P 678 2
E UPVR
16917

P lant
paten t/
P BR
na
P P 118 65
P P 851 0
na
na
na
na
na
P P 118 61
P P 667 8
P P 150 58
P P 147 80
P P 147 65
P P 146 82
P P 179 83

Thornles s
Thornles s

Thorny
Thornles s

Thornles s
Thorny
Thorny
Thornles s
Thorny

Thornles s/
Thorny
Thornles s
Thornles s
Thornles s
Thorny
Thornles s
Thornles s
Thornles s
Thorny
Thorny
Thorny
Thorny
Thornles s
Thorny
Thornles s
Thornles s

S em i-E rect, fre sh
S em i-E rect, fre sh

Erect, F res h
S em i-E rect, fre sh

continues...

G row th hab it, c om m ent
Trailing, F resh
Erect, F res h
Erect, F res h
Trailing, F resh
Trailing, P roces sing
Trailing, P roces sing
S em i-E rect, P roprieta ry
Erect, low -ch ill
Erect, F res h
Erect
S em i-E rect, P roprieta ry
S em i-E rect, P roprieta ry
S em i-E rect, P roprieta ry
S em i-E rect, P roprieta ry
S em i-E rect, P roprieta ry
to ce ntral M e xico
Trailing
Trailing, F resh
Erect, low -ch ill
Trailing, F resh
Trailing, F resh
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USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

USA
Brazil

USA
USA
Brazil
USA

Metolius
N atchez
N avaho
N ewberry
N ightfall
O bsidian
O nyx
O uachita
Pecos
Prime-Ark® 45
Prime-Jan®
Prime-Jim®
Siskiyo u
Sleeping Beauty

Triple Crow n
Tupy

W aldo
W ild Treasure
X avante
Zorro

Table 1. continuation

USDA-ARS, O regon
USDA-ARS, O regon
EMBRAPA
California-DSA

USDA-Maryland
EMBRAPA

USDA-ARS, O regon
Univ. of A rkansas
Univ. of A rkansas
USDA-ARS, O regon
USDA-ARS, O regon
USDA-ARS, O regon
USDA-ARS, O regon
Univ. of A rkansas
California-DSA
Univ. of A rkansas
Univ. of A rkansas
Univ. of A rkansas
USDA-ARS, O regon
California-DSA

na
PP 208 91
PP 667 9
na
na
na
na
PP 171 62
PP 135 25
PPAF
PP 169 89
PP 157 88
na
PP 137 58

1989
2010
2003
2003

na
na
na
PP 137 59

1996 na
na

2005
2007
1989
2010
2005
2005
2010
2003
2003
2009
2004
1994
1996
2003

Thornless
Thornless

Thornless

Thornless
Thorny

Thorny
Thornless
Thornless
Thorny
Thornless
Thorny
Thorny
Thornless
Thornless
Thorny
Thorny
Thorny
Thorny
Thorny

Trailing, Fresh, v ery ea
Erect, Fresh
Erect, Fresh
Trailing, Fresh, "Boyse
Trailing, Processing
Trailing, Fresh, v ery ea
Trailing, Fresh
Erect, Fresh
Semi-Erect, Proprietary
Primocane Fruiting
Primocane Fruiting
Primocane Fruiting
Trailing, Fresh
Semi-Erect, Proprietary
to central Mexico
Semi-Erect
Semi-Erect; w ell ad apt
central Mexico
Trailing, Processing
Trailing, Processing
Erect, low-ch ill
Semi-Erect, Proprietary
chill
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Country

New Zealand

UK

New Zealand

UK
USA

USA

USA
USA
Canada

USA

France
Canada

USA

USA

USA

Name

Adele

Autumn Treasure

Awaroa

Brice
Cascade Bounty

Cascade Dawn

Cascade Delight
Cascade Nectar
Chemainus

Chinook

Comtesse
Cowichan

Driscoll Cardinal

Driscoll Carmelina

Driscoll Dulcita

California-DSA

California-DSA

California-DSA

Marionnet
BC

Oregon

Washington
Washington
BC

Washington

Redeva
Washington

NZ HortResearch

EMR

NZ HortResearch

State/Company

2004

2004

2004

2003
2001

2002

2003
2003
2004

2005

2005

2008

2007

2008

Year

Table 2. A sampling of new red raspberry cultivars released since 2001

PP 14904

PP 14761

PP 14903

na
PBR

na

PP 14522
na
PBR

PP 17,985

Yes
PP 18246

PP 20746

PP 20769

PP 20773

Plant
Patent/
PBR

P

P

P

P
F

P

F
F
F

F

P
F

F

P

F

Floricane (F)
/Primocane
(P)

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh
Processed

Fresh

Fresh
Processed
Dual

Fresh

Fresh
Processed

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or
Processed

continues...

Mid-season, high quality, res
RBDV, low chill adapted
Mid-season; tunnel & low in
adapted; resistant to root rot
Early ripening, high quality r
RBDV; susceptible to root ro
Homeowner, early ripening
Excellent root rot tolerance, m
harvestable, probable winter
Some root rot tolerance, prob
RBDV resistance, early seaso
fruited
Root rot tolerant, very large,
Excellent flavor, used by a w
Machine harvestable, excelle
quality suited for fresh marke
processing & IQF
Early, 'Autumn Bliss' season
large firm fruit
Vigorous, early, does not dar
Machine harvestable, escape
some winter hardiness, good
vigorous, high yield.
Proprietary; presume bright,
& ship well
Proprietary; presume bright,
& ship well
Proprietary; presume bright,
& ship well

Special characteristics
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Scotland

UK

UK
USA

Canada

UK

UK
USA
Canada
New Zealand
New Zealand

UK

Glen Fyne
Grandeur

Jeanne d'Orléans

Joan Irene

Joan J
Josephine
K81-6
Korere
Korpiko

Malling Hestia

EMR

Medway Fruits
Maryland
Nova Scotia
NZ HortResearch
NZ HortResearch

Medway Fruits

Quebec

Scotland
California-PSI

Truttikon

Switzerland

Frutafri (Tula
Magic®)
Glen Doll

California-DSA
California-DSA
California-DSA
California-DSA
California-DSA
Civizzano
BC

California-DSA

USA
USA
USA
USA
USA
Italy
Canada

USA

Driscoll Francesca
Driscoll Madonna
Driscoll Maravilla
Driscoll Pacifica
Driscoll Sevillana
Erika
Esquimalt

Table 2. continuation
Driscoll Estrella

2005

2008
2008

2008
2002

2005

2007

2007
2009

2005

2008

2004
2004
2004
2008
2008
2009
2003

2008

na

PP 18954
PP 12173
na
PP20772
PP 20771

PP 17986

PP 20105

Possibly
PP 20459

PVR 24929

Pending

PP 14860
PP 14781
PP 14804
PP 18658
PP 18659
PP 20841
PBR

PP 19137

F

P
P
F
F
F

P

F

F
P

F

F

P
P
P
P
P
P
F

P

Fresh

Fresh
Fresh
Fresh
Fresh
Fresh

Fresh

Fresh

Dual
Fresh

Dual

Fresh

Fresh
Fresh
Fresh
Fresh
Fresh
Fresh
Fresh

Fresh

Late season, high yielding, su
quality & flavor, excellent m
pick, spinefree
Productive, machine harvests
Proprietary midseason; centra
California & Mexico adapted
Cold hardy, aromatic, high an
activity
High yielding; can have tip ri
problem
Glossy, large, dark
V. firm, good size, good flav
Cold hardy, large fruit
Early, RBDV resistant
Mid-season, high quality, res
RBDV, low chill adapted
Late ripening, very attractive
very good shelf life, home ga
only
continues...

Proprietary; presume bright,
& ship well
Ditto to the previous
Ditto to the previous
Ditto to the previous
Ditto to the previous
Ditto to the previous
Excellent flavor
High yielding, late season, la
fruit.
High yield, firm
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Promo-Fruit
BC

UK

USA
New Zealand
New Zealand

Canada
USA
UK

USA

USA

Poland
Poland

USA

Switzerland

Canada

Canada

Switzerland
UK

M arcela

M arcianna
M otueka
M outere

N anoose
N antahala
O ctavia

P acific Deluxe

P acific Royale

P olana
P olka

Radiance

Rafzaqu (HimboTop®)
Rudyberry

S annich

S ugana
V alentina

Lubera A G
EM R

BC

California-PS I

Pacific Berry
Breeding
Pacific Berry
Breeding
Brzezna
Brzezna

BC
N orth Carolina
EM R

Maryland
N Z HortResearch
N Z HortResearch

Medway Fruits

EM R

UK

M alling Minerva

EM R

UK

Table 2. continuation
M alling Juno

2007
2002

2005

2009

2008

2009

1991
2003

2010

2010

2007
2010
2002

2010
2003
2005

2005

2005

Pending
na

PBR

PBR

PP 19512

EUPBR
14918
PP 20342

PPA F

PP 21074

PBR
PP 20689
PV R 14919

PP 21007
PP14035
PP 17744

PP 177819

na

na

Dual
F

F

F

P

P

P
P

P

P

F
P
F

P
F
F

P

F

F

Fres h
Fres h

Dual

Dual

Fres h

Fres h

Fres h
Fres h

Fres h

Fres h

Processed
Fres h
Fres h

Fres h
Fres h
Fres h

Fres h

Fres h

Fres h

High yielding, machine harv
well
High yielding, machine harv
excellent fruit quality that is
IQF.
High quality some tolerance
Apricot/ amber-colored fruit,
P&D resistance, home garde
backyard, only

Proprietary, productive, mids
central California & M exico
Large plant, dark, medium si

Early, dark
Early dark

Proprietary, Large bright frui

Very early ripening, good qu
good shelf life
Early ripening, compact grow
would suit protected croppin
Excellent shipping quality fro
Mexico & California
Large fruit, low chill
High yielding
Early-midseason, med-large,
red, resistant to RBDV
Late ripening, machine harve
Late season, firm
Very late ripening, extends th
good fruit quality, very good
Proprietary, Large bright frui
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CULTIVO DEL ARÁNDANO EN CHILE
CARLOS MUÑOZ SCHICK
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Centro Regional de Investigación La Platina
Santiago de Chile
E-mail: cmunoz@inia.cl

INTRODUCCIÓN
Chile es el principal exportador de frutas del hemisferio sur, sin embargo, las exportaciones
están basadas en un grupo reducido de especies, de las cuales se exportan grandes volúmenes. Los
arándanos, que son de reciente introducción, se constituyeron en un rubro interesante, debido a su
alta rentabilidad y a que fueron originalmente introducidos a zonas tradicionalmente no frutícolas.
Su cultivo rápidamente se extendió a casi todas las zonas agrícolas del país, produciéndose un
aumento explosivo de la superficie plantada y, consecuentemente, de los volúmenes exportados. A
consecuencia de ello, los precios han caído y muchas empresas están dejando de ser rentables, lo
que ha obligado a revisar los sistemas de cultivo para abaratar los costos de producción. Lo anterior
también ha hecho necesario ampliar los mercados, para lo cual se han desarrollado sistemas de
almacenamiento y transporte que abaraten los costos y permitan llegar con fruta de calidad a los
mercados de destino.
HISTORIA DEL CULTIVO EN CHILE
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) introdujo, en el año 1979, los primeros
arándanos a Chile con fines de investigación. Las plantaciones comerciales se iniciaron a partir de
1985 y el mayor auge de las plantaciones ocurrió a partir de mediados de la década de los 90. En la
actualidad, existen unas 12.500 hectáreas plantadas con este frutal, lo que transforma a Chile en el
principal productor y exportador de arándanos del hemisferio sur.
Chile comenzó a exportar arándanos frescos a partir de la temporada 1988/89. Desde esa
temporada en adelante la cantidad de kilos exportados ha crecido sostenidamente a una tasa media
anual cercana al 50%, alcanzando las exportaciones de la temporada 2009/2010 a casi los 50.000.000
kg. Inicialmente, Estados Unidos fue el único mercado, sin embargo, con el tiempo, fue necesario
abrir otros mercados para colocar la creciente cantidad de fruta que el país estaba produciendo. La
diversificación de mercados, sólo se ha logrado parcialmente, ya que en la ultima temporada (2008/
2009), Chile exportó el 82% de su fruta al mercado norteamericano, un 14% al mercado europeo,
un 8% al asiático y un 1% a otros mercados.
Un 70% de lo cosechado se destina a la exportación en fresco y el 30% restante se destina
a la agroindustria, sea para la elaboración de productos congelados o jugos, aunque en las últimas
temporadas ha surgido un interesante mercado para la fruta deshidratada (pasas de arándanos).
Los arándanos chilenos llegan a los distintos mercados desde fines de octubre hasta principios
de mayo, siendo enero y febrero los meses donde se presenta la mayor oferta de fruta.
Aunque la época de cosecha generalmente está determinada por la variedad, en Chile, ella
está fuertemente influida por la latitud en la que se ubican las plantaciones. Es así como la cosecha
comienza en las plantaciones ubicadas en la Región de Coquimbo (Lat. 29° – 32°S), donde ésta se
inicia a fines de octubre. A partir de noviembre se inicia la cosecha en las Regiones Metropolitana
y de Valparaíso (Lat. 32° - 34°S) y, desde el 15 de diciembre en adelante, se inicia la cosecha en las
Regiones de O’Higgins, del Maule, del Bio-Bio, de la Araucanía y de Los Ríos (Lat. 34° – 39°S),
culminando la cosecha en las plantaciones de la Región de los Lagos (Lat. 39° – 42°S), la que se
prolonga hasta fines de febrero o principios de marzo.
En enero se concentra el mayor volumen de producción, pues se juntan las cosechas de las
variedades tempranas de la zona sur, con las de media-estación y las variedades más tardías plantadas
más al norte. Es así como en la temporada 2009/1010 casi el 50% del total de la producción nacional
se exportó durante el mes de enero.
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A mediados de febrero ya se ha cosechado la mayor parte de la fruta en las distintas zonas,
quedando sólo por cosechar las variedades tardías del sur y los arándanos ojo de conejo, que son
más tardíos y más resistentes al almacenaje. Como el arándano soporta más de 30 días de
almacenamiento refrigerado, muchos exportadores y recibidores guardan parte de la fruta cosechada
durante este período, a la espera de las alzas de precio que ocurren a partir del 15 de febrero.
Como es predecible, no sólo la cantidad de fruta producida muestra una variabilidad
estacional. Ella está directamente relacionada con los niveles de precio de las fruta, tanto en el
mercado de Norteamérica como en el de Europa. Mientras entre la última semana de octubre y el 30
de diciembre, los precios se mantienen por sobre los US$ 10/kg, desde esa fecha hasta el 15 de
febrero los valores su ubican por debajo de esta cifra y recién comienzan a repuntar a partir de la
fecha indicada.
Si bien, para Chile el mercado norteamericano es el más importante, por la cantidad de
kilos exportados, los precios obtenidos en ese mercado son levemente mayores que los europeos.
Sin embargo, los retornos a productor son en general mejores para la fruta comercializada en
Norteamérica, ya que el costo de flete a Europa es superior al costo del flete a Estados Unidos.
Inicialmente, la fruta se exportó principalmente vía aérea, sin embargo, con el tiempo, el
flete marítimo cobró mayor relevancia, por su menor costo y por la baja disponibilidad de flete
aéreo en la medida que aumentaron los kilos exportados. Actualmente casi un 90% de las
exportaciones se hace vía marítima.
TÉCNICAS DE CULTIVO
INTRODUCCIÓN DE VARIEDADES Y PROPAGACIÓN:
Chile fue tal vez uno de los primeros países a nivel mundial, donde se utilizó la
micropropagación in vitro para la introducción y multiplicación masiva de esta especie. El INIA
tuvo un rol muy relevante en esta materia, porque fue en sus laboratorios donde de adaptaron a
nivel práctico las técnicas de micropropagación que académicos norteamericanos habían desarrolladas
con fines de investigación. Esta también es probablemente una de las razones por las cuales no se
introdujeron al país muchas de las plagas y enfermedades que afectan al cultivo en el hemisferio
norte. Un alto % de las primeras plantaciones que se hicieron en el país se realizaron con material
propagado in vitro en Chile o con material propagado in vitro en el extranjero. Con el tiempo, la
propagación in vitro fue relegada a un segundo plano por problemas de costos y actualmente la
mayoría de los viveros propagan las plantas mediante enraizamiento de estacas. La controversia
respecto de las ventajas o desventajas del sistema in vitro como método de propagación, subsiste
hasta el día de hoy, sin que existan evidencias contundentes que permitan afirmar que un sistema
sea mejor que el otro.
MODIFICACIÓN DE LE ÉPOCA DE COSECHA:
Ya se ha señalado que Chile necesita proveer de una oferta más homogénea de fruta a lo
largo de la temporada de cosecha, que va de noviembre a febrero. Ello promovió el desarrollo de
estrategias que tiendan a que la fruta temprana, de media estación y tardía se ofrecida al mercado en
cantidades relativamente iguales. Ello se tradujo, por una parte, en el desarrollo de técnicas de
cultivo, cosecha, embalaje y conservación, que permitieran extender significativamente el período
de comercialización; y, por otra, extender el área de cultivo hacia el norte del país para aumentar la
proporción de fruta que se comercializa al inicio de la temporada.
En relación a las técnicas de cultivo, se han utilizado mallas sombreadoras instaladas total
o parcialmente sobre las plantas con el objeto de atrasar la época de maduración de ciertas variedades.
La experiencia indica que esta tecnología produce resultados inciertos, ya que el atraso en la época
de madurez depende de la localidad, de la variedad y de la temporada. Ello ha hecho que no sea una
práctica generalizada ya que su implementación generalmente termina no pagando los altos costos
que la implantación de las mallas tiene.
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Por otra parte, para adelantar la madurez en el norte del país o, a veces, para evitar que el
fruto se moje y se parta producto de las lluvias que ocurren en el sur del país durante la cosecha, se
han usando invernaderos o túneles plásticos bajo los cuales se hacen crecer las plantas. Tanto los
invernaderos como los túneles son efectivos en adelantar la madurez y en excluir a las lluvias, sin
embargo su elevado costo hace que a veces su instalación no sea rentable, debido a que los mayores
precios de la fruta no paguen los costos de su instalación. Para el caso de los túneles instalados para
excluir las lluvias, se tiene el beneficio adicional que las plantas durante su establecimiento crecen
más, lo que anticipa la llegada de la plena producción de las plantas. Adicionalmente, los túneles
plásticos ofrecen una cierta protección contra las heladas tardías de primavera. Hay que tener presente,
sin embargo, que la polinización es un problema aún no totalmente resuelto cuando se usan
invernaderos o túneles, aunque el uso de abejorros (Bombus spp.) está bastante difundido y es la
técnica preferentemente usada para la polinización dentro de este tipo de estructuras.
El uso de túneles o invernaderos es particularmente útil en zonas donde las variedades
cumplen con los requisitos de frío invernal temprano durante la primavera, momento en el cual los
túneles deben ser instalados, para permitir la acumulación de horas de calor que aumenten la sumatoria
térmica, con lo cual se produce un adelanto en la fecha de inicio de cosecha. Esta técnica fue
desarrollada exitosamente en la Estación Experimental Cauquenes del INIA, lográndose adelantos
en la cosecha de hasta 2 semanas. Desde allí, el uso de túneles o invernaderos se ha extendido a
otras zonas del país.
EXTENSIÓN DEL CULTIVO HACIA EL NORTE DEL PAÍS:
También con el propósito de aumentar la proporción de fruta temprana, el cultivo del
arándano se ha extendido hacia la zona norte del país. Para ello se está evaluando el comportamiento
de las variedades tipo “Southern Higbush”, todas las cuales tienen un bajo requisito de frío invernal
(entre 200 y 400 hrs), pero que se comportan de manera distinta bajo diferentes condiciones climáticas
o cuando se les cultivan bajo invernadero.
Inicialmente el cultivo se desarrolló en la zona centro-sur de Chile donde existían condiciones
de clima y, principalmente, de suelos apropiadas para el cultivo de esta especie, como son el pH, el
contenido de materia orgánica y la porosidad. Como ya se ha señalado, con el tiempo y en respuesta
a los mayores precios de la fruta al inicio de la temporada, el cultivo se comenzó a mover hacia el
norte del país. Esta no fue una tarea fácil, ya que en la zona centro-norte de Chile, los suelos son de
pH alcalino, con altos contenidos de calcio, a veces algo salinos y/o con baja porosidad, todos los
cuales son factores limitantes para el cultivo de esta especie.
Fue el INIA, quien desarrolló algunas de las prácticas hoy comúnmente usadas para el
cultivo de esta especie en zonas naturalmente poco aptas para su cultivo. Producto del trabajo del
INIA se introdujeron las técnicas de acidificación permanente del agua de riego, el uso de la
fertirrigación y el uso de variedades de bajo requisito de frío.
Diversos ensayos demostraron que el arándano necesita de suelos que tengan una buena
aireación para desarrollarse adecuadamente. Es decir, la porosidad total y la macro porosidad, en
particular, eran factores determinantes para el éxito de las plantaciones. Se determinó que la macro
porosidad del suelo debe ser cercana al 50%, por lo tanto, en suelos pesados es necesario mezclar la
tierra del hoyo de plantación con materiales como aserrín, corteza de pino o arena gruesa, de manera
de acercarse a este porcentaje.
En Chile los suelos ácidos son escasos y están restringidos a aquellos derivados de cenizas
volcánicas, cuyo pH fluctúa entre 5 y 6. La literatura norteamericana señala que el pH óptimo para
el crecimiento del arándano “alto” es de 4,5 y para los “ojo de conejo”, de 5,5. Además, los arándanos,
por pertenecer a la familia de las ericáceas, son calcífugos, es decir, no crecen bien en suelos con
altos contenidos de calcio. Por lo tanto, extender el cultivo de esta especie hacia la zona centronorte no fue una tarea fácil. Los estudios realizados se orientaron, básicamente, a encontrar la forma
de manejar la estructura del suelo y de calibrar la acidez del suelo y del agua. Otro factor limitante
de la zona centro-norte fue el agua de riego. En las regiones sureñas se trabaja con aguas blandas,
mientras que más al norte se emplean aguas con alta presencia de sales. Puesto que la especie es
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altamente sensible a las sales, ya sea del suelo o del agua, antes de iniciar una plantación es básico
hacer un análisis completo de la química del suelo y del agua de riego. La presencia de elementos
como boro, sodio o cloro sobre ciertos niveles mínimos resultan claramente perjudiciales para el
arándano.
DENSIDAD DE PLANTACIÓN:
Desde su inicio, las plantaciones se hicieron a mayores densidades de plantación que en
otros país y hasta hoy predomina la idea que las plantas deben ser plantadas en rectángulo a densidades
que fluctúan entre 1.667 – 3.333 plantas/ha. Naturalmente que la densidad de plantación se determina
en función del costo de las plantas, de lo apropiado que resulte el lugar de plantación y de las
características de crecimiento de las variedades que se planten. Por razones prácticas, asociadas al
uso de maquinaria agrícola, por lo general se ha usado una distancia de 3 m entre hileras y las
distancias sobre la hilera han variado entre 1,0 1,5 y 2,0 m, lo que hace que la densidad de plantación
sea de 3.333, 2.222 y 1.667 plantas/hectárea respectivamente. Cuando las plantaciones no se diseñan
para el uso de maquinaria agrícola convencional, las distancias entre hileras también pueden acortarse.
Las distintas densidades de plantación no influyen en el rendimiento del huerto adulto, sino en la
velocidad con que se alcanza la plena producción: a mayores densidades de plantación, más corto
es el período en que se alcanza la plena producción.
VARIEDADES:
Actualmente en Chile se cultivan tanto los arándanos “altos” (highbush blueberries), los
que ocupan casi el 90% de la superficie plantada, como los “ojo de conejo” (rabbiteye bluberries),
los cuales se planta fundamentalmente en latitudes medias que van de los 36º a los 38ºS. Inicialmente
se plantaron muchas variedades de ambas especies, pero con el tiempo, el número de variedades se
ha concentrado en unas pocas. La experiencia de más de 30 años cultivando esta especie, indican
que es muy importante la utilización de variedades bien adaptadas a las distintas zonas de cultivo,
con alto potencial de rendimiento, de buena calidad, fáciles de cosechar y con larga vida de
poscosecha.
En Chile están actualmente disponibles la mayoría de las variedades de arándanos que se
comercializan en el mercado mundial, tanto para arándanos “alto” como para los “ojo de conejo”.
Sin embargo, muchas de ellas fueron introducidas y plantadas sin que se hiciera una exhaustiva
evaluación de su comportamiento, lo que significó que un número significativo de las variedades
introducidas no cumplieran con los requisitos de calidad, productividad y resistencia al transporte y
almacenaje que una industria eficiente requiere.
Actualmente el panorama varietal es más claro y el listado de variedades recomendables se
ha restringido considerablemente. Las principales variedades actualmente plantadas de arándanos
“alto”, enumeradas en orden de importancia, son: ‘Duke’, ‘Elliot’, ‘Brigitta’ y ‘O´Neal’; mientras
que en arándanos “ojo de conejo”, ‘Brightwell’ y ‘Tifblue’. Hoy existe claridad en que las variedades
de arándanos “ojo de conejo” deben plantarse sólo en las Regiones del Maule y del Bio-Bio (Lat.
35°- 38°S). Su plantación más al norte es problemática, porque no crecen bien y su época de
maduración ocurre junto con las variedades de arándano “alto” plantadas más al sur, que son de
mejor calidad. Al sur de la Región del Bio-Bio, estas variedades no se adaptan bien a las condiciones
climáticas, principalmente por la falta de temperaturas suficientes y por lo corto de la estación de
crecimiento. Además, contrariamente a lo pronosticado, esta especie es altamente susceptible a las
enfermedades fungosas de suelo, lo que dificulta aún más su manejo. En cuanto a las variedades de
arándano “alto”, de debe distinguir las variedades que tienen un alto requisito de frío invernal (más
de 1.000 h), las que deben ser plantadas de la Región del Maule al sur y los llamados “arándanos
altos del sur de EUA”, que poseen un bajo requisito de frío invernal (200 – 400 h) las cuales
debieran destinarse a plantación al norte de la Región del Libertador. Sin embargo, continuamente
están apareciendo en el mercado nuevas variedades que requieren ser evaluadas andes de recomendar
su plantación en forma extensiva.
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Otro aspecto muy relevante, al momento de plantar, es utilizar plantas de calidad, que
correspondan a la variedad y que provengan de plantas madres seleccionadas, de manera que estén
libres de enfermedades virosas y otras enfermedades transmisibles. También es importante ver que
el sustrato en que se propagan las plantas no venga con plagas (larvas de coleópteros), bacterias
(agallas de cuello) o malezas de difícil control.
FITOSANIDAD:
Los dos principales factores limitantes para el cultivo de esta especie desde el punto de
vista fitosanitario, son la Botrytis y los gusanos de suelo. La primera es una enfermedad fungosa
que afecta la flor y que puede provocar severas pérdidas porque disminuye significativamente la
cantidad de fruta que puede llegar a ser cosechada y que adicionalmente provoca pérdidas de fruta
durante el almacenaje. Su control se hace utilizando botriticidas específicos, de los cuales hay una
gran variedad en el mercado, pero que desgraciadamente sólo algunos tienen registro para ser usados
en arándanos, con el agravante que distintos productos están registrados para ser usados en los
EUA, Europa o Japón, lo que representa una seria dificultad al momento de elegir los productos
más apropiados para el control, dado que además, muchos de ellos han mostrado distintos niveles
de resistencia, lo que obliga a una rotación permanente en cuanto a los fungicidas utilizados.
Los gusanos de suelo son, tal vez, el principal problema insectil que presenta esta especie,
dadas las dificultades que hay para su control químico. Estos gusanos representan el estado larvario
de diferentes especies de Coleópteros de la familia Curculionidae, pertenecientes al los géneros
Aegorhinus, Asynonychus, Graphognatus, Hybreoleptops, Naupactus y Otiorhynchus o de la familia
Scarabeidae, de los géneros Aulacopalpus, Hylamorpha, Phytoloema y Sericoides, cuyas larvas se
alimentan de la raíz del arándano, produciendo un daño que va de la disminución del rendimiento,
a incluso la muerte de la planta. Adicionalmente, el daño producido a nivel radicular abre la posibilidad
a la entrada de hongos, como la Phythophtora, que afectan a la raíz y el cuello de la planta, causando
daños irreparables en las plantaciones.
Las malezas es otro de los problemas que ha tenido el cultivo en Chile. Los arándanos,
probablemente debido a su arraigamiento muy superficial, son malos competidores y requieren de
un control eficiente de las malezas, cosa que es difícil de lograr. La práctica más comúnmente
utilizada es el uso de “mulch”, por las ventajas adicionales que su uso presenta, ya que no sólo
ayuda al control de las malezas, sino que a disminuir las pérdidas de humedad de la parte superficial
del suelo. Los mulch orgánicos fueron los que primero se utilizaron, tal vez porque eran los más
usados a nivel internacional y porque según la literatura son los que reportan los mayores beneficios.
De ellos, los derivados de la industria maderera (aserrín y la corteza) los más utilizados y los que
estaban mayormente disponible en los lugares donde se hacían las plantaciones. Sin embargo, con
el tiempo, estos materiales se fueron encareciendo, obligaban a su reposición periódica y requerían
de un cierto cuidado para mantenerlo en su lugar. Actualmente ellos están siendo reemplazados por
materiales sintéticos que incluyen el film plástico de color negro o, preferentemente, telas sintéticas
permeables al agua que son más resistentes y de mayor duración, las cuales se instalan a lo largo de
las hileras de plantación.
El uso de malla sombreadora o de plástico se ha usado en el país con propósitos diferentes.
El uso de una cubierta plástica ha resultado útil principalmente para adelantar la época de cosecha,
sin embargo su uso no sólo ha tenido este efecto, sino que, al actuar de protección contra el viento
y porque aumenta la temperatura, el crecimiento de las plantas es mayor. El sistema ha sido
particularmente útil en zonas donde las variedades cumplen con los requisitos de frío invernal
temprano durante la primavera. Esta técnica ha sido desarrollada exitosamente en la Estación
Experimental Cauquenes del INIA, lográndose adelantos en la cosecha de hasta 2 semanas. Esto ha
significado que en Cauquenes, con variedades de arándanos “altos”, se puede iniciar la cosecha a
principios de noviembre, es decir, casi junto con la cosecha de la zona central. Pero esta técnica
también se usa actualmente en la zona central del país.
La malla sombreadora se ha usado con propósitos diferentes. Algunos la han utilizado para
optimizar los tratamientos contra las heladas cuando se usan máquinas generadoras de calor. En
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otras casos se ha pretendido atrasar la maduración de la fruta. Los resultados de ambas prácticas no
son concluyentes.
CONTROL DE HELADAS:
Las pérdidas producidas por las heladas tardías de primavera, han significado una severa
dificultad para el cultivo de esta especie. Estas pérdidas han llegado, en algunas zonas y en ciertas
temporadas al 80% de la fruta. Las medidas de control, sea mediante generación de calor (quemadores
de petróleo), por riego por aspersión (para la formación de hielo, lo que libera calor), o mezclando
aire de temperaturas diversas (máquinas generadoras de viento), son costosas, lo que cuestiona su
practicabilidad. Hasta la fecha, el método que ha resultado ser más eficiente para el control de
heladas, es el riego por aspersión y es un método ampliamente utilizado en la zona centro-sur donde
las heladas son frecuentes y hay disponibilidad suficiente de agua para instalar este sistema.
RIEGO Y FERTILIZACIÓN:
Uno de los principales problemas de la productividad de los huertos dicen relación,
principalmente, con las prácticas de manejo del agua y de los fertilizantes, factores que han sido
manejados empíricamente adaptando tecnologías disponibles para otros cultivos. Pocas son las
investigaciones que en relación con estas materias se han realizado en el país, desconociéndose, por
ejemplo, los requerimientos de agua por zona y estado de desarrollo de las plantas. En cuanto a
fertilización, se están utilizando niveles muy por encima de las recomendaciones dadas para otras
zonas de cultivo en el mundo y no existen recomendaciones específicas para el manejo del cultivo
en suelos derivados de cenizas volcánicas, como los del sur del país, o en suelos con altos contenidos
de calcio, como son los de la zona norte de Chile.
POSCOSECHA:
Al inicio de las exportaciones, toda la fruta era exportada por avión, de modo que ni la
cosecha y las técnicas de embalaje y almacenamiento eran relevantes. Solo se utilizaba el enfriamiento
a 0°C cómo única técnica de almacenaje y transporte. Sin embargo, a partir de la temporada 1996/
1997, en respuesta al incremento en los costos de flete y a la escasez de disponibilidad de espacio en
los aviones, se iniciaron los embarques vía marítima. En un comienzo sólo se utilizó la refrigeración
como método de conservación, pero con el tiempo se fueron incorporando otras técnicas como la
atmósfera modificada y la atmósfera controlada. A ello se ha sumado el uso experimental del anhídrido
sulfuroso para evitar el desarrollo de pudriciones durante el almacenaje y transporte. Igualmente,
las técnicas de cosecha han mejorado notablemente, prestándose mucha atención a cosechar la fruta
oportunamente, es decir, cuando recién se ha completado el cambio de color; evitando realizar la
cosecha cuando la temperatura ambiente es muy alta (sobre 30°C) y enfriando la fruta rápidamente
después de cosechada. Muchas plantas embaladoras procesan la fruta a temperaturas bajas (menos
de 10°C) y se procura no interrumpir la cadena de frío después del embalaje. Sin embargo, aún
queda mucho camino por recorrer respecto al manejo de poscosecha para optimizar la calidad con
que la fruta llega a los mercados de destino. Ello implica determinar los parámetros óptimos para la
cosecha y conservación de cada una de las distintas variedades, tanto en almacenaje refrigerado
como cuando se utiliza atmósfera controlada o modificada.
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Seria muito pretensioso, neste painel, tentar abordar todos os gargalos, os pontos de estrangulamento que limitam os sistemas de produção ou os diversos segmentos da cadeia de pequenas
frutas, dado à complexidade dos fatores que envolvem a fruticultura brasileira.
Desse modo, esta palestra se resume a citar de forma genérica as diferentes percepções do
problema, do ponto de vista do consumidor, do mercado, do produtor e dos técnicos. Para finalizar,
serão apresentados os zoneamentos elaborados para produção de mirtilo e morango, e de mudas de
morango para o estado do Rio Grande do Sul.
Do ponto de vista do consumidor, a aquisição de frutas tem como estímulo subjacente o
paradoxo de frutas que alimentam "versus" o de frutas que nutrem e, mais recentemente pelo reconhecimento de outras propriedades funcionais, também previnem doenças.
Essas frutas que alimentam (a exemplo da banana, laranja, pera, maçã, abacate), dado o
volume do endocarpo ou da quantidade de polpa, de certa forma saciam a fome, bem como a população em geral já tem a noção fundamentada de que contribuem com minerais e vitaminas essenciais
para uma dieta equilibrada, tal como idealizada na composição da piramide alimentar.
As pequenas frutas (a exemplo da amora, mirtilo e morango) além de contribuir com minerais e vitaminas, também assumem o caráter de frutas nutracêuticas, especialmente a partir do reconhecimento das propriedades antioxidantes ligadas aos pigmentos e compostos do grupo das
antocianinas, porém, produtos como o mirtilo ainda são desconhecidos do grande público e enquadram-se como espécies exóticas e estranhas à aceitação do brasileiro. Também, devido a alta
perecibilidade e baixa infraestrutura logística, ainda não conquistaram um volume de mercado suficientemente competitivo em relação a outras espécies de frutas mais tradicionais.
Desse modo, reconhecemos no mercado consumidor interno, essencialmente dois grupos
que se diferenciam basicamente pelo poder de compra, e promovem dinâmica diferenciada nos mercados atacadistas e varejistas; sendo que o mercado de pequenas frutas atinge nichos no qual o
consumidor "busca" os produtos por suas características específicas, seja pela fragrância, forma,
sabor e outras propriedades, e está disposto a pagar por esse diferencial.
Nesse contexto, quando o mercado (parte da cadeia interessada: produtores, comerciantes e
consumidores) procura estimular o consumo de um determinado produto, usa recursos de "marketing"
e imprensa na tentativa de estimular a formação de um grupo consumidor. Por muitas vezes, esses
recursos - marketing x imprensa - podem ter um efeito contrário ao desejado, especialmente quando
uma reportagem desqualifica um produto ou apresenta uma imagem negativa, a exemplo do uso
irregular de agroquímicos, desmotivando todo o esforço de um setor de se estabilizar ao induzir
padrões de qualidade, tipos de sistemas de produção, e fidelizar o mercado consumidor.
Esse tipo de situação, em parte é reflexo de um conjunto de problemas anteriores da cadeia
de produção, desde o uso de áreas aptas ao desenvolvimento rentável da produção até a rastreabilidade
e fiscalização que atestem a origem e qualidade do produto. Qualidade que começa na aquisição de
sementes e mudas certificadas, adaptadas às áreas de produção, com o uso adequado da recomendação indicada de produtos químicos registrados em questões de fitossanidade, e adoção de sistemas de
produção que sigam as recomendações técnicas de manejo para minimização de problemas inerentes
à produção agrícola.
O que teoricamente parece ser muito simples, na prática percebe-se que muito pouco consegue ser alcançado, causando uma certa frustração aos pesquisadores e técnicos e indagação de onde
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está o problema para superar certas dificuldades. Seguramente, os de ordem técnica não seriam os
maiores, pois existe um conjunto de ferramentas e alternativas aos problemas fitotécnicos,
fitossanitários e de melhoramento genético. Seriam então os de transferência de tecnologia? Que
pedagogia, linguagem ou forma de comunicação ainda não dominamos para que um pacote de
tecnologias seja reproduzido com sucesso pelos produtores?
Olhar a cadeia de produção, requer uma prospecção interna dos casos de sucesso para se
conhecer as atitudes que foram tomadas para transpor alguns problemas e talvez possam ser repetidas, bem como evitar repetir os mesmos erros.
Com a intenção de estimular uma reflexão dos técnicos presentes sobre estas questões, são
listados a seguir alguns gargalos na produção de amora e morango apresentados pelo Eduardo Pagot
no I Seminário Brasileiro sobre Pequenas Frutas em Vacaria - RS, no ano de 2003; para pensar no
que se avançou e ainda se tem por fazer.
"Atualmente, os principais gargalos na cultura da amora-preta são:
a) necessidade de cultivares produtivas e com características de frutas adequadas ao mercado "in natura" porém sem espinhos, já que os mesmos dificultam a colheita e o manejo da planta;
b) necessidade do adequado manejo da copa visando dirimir os problemas causados pela
presença de espinhos;
c) aumento da importância dos problemas fitossanitários, especialmente danos por fungos e
por insetos, resultante do aumento do cultivo desta espécie;
d) necessidade de aprimoramento da tecnologia de colheita e pós-colheita devido à elevada
perecibilidade das frutas."
"Apesar dos inegáveis avanços tecnológicos da cultura do morango no Brasil, alguns gargalos permanecem limitando a produtividade e a rentabilidade da cultura. Dentre estes, os principais
são:
a) falta de cultivares com qualidade e resistência a pragas e doenças, exigindo intensas
intervenções com produtos químicos para manejo fitossanitário;
b) necessidade de racionalização do uso de agroquímicos e, portanto, a diminuição do impacto ambiental da cultura;
c) por se tratar de uma cultura manejada com cobertura do solo com plástico, há necessidade
de otimização da ferti-irrigação para maior rentabilidade e menor impacto ambiental;
d) necessidade do desenvolvimento de tecnologias para produção orgânica;
e) aprimoramento da tecnologia de manejo da fruta em pós-colheita visando prolongar sua
vida útil."
Zoneamentos para produção de morango e mirtilo, e para produção de mudas de morango.
Atendendo uma demanda de pesquisa, pela importância e estratégia, para as culturas do
morango e do mirtilo, foram elaborados zoneamentos para identificar regiões aptas e com diferentes
potenciais de produção.
O principal critério para definir a risco climático limitante ao desenvolvimento de mudas
com potencial produtivo foi o de identificar regiões onde a frequência de horas de frio abaixo de 10
C acumuladas entre os meses de janeiro a abril (período de formação das mudas) se situe acima de
100 horas e três classes de probabilidade de chuvas (menor que 10, 20 e 30%) como indicadora risco
fitossanitário, conforme apresentado na figura 1.

60

V SIMPÓSIO DO MORANGO
IV ENCONTRO SOBRE PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS NATIVAS DO MERCOSUL

Figura 1. Zoneamento agroclimático para produção de mudas de morangueiro no Rio Grande do Sul.
Embrapa Clima Temperado, 2007
O zoneamento para produção de morango buscou caracterizar o risco de geada durante o
período tradicional de produção (figura 2) e, reconhecendo ações de produtores que têm conseguido
prolongar esse período estendendo-se do fim da primavera até o início de verão, identificar regiões
com potencial de produção fora de época (figura 3).

Figura 2. Risco de geada durante a safra de morango. Embrapa Clima Temperado, 2009.
Os resultados deste trabalho indicam basicamente três situações de probabilidade de ocorrência de geadas, sugerindo a adoção de cultivo protegido e de manejo para minimizar os efeitos
negativos das geadas, para os principais centros de produção do estado.
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Figura 3. Regiões potenciais para produção de morango durante a primavera/verão. Embrapa Clima
Temperado, 2009.
Também apresenta um conjunto de municípios onde as temperaturas de primavera e verão
são amenas e que podem se beneficiar com o plantio mais tardio e prolongamento da produção de
morango. Com esta iniciativa, se utilizadas as cultivares insensíveis ao fotoperíodo, é possível abastecer o mercado fora de época da safra normal de morango, e atingir mercado e preços diferenciados.
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O morangueiro que se conhece atualmente é originado do cruzamento de diferentes espécies
de Fragaria, oriundos de regiões temperadas da America do Norte (EUA), do Sul (Chile) e de diversas regiões da Europa. O recolhimento pelos exploradores de novas espécies, durante o período dos
descobrimentos, e a aproximação para multiplicação, em viveiros na Europa, provavelmente tenha
proporcionado casualmente os primeiros cruzamentos.
A produção mundial de morangos, considerado pela FAO como uma "commodity", foi em
2004 de 3,55 milhões de toneladas, cultivados em uma área de 207.000 ha (BORISS JUNIOR, et al,
2006; TODAY'S MARKET PRICES, 2004). A participação dos principais países produtores na produção e na área colhida encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1. Participação (%) na produção e na área mundial de cultivo de morangueiros no ano de
2004.
País
Produção (%)
Área (%)
(%)
(1000 t)
(%)
(1000 ha)
Estados Unidos da America
28,3
1.00 4
9
18,6
Espanha
8,1
287
4
8,3
Rússia
6,1
216
6
12,4
Coréia
5,7
202
4
8,3
Japão
5,6
198
4
8,3
Polônia
5,2
184
19
39,3
Itália
4,7
166
México
4,2
149
Turquia
4,4
156
5
10,3
Demais Países Produto res
27,6
980
49
101,5
Total
100
3.55 0
100
207
Fonte: Adaptado de Today’s Market Prices, 2004.
Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul são responsáveis por 40, 25 e
15%, respectivamente, de toda a fruta produzida no Brasil. Outros estados produtores são Paraná,
Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal e Rio de Janeiro.
SISTEMA DE PRODUÇÃO DE FRUTOS
O sistema de produção do morangueiro utilizado no Brasil é o comumente utilizado em
outros países que utilizam tecnologia avançada. Normalmente as mudas são de elevada qualidade,
produzidas, principalmente, em Minas Gerais para abastecer a região Centro Oeste (65%) e importadas para abastecimento da região Sul (15%). São variedades importadas normalmente criadas nos
EUA e produzidas no Chile e na Argentina. Também são utilizadas mudas produzidas pelo próprio
produtor de morango. As variedades mais utilizadas são Dover, Festival (criadas na Florida), Oso
Grande, Camarosa, Aromas, Diamante, Camiño Real e Ventana (criadas em Davis-California).
O uso de cobertura do solo, com filmes de polietileno preto, é praticamente utilizado em
todos os locais visando controle de invasoras, manutenção de umidade do solo e aquecimento do
solo. (ANTUNES & REISSER JÚNIOR, 2007). Este tipo de cobertura do solo, devido a suas carac-
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terísticas, aumenta a velocidade de desenvolvimento da planta, permitindo redução do período entre
o transplante e o início da colheita. Este sistema é usado nas diversas regiões visando a produção
antecipada de frutos, visto que os preços na entressafra são favoráveis ao produtor e quanto mais
próximos ao mês de março, maior (Tabela 2).

Figura 1. Variação anual do preço médio da caixa de 1,6 kg do morango comercializado na CAGESP,
entre os anos de 2002 e 2007. Dados: Elaborada com dados do Boletim anual da CEAGESP, 2007.
Todas as técnicas citadas anteriormente, de acordo com Madail et al. (2007), representam no
custo de produção do morangueiro cerca de 10 % do custo da lavoura.
1.1 Cobertura do solo
Esta técnica apresenta-se eficiente sobre o aquecimento do solo mediante uma modificação
no balaço de energia de solos úmidos, pois nestas condições, aumentam também as características
térmicas do solo como a condutividade térmica, difusividade térmica e calor específico do solo. Com
relação a quantidade de energia, simplesmente a redução da evaporação da água do solo, com a
colocação do plástico, disponibiliza para o sistema solo uma quantidade muito grande de calor latente, o qual aquece o solo. É importante ressaltar que solos com reduzida umidade possivelmente não
apresentem diferenças de temperatura para os cobertos, como os trabalhos de Liakatas et al. (1986).
No trabalho de Streck et al. (1996) os autores verificaram que a cobertura do solo, com
adequada disponibilidade de umidade, elevou aproximadamente 3 ºC as temperaturas mínimas, 2ºC
as temperaturas médias diárias reduzindo a amplitude térmica em próximo a 1ºC e que estas são
maiores quanto mais próximas da superfície do solo.
Em países onde o uso de filmes transparentes é possível devido ao controle de plantas indesejáveis com brometo de metila (Figura 2), o efeito da cobertura, sobre o aquecimento do solo, é
ainda maior. A influência desta técnica também atua sobre o balanço de energia, disponibilizando
ainda mais energia para o sistema solo do que a cobertura de plástico preto, visto que esta quantidade
que entra no solo é de onda curta, diferentemente da cobertura preta onde a energia é de onda longa
transmitida por contato até o solo. Devido a condensação interna de água, o filme transparente, reduz
a transmissividade a onda longa não tão intensamente como a de onda curta, havendo um saldo mais
positivo.
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Figura 2. Uso de coberturas do solo com filmes transparentes na produção de morangos.
Florida- Estados Unidos.2009. Foto: Luís
Eduardo Correa Antunes

Figura 3. Uso da cobertura do solo e da cobertura de canteiros de plantas na produção de
morangos. Caxias do Sul. 2009. Foto: Carlos
Reisser Júnior

1.2 Cobertura dos canteiros de plantas
No Rio Grande do Sul houve um acréscimo na produtividade devido a modificações no
sistema de produção. Outra técnica muito usada no Sul do Brasil é a cobertura das plantas com filmes
plásticos transparentes através de túneis ou estufas. Esta técnica permite que se cultivem morangueiros em condições de elevada precipitação. Em regiões como a Centro-Oeste quando as precipitações,
nas regiões produtoras são reduzidas, os túneis e estufas não são tão utilizados. Provavelmente devido a menor influência da cobertura sobre a redução de doenças, que normalmente são criptogâmicas.
Com relação ao aumento da precocidade de colheita, Lopes et al. (1993) verificaram também influência desta técnica no sul de Portugal com duas variedades de morangueiro.
Conforme Madail et al. (2007), em regiões do município de Caxias do Sul, no Rio Grande
do Sul, a produtividade pode alcançar um quilo por planta com o uso de técnicas como as atuais
apresentada no Quadro 1. De acordo com os mesmos autores o uso destas três técnicas juntamente
com a adubação solúvel, e irrigação por gotejamento, pode representar próximo a 25% do custo de
uma lavoura que pode chegar a 115 mil reais. Os outros custos como embalagem (20%) e mão-deobra (30%) são os que mais pesam no custo de implantação e operação de uma lavoura.
Quadro 1. Evolução da técnica de cultivo do morangueiro no Rio Grande do Sul.
Ano
Técnicas utilizadas
1956 – 1962
Morango cultivado sem coberturas
1962 – 1968
Cobertura do solo com coberturas vegetais mortas
1969
Início de uso de cobertura do solo com plástico preto e início do uso de
irrigação por aspersão
1992/93
Início do uso de cobertura do solo, túneis e irrigação por gotejamento
1995
Uso de outras estruturas como estufas plásticas e túneis altos
1998
Regiões com cultivo de morangueiro com 85% dos produtores
utilizando técnicas acima citadas
1.3 Outras técnicas utilizadas
As outras técnicas utilizadas na produção de morangos que determinam a produtividade do
sistema são irrigação por gotejamento, adubação solúvel aplicada junto com a irrigação (fertirrigação),
o controle de pragas e doenças através de manejo integrado de pragas e doenças e fundamentalmente, o conhecimento técnico do produtor e a assistência técnica recebida.
Todo o conjunto de técnicas utilizadas, transformou a produção da cultura de morangueiro,
principalmente na produtividade, que passou de 6 para 40 t/ha em 15 anos, na qualidade do produto,
que melhorou a aparência e reduziu a quantidade de produtos químicos, na qualificação do produtor
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e na rentabilidade do sistema. Hoje a cultura permite que produtor tenha um retorno de R$ 1,78 para
cada R$ 1,00 aplicado na lavoura, o que possibilita que este possa investir na sua atividade agrícola
e obter alta rentabilidade (MADAIL et al., 2007).

Figura 4. Uso de irrigação localizada por gotejamento na cultura do morangueiro. Foto: Luis Eduardo Corrêa Antunes
2. NOVAS TÉCNICAS PARA A CULTURA DO MORANGUEIRO
2.1 Coberturas do solo e dos túneis
Desde o início da produção de morangos no sul do Brasil, a intenção de se produzir mais
cedo sempre prevaleceu. Para isso desenvolveram-se técnicas como a cobertura do solo com filmes
de plástico preto e a cobertura de canteiros com filmes transparentes visando também a proteção das
chuvas que ocorrem normalmente nesta região.

Figura 5. Uso de coberturas do solo de diferentes cores (preto, branco e cinza) e diferentes plásticos
para coberturas de túneis. Caxias do Sul. 2009. Foto: Carlos Reisser Júnior
Com o desenvolvimento de cultivares de morangueiro que são indiferentes ao fotoperíodo,
ou seja, não dependem de variação do número de horas do dia para emitirem flores, ou estolões
(multiplicação vegetativa), possibilitou-se que algumas regiões mais frias do Rio Grande do Sul
produzissem após o período de grande disponibilidade de morangos no Brasil. Estas regiões caracterizam-se por possuírem, no verão, noites mais frias, condição adequada para a produção de frutos.
Variedades como Aromas, por exemplo, muito utilizada nestas regiões, produzem frutos durante 18
meses sem perder a qualidade necessária ao mercado. Esta possibilidade permite ao produtor gaúcho
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que permaneça no mercado de morangos durante todo o ano e, principalmente, durante os meses de
janeiro a maio, quando o preço do produto alcança os maiores valores.
Um fator importante neste novo sistema de produção é que as mesmas técnicas utilizadas
para produção precoce continuam a ser usadas. Mesmo com interesse em retardar a produção buscando preços mais altos, o produtor ainda utiliza plástico preto, que aquece o solo e antecipa a
produção, e coberturas com túneis baixos de polietileno transparente, que também aquecem o ar
junto às plantas antecipando o amadurecimento. Visando modificação nas técnicas utilizadas para
outras mais adequadas é que estão sendo testados novos filmes para a cobertura d o solo. Filmes de
dupla coloração, coextrusados, com um lado reflectivo a luz solar e outro opaco para controle de
invasoras, atualmente fabricados no Brasil, estão sendo testados junto aos produtores da região.
A troca do filme busca a redução da temperatura do solo e raízes, visando retardar o ciclo da
cultura para produção mais tardia. Sabe-se que filmes com maior reflexão transmitem menor quantidade de energia para o solo, causando uma redução em sua temperatura quando comparados ao
sistema tradicional. Estes efeitos podem ser verificados de acordo com os valores mostrados na
Figura 6.
Um fator observado, mas não mensurado, foi a disponibilidade de radiação dentro dos túneis visto que os filmes reflectivos fazem a radiação refletir retornar a incidir sobre as plantas. Este
fator pode ter sido decisivo no resultado alcançado sobre a produtividade das técnicas testadas (Figura 7).
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Figura 6. Relação entre os dados de temperatura do ar medidos as 13 horas fora dos túneis plásticos
e os dados de temperatura do solo neste mesmo horário de canteiros cultivados com morangueiros
sob túneis plásticos, com diferentes coberturas do solo com filmes de polietileno (Branco; Prata;
Preto). Caxias do Sul, 2008-2009.
Outra técnica que foi testada visando a adequação do sistema de produção para o verão, foi
o de coberturas plásticas sobre os túneis mais opacas. O objetivo foi de reduzir a radiação incidente
sobre a cultura durante os meses de verão do sul do Brasil, onde nesta estação existe excedente de
radiação causando estresse sobre a cultura.
A combinação de coberturas do solo e coberturas dos túneis durante o ano de 2009 apresentou os seguintes resultados mostrados na Figura 7: O uso de plástico branco sobre o solo aumentou
a produtividade em relação ao plástico preto, sem influir na precocidade da produção; e o plástico
cinza apresentou um resultado intermediário. A cobertura de túneis com filmes opacos não se mostrou positiva principalmente pela redução da radiação e consequentemente redução de produção.
Esta pratica não se mostrou favorável devido à importância da produção de inverno na produtividade
anual da lavoura.
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Figura 7. Produtividade em Kg/planta de morangueiro cultivadas com diferentes sistemas de cobertura do solo e cobertura de túneis baixos. Caxias do Sul. 2009.
2.2 Produção de mudas
Visando fornecer novas opções para o sistema de produção de morangos, a Embrapa Clima
Temperado vem buscando alternativas para que o sistema seja mais nacionalizado. Mesmo a importação de mudas de qualidade ser um dos fatores importantes nos ganhos de produtividade dos últimos anos, o Brasil, principalmente a região Sul, ficou sem opções de abastecimento de mudas nacionais o que torna a produção de morangos suscetível a problemas de importação podendo sofrer
desabastecimento. As ações para melhoria do sistema de produção de mudas se concentraram na
descrição das zonas brasileiras favoráveis climaticamente a produção de mudas, à criação de novas
variedades desenvolvidas pelo programa de melhoramento da própria Embrapa, em cooperação com
outras instituições e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que visem melhorar a qualidade da muda aqui produzida.
Outra intenção da produção Brasileira de mudas de morangueiro é a possibilidade de fornecimento das mudas em épocas mais adequadas ao sistema de produção de cada produtor. Principalmente os que visam produzir a fruta precocemente, pois muitas vezes, por problemas diversos, existe
atraso na entrega das mudas deixando os produtores sem a opção de produção nesta época.
2.3 Hidroponia
Além da analise das modificações para a melhoria da produção de morangos no solo, o
sistema de produção esta criando alternativas mais adequadas à produção visando um maior controle
sobre os fatores de produção como nutrição, ambiente e substrato. Neste sentido a produção de
morangos em substratos inertes e fertirrigação, também chamada de hidroponia, vêm crescendo
muito nos últimos anos. Os resultados são promissores e também permitindo algumas melhorias na
produção. Uma das melhorias é a produção de morangos mais elevada, acima do solo, o que permite
uma melhor condição de trabalho ao operário além de reduzir ainda mais a possibilidade de contaminação dos frutos, visto que estes podem ficar suspensos e longe do contato de animais pragas ou
domésticos.
Além da produção em substratos inertes também estão sendo testados misturas com solo
regional visando uma redução da quantidade dos produto, melhorando a biologia do substrato vindo
a facilitar o manejo nutricional da cultura.
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Figura 8. Sistema hidropônico desenvolvido pela propriedade Pasa no município de Caxias do Sul.
Caxias do Sul. 2009. Foto: Carlos Reisser Júnior e Luís Eduardo Corrêa Antunes
REFERËNCIAS
ANTUNES, L.E.C.; REISSER JÚNIOR, C. Fragole, i prodottori brasiliani mirano all'esportazione
in Europa. Frutticoltura, Bolonha, v.69, p.60-65, 2007.
BORIS JUNIOR, H.; BRUNKE, K.; KREITH, M.; Commodity Profile: Strawberries. Agricultural
Reource Center. Davis: University of Califórnia. 2006. Disponível em http://aic.ucdavis.edu/profiles/
Strawberries-2006.pdf. Acesso em agosto de 2010.
COMPANHIA DE ENTRE POSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO- CEAGESP. Boletim anual. Disponível em : http://www.ceagesp.gov.br. Acesso em agosto de 2010.
FAO, 2009. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Acesso em agosto de 2010.
LOPES, J. C. G.; OACGECIM C. A. S.; ROSA, A. R. G. Ensaio de diferentes formas de forçagem
em morangueiro. Direção regional de Agricultura do Algarve - Ministério da Agricultura. Faro,
1993, p. 25. (Série Experimentação, 92).
MADAIL, J. C. M.; ANTUNES, L. E. C.; REISSER JUNIOR, C.; BELARMINO, L. C.; NEUTZLING,
D. M.; SILVA, B. A. Economia da produção de morango: Estudo de caso de transição para
produção integrada. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2007. 24 p. (Embrapa Clima Temperado,
Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 53)
STRECK, N .A.; SCHNEIDER, F. M.; BURIOL, G. A.; HELDWEIN, A. B. effect of black polyetilene
mulch on the thermal regime of a soil. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.4,
n. , p. 15-20, 1996.
TODAY'S MARKET PRICES. Fresch Strawberry. World Production and trade. 2004. http://
www.todaymarket.com/samples/rpt_e.pdf. Acesso em agosto de 2010.

69

PELOTAS - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
21 - 23 de setembro 2010

SITUAÇÃO E PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DE PEQUENAS FRUTAS: CENÁRIO
DA PRODUÇÃO DE PEQUENAS FRUTAS
EDUARDO PAGOT
Amora-preta
O cultivo comercial de amora-preta, no Brasil, tomou impulso a partir da introdução de
cultivares provenientes dos Estados Unidos pela EMBRAPA – Clima Temperado de Pelotas (RS),
em 1974 (PAGOT; POLTRONIERI, 2004). A partir desses materiais genéticos importados, surgiram
algumas cultivares brasileiras, com grande destaque a cultivar Tupi, que hoje domina mais de 90%
da área de cultivo no Brasil e com área muito expressiva em outros países, destacando o México. O
estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro da fruta, com uma área estimada em 272
ha. Destacam-se os município de Vacaria e Campestre da Serra com área plantada de 200,0 ha de
cultivo, com mais de 70% da área do estado, do Rio Grande do Sul. (LIPP; CONTE, 2006). Abaixo,
situação do cultivo de amora nos principais municípios da Região dos Campos de Cima da Serra
(EMATER/RS-ASCAR – Dados não publicados, 2010.a).
Tabela 1: Produção de amora preta na safra 2009/2010 na Região dos Campos de Cima da Serra
(RS).
M un icípios
Campestre da Serra
Ipê
V acaria

Ár ea (ha)
100,0
11,6
100,0

Pr oduç ão (t)
1100,0
72,0
800

Prod utividade
11,0
6,2
8,0

N úm er o de Produtore s
120
37
122

Fonte: EMATER/RS-ASCAR (2010).
A amora-preta também é cultivada em menor escala em Santa Catarina, Paraná e na Região
serrana de Minas Gerais e de São Paulo. Na América do Sul, o Chile tem uma área expressiva de
cultivo em torno de 1.243ha, com a produção de 21.100 toneladas. Os Estados Unidos são grandes
produtores e consumidores, com 4.472ha e produção de 22.800 toneladas, sendo a amora-preta
muito apreciada na culinária daquele país. (CAMINITTI, 2008.a). O estado do Arkansas nos EUA
destaca-se como pólo tecnológico, onde se originaram muitas das variedades cultivadas no mundo
(ANTUNES; RASEIRA, 2004). Atualmente, nos Estados Unidos, predomina o cultivo de cultivares
de amoras sem espinhos, cultivares protegidas. No México, nos últimos anos, aconteceu uma grande
expansão do cultivo, com uma área aproximada de 3.000ha, com a produção de 31.000 toneladas,
predominando a cultivar brasileira Tupi. A produção mexicana tem como principal mercado os
Estados Unidos, mas tem aumentado suas exportações para a União Européia (CAMINITTI, 2008.b)
A amora-preta é uma fruta muito utilizada no processamento de diversos produtos, doces,
geléias, caldas, sobremesas, sorvetes, iogurtes, polpas, preparados de frutas, corantes e outros. A
produção para o mercado “in natura” ainda é limitada pela falta de estrutura de resfriamento e
logística dos produtores. No entanto, na Região de Vacaria, algumas empresas exploram o mercado
interno e externo com produção própria e aquisição de alguns produtores selecionados. A amorapreta “in natura” ainda é pouco consumida no Brasil, mas vem crescendo seu consumo nos últimos
anos, talvez, com a melhor distribuição de frutas e maior oferta aos consumidores. A maior demanda
pela fruta é de São Paulo, principal consumidor, mas outras capitais como Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Curitiba, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte vêm apresentando crescimento no consumo.
Na safra 2009/2010, os produtores da Região dos Campos de Cima da Serra receberam de R$ 0,85
à R$ 1,20/Kg da fruta para indústria e R$ 2,50 à R$3,00/Kg da fruta para mercado in natura.
(EMATER/RS –ASCAR –Dados não publicados, 2010.b).

70

V SIMPÓSIO DO MORANGO
IV ENCONTRO SOBRE PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS NATIVAS DO MERCOSUL

Framboesa
Na América do Sul, o Chile, destaca-se como o maior produtor, com uma área aproximada
de 13.000ha, predominando o cultivo da cultivar Heritage. A produção do Chile atinge cerca de
64.000 toneladas/ano. Desse volume, aproximadamente 12% é de frutas frescas (in natura), 66%
congelada, 15% para sucos, visando o mercado de exportação, apenas 7% para consumo local. O
principal destino da produção Chilena de fruta fresca são os Estados Unidos e o Canadá (85%), em
segundo lugar está a Europa (24%). A framboesa congelada, na sua maioria é exportada para Europa
(60%), em segundo lugar para os Estados Unidos e Canadá (38%). A produção mundial de framboesa
é de cerca de 553.000 toneladas (CAMINITTI, 2008.a).
No Brasil, a cultura da framboesa foi introduzida inicialmente na Região Serra da
Mantiqueira, mais especificamente em Campos do Jordão. Atualmente, os principais estados
produtores são Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, nas Regiões de altitude (PAGOT;
HOFFMANN, 2003). No Rio Grande do Sul destaca-se o município de Vacaria, nos Campos de
Cima da Serra, que possui uma área de 10,7ha (Tabela 2) e outros municípios da Serra Gaúcha com
pequenos cultivos (EMATER/RS-ASCAR – Dados não publicados, 2010. a).
Tabela 2: Produção de framboesa na safra 2009/2010 na Região dos Campos de Cima da Serra
(RS).
Municípios
Área (ha)
Produção (t)
Campestre da Serra
0,3
1,2
Ipê
0,1
0,0
Vacaria
10,7
80
Fonte: EMATER/RS-ASCAR (2010).

Produtividade
4,0
0
7,48

Número de Produtores
1
1
11

A framboesa é uma fruta muito apreciada por sua delicadeza, aroma, cor e sabor inigualável.
O consumo in natura de framboesa tem pouca expressão no Brasil, até pela pouquíssima produção
disponível, pela exigência de apurada logística e pelo alto valor que chega ao consumidor, variando
entre R$ 50,00 a R$ 70,00/Kg. A fruta produzida para o mercado in natura e congelada no Brasil,
tem como principal produtor o município de Vacaria. A framboesa é também, importada do Chile,
principalmente na forma de fruta congelada, para o processamento industrial. Na Região da Serra
Gaúcha e da Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, existem pequenos
cultivos para atender a demanda de agroindústrias da Região e um pequeno volume comercializado
como fruta fresca. A oferta no Brasil parece ser menor que a demanda, e os preços são muito
compensadores aos produtores. Na Região dos Campos de Cima da Serra, pequenos produtores
recebem em torno de R$ 5,00 a R$ 8,00/Kg da fruta para indústria. O preço da fruta fresca pode
passar de R$ 20,00/Kg para o produtor (EMATER/RS-ASCAR – Dados não publicado, 2010.b).
Mirtilo
O mirtilo (blueberry) é nativo da América do Norte (Estados Unidos e Canadá), onde é
cultivado e consumido cerca de 90% da produção mundial. No final da década passada uma série de
estudos realizados por universidades norte americanas colocam essa fruta como a de maior poder
antioxidante e associado a isto uma série de propriedades nutracêuticas. Assim o consumo como
fruta fresca tem aumentado em todo o mundo. Esse cenário tem levado o mercado norte americano
a oferecer frutas frescas aos consumidores durante todo ano. Por ser uma fruta de curta vida de
conservação a alternativa de ofertar ao mercado todo o ano é importar fruta do Hemisfério Sul
(PAGOT, 2006).O Chile é o principal produtor e exportador de mirtilo do Hemisfério Sul. Mais
recentemente, a Argentina e o Uruguai também se inseriram como produtores e exportadores de
mirtilo. Nesses países predominam os plantios dos grupos Highbush e Southern Highbush. Na
Europa, o consumo de mirtilo tem crescido a cada ano. O crescimento da produção é limitado pelo
clima e pela escassa e cara mão de obra dos países europeus. Existe uma grande demanda pelo
mirtilo e outras pequenas frutas por países europeus. No Brasil, estima-se uma a área de cultivo de
mirtilo ao redor de 100 há (PAGOT, 2006). Abaixo situação do cultivo de mirtilo nos principais
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municípios produtores da região dos Campos de Cima da Serra (EMATER/RS-ASCAR – Dados
não publicados, 2010.a).
Tabela 3: Produção de mirtilo na safra 2009/2010 na Região dos Campos de Cima da Serra (RS).

Municípios
Área (ha)
Produção (t)
Campestre da Serra
2,5
1,0
Ipê
1,8
1,3
Vacaria
16,4
60,0
Fonte: EMATER/RS-ASCAR (2010).

Produtividade
0,40
0,72
5,77

Número de Produtores
5
1
12

O mirtilo, nos últimos anos, tem ganhado as prateleiras dos supermercados nos mais diversos
produtos industrializados, o que tem aumentado a demanda pela fruta congelada. Mas, a maior
parte da produção é comercializada na forma de fruta in natura. O apelo nutricional e terapêutico,
destacando o mirtilo e as frutas vermelhas como alimentos funcionais, capaz de prevenir e controlar
determinadas doenças tem atraído as pessoas para o consumo dessa fruta. A fruta produzida para o
mercado in natura e congelada no Brasil tem como principal produtor o município de Vacaria. Essa
produção tem sido exportada em pequenos volumes para países europeus (PAGOT, 2006).
O Brasil importa pequenos volumes de fruta in natura e congelada para processamento
industrial. Na Região da Serra Gaúcha e da Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo e de
Minas Gerais, existem pequenos cultivos para atender a demanda de fruta fresca nas regiões
metropolitanas. Não se encontram muitos dados sobre a produção, consumo e comercialização de
mirtilo no Brasil, nem mesmo sobre volumes importados e exportados. Os preços variam conforme
a época do ano e a qualidade, considerados compensadores aos produtores. Na Região de Vacaria e
na Serra Gaúcha, na safra 2009/2010, pequenos produtores receberam entre de R$ 5,00 à R$ 8,00/
Kg da fruta destinada à indústria e R$ 10,00 à R$ 20,00/Kg da fruta fresca. (EMATER/RS-ASCAR
– Dados não publicados, 2010.b)
Morango
Dentre as pequenas frutas, o morango é a mais popular, sendo a mais cultivada e consumida.
Destacam-se como estados importantes produtores, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Paraná e o Distrito Federal. A produção de morango no Rio Grande do Sul é uma
atividade consolidada, que possui regiões tradicionais de cultivo, destacando-se o Vale do Caí e
Região da Serra, destinadas principalmente ao mercado in natura e a Região de Pelotas destinada
principalmente para a indústria. Nos últimos anos observa-se uma redução de área de cultivo nessas
Regiões tradicionais principalmente por problemas de doenças de solo. A cultura adotou novas
tecnologias, algumas bem sucedidas na produção em substrato, em prateleiras, chamado cultivo
semi-hidropônico, onde apesar de elevação dos custos de produção, a alta produtividade, o cultivo
com redução de agrotóxicos e a melhor qualidade, proporcionam melhores preços, o que compensaria
o maior desembolso do produtor. O sistema de cultivo no solo protegido em túneis baixos predomina
na área de produção para o mercado in natura. Entre as principais variedades cultivadas no Rio
Grande do Sul, destacam-se a Camarosa, Oso Grande, Aromas e Albion, as duas últimas são cultivares
de dias neutros e as mais cultivadas na Região dos Campos de Cima da Serra.
A Região dos Campos de Cima da Serra, pelas características de solo, clima e relevo, se
tornou o mais novo pólo de produção, apresentando um crescimento de área de cultivo muito
significativo nos últimos quatro anos. Os municípios de Ipê, Campestre da Serra e Vacaria possuem
uma área de mais de 80,0 ha de cultivo de morango, como mostra a Tabela abaixo (EMATER/RSASCAR – Dados não publicados, 2010.a).
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Tabela 4: Produção de morango na safra 2009/2010 na Região dos Campos de Cima da Serra
(RS)

Municípios
Campestre da Serra
Ipê
Vacaria

Área (ha)
2,5
55,0
23,0

Produção (t)
87,5
2.750,0
1.104,0

Produtividade
35,0
50,0
48,0

Número de Produtores
8
55
43

Fonte: EMATER/RS-ASCAR (2010).
Inicialmente as áreas de produção que foram implantadas na Região tiveram como pioneiros
produtores vindos da Região da Serra, que arrendaram terras e em sistema de pareceria com
agricultores familiares desenvolveram os cultivos.
Atualmente, alguns desses agricultores parceiros estão produzindo em áreas próprias e
também outros agricultores familiares da Região estão se integrando a produção. O potencial dessa
Região para a produção mais tardia, no verão, principalmente com o cultivo de variedades indiferentes
ao fotoperíodo (de dias neutros) ainda está em expansão. A produção tardia coincide com a entressafra
das principais regiões produtoras do Brasil, abrangendo um período do ano onde ocorrem datas
festivas, como Natal, Ano Novo, Páscoa até o Dia das Mães. Esse cenário propicia um potencial
aumento de consumo da fruta, que é limitado pela carência de produto nessa época. A maior oferta
de produto inicia do mês de dezembro se estendendo até o mês de maio, e coincidentemente onde
ocorrem os melhores preços pagos aos produtores. Essa redução de oferta do produto nesse período,
certamente não está relacionada a diminuição de consumo, e sim a dificuldade que as regiões
tradicionais de produção tem de produzir a fruta nessa época, o que favorece a produção tardia da
Região dos Campos de Cima da Serra.
Atuação da EMATER/RS-ASCAR no desenvolvimento do cultivo de pequenas frutas
As principais contribuições da EMATER/RS-ASCAR na Região são indicadas abaixo:
1. Assistência técnica: A EMATER/RS-ASCAR presta assistência técnica a produtores de
pequenas frutas, destacando-se o cultivo de amora-preta, framboesa, mirtilo, e morango. A assistência
é prestada individualmente através de visitas às propriedades ou de maneira grupal, através de
reuniões técnicas, demonstrações de métodos, unidades de observações e demonstrativas.
2. Capacitação dos produtores: A capacitação dos produtores é realizada através da realização
de reuniões e cursos técnicos, onde são repassadas orientações sobre manejo adequado da cultura,
bem como cuidados em relação à colheita e pós-colheita. Anualmente é realizado um curso sobre
manejo das culturas em cada comunidade pólo de produção e, ainda, demonstração de método
sobre poda.
3. Apoio na organização e na comercialização: À medida que o número de produtores e a
produção de pequenas frutas foram aumentando, surgiu a necessidade de aprimorar a organização
dos produtores. Nesse sentido, a EMATER/RS-ASCAR tem procurado apoiar os produtores na
organização e na comercialização. A EMATER-RS-ASCAR de Vacaria, anualmente, faz o
cadastramento de todos os produtores interessados em comercializar em conjunto, ao mesmo tempo
em que dimensiona uma previsão de produção à quantidade a ser comercializada. Em posse desses
dados organiza reuniões com todos os produtores para definir estratégias de transporte e
comercialização. A partir da safra 2007/2008, esse trabalho foi dividido com a APPEFRUTAS, que
gradativamente deve assumir a responsabilidade pela organização dos produtores.
4. Idealização e organização de eventos: A EMATER-RS-ASCAR idealiza, organiza e
coordena, com a parceria de outras instituições, dois grandes eventos que têm contribuído para a
divulgação e o desenvolvimento do cultivo de pequenas frutas, sendo eles: o Seminário Brasileiro
Sobre Pequenas Frutas, que teve sua 5ª edição realizada em dezembro de 2010 e a Feira de Pequenas
Frutas, Artesanato e Mel, que foi para sua 7ª edição em dezembro de 2010.
5. Implantação de Unidades de Observação e de Unidades Demonstrativas de Pequenas
Frutas: As unidades foram implantadas em diversas comunidades rurais e nos assentamentos de
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reforma agrária Nova Batalha e Nova Estrela. O objetivo foi observar o comportamento dos cultivos
nas condições locais e demonstrar aos agricultores familiares e assentados novas alternativas de
renda. Também, o material genético foi propagado e distribuído gratuitamente aos agricultores
interessados em investir no cultivo comercial dessas pequenas frutas (PAGOT, 2007). A implantação
dessas unidades esta descrita no Tabela 5.
Tabela 5: Unidades de Observação e Unidades Demonstrativas
Convênio
Convênio
Unidades/Financiamentos e
INCRA/EMBRAPA/FAPEG, com
FUNDAGRO EMATER/RSConvênio
ASCAR e BAESA parceria da EMATER/RS-ASCAR
Unidades Demonstrativas de
08
01
-Framboesa
Unidades Demonstrativas de
--02
--Mirtilo
Unidades de Observação nos
02 (plantio de amora sem espinho,
Assentamentos de Reforma
----framboesa e mirtilo)
Agrária
Fonte: EMATER/RS-ASCAR (2010).
6. Apoio e orientação na propagação de mudas: Foram apoiadas diversas iniciativas de
propagação de mudas para expansão dos cultivos de amora-preta, em nível de propriedades familiares.
Com a grande expansão da área na Região, muitos produtores tiveram na produção de mudas para
comercialização uma excelente fonte de renda. Também foram apoiadas iniciativas de multiplicação
de novas cultivares de framboesa e mirtilo para suprir a necessidade de expansão da área dessas
culturas. Com o apoio da EMATER/RS-ASCAR foram implantados dois viveiros de produção de
mudas de mirtilo, com tecnologia de propagação in vitro e de estaca semi-lenhosa, que a partir de
novembro de 2007 já forneceram mudas de qualidade para a expansão do cultivo dessa pequena
fruta.
7. Organização de viagem de estudo (Visita Técnica): Foram organizadas viagens ao Uruguai
e Chile, com a participação de técnicos e produtores, onde foram visitados empreendimentos na
produção de mirtilo, amora e framboesa.
DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PÓLO DE PEQUENAS
FRUTAS DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.
A produção de pequenas frutas na Região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do
Sul envolve diretamente mais de 400 famílias, com destaque para os municípios de Vacaria, Ipê e
Campestre da Serra, onde se concentra a maior parte dos produtores, que cultivam amora-preta,
morango, mirtilo e framboesa. Os cultivos são desenvolvidos predominantemente em unidades
familiares de produção, com utilização da mão de obra própria e com contratação de trabalhadores
temporários esporadicamente. Em Vacaria, a evolução da área de produção (ha) dessas quatro espécies
vem apresentando crescimento ao longo dos últimos anos, conforme se observa na Figura 1.
A evolução do cultivo de pequenas frutas teve um crescimento mais acentuado na cultura
da amora-preta, devido ao menor custo de implantação, facilidade de propagação das mudas e a
baixa exigência do uso de agroquímicos. O cenário recente apresenta uma estabilização do cultivo,
com uma pequena redução de área, que está acontecendo através da eliminação de pomares mais
velhos por parte de alguns produtores. Em Vacaria, a EMATER/RS-ASCAR, que presta assistência
técnica e apoio na organização dos produtores, integrada à Secretaria Municipal da Agricultura e
Meio Ambiente e ao SEBRAE, vem trabalhando na qualificação da produção, através da capacitação
dos produtores em adequadas práticas agrícolas e com foco para o aumento da produção, tendo em
vista o mercado de fruta in natura.
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Figura 1: Evolução da área em ha de produção de amora, framboesa, mirtilo e morango (em ha), no
período 2001-2009, no município de Vacaria (RS) Fonte: EMATER/RS-ASCAR (2010).
O maior volume de amora-preta produzido é destinado à indústria, que nos últimos anos,
durante o período da colheita, tem dificuldades de congelar e armazenar toda a produção da Região.
A organização dos produtores, nesse sentido, tem sido decisiva para minimizar os problemas de
comercialização. A APPEFRUTAS, que comercializa a produção de mais de 100 associados, tem
conquistado parcerias importantes com empresas que absorvem todo o volume de sua produção,
que alcançou 430 toneladas de amora na safra 2009/2010. Parte da produção foi destinada ao mercado
in natura e ainda para pequenas agroindústrias.
A diversificação de cultivos tem sido uma estratégia importante da APPEFRUTAS. O cultivo
de framboesa, após alguns anos de experimentações, ganhou a confiança dos produtores. O mercado
da framboesa tem se mostrado muito promissor, pagando preços atrativos aos produtores. Na safra
2009/2010 rendeu bons resultados aos produtores, incentivando a ampliação da área cultivada e do
número de produtores para a próxima safra.
O mirtilo, com iniciativas mais recentes, através da implantação de unidades de observação
e demonstrativa, coleções de cultivares, realização de tardes de campo e reuniões, gradativamente
vem ganhando seu espaço junto aos produtores. Importantes iniciativas foram desenvolvidas em
Vacaria, no setor de produção de mudas, melhorando significativamente o desenvolvimento e
formação dos pomares comerciais, e ainda permitindo a avaliação de novas cultivares.
As principais demandas e desafios para o desenvolvimento das pequenas frutas ocorrem
nos seguintes campos:
1. Infraestrutura: instalação de estrutura para armazenagem/resfriamento e congelamento
das frutas durante a safra; incentivo à instalação de agroindústrias para processamento da produção;
aperfeiçoamento e investigação sobre logística para mercado in natura.
2. Comercialização: estudo da cadeia, abrangendo levantamentos sobre mercado interno e
externo.
3. Marketing: divulgação das propriedades nutracêuticas das pequenas frutas.
4. Pesquisa: cultivares de produção mais tardia (amora); cultivares sem espinho (com fruta
de qualidade-amora); estudo de adaptação de novas cultivares (mirtilo, framboesa, amora); manejo
de poda e condução; manejo de pragas - broca-da-amora, mosca das frutas; manejo de doenças antracnose, ferrugem; colheita e pós-colheita.
5. Registro de produtos fitossanitários: atualmente não existem produtos fotossanitários
para utilização em amora-preta, mirtilo e framboesa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cultivo de pequenas frutas no Brasil tem apresentado crescimento, no entanto não existem
dados que quantifique esse crescimento. Da mesma forma o consumo vem crescendo, mas também,
não existem dados sobre o quanto vem crescendo. Sabe-se, que as áreas em produção estão
aumentando, os viveiros estão vendendo mudas e cada vez mais informações sobre o cultivo de
pequenas frutas são demandadas para as instituições de pesquisa e extensão. Em algumas regiões
que se destacam como pólos de produção é possível acompanhar essa evolução e projetar algumas
perspectivas para esse setor de produção de frutas. É o caso da Região dos Campos de Cima da
Serra, onde a produção de pequenas frutas é uma realidade construída com a contribuição de
instituições e produtores comprometidos com a busca de novas alternativas de renda para agricultura
familiar e a melhoria da qualidade de vida. A organização dos produtores foi decisiva e tem contribuído
para muitos avanços. Vislumbram-se muitos desafios para todos os envolvidos no desenvolvimento
e no aperfeiçoamento da cadeia de produção, alguns foram citados nesse trabalho, outros ainda
estão por vir, pois esse processo de desenvolvimento é muito dinâmico e exige de todos os interessados
muita atenção, principalmente em relação ao mercado. A comercialização de frutas in natura exige
uma apurada logística, devido a perecibilidade das frutas. As ações pró-ativas, que objetivam a
capacitação de técnicos e produtores e que promovam a qualidade e a divulgação das pequenas
frutas para o mercado são fundamentais para a consolidação dessa cadeia de produção. Nesse sentido,
é importante o fortalecimento de eventos, como o Seminário Brasileiro sobre Pequenas Frutas, que
vai para sua 6ª edição, Simpósio Nacional do Morango (5ª edição) e Encontro de Pequenas Frutas
e Frutas Nativas do Mercosul ( 4ª edição) e a Feira de Pequenas Frutas, Artesanato e Mel, que vai
para sua 8ª edição.
O Mercado de pequenas frutas no Brasil está em construção. Percebe-se muito interesse
por parte dos consumidores, no entanto a infra-estrutura e logística de distribuição ainda precisam
ser aperfeiçoadas. Os produtores precisam se apoderar do processo de comercialização, através de
parcerias, constituindo associações e cooperativas que permitam os investimentos necessários para
criar mecanismos eficientes de comercialização.
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PROJETO QUINTAIS ORGÂNICOS DE FRUTAS
FERNANDO R. COSTA GOMES
1. INTRODUÇÃO
O projeto privilegia, técnica e conceitualmente, os princípios da produção orgânica e busca
contribuir para a segurança alimentar e ambiental de comunidades carentes em áreas rurais e urbanas,
voltado principalmente para agricultores familiares, comunidades quilombolas, indígenas e escolas
do campo e cidade. Aborda questões culturais (resgate da tradição de ter-se um pomar caseiro no
quintal), étnicas (envolve negros, brancos e índios), ambientais (auxilia na preservação de espécies
frutíferas nativas e animais silvestres), alimentares (fornecimento de frutas e seus subprodutos para
os beneficiários durante os 12 meses do ano), econômicas (frutas excedentes são transformadas em
sucos concentrados, geléias, doces ou vendidas in natura, possibilitando a geração de renda) e
medicinais (frutas, suas partes ou das plantas podem ser utilizadas na prevenção ou combate a
algumas enfermidades).
Cada quintal é constituído de cinco mudas de, pelo menos, 12 espécies de frutas, escolhidas
em função de suas características nutricionais e medicinais e por se adaptarem bem aos solos e ao
clima da região de Clima Temperado. São utilizadas as seguintes espécies: pêssego, figo, laranja,
amora-preta, cereja do Rio Grande, araçá, goiaba, caqui, pitanga, romã, tangerina e limão.
A partir de 2006, outras espécies de frutas nativas também passam a integrar o projeto,
entre as quais guabijú, araticum, uvaia, jabuticaba e guabiroba. Já foram implantados 910 quintais,
com 200.700 plantas, sendo 63.900 frutíferas e o restante de quebra-ventos, atingindo 33.511
beneficiários diretos, em 99 municípios do Sul do Brasil e do Uruguai.
1.1 Instituições Participantes
Entidade Executora:
CNPJ: 00 348 003 / 0137 94
Razão Social: Embrapa Clima Temperado
Natureza jurídica: Empresa Publica de Direito Privado
Endereço: Br 392 Km 78 Cx. Postal 403 - Distrito, Pelotas/ RS, CEP 96.001-970
Tel: (53) 3275 8110 - Fax: (53) 3275 8221
Internet: www.cpact.embrapa.br
Entidade Patrocinadora:
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica/CGTEE
Endereço: Rua 7 de setembro, 539 – S/601 – Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190
E-mail e telefone de contato: ceciliah@cgtee.gov.br, Fone (51)32871635
Entidade Convenente:
Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário Edmundo Gastal
Nome para contato: Bonifácio Hideyuki Nakasu
Endereço: BR 392, Km 78
E-mail e telefone de contato: fapeg@cpact.embrapa.br / 53-3275 8124
1.2 Objetivos
Geral
Introduzir e validar, em áreas urbanas e rurais, tecnologias que propiciem a implantação de
quintais orgânicos de frutas, com propriedades nutricionais e medicinais, de forma a contribuir com
a diminuição da fome e melhorar a qualidade de vida da população.
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Específicos
·Estimular o consumo de frutas, pelo menos (12 espécies), como estratégia para a segurança
alimentar, disponibilizando, com regularidade de oferta durante todo o ano, frutas saudáveis, nutritivas
e com propriedades medicinais.
·Garantir o consumo de “alimentos seguros” pela produção própria e em sistema orgânico
de produção.
·Capacitar agricultores familiares, assentados, comunidades quilombolas e indígenas,
comunidade escolar (rural e urbana) nas técnicas de implantação e manutenção de quintais orgânicos
de frutas.
·Capacitar os beneficiários quanto as propriedades funcionais e transformação das frutas
em doces, sucos, conservas, polpas etc. agregando valor a produção.
·Resgatar conhecimentos, saberes e materiais genéticos, alguns em vias de extinção (frutas
nativas).
·Promover a Educação Ambiental e os cuidados com o meio ambiente, desenvolvendo
praticas seguras de produção e consumo, fomentando o manejo adequado e sustentável dos recursos
naturais.
·Difundir e transferir tecnologias relativas à fruticultura de clima temperado.
·Promover a cidadania, com o desenvolvimento de valores como, solidariedade, respeito,
compromisso, auto-estima, trabalho em equipe e cooperação, entre outros.
1.3 Problema Apresentado
Em que pese os inúmeros projetos de pesquisa e desenvolvimento patrocinados pelo Estado,
a miséria, a escassez de alimentos, a desnutrição, o declínio das condições de saúde e a degradação
ambiental continuam sendo problemas dos países em desenvolvimento.
A Região Sul do Brasil é constituída pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, onde há predominância da agricultura familiar, e que também têm enfrentado dificuldades
de acesso as informações tecnológicas de produção, armazenamento, comercialização, etc.
A miséria, desemprego, educação precária, degradação do meio ambiente, falta de
capacitação e motivação, alimentação deficiente em vitaminas e sais minerais, principalmente de
agricultores familiares, assentados, comunidades quilombolas e indígenas são uma triste realidade
que precisa ser combatida.
A expectativa é que, os beneficiários, através da adoção de tecnologias apropriadas, da
capacitação e do estímulo à adoção de um comportamento empreendedor, complementem sua
alimentação com as frutas produzidas durante todo o ano, agreguem valor aos seus produtos e, por
conseguinte, incrementem os rendimentos, tornando-se autoconfiantes e tecnicamente mais
competentes para que sejam capazes de assumir a responsabilidade de correção das suas próprias
ineficiências e de protagonizar a solução de seus problemas.
1.4 Solução Adotada
Criação e implantação do projeto “quintais orgânicos de frutas”, cada quintal possui cinco
plantas de, pelo menos 12 espécies de frutas escolhidas em função de suas características nutricionais
e medicinais e por se adaptarem bem aos solos e ao clima de região de clima temperado. As 60
plantas que constituem cada quintal são constituídas pelas seguintes espécies de fruteiras de clima
temperado (algumas delas nativas do Sul): pêssego, figo, laranja, amora-preta, araçá, goiaba, caqui,
pitanga, romã, cereja do rio grande, tangerina e limão. A partir de 2006, outras espécies de frutas
nativas do Sul também passam a integrar os quintais orgânicos, entre as quais, guabiju, araticum,
uvaia, e jabuticaba.
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Figura 1: Mapa identificando a localização da Região da Metade Sul do Rio Grande do Sul. (Fonte
http://www.mesosul.org.br/menu/imagens/Mapa%20-%20movelaria.jpg)
1.4 Solução Adotada
Criação e implantação do projeto “quintais orgânicos de frutas”, cada quintal possui cinco
plantas de, pelo menos 12 espécies de frutas escolhidas em função de suas características nutricionais
e medicinais e por se adaptarem bem aos solos e ao clima de região de clima temperado. As 60
plantas que constituem cada quintal são constituídas pelas seguintes espécies de fruteiras de clima
temperado (algumas delas nativas do Sul): pêssego, figo, laranja, amora-preta, araçá, goiaba, caqui,
pitanga, romã, cereja do rio grande, tangerina e limão. A partir de 2006, outras espécies de frutas
nativas do Sul também passam a integrar os quintais orgânicos, entre as quais, guabiju, araticum,
uvaia, e jabuticaba.
1.5 Público Alvo
Agricultores Familiares, Agricultores Assentados, Comunidades Quilombolas, Comunidades
Indígenas, Escolas Rurais, Escolas Urbanas, Universidades e Instituições de Caridade.
1.6 Área de Abrangência
O projeto atualmente abrange 99 municípios em 3 estados (Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina) também possuindo atividades no Uruguai.
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Rio Grande do Sul
Aceguá; Alvorada; Amaral Ferrador; Arroio do Padre; Arroio Grande; Bagé; Barra do
Ribeiro; Bento Gonçalves; Benjamim Constant do Sul; Boa Vista das Missões; Butiá; Caçapava do
Sul; Caiçara; Camaquã; Candiota; Canguçu; Casca; Capão do Leão; Caseiros; Cerrito; Charqueadas;
Charrua; Cristal; Cruz Alta; Cruzeiro do Sul; Dom Pedrito; Eldorado do Sul; Encruzilhada do Sul;
Erebango; Erechin; Farroupilha; Formigueiro; Frederico Westphalen; Gravatai; Guaíba; Herval;
Hulha Negra; Ibirubá; Irai; Itaqui; Jaguarão; Júlio de Castilhos; Lagoa dos Três Cantos; Lavras do
Sul; Liberato Salzano; Mariana Pimentel; Morro Redondo; Muitos Capões; Nonoai; Novo Barreiro;
Novo Hamburgo; Palmares do Sul; Palmeira das Missões; Passo Fundo; Pedras Altas; Pedro Osório;
Pelotas; Pinheiro Machado; Piratini; Planalto; Porto Alegre; Quarai; Quevedos; Rio Grande; Rio
Pardo; Rosário do Sul; Santa Cruz do Sul; Santa Margarida; Santa Maria; Santa Rosa; Santa Vitória
do Palmar; Santana da Boa Vista; Santana do Livramento; São Gabriel; São Jerônimo; São José do
Norte; São Lourenço do Sul; São Marcos; Seberi; Sinimbu; Tapes; Taquari; Tenente Portela;
Uruguaina; Tapera; Vacaria; Vera Cruz; Viamão.
Santa Catarina
Rio das Antas; Fraiburgo; Ipumirim; Rio Negrinho; São Bento do Sul.
Paraná
São Mateus; Foz do Iguaçu; Bituruna; Londrina.
Uruguai
Artigas; Rivera.
1.7 Metodologia do Projeto
A metodologia fundamenta-se na produção de mudas frutíferas na Estação Experimental
Cascata, pertencente à Embrapa Clima Temperado; seleção e implantação de áreas, juntamente com
os parceiros e beneficiários; implantação de quintais orgânicos de frutas a partir de processo
participativo e com tecnologia da Embrapa Clima Temperado e promover o intercâmbio e
transferência de tecnologia.
Os quintais implantados compõem uma rede de referência ou unidades demonstrativas, as
quais permitem pesquisar e validar a utilização de frutas como estratégia para a segurança alimentar,
disponibilizando, com regularidade de oferta durante todo o ano, frutas saudáveis, nutritivas e com
propriedades medicinais. A partir de 2006, outras espécies de frutas nativas do Sul também passam
a integrar os pomares ecológicos, entre as quais, guabiju, araticum, uvaia, cereja- do- Rio Grande e
guabiroba (algumas em via de extinção). O trabalho com os quintais, que teve início em meados de
2004, já permitiu a realização das primeiras colheitas de frutas durante o ano de 2006.
1.8 Indicadores Quantitativos e Qualitativos
Os indicadores quantitativos se dão por:
Número de mudas produzidas;
Número de mudas frutíferas implantadas;
Número de mudas sobreviventes;
Número de mudas de quebra-ventos implantadas;
Número de quintais implantados;
Número de famílias beneficiadas;
Área implantada com quintais;
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Número de técnicos capacitados em fruticultura orgânica;
Número de beneficiários capacitados em fruticultura orgânica.
Os indicadores Qualitativos se dão por:
Grau de satisfação dos beneficiários;
Interesse de novos beneficiários;
Melhoria da qualidade alimentar pelo consumo de frutas;
Contribuição na prevenção de doenças, pela inclusão na dieta alimentar de vitaminas,
sais minerais e fibras fornecidas pelas frutas.
1.9 Obstáculos e Dificuldades
As maiores dificuldades para a expansão e reaplicabilidade do projeto, na atual fase, 06
anos de existência, tem sido a disponibilidade de recursos financeiros suficientes e no momento
adequado ao ciclo de produção das mudas e implantação dos pomares (QUINTAIS). Estes recursos
devem ser suficientes também para que se disponha de infra-estrutura física (estufas, telados, galpão,
escritório), veículos e equipamentos, bem como de recursos humanos. O projeto conta com cerca
de 15 bolsistas, universitários, que se encarregavam da parte operacional do projeto. Devido a área
de atuação do projeto atingir os três Estados do Sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, também é extremamente importante a logística de transporte e assistência técnica, embora
contando com os parceiros, existe a necessidade de veículos suficientes. Quanto a estrutura física,
devido a inexistência, junto aos viveiristas de mudas de todas as espécies que o projeto multiplica e
implanta (16 espécies de frutas), optou-se por criar dois núcleos produtores de mudas (viveiros) um
na Embrapa Estação Experimental da Cascata, com 02 estufas, 03 telados, 01 casa de apoio e um
escritório e outra unidade em Candiota- RS com 01 telado e uma estufa. Também, embora contando,
com as plantas matrizes existentes no banco de germoplasma da Embrapa Clima Temperado, foram
implantados 02 Quintais que servem de matrizeiro na Estação Experimental de Cascata e 01 em
Candiota-RS.
Para outras regiões, com condições edafoclimáticas distintas, para reaplicar o projeto, a
primeira questão é identificar as espécies que possam fornecer frutas aos beneficiários, se possível,
durante os doze messes do ano e, se existem mudas destas espécies disponíveis e em quantidade
suficiente para atender as metas do projeto proposto ou, então, criar estrutura para a produção
destas. Neste caso programar e executar as obras necessárias e capacitar ou contratar mão de obra
qualificada para atender as demandas, bem como disponibilizar, veículos, maquinas e equipamentos
necessários para o atendimento do processo de produção e distribuição de mudas e demais insumos
necessários ao plantio dos Quintais, assim como, para a assistência técnica aos mesmos.
2. IMPACTOS ALCANÇADOS
Os impactos do Projeto Quintais são descritos nas seguintes perspectivas.
2.1 Perspectivas Ambientais
Foram implantados, até 2010, 910 quintais orgânicos de frutas (11 em 2004, 124 em 2005,
170 em 2006, 240 em 2007, 225 em 2008 e 140 em 2009/2010) em Escolas Rurais e Urbanas,
Universidades, Agricultores Familiares, Assentados da Reforma Agrária, Hospitais, Reservas
Indígenas e Comunidades Quilombolas. A Tabela 1 apresenta o número de quintais implantados por
público alvo.
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Tabela 1 - Quintais implantados por público alvo 2004/2010.

Número de Quintais Implantados
Beneficiários
05
06
07
08
09/10
Agricultores Assentados
54
52
49
59
32
Comunidade Escolar (alunos)
20
37
28
14
7
Comunidade Indígena (integrantes)
2
6
12
22
0
Comunidade Quilombola (integrantes) 17
5
14
5
0
Agricultores Familiares
18
48
103 112 90
Outros
13
22
34
13
11
Total
124 170 240 225 140
Total Geral
+ 11 em 2004
Fonte 1 - Projeto Quintais Orgânicos de Frutas – Embrapa Clima Temperado.

Total
226
107
42
41
390
93
910

Foram implantadas através dos 910 quintais orgânicos de frutas 169.400 plantas, sendo
63.900 frutíferas (aproximadamente 50%, nativas e em via de extinção) e 200.700 plantas utilizadas
como cortinas vegetais ou quebra-ventos para os quintais.
2.2 Perspectivas Sociais
Através do projeto são desenvolvidas ações em parceria com instituições públicas vinculadas
a distintos ministérios (MAPA, MINAS E ENERGIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
EDUCAÇÃO).
Um dos aspectos relevantes da ação é que o projeto despertou a atenção da Organização
dos Estados Americanos (OEA), através da Fundação Logros, com sede em Montevidéu, que celebrou
com a Embrapa, através de sua Unidade de Clima Temperado, um convênio internacional de
cooperação técnico-científica que prevê um intercâmbio de ações em regiões de fronteira, com a
implantação nas escolas de hortas orgânicas domésticas em municípios brasileiros (replicando uma
experiência exitosa no Uruguai), como Santana do Livramento e Quaraí, ao mesmo tempo em que
os quintais orgânicos de frutas são implantados no outro lado da fronteira (no caso, nas cidades
uruguaias de Rivera e Artigas).
Tabela 2 - Público beneficiado pelo Projeto Quintais Orgânicos de Frutas 2004/2010.

Público Alvo

05

06

07

08

09/10

Total

Agricultores Assentados

412

557

287

340

680

2.276

Comunidade Escolar (alunos)

2.654

7.093

5.913

2.711

1580

19.951

Comunidade Indígena (integrantes)

38

442

1.818

204

0

2.502

Comunidade Quilombola (integrantes)

141

44

209

43

0

437

Agricultor Familiar

89

867

667

524

542

2.689

Outros

183

1.306

1.738

1.300

1129

5.656

3.517

10.309 10.632 5.122

3.931

33.511

Total

Fonte 2: Projeto Quintais Orgânicos de Frutas – Embrapa Clima Temperado.
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2.3 Perspectivas Econômicas
O projeto teve origem no programa Fome Zero em 2003/2004 desde então, passou a ser
financiado pela CGTEE e ELETROBRAS, sempre na perspectiva da responsabilidade social,
buscando a segurança alimentar, pelo fornecimento de frutas durante os doze meses do ano, tendo
estas, propriedades nutricionais e funcionais como prevenção e controle de algumas doenças. Embora
já no primeiro ano, ocorra a produção de algumas espécies, na fase adulta cada Quintal deverá
produzir, anualmente, aproximadamente 2.170kg de frutas o que representa grande economia para
os beneficiários. O projeto visa, ainda, promover o intercâmbio e transferência de tecnologia, capacitar
e estimular os beneficiários a identificar espécie(s) que possuam oportunidade mercadológica no
seu território e com isso, ampliarem a área de cultivo, gerando renda e desenvolvimento.

84

V SIMPÓSIO DO MORANGO
IV ENCONTRO SOBRE PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS NATIVAS DO MERCOSUL

SABOR NATIVO: I1NOVAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA EM REDE DE
MICRO EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NA REGIÃO DE PELOTASBRASIL
ANA CRISTINA RICHTER KROLOW*
DANIEL AQUINI**
* Pesquisadora em Tecnologia de Alimentos da Embrapa Clima Temperado, farm.-bioq./Tecnóloga de Alimentos , dra. em
Ciência e Tecnlogia Agroindustrial.
** Analista da Embrapa Clima Temperado, advogado, Especialista em Planejam ento, mon itoramento e avaliação de
projetos sociais.

Este trabalho apresenta uma experiência da Área de Inovação e Negócios Tecnológicos
da Embrapa Clima Temperado, localizada em Pelotas/RS.
Trata-se da constituição de uma rede de micro e pequenas empresas para a qual são
transferidas tecnologias constituídas a partir de produtos e particularidades culturais locais.
Nas últimas décadas o mundo transformou-se profunda e estruturalmente. A automação e
o uso de novas tecnologias possibilitaram o surgimento de produtos e o aumento da produção
gerando, entretanto, uma diminuição brutal da utilização da mão-de-obra. A concentração das
riquezas persiste sendo importante identificar o que Fiori1 chama de "pauperização crescente de
grandes massas populacionais, sobretudo nos países periféricos do sistema". Nestes mesmos países
verificou-se um processo (iniciado ainda no século XIX nas nações centrais) de intensa
urbanização e esvaziamento do campo. Pela primeira vez em toda a história da humanid ade a
2
maior parte da população mundial vive nas cidades e a população rural é minoria . A questão
ambiental compõe definitivamente a agenda sócio-política, haja vista que recursos naturais
rapidamente escasseiam e o modelo de desenvolvimento hegemônico não dá conta da
sustentabilidade. O processo econômico, social e cultural que convencionou-se chamar de
globalização realçou sobremaneira o tema das desigualdades sociais e regionais. Os novos e
pesados investimentos seguem, no mais das vezes, a lógica do retorno rápido e seguro
concentrando-se nas regiões de maior desenvolvimento. A impressionante expansão financeira
veio acompanhada da perda generalizada, mas não universal, do poder dos Estados.
O Brasil sofreu o impacto desta condição internacional vivendo, no entanto,
especificidades que agravaram a situação descrita. Após décadas de um crescimento econômico
significativo (mesmo que este crescimento tenha ocorrido concomitantemente a uma concentração
de renda brutal) nos anos 80 e 90 do século passado o país passou a contar com uma taxa de
crescimento modesta incapaz de absorver os novos postulantes a postos de trabalho. O aumento do
desemprego e a situação econômica geral levaram a uma disseminada desesperança de ascensão
social e a um constante agravamento da violência.
Nos últimos anos, entretanto, resta evidente um esforço na reversão desta situação. É o
3
que se depreende do trabalho de Soares no qual o autor compara a queda do Coeficiente de Gini
no Brasil, na década atual, com a queda do mesmo índice em países da OCDE – Espanha, Estados
Unidos, França, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Suécia – enquanto os mesmos construíam
o seu estado de bem-estar social no século passado. Os dados indicam que o ritmo de queda da
desigualdade no Brasil, de 0,7 ponto ao ano, é superior ao de todos os países analisados, exceto a
Espanha, cujo ritmo foi um pouco superior (0,9 ponto ao ano). Interessante relacionar os dados
acima com os do crescimento do Produto Interno Bruto do país no último período. De 1996 a 2001
o PIB brasileiro au mentou em média 1,9 %/ano, ao p asso que de 2002 a 2007 o incremento foi de
1

FIORI, José e Medeiros, Carlos (Orgs.). Sistema Mundial: império e pauperização para retomar o
pensamento crítico latino-americano, In: Polarização Mundial e Crescimento. Rio de Janeiro:
Editora Vozes,2001, p. 39.
2
Hobsbawm, Eric. Era dos Extremos: O breve Século XX: 1914-1991. São Paulo: Cia. das Letras,
1995, p. 289
3
Soares, Sergei Suarez Dillon. O Ritmo e a Queda na Desigualdade no Brasil é Adequado?
Evidências do Contorno Internacional. IPEA, Texto Para Discussão nº 1339, 2008, p. 09.
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3,6 %/ano. Espera-se que se trate de um reflexo de ações estruturantes, sustentáveis e duradouras
que possam contribuir para recompor a idéia de construção de um projeto nacional. Projeto esse
que recupere com intensidade a idéia de que a identidade é uma construção histórica e humana,
que se desenvolve no terreno de uma cultura sempre aberta a se refazer.
É a partir destas considerações que analisamos a situação de Pelotas e seu entorno. A
cidade é um dos pólos mais importantes da denominada Metade Sul do RS. Esta região vive um
longo período de perda de importância relativa de sua economia em relação ao estado e país.
Muitos foram os estudos que diagnosticaram as causas deste processo de desenvolvimento
deprimido e observaram sua manifestação nos níveis da demografia, da economia e da política.
Sem nos determos em demasia no diagnóstico, referimos que existe um razoável grau de acordo na
1
identificação da origem remota (início do século passado) destas dificuldades. Para Bandeira são
relevantes os seguintes aspectos:
i) a incapacidade de reconverter a economia a partir da prolongada crise da pecuária e seus
segmentos complementares, no início do século XX, e a excessiva especialização do setor
agropecuário (ambos processos fortemente condicionados pela estrutura fundiária) e ii) um
processo de industrialização frustrado, com fortes indicações disto já no final da década de 1930,
basicamente pela falta de um mercado regional que pudesse lhe sustentar nos momentos de crises
mais agudas.
Esse período prolongado de desenvolvimento deprimido teve como conseqüência mais
grave uma diminuição significativa na qualidade de vida das pessoas na região e em Pelotas.
Entretanto, há conseqüências outras que merecem atenção. Destacamos três. Em primeiro lugar a
desarticulação de atores sociais importantes: é comum que em momentos como este se busquem
saídas individuais para a crise, bloqueando-se ou dificultando-se a troca de informações, a
cooperação e a relação entre os agentes econômicos e entre estes e os centros de produção de
conhecimento. Isto é particularmente relevante pois diversas das mais exitosas experiências de
diminuição de desigualdades regionais, tanto no Brasil como no exterior, basearam-se exatamente
em ações que valorizaram o fortalecimento destas relações. Em segundo lugar, a imposição do
curto prazo, ou seja, a sociedade premida pela necessidade das respostas urgentes, do atendimento
das demandas de há muito reprimidas, negligencia o planejamento estratégico e as por vezes
pequenas ações, incapazes de causar impacto social positivo imediato, mas que são absolutamente
indispensáveis num processo cumulativo de longo alcance. Em terceiro lugar, e de certa forma
relacionada com a falta de planejamento, verifica-se uma perda d e foco, ou uma incapacidade de
hierarquizar ações, já que poder público, instituições e sociedade civil deixam- se levar por um
turbilhão de idéias e possibilidades que, ao invés de impulsionar, paralisam.
2
Assim, ganha relevância o que Paulo Cesar Arns chama de dimensão institucional do
desenvolvimento especialmente no exercício do novo paradigma de desenvolvimento humano
sustentável. Trata-se do desenvolvimento e/ou mudanças institucionais das organizações do
governo, da sociedade civil e dos agentes produtivos, buscando a construção de novas formas de
articulação entre essas esferas. Apesar de um consenso em nível teórico dessa necessidade, as
experiências de d esenvolvimento local em curso têm apresentado enormes dificuldades no
exercício concreto de construção de uma nova esfera pública, mais democrática e da constituição
de parcerias, sobretudo para viabilizar os sistemas produtivos locais. Cabe, aqui, ressaltar outra
idéia deste autor:
A parceria deve ser tratada como um relacionamento, não
como um negócio. É preciso cultivar, dar feedback, exercitar a
transparência. A boa gestão da parceria requer organização,
confiança, comunicação , responsab ilidade e aprend izado
1

Bandeira, Pedro e outros. Crescimento Econômico da Região Sul do Rio Grande do Sul, Causas
e Perspectivas. Rio Grande do Sul: FEE, 1994, p. 18 a 29.
2
Arns, Paulo Cesar e outros. Desenvolvimento institucional e articulação de parcerias para o
desenvolvimento local, Série Cadernos Técnicos do BNDES, p. 08.
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contínuo. A confiança é o ativo intangível essencial às
verdadeiras alianças. É fundamental que haja projetos e
atividades comuns para ampliar o entendimento, a confiança e
1
partir para iniciativas mais complexas.
Em sintonia com essa concepção o Projeto Sabor Nativo, apresentado neste trabalho,
apóia-se naquilo que a Lei de Inovação2 defini como “ambientes cooperativos para a inovação”.
Ou seja, as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) são estimuladas a apresentarem projetos de
cooperação, com empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos, para
desenvolver produtos e processo s inovadores. Para tanto, deverão receber apoio do Estado e
respectivas agências de fomento. O apoio destas instituições poderá contemplar, ainda segundo a
Lei, redes e projetos internacionais de pesquisa, bem como ações de empreendedorismo e a criação
de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos.
Assim, ganham importância ações de desenvolvimento endógeno e sustentável capazes de
fortalecer iniciativas locais e diversificar a economia, fortalecendo-se, principalmente as micro,
pequenas e médias empresas.
A Embrapa Clima Temperado em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e
Desenvolvimento Agropecuário Edmundo Gastal (Fapeg), executou o Projeto Sabor Nativo nos
anos de 2008 e 2009. Tratou-se da constituição de uma rede de seis micro empresas e
agroindústrias familiares vinculadas à produção de doces e alimentos. São elas: a) Valmatra; b)
Fragole; c) Tortas Diet; d) Doces Crochemore; e) Sílvia Chocolates; e f) Tamaju.
OBJETIVO GERAL
Propiciar o desenvolvimento e a colaboração em uma rede de seis micro e pequenas
empresas e agroindústrias familiares do Arranjo Produtivo Local de Alimentos da região de
Pelotas-RS, por meio da introdução de inovações em processos industriais e criação de novos
produtos a partir de matérias-primas pouco processadas (ou novos produtos intermediários
segundo o Manual de Oslo) que são as frutas nativas e as pequenas frutas da região de clima
temperado. Contribuir, também, por meio da constituição de Lote Experimental, no lançamento
dessa linha compartilhada de produtos e sua comercialização.
EXECUÇÃO
Inicialmente a Embrapa forneceu a matéria-prima necessária e auxiliou as empresas no
desenvolvimento dos produtos.
Tanto as empresas quanto a Embrapa possuem relações estabelecidas com os produtores
rurais capazes de fornecer a matéria-prima posteriormente. Acredita-se que a partir dos resultados
do projeto aumentará a demanda por frutas nativas e pequenas frutas na região.
A colaboração entre as empresas e o compartilhamento dos resultados do projeto se deu
pela utilização conjunta de equipamentos (por exemplo, uma câmara de congelamento,
liofilizador, embaladora à vácuo e/ou atmo sfera modificada, entre outros), pela produção de lote
experimental para lançamento no mercado, bem como pela colocação de uma linha de produtos
conjunta com plano de marketing também compartilhado. A ação ganha contorno de rede,
também, pela produção e consumo de insumos de forma encadeada. Ou seja, há compra de
produtos dentro da rede para fabricação de outros.
Em relação às matérias-primas utilizadas, os cenários prospectados pela Embrapa indicam
que a introdução de novas espécies e cultivares é importante para a fruticultura, em vista das
1

Arns, Paulo Cesar. Op. Cit., p. 13

1

2

Brasil. Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa
tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 dez. 2004. Seção I, p. 2.
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constantes demandas do mercado consumidor por frutas exóticas e de qualidade. Vale destacar que
o cultivo de pequenas frutas cresce no sul do país. Produtos mais elaborado s terão a preferência
dos consumidores, pois reduzem a necessidade de preparos apurados para consumo. A preferência
por alimentos, tecnologia e processos produtivos não agressivos ao ambiente será intensificada,
sendo valorizadas, portanto, as tecnologias limpas e técnicas de produção orgânica.
Em relação às frutas nativas importa destacar que desde o início da colonização das
Américas a evolução da agricultura tem sido marcada pela introdução de espécies exóticas e
minimização da importância das nativas. Os países tropicais e subtropicais detêm a maior
diversidade de espécies vegetais, mas o número de espécies frutíferas proporcionalmente utilizadas
é ínfimo. Muitas das plantas tidas como silvestres e sem importância tem grande potencial de uso
imediato e futuro, a partir do manejo adequado. A pitan ga, o araçá, a uvaia, a feijoa e o butiá são
frutas nativas do Sul do país que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar, atendendo a diferentes nichos de mercado, com utilização na agroindústria e
na indústria farmacêutica.
Nos últimos anos pode-se detectar uma sensível mudança nos hábitos alimentares das
famílias brasileiras, refletida na busca de uma alimentação mais saudável e consequente aumenta
da demanda do consumo de frutas. Para muitas pessoas as frutas nativas representam o sabor novo,
a novidade que mercados diferenciados buscam. Para outras, remetem a sabores e aromas da
infância e juventude. Elas são grandes fontes de vitaminas e substâncias antioxidantes, importantes
para uma vida saudável. Como estas espécies são rústicas, resultado de muitos anos d e seleção
natural neste ambiente, estas plantas têm a grande vantagem de ter um baixo custo de produção, o
que se adequa às necessidades do modo produtivo da agricultura familiar.
Vale destacar, em relação às atividades de gestão e coordenação, que o projeto foi
executado em estreita relação com as empresas intervenientes. A participação de todos na tomada
de decisões mostro u-se vital para a constituição de confiança, e conseqüente coo peração, dando
forma à rede. Após sua constituição foram colocadas em execução as atividades previstas. Assim,
foram adquiridos os equipamentos necessários à introdução de novos processos nas empresas e
realizados conjuntamente, Embrapa e MPEs, os testes e ajustes necessários para a produção. Ao
mesmo tempo iniciaram-se os cursos de Boas Práticas de Fabricação e, após, a implantação em
uma das empresas de um Plano APPCC. Os produtos foram desenvolvidos, seguindo-se as ações
de suporte ao lançamento do lote, a saber: i) realização de análises sensoriais, físico-químicas e
microbiológicas dos produtos; ii) desenvolvimento de rótulos e embalagens; iii) identificação de
pontos de vend a e iv) elaboração e execução de um plano de marketing.
RESULTADOS
Foram capacitados 52 empregados das seis empresas em BPF. Foram realizadas 378
análises (60 previstas) para desenvolvimento dos produtos, definição de informações nutricionais e
estipulação de validade. Foram desenvolvidas três novos processos vinculados a novas
formulações de geléias e além d esses mais três: i) uso de atmosfera modificada para embalar doces
cristalizados (quadriplicando o tempo de prateleira dos produtos); ii) u so de temperagem do
chocolate (a utilização dessa tecnolo gia evita defeitos, como manchas no chocolate, e acentua
características desejáveis como dureza, rápida e completa fusão na boca e brilho...) e iii)
liofilização de frutas como forma de aumentar a vida útil dos produtos, reduzir custos de transp orte
e facilitar a comercialização. No dia 17 de dezembro foram colocados no mercado 11 novos
produtos (foram desenvolvidos 20 pelo projeto) superando-se a meta que previa quatro novos
produtos. Os produtos são: araçazada, balas de araçá cristalizados, schimier de araçá, bombom de
araçá, bombom de butiá, trufa de butiá (recheio liofilizado), trufa de Butiá (recheio polpa), sorvete
de araçá, sorvete de b utiá, torta dietética de amora, torta dietética de araçá, torta dietética de
mirtilo, torta dietética de butiá (liofilizado), geléia de Mirtilo, duas geléias de pitanga, polpa
congelada de araçá, po lpa congelada de butiá, polpa congelada de pitanga e polpa congelada de
uvaia. A rede se mantém ativa com compartilhamento de ações de logística (distribuição do s
produtos), aquisição conjunta de material de consumo e fornecimento mútuo de matéria-prima
para a produção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dando conta da relevância da inovação no processo de desenvolvimento, recentemente o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (www.ipea.gov.br) realizou uma pesquisa abrangendo 72
mil empresas, com mais de dez empregados, responsáveis pôr cerca de 80% do PIB industrial
brasileiro. Nela constatou que as empresas que inovam e diferenciam seus produtos são 1.199, ou 1,7%
do total, sendo 742 de capital nacional, 394 estrangeiras e 63 mistas. Elas remuneram seus
trabalhadores com valores 23% superiores às demais, a produtividade média do pessoal é 67,3% maior,
exportam com preço prêmio 30% superior às demais exportadoras e a escolaridade e tempo de
emprego dos trabalhadores também são maiores. Restaram, pois, evidentes as vantagens competitivas
dos que investem em inovação da mesma forma que ficou claro que tamanho ou origem do capital não
são condições para o sucesso e lucro graças ao investimento em PD&I.
Quanto ao posicionamento das ICTs e sua relação com arranjos institucionais locais cumpre
destacar, primeiramente, que os novos mecanismos de fomento previstos na legislação são ferramentas
que podem ser utilizadas em apoio a projetos diversos. Espera-se que sejamos capazes de aproveitar as
novas oportunidades e implementar ações no sentido do fortalecimento dos Arranjos Produtivos
Locais; das micro e pequenas empresas; da construção de um projeto de desenvolvimento sustentável;
do incentivo ao empreendedorismo e formas associativas de organização; da abertura de novos
empregos e do enfrentamento às desigualdades sociais e regionais. Em segundo lugar, para que haja
transferência de tecnologia, ou intercâmbio de conhecimentos como preferimos dizer, é preciso haver
capacidade de absorção. Isto é, recursos humanos e organizações capazes de incorporar e adaptar
conhecimentos à realidade local. O Projeto Sabor Nativo reforçou-nos a concepção de que quando um
projeto é executado conjuntamente e em sintonia com os beneficiários, os problemas de transferência
são muito minimizados. Em terceiro lugar, o desenvolvimento tecnológico é um processo cumulativo,
ou seja, não se atingem altos níveis tecnológicos aos saltos, mas a partir de massa crítica acumulada
em anos de investimento. Daí decorre que é compromisso de todos o recontro pelo fortalecimento das
ICTs regionais e por suas conduções de forma democrática, ética e socialmente comprometida.
O Projeto Sabor Nativo pretendeu demonstrar o quanto a inovação, a tradição e a cooperação
podem integrar-se. Isto, como já foi dito, é particularmente relevante numa região de baixo dinamismo
econômico na qual características históricas condicionam fortemente as relações sociais, dificultando o
planejamento e execução de ações coletivas.
O projeto almejou, também, contribuir para uma integração crescente das atividades da
pesquisa com o meio produtivo com vistas à construção de um processo de desenvolvimento
sustentável. Em relação a este, entende-se que não há padrão a ser perseguido. Cada sociedade deve,
através da participação cidadã, escolher suas metas, cenários de futuro e agir.
Desenvolvimento implica, assim, numa mudança favorável, um passo do simples ao
complexo, do inferior ao superior, do pior para o melhor. Ao adjetivá-lo, desenvolvimento sustentável,
afirmamos que pressupõe a harmonia das dimensões social, econômica e ambiental. Isto quer dizer que
o necessário crescimento econômico somente ganha sentido se acompanhado da redistribuição das
riquezas e geração de trabalho e renda; além de uma política de inclusão social do imenso contingente
de pessoas apartadas da produção e consumo; da melhoria da qualidade de vida da população com
maior acesso a serviços públicos de qualidade (educação, saúde, saneamento, habitação, segurança,
cultura e lazer); tudo em consonância com a preservação do meio ambiente.

89

PELOTAS - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
21 - 23 de setembro 2010

EXPORTAÇÃO E MARKETING DA FRUTA
MAURICIO DE SÁ FERRAZ
Engenheiro Agrônomo, gerente técnico do IBRAF - Instituto Brasileiro de Frutas e Presidente da Câmara Setorial de
Frutas do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO
A produção mundial de frutas no ano de 2007 foi estimada em mais de 650 milhões de
toneladas (FAO, 2010), sendo as frutas com maior volume de produção a banana seguida pela
melancia, uva, maçã, laranja, coco, como pode ser observado na Figura 01.

Figura 1: Produção mundial de frutas. Fonte: FAO (2010).
O Brasil, terceiro maior produtor mundial de frutas (IBGE, 2008), com uma produção que
supera os 42,6 milhões de toneladas, tem a laranja como a principal fruta em produção, ocupando
uma área de 837 mil hectares e uma produção de 18,5 milhões de toneladas, seguido pela banana
com 552,8 mil hectares e 6,9 milhões de toneladas, ou seja, as duas frutas juntas são responsáveis
por 60% do volume e da área de produção de frutas no Brasil (Tabela 01).
A laranja tem sua produção voltada a industrialização, com 80% da fruta sendo processada para a produção de suco de laranja e a banana ao contrário da laranja tem sua produção
destinada a comercialização, tornando assim a fruta mais comercializada no País para consumo “in
natura”. Do total produzido de frutas pelo Brasil 53% destinam-se ao processamento e 47% ao
consumo “in natura” (Figura 02).
Diante deste cenário, pode-se concluir que para uma melhor remuneração na cadeia devese trabalhar parte do volume produzido para a comercialização “in natura”, ou seja, a fruta com
qualidade visual e gustativa que consegue uma maior remuneração e a parte da produção para
industrialização que, embora tenham padrões de sabores aceitáveis não permite sua comercialização
devido à falta de tamanho, coloração entre outros defeitos para o consumo fresco.
Para manutenção de mercado deve-se levar em conta a praticidade do consumo e a
durabilidade, oferecendo ao cliente um “mix” de produtos para consumo a qualquer hora e lugar,
sem repetir as mesmas formas de utilização, consumindo assim a mesma fruta em diversas formas
de apresentação: frescas, desidratadas, barras de cereais, chips, sucos, etc.
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Tabela 1: Produção Brasileira de Frutas no ano de 2008.

F rutas

Á rea (ha)
837.031
522.867
288.559
89.336
37.030
69.980
81.286
79.009
38.072
54.003
44.545
49.112
15.788
15.743
21.326
8.837
9.596
2.865
1.609
197
2.266.791

Laranja
Banana
Coco-da -ba ía*
Me lancia
Ma mão
Abac axi**
Uva
Ma nga
Ma çã
Tangerina
Limã o
Ma ra cujá
Me lão
Goia ba
Pêssego
Caqui
Abac ate
Figo
Pêra
Ma rme lo
Total
Fonte: IBGE (2008).

Volume (Ton)
18.538.084
6.998.150
2.149.322
1.995.206
1.890.286
3.423.802
1.421.431
1.154.649
1.124.155
1.079.697
965.333
684.376
340.464
312.348
239.149
173.297
147.214
22.565
17.391
905
42.677.824

Produção Comercial
das Frutas

Agrocomercialização
(Mercado de frutas frescas)

Agrocomercialização
(Mercado de frutas
processadas)

47 %

53 %

Mercado Interno

Mercado Externo

Mercado Interno

Mercado Externo

45 %

2%

24 %

29 %

Figura 02: Esquema de produção e comercialização das frutas produzidas no Brasil.
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MERCADO INTERNACIONAL DE FRUTAS
O mercado internacional de frutas “in natura” está calculado ano 2007 em 58,23 milhões
de toneladas e US$ 51,1 bilhões, Este valor é superior a U$ 140 bilhões quando se consideram as
frutas processadas.
As trocas mundiais cresceram 45% no período de 1998 a 2007 segundo dados da FAO
(Figura 3). Mostrando uma tendência de crescimento para os próximos anos, vale ressaltar que esta
tendência não só reflete o aumento da população mais sim a mudança de habito de consumo, onde
as pessoas buscam uma alimentação mais saudável.

Figura 3: Trocas mundiais de frutas. Fonte: FAO (2010).
A Figura 4 mostra os volumes das frutas exportadas, o que é reflexo do conhecimento e
consumo da população dos Países compradores. Com exceção da banana, nota-se que as frutas mais
consumidas são as de origem temperadas, ou seja, a população consome o que tem por hábito deste
criança, o que meus avós consumiam, meus pais consomem, conseqüentemente eu vou consumir.
Este pensamento está correto, mas nos últimos anos, notamos o aumento de consumo de frutas não
tradicionais nos mercados compradores, graças à curiosidade dos consumidores, mostrando que
podemos sim aumentar as vendes de produtos não tradicionais no mercado.
Neste ponto vale ressaltar que as trocas mundiais de frutas frescas representam menos de
10% da produção mundial, ou seja, o grande mercado é o mercado caseiro.
O maior exportador mundial em volume é o Equador com 9% das exportações mundiais
seguido pela Espanha com 8%, o Brasil é o décimo oitavo exportador (Figura 5). A Espanha aparece
como grande supridor de proximidade, estando inserido no maior bloco comprador do mundo,
suprindo seus vizinhos principalmente de citrus, já o Equador é o grande supridor de bananas para
o mundo, se especializou neste comércio; o Brasil aparece como exportador de frutas tropicais
como manga e mamão, mas começa a destacar-se com melões, uvas e maçãs, com promessa de
aumentar os volumes exportados principalmente de banana e abacaxi.
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Figura 4: Trocas mundiais por frutas. Fonte: FAO (2010).

Figura 5: Principais Exportadores mundiais de frutas frescas. Fonte: FAO (2010).
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MERCADO INTERNACIONAL – TENDÊNCIAS GERAIS
O mercado Internacional em geral apresenta uma estabilidade em grande parte dos mercados
de consumo, mas o mercado de frutas/verduras é um dos poucos setores com grande potencial de
crescimento nos próximos 10 anos, devido à crescente preocupação com saúde e qualidade alimentar.
Para frutas importadas, estão consolidados mercados de massa não sazonais para bananas
e sazonais citrus, existem oportunidades sazonais para exportadores de maçãs, melões, peras, uvas
e frutas de caroço, ou seja, podemos oferecer frutas temperadas na contra-estação dos países
compradores do hemisfério norte.
Algumas frutas de posicionamento “tropicais” começam a integrar os hábitos de consumo,
tendendo a uma situação de commodities, como abacate, abacaxi e kiwi, as mangas e papaias tendem
para o mesmo caminho.
MERCADO INTERNACIONAL – TENDÊNCIAS DE CONSUMO
A ênfase no consumo de frutas contempla igualmente as frutas tropicais, sem grande
percepção de valor dos “exóticos” e tem como grande apelo o sabor, a saúde, a sofisticação e a
mudança de comportamento para dietas mais saudáveis. O preço alto, a falta de padronização da
oferta, as inconveniências no manuseio e a grande falta de informações aparecem como ponto
negativo para o comércio de frutas.
Outro fator que deve ser levado em conta é que não se dá importância à origem da fruta
(brasileira ou mexicana). Os requisitos de qualidade são importantes. A única fruta com
posicionamento de origem é o Kiwi da Nova Zelândia.
Há uma forte tendência de abastecimento em super e hipermercados, na maior parte dos
países compradores do hemisfério norte, ou seja, devemos estar preparados para suprir estes exigentes
compradores. O consumo de frutas tende a valorizar a segurança alimentar dos produtos e cada vez
mais notamos que as certificações tornam-se fundamentais.
MERCADO INTERNACIONAL – TENDÊNCIAS DE IMPORTAÇÃO
Importadores e atacadistas vivem uma importante situação de transição: as centrais de
compras do setor varejista se orientam para o abastecimento direto dos produtores, visando reduzir
custos. O novo papel destes operadores não será prioritariamente o da intermediação, mas de
prepacking, amadurecimento (bananas) e distribuição.
Forte orientação para fornecedores que possam assegurar qualidade (maturação, tamanho,
disponibilidade e preço), principalmente em produtos de grande rentabilidade. Forte tendência à
formação de parcerias com produtores, para comercialização de marcas exclusivas.
MERCADO INTERNACIONAL – TENDÊNCIAS DO VAREJO
Nos últimos anos notamos uma crescente concentração do varejo através de processos de
fusão e incorporação de empresas. Na média, em cada país, de 4 a 6 organizações respondem por
60% dos volumes gerais (ex. Alemanha: METRO, REWE, EDEKA). Estas fusões também fizeram
aumentar a exigência de qualidade, pois as grandes redes querem assegurar previsibilidade de retorno
e reduzir perdas no processo.
As redes centralizaram e monitoraram as compras de perecíveis, visando logísticas integradas
de reposição, controle de perdas e gerenciamento do mix, agora o estoque é mantido nas fazendas
ou nos distribuidores, os supermercados reduziram as áreas de estoque e com isso o risco de perdas,
repassando para seus fornecedores o controle de fornecimento e riscos de perdas.
A abertura para novas variedades de frutas tradicionais e frutas tropicais e mesmo produtos
exóticos que proporcionem retornos aceitáveis é uma tendência neste novo modelo, mas vale ressaltar
que a pouca disposição para o risco por parte das redes de varejo, o fornecedor deve assumir este
risco.
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A área de frutas e verduras passou de forma crescente ser considerada como estratégica
para a imagem do supermercado que passa agora a ter como principais critérios para escolher os
fornecedores:
¾ Relação justa entre preço X valor
¾

Educação do consumidor

¾

Qualidade e fornecimento confiáveis - Crescimento de exigências para o
suprimento de frutas com marcas comerciais (próprias ou não). Devido a
necessidade de rastreabilidade, principalmente.

COMPARATIVO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FRUTAS FRESCAS 2009/2008
No ano de 2009 o melão foi à principal fruta em volume e valor exportada pelo Brasil com
183,9 mil toneladas e 122 milhões de dólares, seguido pela uva, manga e maçã em valor e pela
banana, manga e maça em volume. (tabela abaixo).
O ano de 2010 promete ser um ano difícil para as exportações brasileiras de frutas frescas,
a valorização do real aliada à descapitalização dos produtores pode prejudicar as exportações. A
manutenção dos preços internacionais não acompanhou a valorização do real diminuindo ou anulando
a lucratividade do produtor que está deixando de tratar seus pomares, dificultando a manutenção da
qualidade da fruta para atender os exigentes mercados do mundo.
Tabela 2: Comparativo das Exportações Brasileiras de Frutas 2009/2008.
Variação2009/2008
2009

Valor
Volume (%)

(US$FOB)

2008
Valor

Frutas

Valor (%)

Volume (Kg)

(US$FOB)

Volume (Kg)

Melões

-19,74

-13,16

122.094.688 183.911.976

152.132.031

211.789.635

Uvas

-35,51

-33,66

110.574.457 54.559.684

171.456.124

82.242.151

Mangas

-17,96

-17,59

97.388.159

110.202.283

118.703.985

133.724.756

Maçãs

-30,40

-12,46

56.328.134

98.264.010

80.928.571

112.249.624

Limões*

-9,14

10,01

43.771.018

66.374.045

48.176.782

60.335.425

Bananas

10,48

9,92

39.394.960

143.871.502

35.657.717

130.887.737

Mamões

-10,78

-8,05

34.457.466

27.554.464

38.619.448

29.967.946

Melancias

-13,27

-10,19

15.735.304

39.038.818

18.141.871

43.468.570

Laranjas

-40,67

-31,55

11.343.154

26.185.254

19.117.780

38.257.250

Abacaxis

-35,41

-39,15

10.580.302

19.817.923

16.381.055

32.565.997

Figos

7,57

1,46

7.796.246

1.668.583

7.247.590

1.644.584

Outras

-43,21

-18,23

10.035.998

8.965.193

17.672.177

10.964.261

Total

- 22,75

- 12,13

559.499.886 780.413.735

724.235.131

888.097.936

Fonte: SECEX/DATAFRUTA-IBRAF
CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FRUTAS
O Brasil exportou em 2009 para 63 países, mas as exportações brasileiras de frutas frescas
continuam concentradas na Europa e têm como principal destino à Holanda com 36% das vendas,
mas a mesma funciona como um centro de distribuição, fornecendo as frutas para os outros Países
da Europa e até mesmo para os Países Árabes. O Reino Unido aparece em segundo lugar com 17%
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do valor exportado pelo Brasil, sendo o primeiro importador para consumo direto das frutas, na
terceira posição aparece à Espanha com 10%, seguido pelos Estados Unidos e Portugal com 5% e
3% respectivamente. (gráfico abaixo).

Figura 6: Destino das Exportações Brasileiras de Frutas.

Fonte: SECEX/DATAFRUTA-

IBRAF
Esta situação nos chama a atenção para a grande concentração das exportações brasileiras
para o bloco europeu, com uma concentração de 81,13% do valor e 75,29% do volume de frutas
exportado pelo Brasil (tabela 03). Frutas como melão, melancia, limão, figo, entre outras, são as
que têm maior dependência do mercado europeu, ou seja, podem ter suas exportações reduzidas a 0
(zero) caso o bloco cesse suas importações destas frutas. Diante deste fato, a grande busca deve ser
a conquistas de novos mercados, pois assim além de diminuir a dependência dos atuais mercados,
ainda podemos ampliar os volumes exportados totais.
Por outro lado a Europa se tornou dependente do mamão brasileiro, pois compram 49%
desta fruta do Brasil e em determinadas épocas do ano o único fornecedor, podemos acrescentar a
esta lista a manga e o melão brasileiro com 25% e 22,8% de entrada na Europa e como o mamão em
determinadas épocas quase sem concorrências, vale ressaltar que o melão vêm aumentando sua
participação, enquanto a manga que chegou a quase 35% do mercado vem perdendo espaço
principalmente pela baixa qualidade e maturação inadequada do produto.
Esta dependência é também um sinal de alerta, pois estas frutas dificilmente terão aumento
de compra por parte deste bloco, a não ser que o consumo destes produtos seja ampliado. Produtos
onde nossa participação ainda é pequena neste mercado, como o caso das uvas, abacaxis, bananas e
citrus, temos grande potencial de crescimento, pois se dobrarmos as exportações destes produtos
ainda continuaremos com pequenas porções destes mercados. Há ainda produtos que o Brasil não
participa do comércio, caso de ameixa, pêra e os berries em geral, onde precisamos aumentar os
estudos e conseqüentemente a produção para poder atingir estes mercados.
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Tabela 03: Comparativo das Exportações Brasileiras de Frutas 2009/2008.
Participação da UE nas Exportações Brasileiras de Frutas Frescas 2009
% EU
EU
Total
FRUTAS
Valor Volume Valor (US$ FOB) Volume (Kg) Valor (US$ FOB) Volume (Kg)
Melões
98,25
98,47
119.958.840
181.105.343
122.094.688
183.911.976
Maçãs
84,97
83,02
47.863.501
81.582.085
56.328.134
98.264.010
Mangas
74,95
73,98
72.991.469
81.533.124
97.388.159
110.202.283
Limões
88,85
87,51
38.892.708
58.083.268
43.771.018
66.374.045
Bananas
56,75
38,33
22.355.903
55.152.841
39.394.960
143.871.502
Uvas
72,58
72,36
80.256.270
39.478.454
110.574.457
54.559.684
Melancias
95,56
84,07
15.035.879
32.820.514
15.735.304
39.038.818
Mamões
77,19
73,88
26.599.261
20.356.110
34.457.466
27.554.464
Laranjas
70,43
66,00
7.989.187
17.283.557
11.343.154
26.185.254
Abacaxis
82,94
72,36
8.775.577
14.340.903
10.580.302
19.817.923
Abacates
95,34
96,58
3.438.264
2.831.895
3.606.220
2.932.222
Figos
93,46
94,66
7.286.000
1.579.407
7.796.246
1.668.583
Outras Frutas
74,83
80,85
1.518.671
799.834
2.029.468
989.250
Tangerinas
7,57
6,48
248.344
286.060
3.281.271
4.411.914
Cocos
61,92
44,87
102.764
182.703
165.970
407.193
Goiabas
88,80
91,54
264.418
140.032
297.764
152.972
Framboesas/Amoras
100,00 100,00
208.488
31.222
208.488
31.222
Airelas e Mirtilos
100,00 100,00
60.618
6.249
60.618
6.249
Outros Cítricos
16,26
15,64
55.669
2.164
342.275
13.834
Pomelos
100,00 100,00
600
2.040
600
2.040
Morangos
51,19
32,69
4.404
816
8.604
2.496
Pêssegos
28.154
13.500
Peras
0
0
Kiwis
1.979
1.800
Damascos
641
21
Cerejas
2.872
300
Ameixas
1.074
180
Total
81,13
75,29
453.906.835
587.598.621
559.499.886
780.413.735

Fonte: SECEX/DATAFRUTA-IBRAF/FAO
Tabela 04: Participação das Frutas Brasileiras nas importações da Europa – ano 2007.

Fonte: FAO/ SECEX
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Vale ainda ressaltar que embora o Brasil seja altamente dependente do mercado Europeu
com mais de 75% do volume exportado a este bloco, a Europa faz apenas 2,8% de suas compras do
Brasil, ou seja, ainda podemos aumentar nosso acesso a este mercado além de buscar novos como
os Asiáticos e Árabes com fortes tendências de crescimento.
MARKETING DAS FRUTAS
Nos últimos anos os consumidores se mostram mais exigentes devido à menor tempo
disponível para preparar alimentos, buscam alimentos mais saudáveis e com maior sabor, fazem um
maior número de refeições fora de casa ou procuram buscar produtos com maior praticidade, e
principalmente buscam segurança alimentar. Outro fator importante de ser lembrado é que este
mesmo consumidor mora em grandes centros urbanos e não conhece nossas frutas, não sabe como
escolher e preparar, o que os afasta de nossos produtos e o consumo de frutas frescas não passa de
60Kg/hab/ano enquanto a Organização de Saúde - OMS recomenda 100Kg/hab/ano.
Diante do exposto, oferecer produtos novos, mais práticos, com apelo visual, segurança
alimentar e principalmente garantia de sabor passou a ser condição para realização de boas vendas.
Podemos citar pesquisa feita recentemente pela equipe do CQH - Ceagesp, onde os
consumidores têm receio de comprar principalmente melão, abacaxi e uva, pois não sabem se estão
no ponto correto de maturação, ou seja, pronto para o consumo.
Algumas alternativas estão sendo colocadas no mercado como o caso das maçãs para crianças
ou o das novas bananas como a banana “baby”, do tamanho ideal para nossas crianças (Figura 7),
ou novos tipos de apresentação do produto também podem agregar valor, além das alternativas de
oferecer os produtos processados como a banana chips, as desidratadas, as bananadas, entre outras,
que podem fornecer aos consumidores a praticidade dos salgadinhos e doces, mas com apelo à
alimentação saudável.
Outro ponto fundamental é a criação de marcas associados a personagens infantis que além
de atrair a atenção das crianças agrega valor ao produto, criando uma identidade entre o produto e
o consumidor.

Figura 7: Banana Baby (Foto: Maurício de Sá Ferraz)
Tais ações devem ser tomadas para aumentar as vendas em pontos tradicionais e para
conquistar novos mercados, pois muitas vezes há competição em mercados já saturados e
principalmente dominados por grandes multinacionais, como o caso da comercialização de banana
nos principais países compradores.
Temos condições de atender a este mercado e o mercado de processados que somados
podem atingir a cifra de 140 bilhões de dólares ao ano?
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Algumas ações de marketing mostram que sim, como o caso da promoção de banana prata
para nichos de mercado (Figura 8), onde diferenciando o produto pode se agregar valor e não
competir com as empresas tradicionais. Outra estratégia seria oferecer as frutas com um apelo de
produto produzido dentro de comércio solidário ou por grupo de pequenos produtores.

Figura 8: Marketing da banana Prata realizado pela ABANORTE.
Atrair as crianças com personagens engraçados e brincadeiras para criar o hábito de se
consumir frutas, também pode ser aplicado, assim como incentivar o consumo por meio de campanhas
mostrando os benefícios do consumo.

Figura 9: Marketing em ponto de venda (Foto: IBRAF)

MARKETING DA FRUTA BRASILEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL
Para promover as exportações de frutas brasileiras, o IBRAF (Instituto Brasileiro de Frutas)
coordena, em conjunto com a APEX-Brasil (Agência de Promoção de Exportações e Investimentos
do Brasil) e as associações do setor, o Projeto Setorial Integrado de Promoção das Exportações de
Frutas Frescas e Processadas Brasileiras. O objetivo desse projeto é criar ações estratégicas de
cobertura geral para aspectos onde exista uma sinergia e benefício comum a todos os setores
envolvidos; ações específicas para cada cadeia de frutas e, por fim, ações de apoio e suporte que
possibilitem o acesso de um número maior de produtores e pequenos agronegócios de frutas. Através
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de um programa permanente e consistente será possível apoiar as novas bases agrícolas, oferecendo
capacitação, treinamento, acesso sistêmico aos mercados externos e adoção de sistemas de
organização inovadores e eficientes a todos os setores.
A grande meta do setor brasileiro é consolidar-se no mercado internacional não apenas
como produtor de frutas tropicais, mas também de muitas frutas-chave. Para isso é preciso capacitar
o setor e expandir, significativamente, suas fronteiras agrícolas em valores absolutos e
comparativamente aos grandes supridores internacionais, sem deixar de lado a imagem de
confiabilidade, continuidade e diversidade de frutas para todo o mundo.
As ações promocionais têm como alvo tanto os clientes/compradores em potencial como o
consumidor final, estreitando o relacionamento com os agentes de mercado internacional e levando
ao consumidor as informações corretas da fruticultura brasileira e seus produtos.
MERCADO-ALVO
O setor elegeu como alvos para o biênio 2010/2012 os mercados para fruta fresca da
Alemanha, Canadá, Emirados Árabes, Estados Unidos, Hong Kong, Inglaterra, Portugal e Rússia e
para as frutas processadas os Estados Unidos, Emirados Árabes, Canadá, Espanha, China, Inglaterra,
Angola, África do Sul, Rússia, Arábia Saudita, França, Hong Kong e Chile.
A campanha de promoção de exportação de frutas foi desenvolvida para atender a demanda
do setor e tem como principal objetivo propiciar aos exportadores brasileiros maior integração com
os mercados alvos, e além de realizar ações de degustação em redes de supermercados e restaurantes,
o Projeto prevê também a participação nos principais eventos Internacionais e um acompanhamento
sistemático das informações dos mercados internacionais.
REFERÊNCIAS
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A CULTURA DAS JABUTICABEIRAS
IDEMIR CITADIN, MOESES ANDRIGO DANNER, SIMONE APARECIDA ZOLET SASSO E
AMÉRICO WAGNER JÚNIOR
Universidade Tecnológica Federal do Paraná / Programa de Pós-Graduação em Agronomia, idemir@utfpr.edu.br;

1. INTRODUÇÃO
A jabuticabeira (Plinia sp.) pertence a família Myrtaceae e é nativa do Centro/Sul/Sudeste
do Brasil, com centro secundário de dispersão no Paraguai e Argentina. São conhecidas nove espécies,
uma considerada extinta, cinco encontradas apenas em alguns sítios de pesquisa e apenas três têm
dispersão natural e em cultivos no Brasil. Essas últimas são: Plinia trunciflora (Berg) Mattos
(jabuticaba de cabinho); Plinia cauliflora (DC.) Berg (jabuticaba paulista, ponhema ou assú); e
Plinia jaboticaba (Vell.) Berg (jabuticaba sabará), sendo esta a mais cultivada e conhecida no Brasil,
principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, que possuem alguns pomares comerciais
(MATTOS, 1983). Houve uma alteração nomenclatural do gênero Myrciaria (Berg, 1857) para o
gênero Plinia, a qual foi proposta por Sobral (1985). Mattos (1998) utilizou o gênero Plinia para
reclassificar as espécies de jabuticabeira. Porém, o gênero Myrciaria é ainda empregado no meio
científico, na classificação botânica de jabuticabeiras e pode ser considerado como sinonímia.
As jabuticabeiras ocorrem predominantemente no Bioma Mata Atlântica. A fragmentação
deste Bioma pela ação antrópica tem ocasionado redução da diversidade genética destas espécies.
Além disso, a falta de conhecimento sobre seu potencial e o consequente baixo aproveitamento
comercial, tem contribuído para sua erosão genética. Bancos de germoplasma de jabuticabeiras se
restringem a pequenas coleções de plantas em alguns órgãos de pesquisa. Portanto, a conservação
in situ e ex situ e a caracterização dos recursos genéticos destas espécies, são pontos fundamentais
nas estratégias de minorar os danos já causados e aumentar a exploração desta fruteira em cultivos
comerciais.
A jabuticaba apresenta grande potencial de comercialização, pois é muito apreciada tanto
para consumo in natura como para a fabricação de geléia, bebidas fermentadas, vinagre e licores.
Além disso, os frutos podem ser aproveitados pela indústria farmacêutica e alimentícia, devido seu
alto teor de substâncias antioxidantes (DANNER et al., 2008). O uso das jabuticabeiras como planta
ornamental também é indicado, pela exuberância de sua arquitetura e beleza da florada e frutificação
(DEMATTÊ, 1987).
A jabuticabeira está sendo testada em cultivos na Flórida (EUA) e em países das Américas
Central e do Sul. No Brasil, a comercialização de frutos tem aumentado anualmente. Em 2008
foram comercializadas aproximadamente 2.000 toneladas de jabuticabas nos entrepostos do
CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) e CEASAS (Curitiba e
Belo Horizonte). Em algumas regiões do país, a comercialização é efetuada principalmente na forma
in natura às margens de rodovias, por famílias carentes que coletam os frutos de plantas nativas
(sistema extrativista). Dessa forma, esta atividade informal se reveste de importância econômicosocial, pois proporciona renda adicional a estas famílias durante o período de colheita. Conforme
define o Código Florestal Brasileiro, essa fruteira poderá reconstituir a reserva legal da propriedade
e ser explorada economicamente como alternativa de renda na agricultura familiar.
Apesar deste reconhecido potencial, a literatura é bastante limitada em número de referências
a esta fruteira. Da mesma forma, a produção comercial é pequena e limitada a determinadas regiões,
sendo ainda considerada uma planta frutífera de pomares caseiros.
O cultivo comercial da jabuticabeira poderá ser ampliado e conquistar mercados, desde
que se desenvolva a pesquisa básica e tecnológica nessa cultura. Devem-se estimular estudos de
biologia floral e molecular, modo de reprodução, caracterização de germoplasma, propagação
vegetativa, conservação pós-colheita, entre outros, aliados com a conservação in situ e ex situ do
germoplasma. Estes trabalhos devem fomentar futuros programas de melhoramento genético, com
o intuito de selecionar clones que apresentem características agronômicas superiores e também de
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aperfeiçoar as técnicas de cultivo, a exemplo do que é realizado para outras mirtáceas nativas do
Brasil.
2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA, CLIMA E SOLO.
As jabuticabeiras podem ser cultivadas na maior parte do território nacional. Vegetam bem
desde o Nordeste, em lugares com temperatura não demasiadamente elevada, até o Noroeste do
Planalto Médio no Rio Grande do Sul (Mattos, 1983). A espécie P. jaboticaba predomina em Minas
Gerais e não se desenvolve bem em regiões frias. Já a espécie P. trunciflora (jaboticada de cabinho)
é encontrada vegetando na região centro-sul do Paraná (Imbituva, Porto Amazonas...), Viamão e
Porto Alegre, produzindo abundantemente. A espécie P. cauliflora é encontrada desde São Paulo
até o Noroeste do Rio Grande do Sul, sendo a espécie de ocorrência natural na região Sudoeste do
Paraná e Oeste de Santa Catarina. Essas duas espécies ocorrem em regiões onde a temperatura
mínima absoluta já atingiu -4°C, sendo comum a ocorrência de geadas durante o inverno, o que
demonstra que P. cauliflora e P. trunciflora possuem tolerância a geadas quando adultas, porém
necessitam de proteção às geadas quando jovens. Danner (2009) observou que a P. cauliflora não é
de distribuição generalizada no Sudoeste do Paraná, mas que se localiza na parte mais alta da
topossequência, uma vez que em áreas de baixada não há ocorrência natural desta espécie,
possivelmente devido à maior probabilidade de ocorrência de geadas. Além disso, as plantas não
ocorrem de forma dispersa, mas sim em agrupamentos, provavelmente formados por indivíduos
aparentados. Nesses locais, os solos são classificados como Latossolos Vermelhos distroférricos,
tendo predomínio de caulinita como tipo de argila, a qual é predominantemente constituída de
óxidos de ferro e de alumínio (EMBRAPA, 1999). Não se observou ocorrência natural de
jabuticabeiras em terrenos pedregosos (cambisolos ou neosolos). Quanto às análises químicas e
granulométricas dos solos dos sítios de ocorrência natural, observaram-se como principais
características o alto teor de matéria orgânica, baixo teor de fósforo e cálcio, médio a alto teor de
potássio e magnésio, alto teor de micronutrientes, especialmente ferro e manganês, média a baixa
soma de bases (SB) e baixo índice de saturação de bases (V%). Além disso, os solos são argilosos,
com teor acima de 50% de argila, fortemente ácidos (pH próximo a 4,0) e com alta saturação de
alumínio. No entanto, em cultivos, tem-se observado que as jabuticabeiras respondem bem a melhoria
da fertilidade do solo, antecipando a entrada em produção. Os principais cuidados que se deve ter é
manter o nível de matéria orgânica sempre elevado e não deixar que lhes falte água e nutrientes.
A área de ocorrência da jabuticabeira na região Sudoeste do Paraná está sob influência de
dois tipos climáticos. Onze sítios estão sob o clima Cfa (subtropical) da classificação de Köeppen;
enquanto que em três sítios ocorre o tipo climático Cfb (temperado oceânico). Além disso, observouse que os sítios de ocorrência estão localizados principalmente em regiões de alta pluviosidade (de
1800 a 2500 mm anuais), o que indica que a jabuticabeira necessita de ampla disponibilidade de
água.
A jabuticabeira é uma espécie bastante sensível aos períodos de estiagem, sendo este fato
relacionado com a concentração das raízes em camadas superficiais. Plantas de jabuticabeira
localizadas externamente à mata, devido à retirada da cobertura florestal, ficam suscetíveis a queda
por efeito de ventos fortes, o que indica também que o sistema radicular é superficial.
3. MODO DE REPRODUÇÃO E JUVENILIDADE
Estudo detalhado do modo de reprodução das jabuticabeiras pode ser encontrado em Danner
(2009). Resumidamente, pode-se afirmar que a espécie P. cauliflora não apresentou frutificação em
ramos ensacados, ao contrário dos outros genótipos. O fato de ocorrer frutificação em ramos
ensacados das espécies P. trunciflora e P. jaboticaba indicam que estas espécies são autocompatíveis.
Entretanto, para uma efetiva polinização são necessários agentes polinizadores, as abelhas, visto
que os ramos não ensacados tiveram frutificação bem superior aos ramos ensacados. Provavelmente
a espécie P. cauliflora também é autocompatível, apesar de não ter sido observada frutificação em
ramos ensacados. Algumas hipóteses podem ser geradas para explicar este fato. Uma delas diz
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respeito à morfologia floral. Observou-se que nas flores de P. cauliflora as anteras se localizam
mais distantes do estigma em relação às outras duas espécies, o que pode estar impedindo a
autopolinização passiva. Nas espécies P. trunciflora e P. jaboticaba esta distância é menor, e o
contato entre o pólen e o estigma da mesma flor é facilitado. Assim, para possibilitar que a frutificação
efetiva ocorra abundantemente é estritamente necessária a ação de insetos, que efetuem o contato
do pólen sobre o estigma da mesma flor (autofecundação) ou de outras flores (polinização cruzada).
Segundo Malerbo-Souza et al. (2004) os principais insetos polinizadores da jabuticabeira são as
abelhas africanizadas (Apis mellifera) que coletam exclusivamente pólen, pois o néctar das flores
apresenta baixo teor de açúcares solúveis.
Danner (2009) observou que a abertura em massa das flores de jabuticabeira (tipo bigbang) ocorreu aproximadamente as 3 h da manhã. A viabilidade do pólen aumentou a partir daí e foi
máxima às 9 h da manhã. Este horário coincide com o período de maior visitação pelas abelhas nas
flores de jabuticabeira, conforme também relatado por Malerbo-Souza et al. (2004). Este fato parece
ser uma estratégia da planta para favorecer a polinização por estes vetores. Provavelmente, neste
período, também o estigma deve estar receptivo, fator ainda a ser estudado, o que proporcionaria a
autofertilização auxiliada pelas abelhas. Este fato reforça a hipótese de que a jabuticabeira é
autocompatível.
O período juvenil das jabuticabeiras é longo, podendo chegar a 15 anos. No entanto,
verificou-se que mudas de P. cauliflora produzidas por sementes frutificaram após seis anos, quando
cultivadas em solos com bom nível de fertilidade e com irrigação.
4. CARACTERÍSTICA DOS FRUTOS
Os frutos dos genótipos do grupo ‘Cabinho’ (P. trunciflora) apresentam peso médio em
torno de 15 g e diâmetro médio em torno de 30 mm, significativamente maior que P. cauliflora, com
peso e diâmetro médio de 8 g e 23 mm, respectivamente. P. jaboticaba é a espécie que apresenta
menor tamanho de fruto, 5,8 g e 21 mm, para peso e diâmetro, respectivamente. Com relação à
composição do fruto, observou-se que (P. trunciflora) apresentou proporção de sementes
significativamente maior que às demais espécies, o que é desvantajoso quando os frutos se destinam
ao consumo in natura. O contrário ocorre com os genótipos do grupo ‘Cauliflora’ (P. cauliflora),
que apresentaram maior rendimento de polpa, em torno de 66%. O maior rendimento de polpa é um
atrativo para a indústria, permitindo maior rendimento de subprodutos, como suco ou polpa congelada.
Os frutos do grupo ‘Cabinho’ apresentaram maior espessura de casca (> de 40% do peso total).
Apesar de ser considerado um fator negativo para o consumo in natura, a maior espessura da casca
destes genótipos pode representar maior potencial de conservação em pós-colheita. Por sua vez, os
frutos de ‘Cauliflora’ podem ser considerados como os mais perecíveis. Entretanto, Duarte, Huete e
Lüdders (1997) observaram que frutos de P. cauliflora se conservaram em bom estado para consumo
por até 21 dias, quando submetidos à cobertura com cera e filme plástico (atmosfera modificada) a
12°C. O teor de SST foi significativamente maior para os genótipos do grupo ‘Cauliflora’, o que os
torna mais atrativos para o consumo in natura, e com maior rendimento industrial. Os valores de
acidez variaram de 0,24 a 0,51 g de ácido cítrico por 100 mL-1 de suco. De modo geral, nos frutos
dos genótipos do grupo ‘Cauliflora’, nota-se um elevado teor de açúcar, porém uma acidez
intermediária, enquanto os frutos do grupo ‘Cabinho’ apresentam baixo conteúdo de açúcar, mas
também baixa acidez. Isto torna os frutos do grupo ‘Cauliflora’ mais saborosos que os do grupo
‘Cabinho’. Por sua vez, os frutos de P. jaboticaba são mais ácidos, o que também os torna menos
palatáveis. O teor de antocianinas da casca variou de 126,4 a 657,7 mg 100 g-1. Esses valores são
elevados e demonstram o potencial das jabuticabeiras como fonte dessa substância. Os resultados
acima apresentados foram obtidos por Danner (2009) nas condições do sudoeste do Paraná. Variações
dessas características físico-químicas podem ocorrer para mais ou para menos dependendo das
condições de cultivo.
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5. PROPAGAÇÃO
Um dos maiores problemas que limita a expansão do cultivo de jabuticabeiras é o alto
custo das mudas. Na prática o principal método de obtenção de mudas de jabuticabeiras ainda é por
sementes, por ser uma espécie de difícil enraizamento de estacas (SCARPARE FILHO et al., 1999;
CASAGRANDE JÚNIOR et al., 200; SASSO et al., 2010b). Outro problema é a pouca difusão das
técnicas de alporquia e enxertia. Mudas produzidas por sementes podem demorar de oito a 15 anos
para entrarem em produção (MATTOS, 1983). As sementes de jabuticabeira apresentam baixa
viabilidade, perdendo seu poder germinativo após cinco dias da extração dos frutos (AMBROSIO
et al., 2008), o que a caracteriza como espécie de sementes recalcitrantes. Pode-se aumentar o
período de conservação das sementes por até 60 dias, desde que armazenadas a vácuo, imersas em
tampão fosfato pH 7,0 (DANNER et al., 2010), o que permite troca de material genético entre
locais distantes e escalonamento da produção de mudas no viveiro. O número de sementes por fruto
varia de 1,24 a 2,68 e é significativamente maior para grupo ‘cabinho’ e menor para o grupo
‘Cauliflora’ e P. jaboticaba. O percentual de poliembrionia das sementes é bastante variável entre e
dentro das espécies estudadas e varia de 15% a 72% (GURGEL E SOUBIHE SOBRINHO, 1951;
DANNER, 2009). Até o momento, não existe técnica que permite diferenciar os embriões apomíticos
(assexuados) dos embriões zigóticos (sexuado). A identificação de embriões apomíticos poderia
permitir a clonagem de plantas através das sementes, o que facilitaria muito os trabalhos de produção
de mudas nessas espécies (SASSO, 2009).
Apesar de não ser uma técnica comercialmente viável, existe potencial na obtenção de
mudas de jabuticabeiras por estaquia. Sasso et al. (2010b) obtiveram até 50% de estacas lenhosas
enraizadas quando tratadas com AIB (Ácido Indol Butírico), sendo estas mais eficazes no
enraizamento do que as estacas herbáceas. As técnicas de propagação clonal mais viáveis para
jabuticabeiras são através da alporquia e a enxertia por garfagem de topo (SASSO et al., 2010a). A
alporqia deve ser realizada em ramos lenhosos com diâmetros de 2,0 a 2,5 cm, com uso de 4000 mg
L-1 de AIB (DANNER et al., 2006; SASSO et al., 2010a). Essa técnica promove enraizamento
superior a 80% dos alporques, que devem ser separados da planta mãe após 180 dias da realização
da alporquia. No entanto, ainda é necessário verificar o desenvolvimento das mudas transplantadas
e o intervalo de tempo entre seu plantio no campo e o início da produção de frutos.
A enxertia de garfagem de topo também pode ser utilizada na propagação de jabuticabeiras.
Sasso et al. (2010a) verificaram que houve pega de enxertia de três espécies de jabuticabeira (P.
cauliflora, P. trunciflora, P. jaboticaba) sobre porta-enxertos de P. cauliflora, em duas épocas (maio
e agosto). Os mesmos autores não indicam a retirada dos garfos de plantas matrizes em frutificação,
ou seja, recomenda-se que a enxertia seja realizada com garfos colhidos de plantas matrizes após a
colheita dos frutos e/ou antes da floração. Sampaio (1984) e Mendonça (2000) também encontraram
resultados satisfatórios com a realização da enxertia em jabuticabeiras. Mesmo considerando os
resultados promissores dessa técnica, ainda é necessário verificar a evolução do crescimento em
campo e o tempo transcorrido da enxertia até o início da frutificação da muda enxertada, para
indicá-la como técnica de uso comercial.
6. PLANTIO
O plantio deve ser realizado em terrenos com acidez corrigida, profundos, permeáveis e
bom nível de fertilidade e matéria orgânica. Recomenda-se uso de irrigação, pois o sistema radicular
das jabuticabeiras é superficial. Na região Sul, recomenda-se o plantio de P. cauliflora ou P.
trunciflora. Deve-se evitar baixadas sujeitas à ocorrência de geadas severas ou terrenos expostos
aos ventos frios do quadrante sul e deve-se proteger as mudas, principalmente no primeiro e segundo
ano, das temperaturas negativas que eventualmente ocorram no inverno. Para essas espécies,
recomenda-se um espaçamento de 8 x 10 m.
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7. TRATOS CULTURAIS
As jabuticabeiras podem ser facilmente manejadas em sistemas agroecológicos,
agroflorestais, compondo a reserva legal da propriedade, conforme determina o código florestal
brasileiro. Uma vez implantado o pomar de jabuticabeiras deverá se evitar a competição direta com
outras espécies. Recomenda-se a implantação de adubação verde na entre linha com amendoim
forrageiro (Arachis sp.) ou consorcio com espécies anuais como feijão ou perenes, desde que em
espaçamentos adequados. Durante o inverno, sugere-se o consórcio com aveia, nabo e ervilhaca.
Deve-se manter o solo sempre coberto para evitar erosão, sem promover a competição por água, luz
e nutrientes com a jabuticabeira. As mudas de jabuticabeira resistem à temperaturas elevadas, desde
que haja umidade suficiente no solo, portanto insiste-se no uso de irrigação.
A poda de formação visa eliminar os ramos da base do caule para formar a copa. Deve-se
fazer com que a copa fique com 80 cm ou mais do solo. Tira-se os ramos em excesso deixando-se 3
a 5 ramos principais. Na poda de limpeza deve-se retirar os ramos pequenos no interior da copa para
deixar passar a luz e o ar que beneficiará a floração e frutificação. Essa poda equivale à de frutificação,
pois esta se dá no caule e ramos não muito finos. Os ramos doentes e secos devem ser eliminados.
A principal doença das jabuticabeiras é a ferrugem (Pucinia psidii Winter), sendo o grupo
‘Cabinho’ (P. trunciflora) o mais sensível. Para controle recomenda-se o uso de calda bordalesa
1%. Quanto as pragas, as mais comumente encontradas são as cochonilhas como: Capulina
jaboticabae, Capulinea crateraeformans, Desmicocus brevipes, Pseudococcus grandis, entre outras.
O controle das cochonilhas poderá ser feito através da aplicação de óleo mineral 1,5 a 2% diretamente
sobre as mesmas ou com calda sulfocálcica 0,5%. As formigas cortadeiras (Atta sp. e Acromirmex
sp.) também deverão ser combatidas, principalmente em pomares jovens. As coleobrocas
(Dorcadocerus barbatus) abrem galerias nos troncos causando a seca dos ramos. Combate-se essa
praga introduzindo um arame na galeria.
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EXPERIENCIA EN LA PROSPECCIÓN, SELECCIÓN, PROPAGACIÓN Y MANEJO DEL
GUAYABO DEL PAÍS (Acca sellowiana Berg Burret)
DANILO CABRERA¹
BEATRIZ VIGNALE²,
¹Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola, INIA
²Facultad de Agronomía - Estación Experimental de Fac. de Agronomía de Salto

EL GUAYABO DEL PAÍS
El guayabo del país (Acca sellowiana) es originario de la región noreste del Uruguay y sur
del Brasil. Ha sido cultivado y apreciado por nuestros pobladores, principalmente en los siglos XIX
y comienzos del XX. Es posible encontrar plantas centenarias en producción aún, en antiguos cascos
de estancias y poblados. El período de floración de esta especie se extiende desde octubre a mediados
de noviembre, y dependiendo de los materiales y de la zona del país donde se ubique el cultivo, la
fecha de cosecha va desde fines de febrero en el norte hasta mediados de mayo para plantas cultivadas
en el sur del país. Se destaca la importancia del alto valor nutricional del fruto de Guayabo del País
debido a su alto contenido de Yodo, acido ascóbico (vit C) y bajas calorias (DUCROQUET et al.
2000; FEIPPE et al. 2008; MARTÍNEZ et al, 2009; RODRÍGUEZ, 1986; THORP Y BIELESKI,
2002).
PROSPECCIÓN Y SELECCIÓN
En el Programa de Investigación sobre Frutas Nativas que lleva adelante la Facultad de
Agronomía, el INIA y el MGAP se realizan estudios sobre diversidad, selección y manejo de varias
especies frutícolas nativas, entre las cuales se encuentra el Guayabo del País (Acca sellowiana Berg
Burret).
Desde al año 2000 se realizan prospecciones a nivel nacional, observando materiales de
posible interés frutícola en áreas donde aún se conservan las especies al estado silvestre. Se han
colectado materiales de diferentes regiones del país, como por ejemplo: Cuchilla de Laureles
(Tacuarembó), Mansavillagra y Cerro Chato (Florida), Isla del Naranjo (Río Negro), Quebrada de
los Cuervos, Sierra de Rios (Treinta y Tres), Melilla (Montevideo), Juanico (Canelones).
Los materiales provenientes de estas zonas han sido objeto de estudios de caracterización
(PUPPO et al, 2008; RIVAS et al, 2006; TALICE et al, 1996), estructura y diversidad genética
(BACCINO et al, 2009; QUEZADA et al, 2008) y selección (VIGNALE Y BISIO, 2005).
Los materiales seleccionados son propagadas por semilla y/o por estacas e instaladas en
Jardines de Introducción, situados en la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía en
Salto, en la estación Experimental ‘Wilson Ferreira Aldunate’ del INIA Las Brujas, y en predios de
productores de diversas regiones del país (Foto 1).

Figura 1. Jardín de Introducción en la
Estación Experimental ‘Wilson Ferreira
Aldunate’ del INIA, Las Brujas,
Foto: Danilo Cabrera Canelones, Uruguay
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En las prospecciones realizadas (figura 1) se han podido observar gran número de plantas
de guayabo, tanto a nivel silvestre como cultivadas. Es destacable la diversidad encontrada, que
abarca no sólo características de los frutos sino también hábito de crecimiento, tipo de hojas, época
de maduración, características reproductivas, sabor, aroma, entre otros (VIGNALE et al, 2006).
Las primeras introducciones se realizaron en el año 2002. Actualmente se cuenta con 80
accesiones, 20% provenientes de zonas silvestres y subespontáneas, 54 % de parques y jardines y
26 % cultivadas con fines comerciales.

De las observaciones realizadas hasta el
momento es posible resaltar:
1. buena adaptación de esta especie al cultivo
sistematizado y al frío invernal
2. escasa tolerancia al calor de algunos materiales
3. gran diversidad en las plantas provenientes de
semilla
4. existencia de materiales autoincompatibles
5. importancia de los polinizadores, mangangá y
pájaros
6. diferencias en la entrada en producción
7. diferencias en el nivel de productividad.
8.existencia de materiales de maduración
temprana (fin de febrero) a materiales tardíos
(mediados de mayo) y con buena calidad de fruta.
9. diferencias en la tolerancia a enfermedades.

De las observaciones realizadas se han podido preseleccionar algunos materiales superiores,
los cuales se están propagando vegetativamente, para entregar material a viveristas que realicen la
propagación masiva del mismo.
PROPAGACIÓN
El Guayabo del País es una especie que se propaga muy bien por semillas, aunque se
observa una gran variabilidad en las plantas obtenidas por este método. Por tal motivo, al pensar en
plantaciones comerciales de fruta de calidad homogénea, es necesario pensar en la propagación
vegetativa del Guayabo del País (THORP Y BIELESKI, 2002). Los métodos de propagación que se
han evaluado para esta especie son el injerto de doble lengüeta y por estacas semiherbaceas.
Trabajos realizados en la Facultad de Agronomía en propagación Guayabo del País, indican
que el injerto de doble lengüeta es la técnica más apropiada para propagar esta especie. Dicho
injerto se debe realizar en los meses de otoño (marzo-abril) y/o primavera (setiembre-octubre)
(Foto 2).

Figura 2. Plantas de Guayabo del País) injertadas de
doble lengüeta, cubiertas con bolsas para evitar la
deshidratación del material – Estación Experimental
de la Facultad de Agronomía de Salto.
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En INIA Las Brujas desde el año 2007, se han realizado ensayos de propagación por estacas,
en los diferentes materiales seleccionados. En estos caso, los avances realizados, muestran que el
mejor método de propagación ha consistido en la extracción de las estacas en los meses de febreromarzo, llevando estas estacas directamente a una cama caliente de propagación, con un medio bien
aireado (perlita), bajo niebla intermitente y temperatura en la base de la estacas de aproximadamente
unos 24°C (Fotos 3 y 4).
Se ha observado que existe variabilidad también en el grado de enraizamiento de estacas
provenientes de diferentes poblaciones, obteniéndose entre un 10 a un 55 % de enraizamiento, en
un período de unos 60 días en cama caliente. Es de destacar que es necesario el uso de la niebla
(mist) intermitente para evitar la deshidratación del material (CABRERA et al, 2010).

Foto: Danilo Cabrera
Figura 3. Cama de propagación con niebla
(Mist)

Foto: Danilo Cabrera
Figura 4: Estaca enraizada
de Guayabo del País

MANEJO DE PLANTACIÓN Y CULTIVO DE LOS FRUTOS NATIVOS
Las plantas de Guayabo del País en su hábitat natural, se encuentran dentro de sistemas en
equilibrio, debido a la gran biodiversidad que existe en los mismos. El suelo, factor importante del
sistema también esta en equilibrio manteniendo su biología, estructura y fertilidad, adecuadas para
la especie nativa en cuestión.
A pesar de considerar estos aspectos, en ciertos casos podemos observar que los genotipos
no pueden expresar su potencial debido a ciertas limitantes que ofrece el ecosistema natural, por
ejemplo la incorporación de la materia orgánica y por ende la fertilidad de los suelos donde se
encuentran los frutos nativos, no es en muchos casos el ideal que la planta necesitara para poder
expresarse desde el punto de vista vegetativo, reproductivo y de calidad de fruto.
Teniendo en cuenta que comercialmente en un monte frutal (Foto 5) alguno de los factores
que mas interesan son la productividad y la calidad de la fruta, es que se deben dirigir los manejos
necesarios para llegar a lograr esos objetivos.

Figura 5: Monte comercial de 6
años de edad de Guayabo del País
en el predio del Sr. Clever Moizo,
en la zona de
Melilla,
Foto: Danilo Cabrera Departamento de Montevideo.
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A partir de los estudios realizados sobre la biología reproductiva de esta especie (Lombardo
et al, 2009)., se han encontrado un 44% de individuos auto-incompatibles. Por esta razón se sugiere
en plantaciones comerciales incluir al menos dos selecciones en el mismo cuadro de plantación.
Esto aumentara las posibilidades de un mejor cuajado de frutos como así el aumento de la calidad
de los mismos.
MANEJO DE SUELO:
Dentro de los manejos a realizar esta la preparación del cuadro donde se instalará el cultivo
y los puntos mas importantes a considerar en esta etapa son:
1- Preparación anticipada del terreno con laboreo vertical profundo del suelo.
2- Control de malezas (disminución de competencia)
3- Incorporación de materia orgánica. (aumento de fertilidad)
4- Instalación de cortinas naturales (aumento de la biodiversidad)
5- Sistematización del terreno (aumento de drenaje externo adecuado).
Es importante considerar que los frutales son de las especies arbóreas más sensibles a la
falta de oxígeno en el suelo. Es por ello que se requiere una preparación anticipada del suelo antes
de su instalación en el lugar definitivo y además se debe considerar favorecer el drenaje de los
suelos tanto interna como externamente (ZEBALLOS et al, 2008). Por el tipo de suelos pesados, de
poco drenaje interno y de poco espesor de horizonte A, en el Uruguay, el tema de la sistematización
de los cuadros donde se plantaran plantas frutales, es de mucha importancia. Ha sido tradicional en
nuestro país, que el drenaje externo de los suelos se aumenta disponiendo las filas en pendientes
adecuadas para la evacuación de los excesos de humedad y además cultivando los frutales en
camellones los suficientemente elevados. Se considera que para obtener éxito en plantaciones de
frutales nativos, estos también se deben plantar siguiendo la misma estrategia.
Al momento de implantar el cultivo frutal es importante considerar la instalación de una
plantación de gramíneas y/o leguminosas de manera permanente como forma de por ejemplo:
controlar la erosión del suelo, controlar malezas e incorporar materia orgánica.
Estos cultivos de frutos nativos también pueden ser considerados en condiciones de manejo
silvopastoril, o asociados a otro tipo de cultivo por ejemplo hortícola o forrajero que pueda estar
complementando los ingresos de la empresa.
DISTANCIAS DE PLANTACIÓN Y SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y PODA:
Como cualquier otro frutal, y con objetivos de obtener fruta de buena calidad, mejorar la
iluminación dentro de la planta, disminuir problemas sanitarios, etc es necesario darle cierta forma
a la planta y podarla sistemáticamente. La práctica de poda debe realizarse durante los meses de
invierno, cuando la planta ha cesado su desarrollo vegetativo. Con esta práctica se deben sacar
ramas débiles, entrecruzadas, mal ubicadas, como así también aquellas que con el peso del fruto
puedan llegar a tocar el suelo.
Tomando en cuenta el porte que naturalmente tiene esta especie, es que se pueden determinar
las distancias entre filas y entre plantas que se deben considerar en un cultivo comercial. Las distancias
entrefilas no deben ser menores a 5 metros, mientras que las distancias entre plantas puede variar
entre 3 y 4 metros, según la selección de Guayabo del País que se elija. Es importante considerar el
suficiente espaciamiento para que la planta se exprese vegetativamente, como así también se tenga
mayor aireación entre plantas, menor incidencia de enfermedades, pero también es importante pensar
en que debemos controlar su altura con la poda y la competencia entre plantas. La altura de las
plantas puede llegar a ser una limitante en el manejo cultural de las mismas, por ejemplo se pueden
presentar dificultades al momento de hacer un raleo de frutos, la poda y/ó la cosecha, por lo que es
muy importante considerar este factor.
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CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Debido a que partimos de que el Guayabo del País es una especies nativa, que encontramos
en nuestra naturaleza en sistemas en equilibrio, se considera muy importante poder aprovechar el
grupo de enemigos naturales que ella posee. Por tal motivo es importante instalar los montes
comerciales, considerando el aumentar la ‘Biodiversidad’, y por lo tanto se formen sistemas en
equilibrio en torno al cultivo.
En general los cultivos existentes de frutos nativos no tienen mayores problemas sanitarios,
y se pueden manejar fácilmente haciendo un buen monitoreo de los mismos y aplicando productos
que no rompan el equilibrio del sistema.
Se considera importante la instalación de cortinas cortavientos en las zonas perimetrales
del predio, entre otros por la ayuda al control de plagas y enfermedades de forma natural, dado que
serviría como hábitat para enemigos naturales. Estas cortinas naturales se conformarán con plantas
de diversas especies arbóreas que abarquen diferentes períodos de floración, crecimiento y
fructificación, no compitiendo con el cultivo comercial.
RIEGO Y NUTRICIÓN
Los frutos nativos, si bien presentan una muy buena adaptación a las condiciones
edafoclimáticas de nuestro país, responden muy bien al agua y la aplicación de materia orgánica.
En cuanto a la respuesta al agua, la misma se da en dos momentos claves del cultivo, en
primer lugar en las plantas recién implantadas, el crecimiento en las primeras temporadas es
fundamental para obtener éxito en los cultivos frutales. Las plantaciones con riego en los primeros
años expresan un crecimiento mayor, muy significativo cuando se las mantiene sin un estrés hídrico.
El otro momento clave del uso del agua en estos cultivos es durante el crecimiento del fruto
y sobre todo al final del ciclo, próximo a su cosecha. La mejor respuesta al agua se ha observado en
lo que tiene que ver con tamaño de fruto. En Guayabo del País, existen observaciones en plantas
cultivadas con un manejo de riego y nutrición específico, donde sus frutos llegan a pesar entre 120
y 150 gramos cada uno, con una calidad interna muy buena (Foto 6).

Figura 6. Frutos de Guayabo del
País obtenidos en plantación
comercial con manejo adecuado
Foto: Danilo Cabrera para la obtención de fruta de calidad.
A partir de las observaciones realizadas tanto a nivel de bosque nativo como de colecciones
de plantas seleccionadas, el Guayabo del País expresa un potencial comercial muy alto. La
variabilidad que se observa en nuestras condiciones es muy importante para continuar trabajando
en el mejoramiento genético de estas especies hasta obtener variedades que se puedan manejar a
nivel comercial.
A nivel de monte comercial, es muy importante que se considere un manejo racional para el
Guayabo del País, pensando de que se trata de plantas frutales muy adaptadas a nuestras condiciones,
y considerando la biodiversidad para poder mantenerlas en sistemas equilibrados.
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Es importante realizar un monitoreo de plagas, enfermedades y enemigos naturales que
señale que medidas de control debemos aplicar, y en el caso de tener que aplicar productos, estos
sean aquellos que no dañen el medio ambiente.
Mucho es lo que se ha avanzado en el estudio de esta especie nativa, pero se debe seguir
estudiando aun más sobre el Guayabo del País. Se debe seleccionar, mejorar, domesticar, pero sin
perder de vista toda la biodiversidad que rodea a esta especie en su hábitat natural y que quizá,
dichos elementos de la naturaleza los podamos estar incluyendo en los cultivos comerciales, con el
fin de poder obtener beneficios en el cultivo de nuestros frutos nativos.
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INTRODUÇÃO
A família Arecaceae ou Palmae compreende aproximadamente 189 gêneros e 2.361 espécies,
apresenta distribuição predominantemente pantropical, sendo que alguns gêneros e espécies são
adaptados a climas subtropicais ou temperados (DRANSFIELD et al., 2008; STEVENS, 2008).
Conforme classificação infrafamiliar baseada na filogenia de Arecaceae, proposta por Dransfield et
al. (2005), o gênero Butia (Becc.) Becc. está classificado na subfamília Arecoideae, tribo Cocoseae
e subtribo Attalainae. Atualmente Butia ocorre naturalmente em áreas do Nordeste (BA), CentroOeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP) e Sul (PR, SC, RS) do Brasil, no leste do Paraguai, no nordeste
da Argentina e no Uruguai (GOVAERTS et al., 2006; LEITMAN et al., 2010; MARCATO, 2004;
NOBLICK, 2010). Além disso, espécimes de Butia são encontrados em cultivo em diversas regiões
do mundo que apresentam climas subtropical ou temperado, estando entre os gêneros de palmeiras
mais tolerantes ao frio (DRANSFIELD et al., 2008; NOBLICK, 2010; REITZ, 1974).
Estudos filogenéticos baseados em dados morfológicos e macromoleculares (GUNN, 2004;
MARCATO, 2004; MEEROW et al.; 2009) apontam o gênero monotípico Jubaea Kunth, que
compreende uma única espécie endêmica da região central do Chile, como o grupo irmão de Butia,
que apresenta um maior número de espécies e dispersão ampla no centro e sudeste da América do
Sul. Conforme dados de datação inferidos através da aplicação de relógios moleculares sobre a
hipótese filogenética reconstruída por Meerow et al. (2009), uma linhagem ancestral ocorrente no
cone sul da América do Sul, teria originado duas linhagens divergentes provavelmente quando o
soerguimento da porção central dos Andes atingiu uma elevação suficiente para obstruir a dispersão
ou fragmentar a ampla área de ocorrência do ancestral comum entre os gêneros atuais Jubaea e
Butia. Dessa forma, a linhagem que representa o ancestral comum mais recente das espécies atuais
de Butia teria se originado no Mioceno há cerca de 14 milhões e 500 mil anos antes do presente.
Após a separação entre essas duas linhagens que originaram Jubaea e Butia, a diversificação do
gênero Butia teria iniciado posteriormente, há aproximadamente 8 milhões de anos antes do presente,
já no Plioceno.
O gênero Butia é caracterizado por palmeiras pequenas, às vezes aparentemente
acaulescentes (caule subterrâneo), ou medianas, cujo estipe pode atingir 8—15 m de estatura; folhas
pinadas, cujos pecíolos geralmente são denteados nas margens; flores estaminadas com seis estames;
endocarpo do fruto com três poros próximos ou ligeiramente abaixo da porção mediana; e sementes
com endosperma homogêneo (DRANSFIELD et al., 2008; NOBLICK, 2010). Conforme Barbosa
Rodrigues (1903) a palavra indígena butiá, utilizada por Beccari (1887) para nomear o gênero, é
uma corruptela de mbotia que por sua vez vem de mbo que significaria fazer e tiá cujo significado
seria dente curvo, em alusão aos dentes que guarnecem lateralmente o pecíolo das folhas em várias
espécies do gênero. A taxonomia de Butia tem sido motivo de controvérsia e mesmo trabalhos
contemporâneos de cunho taxonômico não são consensuais em relação ao número de espécies aceitas
para o gênero. Na revisão taxonômica de Marcato (2004) foram reconhecidas 11 espécies de Butia.
Posteriormente Deble & Marchiori (2006) e Noblick (2006, 2010) descreveram novas espécies
para o gênero. Em publicações recentes, Noblick (2010) reconhece 18 espécies de Butia, das quais
Leitman et al. (2010) confirmaram a ocorrência de 16 delas no Brasil.
Os dados apresentados a seguir resultam da compilação e interpretação crítica de informações
disponíveis na literatura (BARBOSA RODRIGUES, 1903; GLASSMAN, 1970, 1979; MARCATO,
2004; NOBLICK, 2004, 2006, 2010; REITZ, 1974), em bases de dados disponíveis na rede mundial
de computadores (GOVAERTS et al. 2006; LEITMAN et al., 2010; PALMWEB, 2010; TROPICOS,
2010), na consulta de informações de coleta de espécimes presentes em coleções científicas (bancos
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de germoplasma e herbários) e em observações realizadas ao longo de trabalhos de campo em áreas
de ocorrência natural de algumas das espécies.
HABITATS E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES DE BUTIA
Butia archeri (Glassman) Glassman – campo rupestre e cerrado, em terrenos arenosos ou rochosos,
nas regiões Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) do Brasil.
Butia arenicola (Barb. Rodr.) Burret – formações campestres, em terrenos arenosos, no leste do
Paraguai (San Pedro).
Butia campicola (Barb. Rodr.) Noblick – formações campestres e cerrado, em terrenos arenosos,
no leste do Paraguai (Canindeyú e Cordillera).
Butia capitata (Mart.) Becc. – cerrado e cerradão, geralmente em terrenos arenosos, nas Regiões
Nordeste (Bahia), Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas Gerais) do Brasil.
Butia catarinensis Noblick & Lorenzi – vegetação arbustiva de restinga, em terrenos arenosos, na
Região Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) do Brasil.
Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. – campos de cima da serra e áreas de contato dessas
formações campestres de altitude com matas com araucária, em terrenos rochosos, na Região Sul
do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).
Butia exospadix Noblick – formações campestres e cerrado, em terrenos arenosos, no leste do
Paraguai (Alto Paraná, Canindeyú e San Pedro) e na Região Centro-Oeste do Brasil (Mato Grosso
do Sul).
Butia lallemantii Deble & Marchiori – formações campestres do pampa, em terrenos arenosos ou
rochosos, na Região Sul (Rio Grande do Sul) do Brasil e no norte do Uruguai (Rivera).
Butia leiospatha (Barb. Rodr.) Becc. – formações campestres e cerrado, em terrenos arenosos, nas
Regiões Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas Gerais) do Brasil.
Butia lepidotispatha Noblick – cerrado, em terrenos arenosos, no leste do Paraguai (Amambay,
Concepción e San Pedro) e na Região Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul) do Brasil.
Butia leptospatha (Burret) Noblick – formações campestres e cerrado, em terrenos arenosos, no
leste do Paraguai (Alto Paraná e Amambay) e na Região Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul) do
Brasil.
Butia marmorii Noblick – formações campestres, em terrenos arenosos, no leste do Paraguai (Alto
Paraná) e no nordeste da Argentina (Misiones).
Butia matogrossensis Noblick & Lorenzi – formações campestres e cerrado, em terrenos arenosos
ou rochosos, na Região Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul) do Brasil.
Butia microspadix Burret –formações campestres e cerrado, em terrenos arenosos ou rochosos,
nas Regiões Sudeste (São Paulo) e Sul (Paraná e Rio Grande do Sul) do Brasil.
Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick & Lorenzi – vegetação arbustiva de restinga e formações
campestres do pampa, em terrenos arenosos ou rochosos, na Região Sul (Rio Grande do Sul) do
Brasil e no nordeste do Uruguai (Lavalleja, Maldonado, Rocha e Treinta y Tres).
Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L. H. Bailey – formações campestres e cerrado, em terrenos
arenosos ou rochosos, no leste do Paraguai (Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Central,
Concepción, Cordillera, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari e San Pedro), no nordeste da
Argentina (Corrientes e Misiones), nas Regiões Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul), Sudeste (Minas
Gerais e São Paulo) e Sul do Brasil (Paraná e Rio Grande do Sul) e no norte do Uruguai (Rivera).
Butia pubispatha Noblick & Lorenzi – nos campos gerais, em terrenos arenosos ou rochosos, na
Região Sul (Paraná) do Brasil.
Butia purpurascens Glassman – cerrado e matas de galeria, em terrenos latossólicos, nas Regiões
Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas Gerais) do Brasil.
Butia stolonifera (Barb. Rodr.) Becc. – formações campestres do pampa, em terrenos arenosos ou
rochosos, na Região Sul (Rio Grande do Sul) do Brasil e no norte do Uruguai (Rivera).
Butia yatay (Mart.) Becc. – formações campestres do pampa, em terrenos arenosos ou rochosos,
no nordeste da Argentina (Corrientes, Entre Rios, Misiones e Santa Fe), na Região Sul do Brasil
(Rio Grande do Sul) e no oeste do Uruguai (Paysandú e Río Negro).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compilação de dados disponíveis nas referências consultadas permitiu levantar a existência
de 19 nomes de espécies aceitos como pertencentes ao gênero Butia. A taxonomia do gênero tem
passado por mudanças significativas nos últimos anos, destacando-se a adoção de novas
circunscrições para algumas espécies ou variedades (por exemplo, B. capitata e B. odorata), a
transferência de duas espécies anteriormente reconhecidas como Syagrus Mart. como pertencentes
ao gênero Butia (B. campicola e B. leptospatha) e a descoberta e descrição de sete novas espécies
nos últimos 10 anos (B. catarinensis, B. exospadix, B. lallemantii, B. lepidotispatha, B. marmorii,
B. matogrossensis e B. pubispatha). A identidade de B. stolonifera e suas relações de afinidade com
B. lallemantii, visto que ambas apresentam uma área de distribuição inferida provavelmente
coincidente, e com outras espécies do gênero precisam ser esclarecidas em estudos taxonômicos
futuros visto que B. stolonifera foi validamente publicada.
As espécies de Butia destacam-se por apresentar freqüentemente comportamento gregário,
formando populações muitas vezes extensas e monotípicas, conhecidas popularmente como palmares,
butiazais ou butiatubas. Essas formações podem ser encontradas em campos, em associações com
matas com araucária, em cerrados, em restingas arbustivas, ou, mais raramente, em matas de galeria,
conforme as preferências ecológicas de cada espécie. Em ambientes naturais, a maior parte das
espécies do gênero ocorre em alopatria com poucos casos documentados de simpatria, sendo que
nesses casos há apenas sobreposição parcial das áreas de distribuição geográfica. Martinez & Piccinini
(1951) ao estudarem 13 palmares de B. jatay no nordeste da Argentina concluíram que as populações
estudadas não estavam envolvidas na formação do clímax vegetacional esperado para a região, pois
sua presença era independente da sucessão vegetal típica da área de estudo. Desta forma, os autores
interpretaram os palmares como clímaces relictuais ou um tipo de vegetação remanescente de períodos
geológicos passados em que predominavam condições climáticas distintas das atuais.
O progresso do conhecimento taxonômico de Butia e uma melhor compreensão dos fatores
que determinam a distribuição geográfica atual das espécies do gênero são temas preponderantes e
possuem implicações diretas para a conservação e o uso dos recursos genéticos oferecidos pelo
gênero.
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No Rio Grande do Sul, as palmeiras nativas estão organizadas em seis gêneros, Bactris,
Butia, Euterpe, Geonoma, Syagrus e Trithrinax. Cada gênero ocupando um ecossistema específico,
dificilmente havendo interação entre as espécies, com exceção das palmeiras que habitam a mata
atlântica.
Dos gêneros mencionados, Butia, Euterpe e Syagrus são os representantes mais conhecidos,
devido a sua distribuição e importância econômica.
O gênero Butia, que tem oito espécies reconhecidas na América do Sul, está aparentemente
relacionado com Jubaea spectabilis, do Chile, e Jubaeopsis caffra, do sul da África (UHL &
DRANSFIELD, 1987). Dentro deste gênero se acha o Butia capitata, distribuído nos Estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Uruguai (extensos palmares na zona de Rocha) e na Argentina.
Esta ampla distribuição torna possível o estudo da variabilidade intraespecífica das populações e a
comparação com B. capitata e as espécies relacionadas, B. eriospatha e B. lallemantti, B. yatay, ou
B. capitata var. odorata e eriospatha, segundo outros autores (REITZ, 1974). Em vista desta
dificuldade, os estudos morfológicos e fitoquímicos podem auxiliar na identificação das espécies
deste gênero (ROSSATO, BARBIERI, 2005).
As palmeiras do gênero Butia destacam-se pelo potencial ornamental e alimentício,
seus frutos são utilizados como matéria prima para culinária e bebidas, como, por exemplo, doces,
geléias, sucos, sorvetes, licores e vitaminas. Entre outras possibilidades, essas plantas exercem um
importante papel ecológico nas formações vegetais onde ocorrem (PERES, 1994). Estas plantas
fornecem alimento para uma série de animais frugívoros, sendo o entendimento de seus padrões
fenológicos importante para a avaliação desta oferta de recursos, manejo e conservação das espécies.
Seu fruto é uma drupa de maturação no período de dezembro a março, o mesocarpo é carnoso e
fibroso e endocarpo duro e denso, contendo de uma a três sementes, apresentando três poros de
germinação (LORENZI, 2004). Muito pouco se conhece sobre sua multiplicação que, efetuada
através de sementes, pode levar até dois anos para concluir o processo de germinação.
Além da dificuldade de propagação desta planta, outro problema é a dubiedade taxonômica.
Muitos autores não chegaram a um consenso, criando várias sinonímias; outros especialistas
acreditam que, pela ação antrópica no transporte de sementes, ou pela facilidade de hibridação das
mesmas, é encontrada uma grande variedade de caracteres deste gênero (NOBLICK, comunicação
pessoal). Outra dificuldade é a falta de descritores morfológicos. Embora investigações de parâmetros
morfológicos estejam desenvolvidas em algumas espécies de palmeiras como Euterpe edulis, E.
oleraceae e Bactris gasipes, as demais apenas possuem registros de tamanho mínimo para se
reproduzir, sendo o tamanho e não a idade o fator mais associado à freqüência de reprodução
(SARRUKHÁN et al., 1984; ANDERSON, MAY, 1985; SILVA, 1991; REIS et al., 1996). Outra
dificuldade, que pode abranger as duas primeiras, é a falta de estudos básicos sobre este gênero.
Devido a estas dificuldades, estudos sobre a biologia do gênero Butia vêm a contribuir para o
conhecimento sobre o sistema de reprodução, fluxo gênico e conservação da espécie em distintas
regiões do Rio Grande do Sul.
B. capitata é, junto com Jubea chilensis, Butia yatay, Tritrinax campestris e Syagrus
romanzoffiana, uma das palmeiras com distribuição mais austral do mundo. Está presente no sul do
Paraguai e Brasil (desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul) e sudeste do Uruguai, sendo,
portanto, resistente a geadas.
Os palmares de B. capitata crescem nos campos pertencentes ao bioma pampa.
Desenvolvem-se em locais baixos e alagadiços, quando o relevo é mais acidentado ocupam
preferencialmente os vales, coxilhas e lugares úmidos. Também podem aparecer associados a bosques
ribeirinhos, e bosques nativos da subida da serra, ocupando preferencialmente a borda dos mesmos,
e sempre com uma densidade bastante variada.
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Os campos compreendidos entre o Rio Grande do Sul e a província de Buenos Aires,
incluindo os campos do Uruguai, se intercomunicam como as pradarias pampeanas. Neste ecossistema
herbáceo, com predomínio de gramíneas e escassas de elementos lenhosos, com clima temperado e
precipitações bem distribuídas ao longo do ano, aparece B. yatay em campos mais ondulados, mas
formando grandes palmares na região de Paisandu, no Uruguai, e Corrientes, na Argentina, e também
na região de Quaraí, no Rio Grande do Sul (Figura 1).

Figura 1 – Distribuição de diferentes populações do gênero Butia do Rio Grande do
Sul.
No Uruguai, há a conservação dos palmares de butiá desde a década de cinqüenta. O cultivo
de arroz na zona norte de Rocha e a pecuária extensiva no resto do território ocupado pelo palmar,
são as principais causas que têm contribuído para a redução do número de indivíduos e da área
original ocupada. Nos locais onde a pecuária é intensa praticamente não existem exemplares jovens.
A estrutura da população corresponde a indivíduos adultos centenários.
No Brasil a situação é muito mais crítica, pois o incentivo ao cultivo de arroz e à pecuária,
associados à falta de legislação ou de um programa de estudo e conservação deste ecossistema,
praticamente dizimou os palmares de B. capitata e B. yatay.
Na região das Missões do Rio Grande do Sul, nos municípios de São Francisco de Assis e
de Manuel Viana, registrou-se durante décadas a presença de B. paraguayensis, atualmente
identificadas como B. lallemantti. São plantas bem distintas das demais por apresentar acaule, plantas
que não passam de 1,5 metros de altura. Estas plantas possuem registros também no Uruguai, na
fronteira de Rivera e Santana do Livramento. B. lallemantti está sob a mesma interferência antrópica
de B. yatay de Giruá, onde a pecuária e a produção de soja são os fatores que reduzem anualmente
o número de exemplares destas populações ou afetam a regeneração das mesmas.
Na região da serra gaúcha encontramos o butiá azedo ou butiá da serra, esta espécie possui
uma característica morfológica de fácil identificação, a espata lanuda. Esta característica é que
denomina o seu nome B. eriospatha. Esta espécie está predominantemente situada em regiões de
altitude, acima de 450m, especificamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os palmares desta
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espécie estão restritos à região de Jaquirana, os quais estão sob constante ameaça de serem derrubados
para dar lugar ao cultivo de Pinus sp. Em Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Erechim e Quatro Irmãos
estão restritos a pequenos grupos remanescentes, não passando de 20 indivíduos, praticamente
dizimados para dar lugar à plantação de soja e trigo.
Na região da restinga encontramos o B. odorata, por muito tempo identificado como B.
capitata variedade odorata. Novamente, seu nome vem de uma característica muito peculiar, o seu
aroma intenso e delicado, com um fruto muito saboroso. Porém, esta planta morfologicamente
pouco tem a ver com B. capitata, principalmente se compararmos seus frutos. Os frutos de B.
odorata são os menores dentre todos das espécies de Butia encontrados no Rio Grande do Sul, a
forma de seus endocarpos também difere dos demais, possuindo uma forma elíptica peculiar.
Como a taxonomia destas espécies é bastante duvidosa, vários critérios foram utilizados
para podermos entender a distribuição ou as relações existentes entre estas populações. Em avalições
de caracteres morfológicos, verificou-se uma maior similaridade entre as espécies B. capitata e B.
yatay; entre B. odorata e B. eriospatha, com B. lallemantti, formando um grupo isolado. Deve ser
levado em conta o fato de que as diferenças morfológicas poderiam ser justificadas pelas diferenças
ontogenéticas das populações estudadas.
Estudos utilizando ácidos graxos de endocarpos e amêndoas dos frutos de diferentes espécies
de Butia demonstraram que existem semelhanças entre as espécies de B. lallemantti e B. yatay; de
B. capitata e B. eriospatha, com B. odorata formando uma espécie isolada. Marcadores moleculares
do tipo ISSR demonstraram uma grande similaridade entre estas espécies, havendo uma maior
variabilidade intraespecífica do que interespecífica (ROSSATO,2007).

Tabela 1 – Populações de diferentes espécies de butiás georreferenciadas no Rio
Grande do Sul
município

espécie

Barra do Ribeiro
Rio Grande
Santa Vitória do Palmar
Tapes
Quaraí
Giruá
Bagé/Palmas
Erechim
Jaquirana
Passo Fundo
Torres
Capão da Canoa
Manuel Viana
São Francisco de Assis
São Francisco de Assis

Butia capitata
Butia capitata
Butia capitata
Butia capitata
Butia yatay
Butia yatay
Butia yatay
Butia eriospatha
Butia eriospatha
Butia eriospatha
Butia odorata
Butia odorata
Butia lallematti
Butia lallematti
Butia lallematti

número
registro
HUCS*
22586
22859
24802
**
26246
26247
24800
24694
27994
24696
27995
14274
27998
27927
27996

de latitude (S)
no
30°19'10,3"
33º19'40,7"
33º15’42,8"
30º23’09,72"
30º24'06,1"
28º04'17,5"
30º51'55,8"
27°38’39,2”
28°54’14,4”
28°07’06,8”
29°21’05,2”
29°46’48,8”
29°35’34,5”
21J04846224
29°33’50,8”

latitude (W)

altitude

51º25'05"
50º08’30,8"
53º05’28,2"
51º10’58,2"
56º11'06,1"
54º19'58,9"
53º47'37,9"
52°12’17”
50°26’10”
52°17’00,4”
49°47’50,1”
50°08’38,5”
55°22’06,6”
6727885
55°05’36,3”

56m
31m
25m
48m
197m
368m
245m
671m
759m
264m
37m
28m
116m
146m
173m

* Herbário da Universidade de Caxias do Sul
** Aguardando número de registro
O Brasil possui um clima favorável para o desenvolvimento desta família de plantas, o
torna um centro de diversidade de palmeiras. Infelizmente a carência de informação sobre a biologia
desta planta e a falta de programas de preservação e utilização destes recursos genéticos acarreta
um grave problema ecológico, colocando várias espécies de palmeiras no livro vermelho de espécies
ameaçadas de extinção.
O Brasil é detentor de uma grande diversidade de palmeiras, porém, muitas das utilizadas
no paisagismo são exóticas. A maioria das lojas e jardins de produção de plantas ornamentais não
possui conhecimento da biologia das espécies nativas, tornando o processo de desenvolvimento da
planta inviável, ou fazendo cruzamentos sem controle, formando híbridos, e, por último, retirando
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espécimes de seu habitat natural para ocupar um espaço em calçadas ou para o paisagismo de
residências ou prédios de luxo. Os paisagistas mais experientes exploram o fato de que plantas mais
desenvolvidas possuem uma porcentagem menor de mortalidade do que na fase juvenil, além de ter
um resultado paisagístico muito rápido.
A diferença de atitudes políticas ecológicas de preservação de recursos genéticos de butiás
entre o extremo sul do Brasil e o Uruguai tem gerado alguns problemas. O Uruguai estabeleceu
programas de proteção e de preservação de palmares nos limites da Reserva de Biosfera dos Bañados
Del Este, onde extensos palmares estão protegidos, porém o consórcio de palmares com produção
pecuária, existente no local faz com que a regeneração destas plantas seja dificultada.
Podemos chegar à conclusão de que o Uruguai está em vantagem sobre o Brasil nesta
questão, pois, pelo menos, seus palmares estão preservados, necessitando estabelecer estratégias
para a regeneração dos mesmos. Quanto ao Brasil, muita coisa deve ser feita, pois ainda estamos em
uma fase de inércia.
A manutenção e recuperação de parte das espécies nativas de palmeiras são desejáveis, não
somente por razões emocionais, mas por prementes necessidades reais. O melhoramento das espécies
cultivadas, sua adaptação a novas condições, sempre contou com práticas de cruzamento e hibridação,
obrigando os agrônomos a recorrer a genes disponíveis em populações ainda intocadas. A mesma
exigência se transfere para os modernos métodos de engenharia genética, portanto, a conservação
in situ deste germoplasma é fundamental para estudos de diversas áreas.
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LA CONSERVACIÓN DE LOS PALMARES DE Butia capitata (Mart.) Becc. Y EL
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
RIVAS, M.
Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. E.mail:
mrivas@fagro.edu.uy

INTRODUCCIÓN
La conservación de los palmares de Butia capitata (Mart.) Becc. (butiá) constituye un
imperioso desafío para Uruguay y Brasil, los dos países en que se distribuyen estas comunidades de
palmeras de gran belleza escénica. Estas comunidades se encuentran en una situación de extrema
vulnerabilidad debido a su composición etaria centenaria y la ausencia de regeneración. La mortalidad
de las palmas adultas envejecidas ocurre de forma permanente a tasas estimadas de una palma por
hectárea por año, previéndose que las tasas puedan incrementarse en la medida que las menores
densidades de individuos aceleran los efectos del viento. Esta situación de vulnerabilidad tiene su
origen en actividades agropecuarias, principalmente el sobrepastoreo que ejerce el ganado sobre
los renuevos de butiá y la agricultura, mayoritariamente arrocera, que altera o destruye el hábitat
para la sobrevivencia de los ejemplares de butiá.
Esta problemática ha sido detectada desde hace varias décadas, sin embargo no se han
logrado implementar acciones que efectivamente permitan asegurar la sobrevivencia de los palmares
de butiá, a excepción de la prohibición legal que existe en Uruguay de destruir los ejemplares
adultos de los palmares.
La mayoría de las propuestas se han basado en la no utilización productiva de las áreas de
palmar. Estos planteos cuentan con dos limitantes, los palmares se encuentran en predios
agropecuarios privados y por otra parte no se dispone de un plan de manejo para la regeneración del
palmar y la conservación del ecosistema. Para levantar la primer limitante, el Estado debería comprar
las tierras con palmar de butiá, situación difícil de lograr en nuestros países, excepto para áreas de
escasa extensión. La necesidad de contar con un plan de manejo es imprescindible en cualquier
propuesta de conservación, sea en áreas protegidas/unidades de conservación o en predios
productivos. Con sólo cerrar un área no estaríamos asegurando la conservación del palmar.
La estrategia de investigación se basa en los conceptos del artículo 8 del Convenio sobre
Diversidad Biológica, referido a la Conservación in situ tanto en áreas protegidas como fuera de las
mismas. El objetivo es generar un plan de manejo para la conservación de los palmares de butiá en
el marco de la gestión territorial y el desarrollo local sostenible.
El desarrollo de la investigación se plantea integrada a la participación y acción de los
actores locales, con el propósito de lograr que se apropien de las propuestas para su implementación.
También la vinculación con las instituciones estatales es parte de la estrategia de trabajo, de modo
que los resultados obtenidos puedan ser utilizados en los planes y políticas ambientales y productivas
para la región.
Los proyectos y actividades que se llevan adelante son:
- Generación de alternativas de pastoreo para la regeneración del palmar.
- Creación de un sistema de información geográfica (SIG).
- Diversidad entre y dentro de poblaciones del palmar.
- Biología reproductiva y citogenética de la palma butiá.
- Aprovechamiento agroalimentario del butiá.
- Sensibilización, difusión y apoyo a iniciativas locales.
- Apoyo a los programas institucionales nacionales y departamentales.
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GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PASTOREO
Este proyecto, iniciado en 1999, tiene como principal objetivo poder recomendar un sistema
de pastoreo que permita la convivencia de la producción ganadera con la regeneración del palmar y
la conservación de la pradera natural. La idea principal en la que se originó este proyecto es la
inviabilidad de excluir el pastoreo en los predios productivos, y por ende la necesidad de generar
una propuesta productiva amigable con el palmar, que permita que los productores continúen
realizando actividades ganaderas.
El sobrepastoreo no sólo es la causa de la ausencia de regeneración del palmar sino también
de la degradación de la pradera natural. Los efectos de este proceso se acentúan en los campos
estivales del palmar durante el invierno, en que existe déficit de forraje y las plántulas de butiá
detienen su crecimiento. La hipótesis principal sobre la que se diseñó el experimento fue que la
exclusión de pastoreo en el invierno permitiría la sobrevivencia de renuevos de butiá en la medida
que los mismos estarían sujetos a menor presión de pastoreo. Por otra parte, como uno de los
principales síntomas de degradación de la pradera natural es la disminución o ausencia de gramíneas
perennes invernales, se propuso que el alivio del campo en la etapa invernal podía permitir la
reaparición e incremento de frecuencias de estas especies, mejorando la calidad de los campos.
Se lleva adelante un ensayo en un predio agropecuario en el área de los palmares de Castillos
(Rocha, Uruguay), que consta de tres tratamientos y un testigo en el que se realiza pastoreo continuo
con vacunos y ovinos con un carga aproximada de 1 U.G./ha, típico de la zona. Los tres tratamientos
son:
- Exclusión permanente de pastoreo,
- Exclusión invernal de pastoreo y el resto del año pastoreo rotativo,
- Exclusión invernal de pastoreo y el resto del año pastoreo continuo.
En todos los tratamientos y el testigo se tienen dos estratos, uno con palmar y otro sin
palmar.
Se evalúa la sobrevivencia y crecimiento de los renuevos de butiá y la evolución de la
composición botánica de la pradera natural.
Los resultados obtenidos a la fecha con el tratamiento de exclusión invernal y el resto del
año con pastoreo continuo son alentadores, tanto por el número de renuevos que han sobrevivido
como por el incremento de especies forrajeras valiosas de la pradera natural. Se destaca como
resultado el hecho que los nacimientos y sobrevivencia de los renuevos son claramente superiores
en el estrato sin palmar, lo que se explicaría por la mayor luminosidad y la menor humedad de los
suelos. Este resultado es muy importante para la planificación de la conservación, debiéndose incluir
áreas adyacentes al palmar para lograr la ocurrencia de regeneración.
Se considera que esta alternativa de producción debería ser promovida a través de incentivos
que faciliten su puesta en marcha en áreas rotativas cada diez a quince años en los predios del
palmar de butiá.
CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG).
El objetivo de este proyecto es generar un SIG de las áreas de palmares de Castillos y San
Luis (Rocha, Uruguay), que permita realizar recomendaciones de manejo a nivel predial y que sirva
de apoyo para establecer un plan de gestión territorial.
El SIG incluye capas sobre cartografía de suelos, vegetación, densidad del palmar, padrones
catastrales y predios. También incluye información florística, productiva y socio-económica. Se
utiliza información ya existente en el país (cartografía de suelos, padrones catastrales e información
socio-económica), mientras que en el marco del proyecto se genera la información relativa al palmar,
la vegetación y la flora. Se trabaja a escala de foto aérea 1:20000, de modo que la herramienta SIG
pueda ser utilizada a nivel predial.
Los principales aspectos que se consideran para realizar recomendaciones a nivel predial
son: tamaño de predio, sistema de producción, diversidad de comunidades vegetales, superficie que
ocupa el palmar y su densidad.
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Como productos adicionales de este proyecto se elabora un manual de campo para el
reconocimiento de las principales especies vegetales de la región del palmar, con descripciones y
fotografías.
DIVERSIDAD ENTRE Y DENTRO DE POBLACIONES DEL PALMAR.
Con el objetivo de establecer sitios o poblaciones prioritarias para la conservación del
palmar, se estudia la diversidad fenotípica entre y dentro de sitios o poblaciones. A la fecha se ha
trabajado especialmente con características de los frutos. Se trata de establecer si existen sitios con
mayor diversidad que otros o si existen sitios con diversidad “única”, o por el contrario si se trata de
una única gran población sin subpoblaciones. Esta información resulta de suma utilidad para el
establecimiento y diseño de reservas genéticas.
Los avances realizados han mostrado la diversidad existente entre las dos grandes
concentraciones de palmar en Uruguay, Castillos y San Luis, ambas en el departamento de Rocha,
pero separados geográficamente por la Laguna Negra y áreas de bañados.
También se destaca la importante diversidad encontrada en cada sitio o población, típico de
las poblaciones de especies alógamas.
BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y CITOGENÉTICA DE LA PALMA BUTIÁ.
El conocimiento del sistema de reproducción de las plantas es fundamental tanto por sus
efectos sobre la diversidad genética como por su aplicación a la producción, en particular la
producción de miel.
Se han obtenido avances en la descripción morfológica y fenológica de la floración,
confirmándose la presencia de protandria a nivel de la inflorescencia, sin superposición de la antesis
masculina y femenina. Sin embargo, resta aún investigar la existencia de posible geitonogamia.
Con relación a la polinización se han realizado observaciones de la presencia de insectos
(himenópteros, dípteros y coleópteros), pero restan realizar trabajos que permitan establecer
claramente el modo prevalente de polinización.
Los trabajos de citogenética han permitido establecer el número de cromosomas de la especie,
describir su cariotipo, estudiar la organización genómica estructural y determinar el contenido de
ADN 2C por citometría de flujo. Estas investigaciones han permitido avanzar en el conocimiento
de las relaciones evolutivas entre las especies del género Butia presentes en Uruguay y con Syagrus
romanzoffiana, especie emparentada.
APROVECHAMIENTO AGROALIMENTARIO DEL BUTIÁ.
Este proyecto es liderado por el LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) y tiene
como objetivo general promover el desarrollo local sostenible en la zona este del Uruguay a través
de la innovación y mejora de productos vinculados al fruto del butiá.
Los productos artesanales tradicionales derivados del butiá, como los licores, mermeladas
y salsas, son reconocidos como importantes valores culturales asociados al palmar. Esta producción
se realiza a nivel familiar y es muy variable en términos de volúmenes y calidad de productos.
Algunos emprendimientos, como Caseras de India Muerta y El Brocal, han logrado desarrollar
nuevos productos y mejorar la calidad de los mismos, con el consecuente incremento en los ingresos
recibidos.
En el proyecto se propone innovar en 12 productos, desarrollar 4 prototipos de equipos
adaptados para el procesamiento de los frutos, realizar la evaluación sensorial de los productos,
caracterizar el valor nutricional y establecer los criterios de cosecha sostenible del butiá, de modo
de no afectar la regeneración del palmar.
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SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y APOYO A INICIATIVAS LOCALES.
Se han realizado diversas actividades de seminarios y talleres dirigidas a productores,
gobierno local, ONGs y estudiantes, tanto para sensibilizar sobre la problemática del palmar como
para difundir los proyectos y actividades que se vienen realizando. La edición de folletos, la
participación en la feria del butiá, en el jurado del concurso de poesías sobre el palmar realizado
entre escolares de Rocha, en entrevistas a radios, prensa escrita y televisa, y la realización del
documental “Butiá. Las voces del palmar”; forman parte de la estrategia de vinculación con los
actores locales y de lograr su participación activa en los planes de conservación.
En el marco de actividades con la comunidad se apoya el proyecto de la ONG Grupo
Palmar que consiste en el establecimiento de un vivero de palmas para reintroducir al palmar de
butiá. La propuesta consiste en establecer acuerdos entre el vivero y productores agropecuarios
para producir palmas obtenidas de semillas cosechadas en sus propios predios, que luego el productor
transplantará y cuidará.
APOYO A LOS PROGRAMAS
DEPARTAMENTALES.

INSTITUCIONALES

NACIONALES

Y

En la actualidad, en el marco del Proyecto de Producción Responsable (PPR) del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, se están llevando a cabo experiencias de conservación del palmar,
a escala comercial en predios de productores. En los mismos se ha implementado en áreas de entre
5 y 10 hectáreas el sistema de pastoreo con exclusión invernal y pastoreo continuo el resto del año.
También se coordina el proyecto “Área prioritaria Laguna de Castillos y Palmar de Butiá”
(PPR) que es ejecutado por la Facultad de Agronomía y la ONG Vida Silvestre. El objetivo central
de este proyecto es generar una serie de proyectos demostrativos de utilización sostenible de la
biodiversidad en acuerdo con los productores de Castillos.
Recientemente se han iniciado las primeras tratativas para elaborar una propuesta de Área
Protegida del Palmar de Castillos a ser presentada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente.
OTRAS PROPUESTAS
Existen otras propuestas en el debe. Entre ellas se destaca la integración de los planes de
conservación del palmar con los planes de conservación de los cerritos de indios, importante valor
patrimonial de las tierras del este.
También las proyectos de cría de animales silvestres en el palmar, en particular de ñandúes,
se espera puedan implementarse en el corto plazo.
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TÉCNICAS DE MANEJO DE SEMENTES PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE
BUTIAZEIRO
SCHLINDWEIN, G.
Fepagro Sede / PPG-Ecologia / UFRGS, Porto Alegre, RS. E.mail: gilson-schlindwein@fepagro.rs.gov.br

O butiazeiro (Butia capitata) é uma palmeira com distribuição concentrada nas zonas
litorâneas do Sul do Brasil nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estendendo-se até o
Uruguai (MATTOS, 1977). Seus frutos são dispersos do verão até o início do outono. Suas sementes
ficam confinadas dentro de uma estrutura lenhosa (endocarpo) e apresentam dormência. A baixa
germinação e o longo período de emergência resultante deste processo, combinadas com seu
crescimento lento nos estágios iniciais de desenvolvimento, dificultam a produção de mudas. Assim,
grande parte das “mudas” desta espécie acaba sendo obtida pela remoção destes indivíduos do seu
ambiente natural, muitas vezes de áreas onde ainda existe regeneração. Esta atividade é exercida
amplamente e de forma ilegal, pois não segue nenhum critério previsto em planos de manejo como
exige a legislação ambiental. Por outro lado, a demanda por mudas desta palmeira é grande, sendo
que grandes floriculturas garantem seu abastecimento no comércio de plantas ornamentais e nos
projetos de paisagismo sem o controle de origem.
Outra forma de exploração do butiazeiro se dá através da colheita de seus frutos, que durante
o período de frutificação, são extraídos das plantas em suas áreas naturais e oferecidos no comércio
informal às margens das rodovias. Em menor escala, algumas agroindústrias de base familiar vêm
processando os frutos para produção e venda de sucos, sorvetes e geléias. Deste modo, o uso do
fruto, aliado ao aproveitamento das sementes para produção de mudas, poderia atender dois segmentos
produtivos, incrementando a renda destes produtores. Além do comércio, as mudas poderiam ser
utilizadas para ampliação de áreas extrativistas, além de permitir, de forma preliminar, a seleção de
indivíduos com maior qualidade e produtividade de frutos.
Sem dúvida, a maior contribuição na elaboração de técnicas de produção de mudas de
butiazeiro seria o aspecto ambiental, pois reduziria os impactos do extrativismo, tanto de suas plantas,
quanto de seus frutos em áreas naturais. Além disso, as mudas do butiazeiro se tornariam acessíveis
em viveiros destinados a sua conservação, como medidas de reposição e compensação florestal, e
recuperação de áreas degradadas. Assim, técnicas de propagação do butiazeiro são de extrema
relevância para o desenvolvimento de programas de manejo e preservação da espécie e manutenção
das suas formações. Para que isto seja concretizado, os maiores obstáculos são os problemas já
mencionados, envolvendo sua propagação, que até o momento depende exclusivamente da
germinação de suas sementes.
A partir das dificuldades citadas, e num contexto mais amplo em que abrange problemas de
regeneração natural da espécie em áreas com manejo agrícola, estão sendo desenvolvidas ações que
contribuam para o conhecimento dos mecanismos de dormência das sementes e os fatores ambientais
envolvidos com a germinação da espécie. Assim, algumas respostas sobre este tema vêm sendo
elaboradas através de experimentos em laboratório e a campo, somados ao resgate do conhecimento
empírico de produtores rurais nas regiões de manejo com esta espécie. Uma visão integrada destes
dados será utilizada como ferramenta para uma breve síntese sobre a sua aplicação na elaboração de
técnicas de propagação do butiazeiro.
Testes de Laboratório - Resultados obtidos a partir de regimes com alta temperatura
mostraram-se promissores na quebra da dormência desta espécie. Em ambiente controlado, a
passagem por períodos entre 20 e 30 dias a 40°C depois das sementes serem hidratadas em areia
úmida (estratificação com calor ou pré-calor) seguidos por uma redução para 30°C foram prérequisitos para acelerar e homogeneizar a germinação. Seguindo estes tratamentos, as sementes
concentraram sua germinação num período entre 10 e 45 dias, com alguns lotes chegando a 100%
de germinação. Quando as temperaturas foram mantidas constantes a 30°C ou 40°C a germinação
foi nula após 70 dias na maioria dos lotes avaliados. Os resultados obtidos com período de pré-calor
corroboram com os dados encontrados por Carpenter (1988). No entanto, outro estudo elaborado
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por Broschat (1998) não comprovou a eficiência deste método, relacionando a dormência a um
fator físico imposto pelo endocarpo. Estes autores avaliaram lotes de diásporos desta palmeira obtidos
em áreas cultivadas na região Sul dos Estados Unidos. Avaliações sistemáticas mostraram que outros
fatores interferem no grau de respostas das sementes ao regime de pré-calor. Assim, este método
foi menos eficiente em lotes recém colhidos comparados com lotes armazenados por mais de dois
meses. O grau de resposta ao tratamento de pré-calor também se mostrou variável entre lotes (árvore)
e o teor de umidade dos diásporos. A redução do teor de água dos diásporos após a coleta de 17%
para valores próximos a 10% antes do pré-calor maximizou o efeito deste tratamento sobre os
índices de germinação de alguns lotes. A restrição ou excesso de umidade durante a estratificação
em areia úmida reduziram drasticamente os efeitos do pré-calor. A interação entre umidade e précalor foi também reportada por Rees (1961) em diásporos de dendezeiro (Elaeis guineensis), outra
palmeira que demonstrou requerer para quebra de dormência, temperaturas de 40°C em limites de
umidade e período específico.
Testes a campo - Avaliações feitas a campo mostraram que o butiazeiro mantém sementes
viáveis semeadas após dois anos. Sua germinação apresentou uma influência sazonal, concentrandose nos períodos entre o verão e o outono em anos seguintes a sua dispersão. A ocorrência de
germinação nestes ambientes depende da condição microclimática e de solo relacionados com a
estrutura de micro-habitats, determinando sua ocorrência a partir do verão seguinte, ou após o
segundo verão. A germinação foi favorecida em áreas onde as temperaturas máximas do solo durante
o verão estiveram num intervalo entre 36 e 39°C e protegidas de eventos prolongados de déficit
hídrico. Em ambientes enquadrados por estas condições microclimáticas a germinação foi
correlacionada de forma positiva e linear com a temperatura. Isto sugere que a espécie adote uma
estratégia de germinação que favoreça seu estabelecimento em condições mais favoráveis encontradas
a partir deste período. No entanto, espécies que dispõem desta estratégia sazonal ou que a liberação
da dormência responda ao estímulo de pré-calor, são citadas em regiões de semi-árido (HOYLE et
al, 2008; MEYER & KITCHEN, 1992). Condição climática distinta da situação atual onde se
distribuem os palmares de B. capitata, mas que poderia da mesma forma evitar a mortalidade de
plântulas com recrutamento em períodos eventuais de baixa disponibilidade hídrica.
Relato de uma experiência prática – Uma constatação prática, mostrando que o manejo
das sementes usando mudanças na condição de solo pode facilitar a germinação e resultar estantes
uniformes de plântulas para o suprimento de mudas foi constatada em uma visita feita numa
propriedade rural da região noroeste do Rio Grande do Sul. Nesta propriedade, o Sr. Walzumiro,
agricultor que mantém uma área com exemplares de Butia yatay e também colhe e processa alguns
cachos de frutos para produção de sucos, buscou a ampliação e renovação do seu bosque de
butiazeiros, aproveitando os caroços descartados para obter novas plantas. Para isto, após a extração
da polpa, manteve os diásporos com os restos de fibra e folhas na sombra, o que possivelmente
ajudou a manter a umidade durante a passagem do inverno. No mês de novembro, numa área destinada
ao cultivo de mandioca, estes caroços foram previamente semeados a lanço antes da passagem do
arado. Durante a visita em fevereiro pode se verificar que na área semeada havia um grande número
de plântulas de butiazeiro com poucos diásporos não germinados. Embora seja uma outra espécie
do gênero Butia, as dificuldades relatadas para produção de mudas em decorrência da sua dormência
são semelhantes às dificuldades para os butiazeiros de outras regiões. O número de plântulas obtido
nesta propriedade a partir deste manejo, onde as sementes saíram de uma condição de umidade e
temperaturas mais estáveis para um solo exposto a maiores amplitudes térmicas durante o início do
verão, revelou um comportamento coerente com os resultados de pesquisa.
A utilização deste método pode ser repetida ou adaptada para outras espécies de butiazeiros
em outras regiões com proposta de sistemas mais simples, no entanto, deve-se considerar o trabalho
requerido e o cuidado durante o momento da repicagem das áreas semeadas para embalagens de
mudas individuais. Também é necessária a certificação de que as mudas realmente sejam provenientes
de sistemas manejados para esta finalidade. Por outro lado, a utilização de sistemas mais sofisticados
em estruturas que disponham de estufas ou incubadoras com temperatura controlada, pode ser mais
efetivo e menos trabalhoso. No entanto, o uso destas tecnologias pode aumentar o custo de produção,
ou não estarem disponíveis em curto prazo aos pequenos viveiristas.
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A partir de resultados de pesquisa e de uma constatação prática, verifica-se que as sementes
do butiazeiro possuem um controle térmico que passa por eventos de alta temperatura no solo
(substrato) após seu plantio para que possa germinar. À medida que, estas condições são capazes de
concentrar boa parte da germinação dos diásporos num curto período, é possível que o manejo de
sementes seja uma prática viável em sistemas de produção de mudas sem a necessidade de processos
químicos ou mecânicos de quebra de dormência.
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SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA EM SEMENTES DE BUTIAZEIRO
FIOR, C.S.
Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul / Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da UFRGS

INTRODUÇÃO
Dentre os requisitos para o desenvolvimento econômico e social brasileiro, estão a
valorização e a apropriação do patrimônio genético silvestre. O domínio sobre aspectos reprodutivos,
preferências ambientais e conhecimento do potencial das espécies da flora nativa contribuem para
o desenvolvimento de sistemas de uso sustentável de plantas, inclusive para a contenção do iminente
processo de extinção de germoplasma. O conhecimento destes aspectos insere-se como uma
importante ferramenta, seja para evitar o extrativismo indiscriminado, através da conservação ex
situ, seja para subsidiar a manutenção dos genótipos nos locais de ocorrência natural.
O butiazeiro [Butia capitata (Mart.) Becc.], palmeira característica do Uruguai e do Brasil,
forma uma associação única no mundo por sua dimensão e densidade. Desenvolve-se
fundamentalmente sobre solos planos, inundáveis em épocas de chuvas, embora também seja possível
encontrá-lo em regiões serranas (CARDOSO, 1995). No Brasil, ocorre desde a Bahia até o Rio
Grande do Sul (HENDERSON et al. 1995, mencionado por SOBRAL et al. 2006).
Trabalhos recentes tem demonstrado o grande potencial dos frutos de B. capitata para
fabricação de inúmeros produtos pela agroindústria (BRACK et al., 2007; KINUPP, 2007;
TONIETTO et al., 2009). No entanto, avanços neste sentido são barrados pela falta de conhecimento
sobre a produção e manejo de mudas, critério essencial para produção comercial de frutos.
Desta forma, salienta-se a necessidade de investigar aspectos que subsidiem a propagação
comercial, como forma primordial de incentivar o cultivo destes genótipos a fim de viabilizar a
exploração econômica e, ao mesmo tempo, contribuir com a preservação da espécie, prevenindo o
extrativismo de plantas jovens.
INFORMAÇÕES DA LITERATURA SOBRE A PROPAGAÇÃO DE BUTIAZEIRO POR
SEMENTES
De acordo com Robinson (2002), para a maioria das palmeiras, alguns cuidados présemeadura possibilitaram melhores resultados na germinação, dentre eles: imersão em água para
acelerar a embebição; estratificação em temperatura baixa ou alta, imitando a condição de um banco
de sementes natural; escarificação, tanto pela imersão em ácido, corte ou lixamento do endocarpo;
e retirada das sementes dos frutos para eliminação de um possível inibidor natural da germinação.
Ainda, segundo este mesmo autor, o uso de ácido giberélico não teria efeito benéfico sobre a taxa de
germinação.
No caso de B. capitata, diversos trabalhos tem sido realizados buscando estratégias que
melhorem as taxas de germinação e diminuam o tempo da semeadura até a formação da plântula
(BROSCHAT, 1998; CARPENTER, 1988; SCHLINDWEIN et al., 2007). Contudo, os resultados
mais promissores obtidos até o presente, ainda não esclarecem as melhores condições metodológicas
para a germinação e formação de plântulas da espécie.
Algumas hipóteses foram levantadas, principalmente associando uma possível
impermeabilidade do endocarpo à baixa taxa de germinação de Butia spp. No entanto, trabalhos
demonstraram que a remoção do endocarpo antes da semeadura influencia muito pouco a taxa de
germinação (AQUINO et al. 2008; BROSCHAT, 1998;).
Outra hipótese para a ocorrência de um longo período desde a semeadura até a germinação
estaria relacionada à possível imaturidade do embrião no momento da maturação do fruto,
necessitando de um período pós-maturação para completar sua formação e viabilizar a germinação.
Esta também não parece ser uma hipótese provável, pois quando o embrião é isolado da semente e
estabelecido em meio de cultivo in vitro, sem qualquer fitorregulador, há formação de plântulas
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completas, em percentuais próximos a 90%, entre 25 e 50 dias após a incubação (CARPENTER,
1988; FIOR et al., 2004, 2008; WALDOW et al. 2007).
Os resultados encontrados por Schlindwein et al. (2007) e Carpenter (1988) sugerem a
necessidade de um período de temperaturas altas (próximas a 40ºC) para desencadear o processo de
germinação. Em ambiente natural, estas temperaturas só ocorrem sob incidência solar direta por,
pelo menos, algumas horas por dia, o que também é um fator determinante para a sobrevivência das
plântulas, pois se sabe que em ambiente natural, sob dossel de vegetação arbórea densa, as plântulas
de Butia não sobrevivem até a fase adulta. Portanto, a dormência das sementes pode estar relacionada
com características evolutivas associadas à necessidade de maior intensidade luminosa para o
desenvolvimento na fase juvenil.
Não foram encontrados na literatura científica trabalhos abordando a possível interferência
de tecidos da semente na germinação e desenvolvimento do embrião de Butia capitata.
Por isso, foram conduzidos experimentos no Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica do
Rio Grande do Sul, a fim de testar a hipótese de que as estruturas da semente, e não somente do
endocarpo, interferem na germinação de B. capitata. Tal hipótese foi formulada a partir de
observações de desenvolvimento de embriões in vitro, em trabalhos conduzidos pela equipe (FIOR
et al., 2004., 2008).
TRABALHOS CONDUZIDOS
Uma sequência de quatro experimentos foi conduzida utilizando-se diásporos de cinco
procedências (aqui descritas como acessos) sendo quatro do Rio Grande do Sul e uma de Minas
Gerais (Tabela 1).
Tabela 1: Informações sobre os acessos utilizados nos experimentos.
Acesso

Local de coleta

Data
coleta

da

ES
SM
SV
CH
MG

Encruzilhada do Sul, RS
Santa Maria, RS
Sta. Vitória do Palmar, RS
Chuí, RS
Lontra, MG

27/03/2008
01/03/2009
01/05/2009
02/05/2009
26/01/2010

Número
indivíduos
coletados
10
01
05
05
05

de

Teor de água dos diásporos no
momento da semeadura (%)
8,9
10,8
13,9
14,4
10,4

Em todos os acessos, frutos maduros foram coletados e imediatamente despolpados
manualmente, e os diásporos foram lavados em água corrente e secos à sombra, em local arejado
por 48h (Figura 1A).
Em seguida, foram acondicionados em embalagem de papel kraft. Durante o armazenamento,
os diásporos dos acessos SM, SV, CH e MG permaneceram sob condições de ambiente de laboratório.
Já o acesso ES, permaneceu em câmara-seca com temperatura e umidade relativa do ar constantes
em 17ºC e 45%, respectivamente.
Na data de cada semeadura, determinou-se o teor de água dos diásporos inteiros, pela
diferença percentual de massa após secagem a 105ºC, por 24h com cinco repetições de 10 gramas
(BRASIL, 1992) (Tabela 1).
Quando utilizadas sementes isoladas, a retirada das mesmas foi realizada através da quebra
do endocarpo em um torno de bancada, utilizando-se somente as sementes que permaneciam íntegras,
sem qualquer lesão (Figura 1B).
No momento da semeadura, procedeu-se a desinfestação dos diásporos, ou das sementes
isoladas, dependendo do tratamento, através da imersão por 1 minuto em álcool 70%, seguida de 20
minutos em hipoclorito de sódio a 2% de cloro ativo, com posterior lavagem por três vezes em água
destilada.
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GERMINAÇÃO IN VITRO COM TRÊS NÍVEIS DE ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA DAS
SEMENTES
Para este experimento foram utilizadas sementes dos acessos ES e MG, previamente isoladas
dos endocarpos. Logo após a desinfestação, em câmara de fluxo de ar laminar estéril, as sementes
foram distribuídas aleatoriamente nos seguintes tratamentos: I- sementes íntegras, sem escarificação
(SNE) (Figura 1C); II – com uma lâmina de bisturi realizou-se um pequeno corte no opérculo da
cavidade embrionária, de forma a exibir parte do botão germinativo (SAP); e III – Semelhante ao
tratamento SAP, porém com abertura total da cavidade embrionária de maneira a possibilitar o livre
crescimento do embrião, sem qualquer barreira mecânica (SAT) (Figura 1D). Após este procedimento
as sementes foram estabelecidas em frascos de volume 200 mL, contendo 30 mL de meio de cultivo
Murashige & Skoog (1962), 3% de sacarose, pH 5,8, gelificado com 0,8% de ágar. Cada frasco foi
considerado uma repetição. Todo o material permaneceu em sala climatizada, com temperatura de
25±2°C e irradiância de 2500 Lux (lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W).
Conforme os resultados, a abertura da cavidade embrionária pela retirada do opérculo
facilitou significativamente a germinação, tanto a abertura parcial (SAP), como, principalmente, a
abertura total (SAT). No tratamento SAT, foi possível verificar início da germinação a partir do
segundo dia após o estabelecimento. As sementes não escarificadas apresentaram índices de
germinação extremamente baixos, independente do acesso (média de 9%). Contudo, a retirada parcial
do opérculo parece não ser suficiente para a máxima germinação, pois no tratamento SAT verificouse índices acima de 90% (média de ambos os acessos), com tempo médio de 10 dias.
Também no tratamento SAT, a grande maioria das sementes germinadas (93%) formou
plântulas, com tempo médio de 29 dias.
O tratamento SAP, apesar de apresentar taxas de germinação inferiores ao SAT, também
viabilizou maior taxa de germinação (média de 46%) e formação de plântulas, se comparado ao
tratamento SNE.
Apesar de os acessos representarem populações bem distantes, geograficamente, os
resultados foram bastante semelhantes entre si, pois as únicas diferenças identificadas foram no
tempo médio e índice de velocidade de formação das plântulas, o que pode ter ocorrido em função
da temperatura de incubação, uma vez que são plantas, aparentemente, adaptadas a ambientes com
temperaturas ambientais distintas.

GERMINAÇÃO IN VIVO DE SEMENTES ESCARIFICADAS PELO MÉTODO DE
ABERTURA DA CAVIDADE EMBRIONÁRIA
Diante do resultado obtido no teste anterior, realizou-se um experimento para verificar a
eficiência do tratamento de escarificação na germinação e formação de plântulas em ambiente in
vivo.
Foram utilizadas sementes dos acessos SM, SV, CH e ES. Utilizou-se somente o
procedimento de escarificação com retirada total do opérculo da cavidade embrionária (SAT).
O ambiente utilizado foi um germinador tipo mangelsdorf com temperatura regulada em
25°C. Como unidades experimentais foram utilizadas caixas de polietileno, tipo gerbox, preenchidas
com 150 mL de areia média esterilizada, pré-umedecida a 12% com água destilada. Em cada caixa
foram estabelecidas 25 sementes, sobre a areia.
Os resultados mostraram não haver diferença no percentual de germinação, bem como do
número de plântulas formadas em relação às sementes germinadas, para os acessos das diferentes
procedências. O percentual de germinação médio dos acessos foi de 90% (Figura 1E). Este percentual
é muito semelhante ao resultado da germinação in vitro, o que permite inferir que o procedimento
de escarificação SAT também é eficiente em ambiente in vivo.
O tempo médio de germinação variou de 9 dias, para os acessos SV, CH e ES, e 24 dias para
SM, contudo, o índice de velocidade não foi diferente entre os acessos. Estes resultados indicam
que, embora algumas sementes do acesso SM tenham demorado mais tempo para germinar, a grande
maioria germinou em tempo semelhante aos demais acessos.
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Do total de sementes germinadas, 66,7% formaram plântulas completas, com tempo médio
de 30 dias, sem diferença significativa entre os acessos (Figura 1F).
COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES MÉTODOS DE SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA
NA EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS EM CASA DE VEGETAÇÃO.
Diante da constatação do efeito positivo da retirada do opérculo da cavidade embrionária
na germinação e emergência de plântulas em ambiente in vitro e em germinador, realizou-se um
terceiro experimento com o objetivo de comparar este método de superação de dormência com
outros descritos na literatura.
Foram utilizados diásporos do acesso SM e o experimento constituiu-se de quatro
tratamentos: SNE: sementes isoladas dos endocarpos, sem tratamento de escarificação; SAT: sementes
isoladas dos endocarpos, escarificadas pelo método de abertura total da cavidade embrionária; D.
18h: diásporos inteiros, íntegros, mantidos submersos por 18 horas em água destilada, sobre bancada
de laboratório, temperatura ambiente entre 23 e 27°C, e semeados logo a seguir; e D. 3 sem. a
40°C: diásporos inteiros, íntegros, com tratamento pré-semeadura de 3 semanas, entre areia média
umedecida a 12% com água destilada, em caixas gerbox fechadas com parafilme de PVC esticável,
em estufa elétrica com temperatura constante de 40°C.
A fim de melhor comparar os métodos de superação de dormência utilizados nos tratamentos
D.18h e D. 3 sem. a 40°C, previamente ao estabelecimento do experimento foi quantificado o
número de sementes íntegras contidas em cada diásporo através da contagem após abertura cuidadosa
dos mesmos em um torno de bancada. Para tanto, foram utilizadas quatro repetições de 40 diásporos,
sendo considerada a média aritmética como o número de sementes íntegras por diásporo (1,82).
A semeadura foi realizada em bandejas de polietileno pretas, preenchidas com uma camada
de, aproximadamente, 6 cm de substrato composto por duas partes de fibra de mesocarpo de coco,
triturada fina (pó-de-coco), e uma parte de areia média lavada (proporções volumétricas).
Após a semeadura o material foi mantido em casa de vegetação coberta por telha transparente
(fibra-de-vidro) e sombreada internamente por tela de polietileno, com intensidade luminosa, ao
nível das bancadas, de 25% da intensidade solar.
A semeadura foi realizada no mês de abril de 2009 e as avaliações se estenderam até início
de julho de 2010.
A temperatura interna da casa de vegetação foi monitorada durante parte dos períodos de
temperaturas mais elevadas e verificou-se que, em relação à temperatura externa, sua variação foi
de, no máximo, 4,5 graus acima, variando, nos meses mais quentes, de 18°C (extrema inferior) a
42,6°C (extrema superior).
No tratamento com abertura total da cavidade embrionária (SAT), a emergência das plântulas
iniciou aos 24 dias após a semeadura, sendo que a emergência total foi de 72%, com tempo médio
de 56 dias. O percentual de emergência das sementes cujos diásporos foram embebidos por 18h
antes da semeadura foi igualmente alto, no entanto, o tempo médio foi bem superior (323 dias). No
tratamento com pré-semeadura de 3 semanas a 40ºC, verificou-se um comportamento intermediário,
tanto no percentual de emergência, como no tempo médio. No tratamento com sementes isoladas,
porém não escarificadas (SNE), o percentual de emergência foi semelhante ao D. 3 sem. a 40°C,
porém com tempo médio bem superior.
Comparando-se os dados de emergência dos tratamentos SNE e D. 18h, com as temperaturas
ambientais do período, percebe-se que mais plântulas emergiram após a elevação das temperaturas
máximas, o que não ocorreu com o tratamento D. 3 sem. a 40°C. Estes resultados mostram que a
elevação da temperatura antes ou durante a germinação tem efeito semelhante ao proporcionado
com a abertura da cavidade embrionária.
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Figura 1: Aspectos morfológicos de diásporos e sementes, e germinação de Butia capitata. A:
diásporos; B: sementes isoladas dos endocarpos (end=endocarpo, se= semente); C: sementes de
quatro acessos (op= opérculo da cavidade embrionária); D: corte longitudinal de uma semente.
(en= endosperma, ce= cavidade embrionária, em= embrião, or= cavidade embrionária com opérculo
totalmente removido); E: sementes em germinação; e F: plântula completa (se= semente, pc= pecíolo
cotiledonar, pf= primeira folha, ra= raiz).
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO APÓS SUPERAÇÃO DE
DORMÊNCIA PELA ABERTURA DA CAVIDADE EMBRIONÁRIA
Num terceiro experimento, testou-se o efeito de dois regimes térmicos na germinação de
sementes escarificadas através da remoção total do opérculo da cavidade embrionária. Para tanto,
foram utilizadas sementes dos acessos SM, previamente isoladas dos endocarpos.
Os regimes térmicos foram 25°C constantes e 20-30°C alternados, (16-8h, respectivamente),
em germinadores tipo mangelsdorf, com iluminação constante (200 Lux emitidos por lâmpadas
fluorescentes tubulares de 32W). Como unidades experimentais foram utilizadas caixas de polietileno,
tipo gerbox, preenchidas com 150 mL de areia média esterilizada, pré-umedecida a 12% com água
destilada. Em cada caixa, foram estabelecidas 25 sementes, sobre a areia.
De acordo com a análise dos resultados, as diferenças entre os tratamentos ocorreram apenas
entre o tempo médio e o índice de velocidade de formação das plântulas, apresentando melhor
resultado o regime térmico com temperatura alternada 20-30°C.
Apesar de o percentual de germinação ter sido elevado e o tempo médio relativamente
curto (média de 86,5% e 20 dias, respectivamente), muitos embriões não sobreviveram até a fase de
plântula. Possivelmente pela presença de fungos que se desenvolveram sobre algumas sementes na
fase posterior à germinação. Contudo, este efeito foi semelhante em ambos os regimes térmicos,
sem diferença estatística entre eles (média de 57,3% de plântulas sobre o número de sementes
germinadas).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A retirada do opérculo da cavidade embrionária como tratamento de superação de dormência
de sementes de B. capitata mostrou-se extremamente eficiente para viabilizar a rápida germinação
da espécie. Em todos os testes, os percentuais de germinação foram, em média, superiores a 85%.
A hipótese de que as sementes desta espécie apresentam dormência relacionada ao embrião,
não se comprova pelos resultados deste trabalho. Pelo que se pôde concluir, a dormência está
relacionada com a barreira mecânica imposta pelos tecidos da semente, na região do opérculo,
dificultando o desenvolvimento do embrião na fase de germinação. Caracteriza-se, portanto, como
dormência exógena mecânica, conforme a descrição de Baskin & Baskin (1998).
Comparando estes resultados com os tratamentos de superação de dormência descritos por
Schlindwein et al. (2007) e Carpenter (1988), percebem-se semelhanças entre os resultados no que
condiz aos percentuais de germinação e emergência, no entanto, no presente trabalho, foram
constatados tempos médios de germinação significativamente reduzidos. Segundo sugerem os
resultados desses autores, a temperatura elevada na fase de pré-germinação seria determinante para
o desencadeamento do processo germinativo. Associando esses resultados aos do presente trabalho,
há indícios de que as temperaturas elevadas, nesta fase, favorecem a degradação dos tecidos que
compõe o opérculo da cavidade embrionária, permitindo, dessa forma, o desenvolvimento do embrião,
e, consequentemente, a sua germinação.
Contudo, o método de abertura mecânica do opérculo é um processo extremamente
trabalhoso, o que oneraria muito um sistema de produção comercial de mudas. Como alternativa,
estão sendo desenvolvidos trabalhos com o objetivo de testar a remoção do opérculo por agentes
químicos, sem o isolamento das sementes dos endocarpos, o que facilitaria o processo e dispensaria
várias etapas, desonerando uma possível produção de mudas.
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O padrão de doenças sofreu uma grande variação nos últimos anos. No período anterior à
década de 50 as principais doenças que insidiam sobre a população eram as infecto-contagiosas,
sendo estas responsáveis por mais de 40% dos óbitos e as doenças crônicas não transmissíveis
responsáveis por menos de 25% dos óbitos. Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis
respondem por mais de 60% dos óbitos e as infecto-contagiosas por menos de 10%. Esta mudança
se deu por diversos fatores, dentre eles estão a redução da mortalidade e fecundidade; aumento na
expectativa de vida e, consequentemente, no número de idosos; redução no consumo de alimentos
saudáveis; aumento do consumo de alimentos processados ricos em açúcares e gorduras.
O número de novos casos de câncer, assim como outras doenças crônicas não-degenerativas
cresce a cada ano no Brasil e no mundo. As perspectivas para a próxima década não são nada
favoráveis. As fontes de substâncias carcinogênicas encontradas nos alimentos e no ambiente são
inúmeras, como micotoxinas encontradas em amendoim, milho, nozes, arroz; nitrosaminas;
conservantes encontrados nas carnes, como os embutidos de salsicha, presunto, mortadela; conservas
e picles; hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) provenientes de fontes naturais (queimadas
e vulcões) e da poluição ambiental e de alguns processamentos como a defumação, secagem e a
torrefação; produtos derivados da queima de aminoácidos (aminas heterocíclicas aromáticas) como
no ato de grelhar alimentos (carnes vermelhas, frango e peixe) e fritar; aditivos alimentares como os
conservantes, corantes, reforçador de sabor; e os produtos químicos utilizados nos controles
fitossanitários.
Muitas evidências demonstram uma relação positiva entre o consumo de frutas e hortaliças
e os benefícios à saúde, sendo que um elevado percentual das mortes causadas por doenças crônicas
não transmissíveis poderia ser prevenido com mudanças nos hábitos alimentares. A proteção
promovida pelas frutas e hortaliças contra estas doenças são atribuídas ao teor de compostos
antioxidantes. Antioxidantes são substâncias que podem proteger as células do corpo dos danos
causados por radicais livres, que são altamente reativos e podem levar ao aparecimento de doenças
crônicas não transmissíveis. Algumas frutas nativas são ricas em substâncias com características
antioxidantes. Estas substâncias são produzidas naturalmente pela planta e são também chamadas
de fitoquímicos, compostos bioativos, metabólitos secundário ou compostos secundários. Estas
substâncias também contribuem com outras características que são muito importante como sabor,
aroma e cor das frutas.
A planta, chamada popularmente de butiá, é uma espécie nativa da Argentina, Uruguai,
Paraguai e Brasil. No Brasil tem ocorrência natural no Sudeste, nos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Os frutos do butiá são comestíveis e bastante
apreciados pelas populações locais, que os consomem ao natural ou na forma de licores, geléias ou
doces. Estudos recentes revelam que compostos fenólicos estão presentes nos frutos do butiá. Estes
compostos merecem atenção por apresentarem atividade antioxidante, por prevenirem doenças
cardiovasculares e reduzirem o risco de câncer.
Alguns compostos fenólicos foram identificados em butiá através do processo de extração
com fluido supercrítico (EFS) e análise em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Foram
identificados cinco compostos majoritários, sendo eles, o ácido clorogênico, o ácido ferúlico, a
rutina, a quercetina e o canferol. Uma das formas de manter o butiá em condições de consumo in
natura após a colheita é o armazenamento refrigerado. Esta forma de armazenamento, utilizando
temperaturas em torno de 0 (zero) graus aumenta os teores de compostos fenólicos nas frutas.
Ainda, a coloração das frutas influência no teor destes compostos, sendo encontrado teores superiores
em butiás de coloração avermelhada quando comparado aos butiás de coloração amarela. Não há
diferença significativa nos teores de compostos fenólicos quando comparado frutas inteiras e polpa
de butiá.
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O teor de vitamina C em butiá é considerado elevado, sendo este superior a diversas frutas
nativas ou exóticas, como goiaba, kiwi, laranja, uva, banana, pêssego, pitanga, jaboticaba e gabiroba.
O teor de carotenóides em butiá é superior ao encontrado em algumas pequenas frutas como o
mirtilo, a amora-preta, o morango e a framboesa. Não existe grande variação no teor de carotenóides
entre populações de butiá, mas existe variação dentro de cada população. O mesmo acontece para
ácido ascórbico.
O teor de proteína em frutos maduros de butiá é em torno de 4,14% e os minerais Ca, Mg,
Mn, P, Fe, Na, K, Cu, Zn, S e B também foram encontrados. Destaque especial deve ser dado ao K,
pois os teores encontrados em butiá são considerados elevados. Na polpa de butiá os teores de todos
os minerais são reduzidos.
Extratos de butiá também foram avaliados quanto ao poder de redução do radical DPPH•,
pelo método IC50. O método fornece a quantidade necessária de extrato para varrer 50% do radial.
Extratos com altas concentrações de compostos fenólicos totais apresentam maior atividade
antioxidante. Frutos de butiá armazenados a 0 (zero) graus não se observa variação na atividade
antioxidante durante um período de armazenamento de 6 semanas.
A polpa de butiá, se comparada com outras frutas normalmente consumidas, apresenta
elevado teor de óleo (2,5%), de fibra dietética (7,0%), de pró-vitamina A, de vitamina C, de compostos
fenólicos e de potássio, apresentando elevado potencial para enriquecer a alimentação da população,
especialmente como fonte de fibras, pró-vitamina A, vitamina C e potássio.
Em conclusão, o consumo de, pelo menos, cinco porções de frutas e hortaliças diariamente
é recomendado. Frutas nativas, como é o caso do butiá, são boas opções para integrar uma alimentação
saudável pelo elevado valor nutricional, respaldando a importância cultural da espécie e valorizando
a manutenção da sua variabilidade.
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PROCESSAMENTO DE BUTIÁ
KROLOW, A.C.R.
Embrapa Clima Temperado, BR 396, caixa postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS. E.mail: ana.krolow@cpact.embrapa.br

No Rio Grande do Sul ocorrem cinco espécies do gênero Butia: B. capitata, B. eriospatha,
B. odorata, B. paraguayensis e B. yatay (ROSSATO, 2007), todas elas denominadas popularmente
como butiá ou butiazeiros. As palmeiras do gênero Butia destacam-se pelo potencial ornamental e
alimentício.
eus frutos são utilizados na preparação de doces, geléias, sucos, sorvetes e licores (Figura
1). Além disso, compostos funcionais encontrados na polpa dos frutos, como a vitamina C e os
carotenóides, ambos com ação antioxidante, atuam inibindo o início ou a propagação das reações
de oxidação. As amêndoas produzem óleos de boa qualidade que podem ser utilizados em diferentes
setores da indústria, como alimentícia, farmacêutica ou cosmética (ROSSATO, 2007).

Figura 1: Alguns produtos processados
de butiá. Foto: Ana Cristina Krolow

Figura 2: Frutas de butiá no cacho. Foto: Ana
Cristina Krolow

Rossato et al. (2007) e Valli (2008) resgataram o conhecimento popular existente no Rio
Grande do Sul a respeito da palmeira de butiá, com enfoque para os usos da planta, dos frutos, do
estipe e da folha, assim como informações referentes à origem, à história, ao cultivo e ao manejo da
planta. O levantamento etnobotânico evidenciou que a interação das pessoas com o butiá é
estabelecida desde a infância, havendo uma relação de afeto e respeito ao butiazeiro nas comunidades
visitadas. Foi verificada a utilização dos frutos de butiazeiros para a produção de diversos tipos de
alimentos e bebidas (geléias, sorvetes, bombons, mousses, sucos e licores). A produção de sucos e
licores a partir da polpa do fruto de butiá já é utilizada em alguns locais como fonte de renda para a
população, e esta alternativa de geração de renda pode ser ampliada com o desenvolvimento de
novos produtos a partir dos frutos, das amêndoas e das fibras das folhas desta palmeira.
Apesar dos frutos de butiá (Figura 2) serem tradicionalmente consumidos pela população
que habita o Bioma Pampa, há carência de trabalhos que visem a agregação de valor e o manejo
sustentável, investigando novos formas de processamento e conservação da polpa dos frutos,
quantificando o teor de carotenóides e de vitamina C, e avaliando a regeneração das populações
remanescentes.
Devido ao grande número de frutas nativas que não recebem nenhum tipo de processamento
pós-colheita, e que, portanto têm um tempo de vida extremamente curto, surge a necessidade do
desenvolvimento de tecnologias adequadas visando ao melhor aproveitamento destas.
A transformação das frutas em polpa congelada, para ser utilizada como matéria prima em
indústrias, é uma alternativa ao consumo in natura e uma forma de aproveitamento integral das
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frutas na época da safra, podendo-se armazená-las e reprocessá-las no período mais propício
(HOFFMANN et al., 1997). O processamento de polpas é uma atividade agroindustrial importante
na medida em que agrega valor econômico à fruta, evitando desperdícios e minimizando perdas que
podem ocorrer durante a comercialização do produto in natura, além de possibilitar ao produtor
uma alternativa na utilização das frutas.
Tonietto, Schlindwein e Tonietto (2008) avaliaram as características químicas e o rendimento
da polpa das frutas do butiazeiro. Eles trabalharam com frutas de plantas localizadas em Tapes e
Barra do Ribeiro, RS, Brasil. Colheram cachos no período de março a abril de 2008, quando tomaram
como amostra 50 frutas de cada cacho, tendo como ponto de colheita a existência de frutas ao solo
(Figura 3). As 50 frutas foram pesadas e despolpadas em despolpadeira semi-industrial, com peneira
1,5 mm e foi obtido o rendimento industrial da polpa para cada planta, expresso em porcentagem.
Também foi determinada a fibra bruta, o pH, os sólidos solúveis totais, em °Brix (SST) e a acidez
total titulável, em % de ácido cítrico (ATT). Eles observaram que não houve diferença estatística
para o pH, cuja média foi de 2,97. Nas variáveis SST e ATT verificaram que há variação entre as
plantas amostradas, variando entre 10,02 e 16°Brix e entre 1,46 e 2,42%, respectivamente.
Estes autores citam que Magro et al. (2006) avaliando as características químicas de frutas
de Butia eriospatha, obtiveram 6,4°Brix e 2,20% para amostras coletadas no Paraná, e 7,7°Brix e
1,71% para amostras de Santa Catarina; enquanto Amarante e Megguer (2008), também estudando
B. eriospatha, encontraram 9,5°Brix e 1,71%.
Neste trabalho, Tonietto, Schlindwein e Tonietto (2008) compararam os valores obtidos em
trabalhos anteriores e inferiram que as frutas de Butia capitata apresentam sabor mais doce que a
Butia eriospatha. Ao processar mecanicamente as frutas, os autores observaram que o rendimento
de polpa (RI) cai entre 19,56 e 30,58%, devido ao resíduo gerado. Um fator que poderia gerar
diferença entre os rendimentos de polpa semi-industriais é o teor de fibra, no entanto observa-se
que não há diferença entre as amostras utilizadas, cujo teor ficou, em média, 12,46.
Eles concluem que, pela amostragem realizada, os padrões mínimos de identidade e
qualidade de polpa de Butia capitata apresentam os valores de °Brix mínimo 10; pH mínimo 2,8 e
acidez mínima 1,5; teor de fibras não apresentou importância significativa para a diferenciação de
rendimento de polpa entre amostras e o rendimento industrial médio para polpa de butiá foi de
51,73%.

Figura 3: Identificação de ponto de coleta (frutas ao chão). Foto: Ana Cristina Krolow

A polpa pasteurizada de butiá (Figura 4) pode ser usada para a elaboração de sorvetes
(Figura 5), iogurtes, tortas, bombons, sucos, etc.
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Figura 4: Polpa pasteurizada de butiá. Foto: Ana Cristina Krolow

Figura 5: Sorvete de butiá. Foto: Ana Cristina Krolow
Para o processamento de geleia de butiá, é de grande importância controlar o tempo e
temperatura de cocção, pois o aquecimento prolongado pode causar alterações de sabor, cor, inversão
excessiva da sacarose e hidrólise da pectina, dificultando a formação do gel.
Mesmo adicionando pectina à polpa para elaboração da geleia, o excesso de acidez pode
hidrolisar a pectina adicionada (Figura 6). Uma forma de reduzir este problema, ou seja, a hidrólise
da pectina é através da adição de neutralizantes, haja vista o pH e acidez elevada do butiá. Esta
neutralização pode ser realizada através da adição de bicarbonato de sódio em quantidade suficiente
para elevar o pH inicial de forma que, ao final do processo de elaboração da geléia, este fique com
um pH adequado para a formação do gel, isto é, em torno de 3,3. Com o processo de neutralização
e adição de pectina, conseguimos obter uma geleia com cor próxima à natural do butiá e com
textura adequada de geleia, ou seja, semelhante à gelatina, conforme mostrado nas fotos (Figura 7)
abaixo.

Figura 6: Geleia de butiá com adição de pectina,
sem neutralização. Foto: Ana Cristina Krolow
Outro produto bastante procurado e, inclusive, já comercializado, é o suco de butiá (Figura
8). Este pode ser obtido a partir da polpa de butiá (congelada ou pasteurizada) ou por arraste de
vapor. Este método é considerado uma derivação do Método Welch, que consiste no aquecimento
da uva íntegra ou esmagada, de 60 até 90°C para extração da cor, separação do mosto e
engarrafamento a quente (RIZZON et al, 1998). O Método de Arraste de vapor é efetuado em
equipamento denominado “extrator de suco”, que consiste um recipiente cilíndrico e perfurado
(depósito) onde é colocada a fruta; um recipiente maior, com abertura no centro para passagem do
vapor e abertura lateral para captação, escorrimento e/ou engarrafamento do suco (extrator); um
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gerador, que é o recipiente onde fica o depósito de água potável que gerará o vapor necessário para
a extração do suco e a tampa.

Figura 7: Geléia de butiá elaborada com neutralizante e pectina. Foto: Ana Cristina Krolow

Figura 8: Suco de butiá elaborado por arraste de vapor.
Foto: Ana Cristina Krolow
Outra forma de processar o butiá é através da liofilização (Figura 9), cujo processo mantém
a qualidade nutricional da fruta, não altera sabor, odor e nem cor, pois retira a água da mesma sem
passar por aquecimento. A água é retirada por sublimação, isto é, ela passa do estado sólido para o
gasoso, sem passar pelo líquido. O inconveniente é que a liofilização é um processo caro. A partir
da fruta liofilizada podemos mantê-la inteira (sem o caroço) ou na forma de pó. A partir do butiá
liofilizado em pó (Figura 10) podem ser elaborados suco instantâneo, trufas de chocolate, recheios
de tortas e bolos, etc.
Diante de alguns dos produtos que foram apresentados muito ainda se pode fazer, pois a
diversidade de nossas palmeiras é bastante variada, em especial quando falamos em Butia. É
necessário continuar avaliando as populações de Butia ainda existentes, pois podemos explorar seu
potencial como fonte de ácido ascórbico. Em trabalho realizado recentemente, foi observado que
estas frutas podem apresentar teores de até 80% das necessidades diárias de ingestão de vitamina C
e, após transformação em geléia, ocorreu a manutenção deste componente, em torno de 33-38%,
indicando que o processo não afetou muito a degradação do ácido ascórbico. Portanto, é necessário
continuar os estudos para identificar melhores formas de processamento para obtenção de maior
rendimento e aproveitamento desta fruta tão agradável e rica.
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Figura 9: Butiás sendo processados no liofilizador (esquerda) e butiás liofilizados inteiros e em pó
(direita). Foto: Ana Cristina Krolow

Figura 10: Butiá inteiro liofilizado (esquerda) e butiá liofilizado em pó (direita). Foto: Ana Cristina
Krolow
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CARACTERIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEOS DE BUTIÁ
SANTOS, A.C.A.
Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS. E.mail: anacristinaatti@gmail.com

Os óleos vegetais são obtidos de plantas e são usados com fins farmacológicos, industriais
e nutricionais. Quimicamente são compostos por triacilgliceróis, esterificados nas três posições
hidroxila da molécula de glicerol. O nome ácido graxo designa qualquer um dos ácidos
monocarboxílicos alifáticos que podem ser liberados por hidrólise de gorduras e óleos naturais.
Os principais ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados, com uma cadeia de carbono
não ramificada de número par. Os ácidos graxos saturados (palmítico, mirístico, láurico e esteárico)
e os insaturados (oléico, linoleico e linolênico), juntos, perfazem quase toda a quantidade de óleos
fixos e gorduras comercializados (ROBBERS et al., 1997) (Figura 1).

Figura 1. Ácidos graxos encontrados em óleos vegetais
As gorduras e óleos são reconhecidos como nutrientes essenciais na alimentação humana e
animal, proporcionando a fonte mais concentrada de energia que se tem conhecimento. Sua função
na nutrição humana tem sido intensamente pesquisada e discutida nas últimas décadas. Como
resultado, vem sendo enfatizada a importância da ingestão de ácidos graxos ômega-3, a redução de
ácidos graxos saturados e mais recentemente, o controle da ingestão de ácidos trans. Resultados de
pesquisas vêm estabelecendo continuamente que o aumento da ingestão de ácidos ômega-3 reduzem
os níveis de triacilgliceróis do sangue e diminuem a incidência de doenças coronarianas
(ERITSLAND et al., 1996; HAGLUND et al., 1998), câncer (ROSE, CONNOLLY, 1999), psoríase
(MAYSER et al., 1997) e diabetes (CONNOR et al., 1999).
Nos últimos anos tem crescido a pesquisa e a produção de frutas e sementes oleaginosas,
tanto para a indústria oleoquímica como para a alimentícia, que absorvem a maioria dos óleos
obtidos de fontes naturais (FREIRE et al., 1996; CAETANO, 2006). Esses óleos poderiam suprir a
deficiência da produção brasileira, como ocorre, por exemplo, no caso do óleo de girassol, cujo
consumo doméstico tem crescido cerca de 16% ao ano e a produção 5% em média (TAKEMOTO et
al., 2001).
A maior parte do biodiesel atualmente produzido no mundo deriva do óleo de soja, porém
todos os óleos vegetais, enquadrados na categoria de óleos fixos ou triglicerídeos, podem ser
transformados em biodiesel (CONCEIÇÃO et al., 2005). Além da inserção de cultivos mais
democráticos, a partir da inclusão de pequenos agricultores, produtos já estabelecidos no agronegócio
brasileiro, como a soja e o algodão, poderiam dar espaço a novos cultivos sem prejuízos ao
consumidor e à indústria (CAETANO, 2006).
As palmeiras apresentam-se como uma alternativa de alto potencial energético, devido aos
óleos que compõem seus frutos ou amêndoas. Algumas palmeiras brasileiras têm apresentado
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potencial para produção de óleos de alta produtividade e rentabilidade. O babaçu (Orbignya phalerata
Martius), dendê (Elaeis guineensis Jacq.), pupunha (Bactris gasipaes Kunth) e carnaúba (Copernica
alba Morong), já demonstraram seu potencial econômico para produção de biodisel (FREITAS,
2000; FURTADO, 1997).
Do grupo das palmeiras, cinco espécies do gênero Butia ocorrem naturalmente no Rio
Grande do Sul: Butia capitata (Mart.) Beccari, Butia odorata (Barb. Rodri.) Noblick & Pirani,
Butia eriosphata (Mart. ex Drude) Beccari, Butia lallemantii Deble & Marchiori e Butia yatay
(Mart.) Beccari. Algumas espécies têm sido amplamente exploradas na região, no preparo de bebidas
alcoólicas, geléias, sucos e sorvetes ou ainda para o consumo in natura (LORENZI et al., 2004;
AMARANTE, MEGGER, 2008).
Estudos mostram que as sementes de diferentes espécies de Butia podem produzir elevados
teores de óleo: B. capitata contém cerca de 16,0 % de óleo em suas amêndoas, B. odorata contém
cerca de 14,0 % e B. yatay, 32,0 % (ROSSATO, 2007). Estes dados podem ser comparados a algumas
espécies de palmeiras reconhecidas, tais como Euterpe oleracea com 53% de óleo (NASCIMENTO
et al., 2008), Cocos nucifera (65-72%) e Astrocaryum murumuru (42,7%) (LITCHFIELD,1970).
Considerando o rendimento de óleo por hectare, B. odorata e B. yatay produzem menos
óleo, em litros/hectare, quando comparados a B. capitata, o que torna esta última espécie mais
viável para utilização em escala comercial e industrial (Tabela 1). É importante comentar que o
potencial produtivo presente nesta tabela refere-se a uma estimativa de produtividade, considerando
somente as populações naturais de cada espécie, visto que até o presente momento não foram relatados
cultivos extensivos de Butia (ROSSATO, 2007).
Tabela 1. Potencial reprodutivo e produtivo de Butia capitata, B. odorata e B. yatay coletados em
2008 em suas populações naturais.
Unidades
amostrais

Média estimada de
indivíduos por
hectare

Potencial
reprodutivo
(frutos por
planta)

Potencial
produtivo
(Kg/planta)

Potencial
produtivo
(Kg/hectare)

Rendimento de
óleo (L/ha)

100
180
80

6576
872
640

47, 03
5,61
2,50

4703,2
785,78
200,39

64,90
36,19
8,78

Butia capitata
Butia yatay
Butia odorata

Fonte: Rossato (2007)
A análise química dos óleos de B. capitata, B. odorata e B. yatay mostrou a presença de
seis ácidos graxos saturados: ácido caprílico (C8:0), ácido cáprico (C10:0), ácido láurico (C12:0), ácido
palmítico (C16:0) e ácido esteárico (C18:0) e dois ácidos graxos insaturados, ácido oléico (C18:1) e
ácido linoléico (C18:2) (ROSSATO, 2007) (Tabela 2).
Tabela 2. Composição química percentual média dos ácidos graxos presentes nas amêndoas de
butiá do Rio Grande do Sul.

Espécies
B. capitata
B. eriospatha
B. odorata
B. lalemantii
B. yatay

C8:0
11,34
11,67
10,34
11,90
12,72

C10:0
12,80
12,57
8,46
10,44
13,21

Saturados
C12:0
36,96
35,64
35,86
38,94
42,62

C14:0
7,65
8,43
9,61
8,47
7,33

C16:0
4,92
5,43
6,08
5,03
4,02

C18:0
2,56
2,86
3,21
2,50
2,16

Insaturados
C18:1
18,06
17,89
18,87
15,46
12,50

C18:2
4,18
3,31
5,45
3,66
3,90

C8 = ácido caprílico; C10 = ácido cáprico; C12 = ácido láurico; C16 = ácido palmítico; C18:1 = ácido
oléico; C18:2 = ácido linoléico
Em geral os frutos das palmeiras estudadas possuem uma composição química de excelente
qualidade semelhante aos encontrados nos óleos de girassol, milho, soja (JORGE et al., 2005) e
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amendoim (TAKEMOTO et al., 2001), utilizados atualmente na indústria alimentícia (Tabela 3). A
concentração de óleo é um fator importante para a utilização em escala comercial e industrial, mas
a qualidade de óleo também implica num fator de relevância para a indústria, principalmente de
óleos livres de ácidos trans, ou ainda que apresentem outros ácidos de interesse farmacológico ou
cosmético (ROSSATO, 2007).
Tabela 3. Composição química percentual média dos ácidos ômega presentes em diversas espécies
oleaginosas.

Espécies
B. capitata
B. eriospatha
B. odorata
B. lalemantii
B. yatay
oliva
uva
dendê
girassol
canola
soja
milho
amendoim

C18:1 (ômega 9)
18,06
17,89
18,87
15,46
12,50
63,0
12,0-28,0
36,0-47,0
14,0-35,0
53,0-70,0
19,0-30,0
24,0-42,0
35,0-72,0

C18:2 (ômega 6)
4,18
3,31
5,45
3,66
3,90
14,8
58,0-78,0
6,5-15,0
55,0-75,0
15,0-30,0
44,0-62,0
34,0-62,0
13,0-45,0

C18:3(ômega 3)
0
0
0
0
0
0,9
< 1,0
< 0,5
< 0,3
5,0-13,0
4,0-11,0
< 2,0
< 0,3
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AMADURECIMENTO E INCIDÊNCIA DE DISTÚRBIOS FISIOLÓGICOS E PODRIDÕES
EM GOIABA SERRANA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
VELHO, A.C.1; AMARANTE, C.V.T.1; STEFFENS, C.A.1; MENEGHINI, A.L.1, ARGENTA, L.C.2
1
. Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC-CAV), Av. Luiz de Camões, 2090, CEP 88520-000, Lages, SC,
Brasil. Email: alinecristinav@hotmail.com, amarante@cav.udesc.br, steffens@cav.udesc.br, analuizaalm@hotmail.com 2.
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), Rua Abílio Franco, 1500. Caçador, SC,
Brasil. Email: argenta@epagri.sc.gov.br

A goiabeira serrana [Acca sellowiana (Berg.) Burret] é uma espécie frutífera da família Myrtaceae,
nativa do planalto meridional brasileiro e do Uruguai. O fruto da goiabeira serrana apresenta alta
qualidade organoléptica, com um sabor doce-acidulado e um excelente aroma. O presente estudo
teve por objetivo caracterizar o amadurecimento e o desenvolvimento de distúrbios e podridões em
frutos de goiabeira serrana, em função da temperatura de armazenamento. Os frutos foram colhidos
em abril de 2008, em pomar comercial localizado no município de São Joaquim, SC, e armazenados
nas temperaturas de 23±1 ºC (75±5% UR, durante quinze dias) e 4±1 oC (90±5% UR, durante
quatro semanas). Durante o armazenamento foram feitas avaliações de respiração e produção de
etileno, teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), cor da epiderme (ângulo ‘hue’; hº) e
ocorrência de escurecimento da polpa, manchas na epiderme e podridões. Durante o armazenamento
a 4ºC foi possível observar uma redução na atividade respiratória e na produção de etileno em
relação aos frutos armazenados a 23 ºC. Em frutos a 23 ºC, houve maior redução nos valores de SS,
AT e h° da epiderme, e maior aumento na incidência de manchas na epiderme e de podridões, em
relação a frutos armazenados a 4 oC. O armazenamento a 4 ºC mostrou-se eficiente na preservação
dos atributos de qualidade (SS, AT e hº da epiderme) e na diminuição da severidade das manchas na
epiderme e podridões, sem contudo evitar o desenvolvimento de escurecimento da polpa. O presente
estudo mostra que o potencial de armazenagem de goiabas serranas a 23 oC pode ser inferior a uma
semana, em virtude do desenvolvimento de distúrbios fisiológicos, sendo a refrigeração
(armazenamento a 4 oC) uma boa estratégia para evitar esses problemas.
ANTOCIANINAS E FENOIS TOTAIS EM MIRTILO CONGELADO
BUENO, F.M1; PESTANA-BAUER, V. R1.; RUTZ, J1.;VOSS, G1.; ZAMBIAZI, R2.;
1
Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Faculdade de Agronomia/Pós
graduação – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:

francinembueno@yahoo.com.br 2Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência dos Alimentos, Faculdade
de Química de Alimentos – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
zambiazi@gmail.com.

Do grupo das pequenas frutas, o mirtilo é classificado como a fruta fresca mais rica em antioxidantes
já estudada, principalmente por apresentar um conteúdo elevado de polifenóis. A vida de estocagem
de frutos é limitada, comparativamente a outros frutos, devido aos processos fisiológicos do
amadurecimento e à deterioração causada por fungos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito
do congelamento no mirtilo, visando à manutenção da estabilidade dos compostos fenólicos e
antociânicos durante a estocagem. Foram utilizados frutos de mirtilo cultivar Bluegen, safra 2008/
2009, provenientes de um produtor rural da cidade de Morro Redondo/RS. Os frutos foram colhidos
e levados sob refrigeração até o laboratório de cromatografia DCTA/UFPel. Após, foram armazenados
em embalagens de polietileno durante sete meses sob congelamento -18°C.. Determinou-se fenóis
de acordo com o método de Singleton et al. (1965) e antocianinas através do método descrito por
Lees & Francis (1972) no mirtilo fresco (controle) e no fruto congelado por sete meses. Após este
período de estocagem, o conteúdo de fenóis no mirtilo congelado de 251,19 mg ácido gálico.100g1
fruto, foi inferior ao encontrado no mirtilo fresco (518,8 ácido gálico.100g-1 fruto). O conteúdo de
compostos antociânicos (156,35 mg de cianidina 3-glicosideo. 100g-1 mirtilo) foi reduzido em 70%
após a estocagem por 7 meses. Em estudo semelhante, porém analisando acerola, Lima et al (2003)
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encontraram após seis meses de congelamento da polpa da acerola reduções de até 23,6% dos
compostos antociânicos. Desta forma conclui-se que neste período de armazenamento a -18°C
ocorrem reduções significativas de fenóis totais e antocianinas.
ANTOCIANINAS TOTAIS EM MIRTILO IN NATURA E DESITRATADO
OSMOTICAMENTE A 40 °C
BUENO, F.M. 1; PESTANA-BAUER, V.R.1; GOULARTE-DUTRA, F.L.1; JACQUES, A.C.1;
ZAMBIAZI, R.C.2
1
Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Faculdade de Agronomia/Pós
graduação – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
francinembueno@yahoo.com.br 2Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência dos Alimentos, Faculdade de
Química de Alimentos – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
zambiazi@ufpel.edu.br

O mirtilo (Vacinium aschei Reade) é uma pequena fruta originária da América do Norte, quando
maduras adquirem coloração azul arroxeada e sabor doce-ácido. Seu consumo é grande em vários
países, mas no Brasil seu plantio é pouco disseminado, sendo a região sul a mais favorável para sua
produção. Essa fruta possui compostos bioativos, como as antocianinas que são os pigmentos
predominantes no mirtilo, principais responsáveis pela cor atrativa deste. A desidratação osmótica
(remoção parcial de água e incorporação de sólidos) é utilizada como um pré-tratamento, a fim de
melhorar a qualidade do produto final, reduzir custos de energia ou mesmo formular novos produtos.
Este trabalho tem como objetivo avaliar o conteúdo de antocianinas em mirtilos in natura e
desidratados osmoticamente a temperatura de 40°C. Utilizou-se mirtilo da safra 2009/2010 e avaliouse o conteúdo de antocianinas totais, segundo Lees e Francis (1972), utilizando espectrofotômetro
(520nm), resultados expressos em mg de cianidina 3-glicosideo por 100g da fruta. Os mirtilos
submetidos à desidratação osmótica foram previamente congelados (por 24h), e adicionados à solução
osmótica (água e açúcar refinado comercial: 65 ºBrix.), com temperatura de 40ºC (proporcionando
um choque térmico, facilitando a retirada da água e incorporação de sólidos), permanecendo sob
agitação por 3 horas, após sendo congelados (-18°C) até o momento da análise. O resultado para
antocianinas totais encontrado no mirtilo in natura foi de 156,35 mg.100g-1 e no mirtilo desidratado
osmoticamente a 40°C foi de 40,79 mg.100g-1. Observou-se uma grande redução no conteúdo de
antocianinas totais, devido ao processo de desidratação osmótica, o que poderia ser relacionado a
solubilidade das antocianinas em meio aquosos, perdendo assim parte destes compostos para a
solução osmótica. Conclui-se que o processo de desidratação osmótica utilizado neste trabalho
ocasionou perda de 73,9% das antocioninas totais presente no fruto in natura.
APLICAÇÃO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE BIOFILMES DE FÉCULA DE
MANDIOCA NA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE JABUTICABAS
ZANELA, J.1; FABIANE, K. C.2; WAGNER JÚNIOR, A.3; MAZARO, S.M.3; CITADIN, I.3
1
. Técnico de Laboratório, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Estrada para Boa Esperança Km 04, CEP 85660000, Dois Vizinhos, PR, Brasil. E-mail: julianoz@utfpr.edu.br 2. Mestranda em agronomia, Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, Via do Conhecimento Km 01, CEP 85530-390, Pato Branco, PR, Brasil. E-mail: kelicristinafabiane@yahoo.com.br
3
. Professor Doutor, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Estrada para Boa Esperança Km 04, CEP 85660-000,
Dois Vizinhos, PR, Brasil. E-mail: americowagner@utfpr.edu.br; sergio@utfpr.edu.br; idemir@utfpr.edu.br

A jabuticaba é uma fruta que apresenta rápido processo de senescência, fazendo-se necessários
estudos de técnicas adequadas de conservação pós-colheita para assegurar a manutenção da qualidade
dos frutos por maior período de tempo. Neste contexto, os biofilmes vêm recebendo grande atenção
em seu uso como coberturas para frutas na tentativa de prolongar a vida de prateleira dos mesmos.
O presente estudo teve como objetivo testar diferentes concentrações de biofilmes de fécula de
mandioca para conservação pós-colheita de jabuticabas de Cabinho. O trabalho foi desenvolvido
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na UTFPR Campus Dois Vizinhos. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente
casualizado, com 4 repetições de 10 frutos por parcela. Foram testados biofilmes a base de fécula de
mandioca nas concentrações de zero (testemunha), 4, 5, 6, 7, 8 e 9% m/v. Os frutos foram dispostos
em bandejas de poliestireno expandido e recobertas com filme de PVC, sendo mantidas em condições
ambientes e avaliadas após seis dias da aplicação dos biofilmes. Foram avaliadas a percentagem de
perda de massa da matéria fresca, sólidos solúveis totais (ºBrix), acidez total titulável (g de ácido
cítrico/ 100 g de polpa) e percentagem de podridão. Pela análise das equações de regressão, as
variáveis perda de massa, sólidos solúveis totais e acidez total titulável apresentaram comportamento
cúbico, com pontos de máxima obtidos nas concentrações de fécula de mandioca de 1,75%; 1,45%
e 2,47% respectivamente. Para podridão houve comportamento linear, interagindo-se negativamente
com o aumento da concentração de fécula de mandioca. Concluiu-se que pode ser recomendada
aplicação de biofilme a base de fécula de mandioca em frutos de jabuticabeira de Cabinho, utilizandose concentrações entre 1,5 a 2,5%. Porém, observou-se experimentalmente que nas concentrações
abaixo das utilizadas no experimento houve a ocorrência de problemas no revestimento dos frutos,
uma vez que, a lisa epiderme do fruto não permitiu a adequada aderência.
APLICAÇÃO DE POLPA DE MIRTILO (Vaccinium myrtillus, L.), CULTIVAR BLUEBELLE,
EM COBERTURA DE SORVETE
GOLDBECK , J. G. 1; RODRIGUES, R. da S.1; STARK C. 1; XAVIER, L. de P. 1; MOREIRA, A. da
S. 1; MACHADO, M. R. G. 1
1-Departamento de Ciência dos Alimentos – Universidade Federal de Pelotas, Caixa postal 354 – CEP: 96010-900 – Pelotas
– RS – Brasil, Telefone: (53)32757570 – Fax: (53)32757285 – e-mail: (juliaqa86@yahoo.com.br)

O mirtilo é uma pequena fruta de clima temperado, de elevado valor agregado, cujas características
sensoriais e nutricionais como cor, relação açúcares/ácidos e conteúdo de compostos fenólicos
favorecem sua utilização em alimentos transformados. O objetivo deste trabalho foi utilizar a polpa
de mirtilo para a fabricação de uma cobertura para sorvete. Assim, preparou-se uma calda com
sacarose, glicose e água na proporção 180:20:200 (m:m:v), aquecendo-se em fogo brando até atingir
o teor de sólidos solúveis de 60ºBrix. Após, adicionou-se a polpa de mirtilo na proporção 1:2 em
relação ao açúcar, concentrando-se até aproximadamente 74°Brix, quando foi acrescentado ácido
cítrico (0,3% p/p em relação ao peso do açúcar). Para avaliação da cobertura de mirtilo em sorvete,
elaborou-se um gelado comestível tipo sundae ao qual adicionou-se 7 gramas (7,7%) da cobertura
a 83 gramas (92,3%) do gelado. Foi feita análise sensorial com 50 julgadores não treinados,
relativamente à aceitação global do produto, utilizando-se escala hedônica estruturada de 9 pontos.
Observou-se ótima aceitação, sendo registrada uma média de 8,78 ± 0,61 classificando-o entre
“gostei muito” e “gostei extremamente”. O índice de aceitabilidade do produto foi de 90%, sendo
que 99% dos julgadores manifestaram que o comprariam. De acordo com Gularte (2002), quando
um produto atinge um índice de aceitabilidade (IA) igual ou superior a 70%, apresenta potencial
para ser introduzido no mercado. Conclui-se que é viável a aplicação de mirtilo em cobertura de
sorvete, considerando a aceitabilidade do produto.
APLICAÇÃO FOLIAR DE CÁLCIO EM PRÉ-COLHEITA DE AMORA
DUARTE, B. D.1; SILVEIRA, T. M. T. 2; RASEIRA, M. do C. B.
1
Estudante de Eng. Agronômica, FAEM, UFPel, Pelotas, RS, diegobduarte@gmail.com; 2 MsC. Fruticultura Clima
Temperado, Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 392, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Brasil, Pelotas, RS,
telesca.tiagro@gmail.com;

A falta de firmeza das frutas de amora-preta é um sério problema à sua comercialização,
principalmente como fruta fresca, fazendo com que não seja rara a colheita antes do ponto ideal de
maturação dos frutos o que acarreta prejuízo à qualidade final. Visando melhorar este aspecto, foi
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realizado um trabalho, com a aplicação foliar de nitrato de cálcio a 1%, em pré-colheita. Foram
realizadas três aplicações espaçadas de uma semana e iniciadas em 22 de dezembro de 2005. As
pulverizações foram realizadas na cultivar Ébano e na Seleção 12/96. Na cultivar Ébano, foram
pulverizados 10 ramos e na Seleção 12/96, seis ramos. Por ocasião da colheita foi medida a firmeza
dos frutos utilizando um penetrômetro manual. Cada fruta era colocada sobre papel absorvente e
pressionada até notar mancha de suco no papel. Todas as determinações foram feitas pelo mesmo
operador. Obteve-se a firmeza de 2,02 ± 0,96 libras/cm2, para a cultivar Ébano com cálcio e 1,18 ±
1,02 libras/cm2, para os frutos sem cálcio; para a Seleção 12/96 obteve-se 1,66 ± 0,88 libras/cm2 e
1,50 ± 0,71 libras/cm2, para os frutos com e sem cálcio respectivamente. A média de SST obtida nos
frutos da cultivar Ébano tratados foi 10,03º Brix e nos não tratados 10,32º Brix. Para a seleção 12/
96 as médias foram 9,73° e 9,24° Brix respectivamente para os frutos tratados e não tratados. Embora
os resultados sejam preliminares, o fato de terem sido feitas apenas três pulverizações e das medidas
de firmeza estarem sujeitas a erro humano, indicam que existe a possibilidade de que, a aplicação
foliar de cálcio, durante o crescimento dos frutos, melhore a firmeza dos frutos da amoreira-preta e
que novos experimentos com maior número de aplicações deverão ser conduzidos. A cultivar Ébano
foi mais sensível a aplicação de cálcio do que a Seleção 12/96. Apoio: Embrapa Clima Temperado
(MP2)
ARMAZENAMENTO A VÁCUO PROLONGA A VIABILIDADE DE SEMENTES DE
JABUTICABEIRA (Plinia cauliflora)
DANNER, M.A.1; CITADIN, I.1; SASSO, S.A.Z.1; AMBROSIO, R.1; WAGNER JR., A.1
1
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As sementes de jabuticabeira (Plinia cauliflora) apresentam comportamento recalcitrante, o que
dificulta sua conservação sob armazenamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade de
sementes de jabuticabeira sob diferentes condições de armazenamento. Para isso foram realizados
dois experimentos. No primeiro, testou-se a viabilidade de sementes armazenadas sob três diferentes
temperaturas (temperatura ambiente, 12°C e 6°C) e períodos de armazenamento (5, 10, 20, 40 e 80
dias após a extração das sementes). No segundo experimento testou-se a viabilidade de sementes
armazenadas a vácuo, em sacos de polietileno e mantidas sob três condições (com água esterilizada,
com tampão fosfato pH 7,0 e a seco) e períodos de armazenamento (5, 20, 35, 50 e 65 dias após a
extração das sementes). Sob atmosfera normal, as sementes de jabuticabeira conservaram-se viáveis
por apenas cinco dias, com maior emergência sob temperatura ambiente (83,35%). As sementes de
jabuticabeira perderam totalmente a viabilidade com teor de umidade próximo a 10%, aos 10 dias
de armazenamento. Quando armazenadas a vácuo mantiveram boa viabilidade, sendo de 65% até o
35° dia de armazenamento, tanto a seco como com água e tampão fosfato. Porém, aos 65 dias de
armazenamento, a utilização de tampão fosfato pH 7,0 proporcionou maior viabilidade (41,6%)
que as demais condições. Esses resultados favorecem a eficiência no intercâmbio de germoplasma
de jabuticabeira entre instituições de pesquisa e facilitam o escalonamento de semeadura em viveiros
de mudas, por fornecerem condições para prolongar o tempo de conservação das sementes de Plinia
cauliflora.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE GABIROBA
GUIZILINI, L. A.²; GALVÃO, M. C. O.²; MIGLIORANZA, L. H. da S³.
1
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Fundação Araucária/UEL 3 Prof. Dr. Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos Universidade Estadual de Londrina,
Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), Km 380 - CX. Postal 6001 - CEP 86051-970 - Londrina - PR – BRASIL. *Email:
luizalexandre.guizilini@gmail.com

Os compostos antioxidantes apresentam um impacto fisiológico benéfico sobre a saúde humana,
por combaterem radicais livres. A gabiroba (Campomanesia xanthocarpa O. Berg) pertence à família
Myrtaceae, e é encontrada no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. O objetivo desse trabalho foi
investigar a atividade antioxidante de gabiroba, tanto da polpa (P1), como do fruto integral, com
casca e semente (P2), para aplicação como ingrediente em laticínios. Para o estudo foram empregados
os métodos: 1) Determinação de compostos reativos ao reagente de Folin Ciocalteau, Atividade
antioxidante total pelos ensaios de 2) FRAP, 3) ABTS e 4) DPPH. Para todas as metodologias
utilizadas houve diferença significativa (n=4; teste t Student p>0,01) entre polpa P1 e fruto P2. Os
resultados obtidos para P1 foram de 1280 ± 25 mg de ácido gálico /100g de polpa (Método 1); 96,8
± 1,6; 58,4 ± 1,2; e 55,5 ± 1,0µmoles equivalente de trolox /g de polpa dos Métodos 2, 3 e 4,
respectivamente. Os resultados obtidos para P2 foram de 1417 ± 23mg de ácido gálico /100g de
polpa (Método 1); 105,0 ± 1,5; 64,9 ± 2,4; e 59,4 ± 0,6µmoles equivalente de trolox /g de polpa dos
Métodos 2, 3 e 4. Esses resultados comprovam uma atividade antioxidante semelhante ou tão elevada
quanto os resultados já encontrados em estudos com Camu-camu (Myrtaceae) que foram de 1797 ±
37mg de ácido gálico /100g (Método 1) e cagaita (Myrtaceae) de 13,3 ± 0,4 µmoles equivalente de
trolox /g pelo Método 4. Verificou-se em todos os métodos que o fruto de gabiroba (P2), apresentou
atividade antioxidante cerca de 10% superior ao encontrado na polpa (P1), pela contribuição da
casca e da semente. No entanto, casca e semente aumentam a adstringência, que é indesejável
sensorialmente, sendo recomendável o emprego apenas da polpa como ingrediente alimentar.
AVALIAÇÃO DA CITOCINA BENZILAMINOPURINA (BAP) DURANTE A
PROLIFERAÇÃO DE MUDAS MICROPROPAGADAS DE MORANGUEIRO (FRAGARIA
X ANANASSA DUCH.) CV. OSO GRANDE
PORTELA, I. P1.; RODRIGUES, S1.; COSTA, L. C2 .; NASCIMENTO, D.C.1
1
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900, Pelotas, RS. Email. isaportella@hotmail.com 2 Instituto Biotecnológico de Reprodução Vegetal/URCAMP, Bagé, RS.

A cultura do morangueiro apresenta elevado crescimento econômico no Brasil, tornando-se o principal
grupo das pequenas frutas. A produção de mudas através da micropropagação in vitro apresenta
diversas vantagens, como produção em larga escala em curto espaço de tempo, além da eliminação
de patógenos. Os meios nutritivos são formulados a partir das exigências das plantas quanto a
composição dos nutrientes minerais, com algumas modificações a fim de fornecer às necessidades
in vitro. As citocininas são indispensáveis para quebra da dominância apical e indução de proliferação
de gemas axilares. A Benzilaminopurina (BAP) tem sido muito eficaz para promover multiplicação
de partes aéreas e indução de gemas adventícias, além de apresentar um custo acessível com relação
a outras citocininas. O experimento teve por objetivo avaliar as diferentes concentrações do regulador
de crescimento BAP in vitro. O trabalho foi desenvolvido no Instituto Biotecnológico de
ReproduçãoVegetal (INTEC-URCAMP), em Bagé/RS. O material vegetal utilizado foram explantes
pré-estabelecidos in vitro há dois anos (EP) e recém estabelecidos in vitro (ER) da cultivar de
morangueiro Oso Grande, onde EP e ER foram multiplicados para frascos contendo meios com
duas concentrações de BAP (0,5 mg.L -1 e 1,0 mg. L -1 ), perfazendo quatro tratamentos. Aos 30 dias
de cultivo in vitro foram avaliadas a altura das plantas, comprimento, número de raízes, folhas e
diâmetro da coroa. A idade e concentração BAP influenciaram no desenvolvimento in vitro dos
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explantes. Os explantes recém estabelecidos in vitro em meio com concentração de 1,0 mg.L-1
apresentaram brotações altas com elevado número de folhas, raízes numerosas e longas. O diâmetro
da coroa não foi influenciado pelos tratamentos. Conclui-se que utilização de explantes já préestabelecidos in vitro há 2 anos e concentração de BAP de 0,5mgL-1 promoveu maior formação de
brotos, podendo ser uma combinação utilizada para propagação in vitro de mudas matrizes.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE MORANGOS EM ATMOSFERA
CONTROLADA.
SILVA, M. M da1; CANTILLANO, R.F.F.2
1

.Universidade Federal de Pelotas, FAEM, Caixa Postal 354, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil. Email:
medysilva@gmail.com 2. Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 392, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas,
RS, Brasil. Email: fernando.cantillano@cpact.embrapa.br

O morango (Fragaria x ananassa Duch.) é uma fruta não climatérica de curta vida pós-colheita. O
armazenamento refrigerado é o método mais utilizado para preservar sua qualidade. Existem
informações sobre os benefícios da atmosfera controlada na preservação da qualidade pós-colheita
do morango. Morangos da cv. Camarosa, colhidos de um produtor do município de Pelotas/RS,
foram armazenados e avaliados no laboratório de Pós-colheita da Embrapa Clima Temperado, Pelotas/
RS. O frutos foram colhidos com maturação comercial sendo armazenados durante 3, 6 e 9 dias a
1ºC + 1 dia a 15ºC. Os tratamentos realizados com atmosfera controlada (AC) foram: T1=Controle
21% O2 + 0,03% CO2 (Ar); T2= 3% O2 + 5% CO2; T3= 3% O2 + 10% CO2; T4= 3% O2 + 20% CO2.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com esquema fatorial 4 x 3 (4 tratamentos
AC; 3 períodos de armazenamento). A unidade experimental foi composta de 20 frutos com 3
repetições. Realizou-se a analise da variância, sendo as médias comparadas pelo teste DMS (p d”
0,05). Foram analisadas firmeza da polpa (N); teor de sólidos solúveis (ºBrix); acidez titulável (%
ac. cítrico); cor (Hueº); perda massa (%); pH; vitamina C (mg/100ml suco); podridões (%); distúrbios
fisiológicos (%). Os tratamentos de atmosfera controlada T2; T3 e T4 apresentaram menor teor de
sólidos solúveis e de vitamina C, menor incidência de distúrbios fisiológicos e menor perda de
massa, para o período de 3 e 6 dias. Aos 9 dias, as amostras não apresentavam condições de
conservação viáveis de serem analisadas. Não foi observada diferença entre os tratamentos de AC
nem com as demais variáveis analisadas. Nas condições em que foi realizado o experimento, concluise que a atmosfera controlada preserva a qualidade pós-colheita do morango por até 6 dias.
AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO PARA PRODUÇÃO DE FRUTOS
NO PERÍODO DE VERÃO E OUTONO.
OTTO, R. F.1; VIDAL, H. R.2; CALDEIRA, L. S. 1; GRACZYK, P. H. R. 1
1
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Pedroso,90.CEP 81050-150, Curitiba, PR, Brasil. Email: hvidal@swi.com.br

O morangueiro (Fragaria x ananassa Duch) é uma planta típica de clima ameno, com cultivares
que exigem temperaturas baixas e dias curtos para induzir o florescimento. Porém, já existe no
mercado cultivares menos exigentes em frio e indiferentes ao fotoperíodo, como fatores que
interferem no florescimento. Conhecidas como cultivares de dias neutro (DN), possibilitam a
produção de frutos na época de entressafra. O presente trabalho teve como objetivo comparar o
potencial produtivo de cultivares de morangueiro de dia curto - DC (Camiño Real, Palomar e
Camarosa) e dia neutro (Monterey, Portola, San Andreas, Seascape, Aromas e Albion). O experimento
foi conduzido em Ponta Grossa – PR, entre outubro de 2008 e maio de 2009. O delineamento foi
blocos casualizados, com nove tratamentos (cultivares) e cinco repetições. As características avaliadas
foram produtividade, massa (considerando frutos > 10 g), número médio de frutos por planta e
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número de estolões por planta. A cultivar Portola apresentou produtividade superior às demais,
tendo produzido também maior número de frutos por planta, sem diferir das demais quanto à massa
dos frutos (massa > 14,4 g fruto-1). As cultivares Palomar, Camarosa e Camiño Real (DC)
apresentaram produtividades semelhantes, com baixos valores para essa época do ano, devido ao
baixo número de frutos por planta produzidos. Essa produção foi concentrada somente na primeira
florada das plantas, a qual é resultante da vernalização ocorrida no campo de produção de mudas. A
cultivar Portola apresentou maiores produtividade e número de frutos por planta, seguida pelas
cultivares Monterey, San Andreas e Albión.
AVALIAÇÃO DE MUDAS DE MORANGUEIRO (FRAGARIA X ANANASSA DUCH.) CV.
OSO GRANDE MICROPROPAGADAS IN VITRO DURANTE ACLIMATIZAÇÃO EM
DIFERENTES SUBSTRATOS
RODRIGUES, S1.; PORTELA, I. P1.; COSTA, L. C2 .; SILVEIRA, A.S.B.3
1
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A escolha do substrato influencia na aclimatização, devendo apresentar boa coesão entre as partículas
e aderência às raízes.O objetivo do trabalho foi avaliar os diferentes substratos durante aclimatização
de mudas micropropagadas de morangueiro. O trabalho foi desenvolvido no laboratório, e casa de
vegetação no INTEC-URCAMP,Bagé/RS. O material vegetal utilizado foi explantes pré-estabelecidos
in vitro com dois anos (EP), e recém estabelecidos in vitro (ER) da cultivar de morangueiro Oso
Grande. EP e ER foram multiplicados para frascos contendo meios de cultura com duas concentrações
de BAP (0,5 mg.L-1 e 1,0 mg.L-1), perfazendo quatro tratamentos. Após 30 dias de cultivo foram
transferidos para meio de enraizamento MS, sendo adicionado sacarose (30 g.L-1), mio-inositol
(100 g.L-1), ágar (7 g.L-1), BAP (0,005 g.L-1). O pH foi ajustado para 5,8 antes da adição do ágar.
As brotações de ER enraizadas em meio contendo 1,0 mg.L-1 de BAP foram aclimatadas em diferentes
tipos de substrato, que consistiram em cinco tratamentos: casca de pinus compostado (P), Casca de
pinus compostado + húmus (PH) (1:1), Casca de pinus compostado + areia (PA) (1:1), Casca de
pinus compostado + perlita (PP) (1:1) e somente perlita (PE),foram utilizadas bandejas de isopor
com 72 células dispostas em túnel plástico, com controle de temperatura, luminosidade, irrigação,
simulando as condições do laboratório. Duas semanas após o início da aclimatização, foram avaliadas
altura, comprimento e número de raízes, número de folhas e diâmetro de coroa. Durante o processo
de aclimatação das mudas nos diferentes substratos, as variáveis altura das plantas, diâmetro de
coroa, não sofreram influência dos tratamentos. Raízes mais longas desenvolveram-se nos substrato
PH com 5,43 cm e P com 5,62 cm, sendo que o PH ainda foi eficiente no número de raízes (8,8 por
planta) e o P em número de folhas (6,75 folhas por planta). Conclui-se que os substratos Casca de
pinus compostado e combinação areia + Casca de pinus compostado, proporcionaram
desenvolvimento satisfatório das mudas no estágio de aclimatização.
AVALIAÇÃO DO ESPAÇAMENTO DE PLANTIO NA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA
DE FRUTOS DE PITANGUEIRA
FERREIRA, L.V.1; MOURA, G.C.1; FINKENAUER, D1.; ANTUNES, L. E. C.2
1
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Brasil. Email: letivf@hotmail.com 2. Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001970, Pelotas, RS, Brasil. Email:luis.eduardo@cpact.embrapa.br

A pitangueira (Eugenia uniflora L.) é uma espécie amplamente distribuída no Brasil, ocorrendo
desde o Ceará até o Rio Grande do Sul. Algumas formas silvestres são também encontradas na
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Argentina e no Uruguai. No Rio Grande do Sul a Embrapa Clima Temperado vêem pesquisando o
melhoramento genético e sistemas de produção para pitangueira, uma vez que não há sistemas de
plantio e condução de plantas recomendados para a região Sul do Brasil . O objetivo deste trabalho
foi avaliar a qualidade de frutos de pitangueira em quatro diferentes espaçamentos de plantio. Os
frutos foram colhidos em outubro de 2009, em pomar localizado na Embrapa Clima Temperado. As
análises foram realizadas em pitangas da seleção PIT 15, do Programa de Melhoramento Genético
da Embrapa Clima Temperado colhidos em outubro de 2009, em pomar experimental. Os tratamentos
foram constituídos de um fatorial 4x2 com quatro espaçamentos entre plantas (E1: 1,0 m; E2: 1,5
m; E3: 2,0 m e E4: 2,5 m) e dois estádios de maturação do fruto (amarelo e vermelho). O experimento
a campo foi delineado em cinco blocos casualizados, sendo cada parcela constituída de cinco plantas,
sem bordadura. Foram realizadas as análises de sólidos solúveis totais do fruto (SST) no estádio de
coloração Amarelo e Vermelho. As análises estatísticas foram executadas pelo programa Winstat
versão 2.0, sendo utilizado o teste Tukey 5%. Não houve interação entre os fatores espaçamento e
cor do fruto. Os maiores valores de SST no estádio Amarelo e Vermelho foram observados no
espaçamento E3 com os valores de 8,40 e 8,80, respectivamente. O menor valor de SST Amarelo
foi apresentado no espaçamento E1, seguido de E4 e E2. Já o SST Vermelho apresentou o menor
número no Espaçamento E4 seguido de E2 e E1. Pitangueiras com espaçamento de 2,5 m apresentam
melhores resultados de SST.
AGRADECIMENTOS: Capes e CNPq pela concessão de bolsa de estudos e apoio financeiro.
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DOS FRUTOS DE
CULTIVARES DE GOIABEIRA SERRANA (Acca sellowiana) DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DA EPAGRI.
BENINCÁ, T.D.T.1; HACKBARTH, C.1; SANTOS, A. dos1; SILVEIRA, J.P.G.1; SANTOS, K.L.
dos2
1
. Departamento de Agronomia, Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Av. Luiz de Camões, 2090, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-000, Lages-SC. E-mail:

crizanehackbarth@hotmail.com 2. Epagri, Estação Experimental de São Joaquim, São Joaquim, SC. E-mail:
karinesantos@epagri.sc.gov.br

O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de conservação pós-colheita dos frutos das cultivares
Alcântara, Helena, Mattos e Nonante, pertencentes ao banco ativo de germoplasma da Epagri. Os
frutos das quatro cultivares foram colhidos em pomar localizado na estação experimental da EPAGRI,
em São Joaquim-SC. Os frutos foram armazenados durante 21 dias a 4oC/90-95% de UR, e avaliados
quanto à qualidade 8h e 48h após a remoção do armazenamento refrigerado. Foram avaliados os
atributos de textura da casca e da polpa, força para a compressão, acidez titulável (AT), coloração
da casca e da polpa (brilho/L, cromaticidade/C e ângulo ‘hue’/ho), pH e sólidos solúveis (SS). Para
o tempo de 8h de retirada do armazenamento refrigerado, a cultivar Nonante obteve o maior valor
de C da casca e da polpa, e menor ho da polpa, enquanto a cultivar Helena apresentou maior pH,
menor textura da polpa e menor força para a compressão do fruto. Nas avaliações feitas após 48h de
retirada do armazenamento refrigerado: a cultivar Alcântara apresentou maior valor de C da casca;
as cultivares Helena e a Alcântara apresentaram os menores valores de AT e SS; o valor de ho da
casca foi maior na cultivar Mattos e menor na cultivar Nonante; o escurecimento de polpa foi maior
na cultivar Alcântara e menor na cultivar Nonante; as cultivares Alcântara e Nonante apresentaram
os maiores valores de textura da casca e da polpa; e a força para a compressão do fruto foi maior na
cultivar Nonante e menor na cultivar Helena. Os resultados obtidos mostram diferenças marcantes
na preservação da qualidade de frutos durante o armazenamento refrigerado, entre cultivares de
goiaba serrana lançadas recentemente pela Epagri. O escurecimento de polpa mostrou-se o principal
limitante da qualidade dos frutos, ao final do período de armazenamento refrigerado, em todas as
cultivares. Apoio financeiro: CNPq e Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do
Estado de Santa Catarina (FAPESC).
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AVALIAÇÕES AGRONÔMICAS DE MORANGUEIROS NO SUL DE MINAS GERAIS
GONÇALVES, E. D.1; PÁDUA, J. G.2; VILLA, F.3; VIEIRA NETO, J.1; CRUZ, M. C. M.4; DIAS,
M. S. C.2; SILVA, D. F.1; SILVA, L. F. O1. FILHO, J.D3.
1
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Maria da Fé, MG, e-mail: emerson@epamig.br; 2EPAMIG, Fazenda Experimental de Pouso Alegre, Avenida Prefeito Tuany
Toledo, 470, Campus Fátima - Univas, Pouso Alegre, MG, CEP: 37550-000; 3UNIOESTE, Rua Pernambuco, 1777, Centro,
Caixa Postal 91, CEP.: 85960-000, Mal. C. Rondon, PR; 4UFVJM, Rodovia MGT 367, Km 583, n.5000, Bairro Alto da
Jacuba, Diamantina, MG.3CATI Botucatu, Rua Ranimiro Lotufo, 202

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de cultivares de morangueiro, nas condições
edafoclimáticas do sul de Minas Gerais. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental de
Maria da Fé, em sistema de produção em canteiro a campo, sendo irrigado por gotejamento com
fertirrigação. O transplantio das mudas foi realizado em maio de 2009, num espaçamento de 0,4 m
entre linhas e 0,3 entre plantas. Utilizaram-se mudas de oito cultivares de morangueiro (‘Albion’,
‘Aleluia’, ‘Aromas’, ‘Camarosa’, ‘Camino Real’, ‘Festival’, ‘Oso Grande’ e ‘Ventana’) provindas
de viveiros de mudas certificadas. Os tratamentos foram dispostos em delineamento de blocos ao
acaso contendo três repetições. As unidades experimentais foram constituídas por 30 plantas por
cultivar perfazendo um total de 240 mudas por bloco. Semanalmente (de agosto a outubro), os
frutos foram colhidos por cultivar, sendo analisadas as seguintes variáveis: peso da colheita (g),
peso de dez frutos (g), sólidos solúveis totais (SST), diâmetro transversal (mm), diâmetro longitudinal
(mm) e produção total por cultivar (kg). As cultivares Aromas, Camarosa e Ventana, foram as que
apresentaram maiores produções, diferindo das demais. Os frutos mais pesados foram observados
nas cultivares Oso Grande e Ventana. Maiores SST foram verificados nas cultivares Ventana e
Camino Real. Observou-se resultados positivos para os diâmetros longitudinal e transversal na
cultivar Ventana.
Apoio financeiro: FAPEMIG.
AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DE FRUTAS NATIVAS EN URUGUAY
VIGNALE B.¹, CABRERA D.², LOMBARDO P.¹, NEBEL J. P.³
¹ Estación Experimental Salto, Facultad de Agronomía, UdelaR. Ruta 31, km 21.5. Salto, Uruguay. herbea@adinet.com.uy
² INIA Las Brujas. Ruta 48, km 10, Rincón del Colorado, Canelones, Uruguay. dcabrera@inia.org.uy ³ Dirección Forestal,
Bosque Nativo, MGAP. Cerrito 318, Montevideo, Uruguay. jnebel@mgap.gub.uy

En Uruguay existen diversas especies nativas que muestran un potencial frutícola interesante. Desde
el año 2000, la Facultad de Agronomía, el INIA y el MGAP vienen desarrollando un programa de
selección y mejoramiento de algunas de estas especies, entre las cuales se destacan el guayabo del
país (Acca sellowiana Berg Burret), la pitanga (Eugenia uniflora L.), el arazá (Psidium cattleyanum
Sab.), el guaviyú (Myrcianthes pungens Berg.) y la cereza del monte (Eugenia involucrata L). Los
trabajos se basan en realizar prospecciones y colectas de materiales a nivel nacional, observaciones,
estudios y evaluaciones en Jardines de Introducción y obtención de nuevos materiales a través de
hibridaciones dirigidas. Paralelamente, se realizan estudios de cariotipos, moleculares y de
composición química de las frutas que contribuyen al conocimiento y selección de los diferentes
materiales. Se han pre seleccionado cuatro materiales de guayabo del país, con diferentes épocas de
maduración, provenientes de materiales de prospección y se cuenta con la F1 de 23 cruzamientos
dirigidos, recién instalados en el campo. En las pitangas se pre seleccionaron 5 materiales, tres de
frutas rojas y dos de negras. Las hibridaciones dirigidas muestran cierta dificultad en el manejo de
las flores, debido a su fragilidad. Se han obtenido plantas de cuatro cruzamientos entre pitangas, no
habiendo tenido éxito las hibridaciones entre pitangas y cerezas. En el caso de arazá, la selección de
materiales es aún preliminar, obteniéndose plantines de cuatro cruzamientos, que incluyen arazá de
fruta roja x arazá de fruta amarilla y arazá de fruta roja x guayabo brasilero (Psidium guajaba), que
posiblemente contribuirán a un mejor conocimiento de esta especie. En los casos de cereza y guaviyú
se están realizando colectas con nuevos materiales promisorios.
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BIOFILMES NA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA E PROTEÇÃO A Botrytis cinerea DE
MORANGO AURORA
GUIMARÃES, S. S.1; FABIANE. K. C. 1; ZANELA, J. 2; OLIVEIRA, J. S. M. A 2; WAGNER
JÚNIOR, A. 2
1
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Campus Dois Vizinhos, Estrada Boa Esperança, Km 04, CEP: 85660, Dois Vizinhos,PR.

O morango (Fragaria x ananassa Duchesne) é altamente frágil e perecível, sendo facilmente atacado
por fungos patogênicos. Como o morango é muito consumido in natura, deve-se buscar o uso de
produtos para sua conservação, naturais e biodegradáveis, os quais não alterem sabor, cor e aroma
característico do pseudofruto. Objetivou-se neste trabalho avaliar o uso de diferentes biofilmes na
conservação pós colheita de morango ‘Aurora’ e como barreira para Botrytis cinerea. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 4 (biofilme x concentração de
biofilme), com 4 repetições, considerando-se 10 morangos por parcela. Os biofilmes testados foram
a base de fécula de mandioca, gelatina e amido de milho, nas concentrações de 0, 2, 3, 4%. Após a
aplicação dos biofilmes foram aspergidos 0,5 mL esporos do fungo Botrytis cinerea na concentração
de 1,0 x 105 esporos mL-1. Os pseudofrutos foram acondicionados em bandejas plásticas revestidas
com filme de PVC (120 µ) e mantidos em temperatura ambiente. Aos 4 dias depois da aplicação dos
biofilmes foram avaliados o percentual de frutos sadios (PFS), perda de massa (PM), acidez total
titulável (AT), firmeza de polpa (FP), teor de sólidos solúveis totais (SST), proteínas, açúcares
redutores e totais. Não houve interação entre os fatores testados. O biofilme a base de amido de
milho apresentou maior PFS, com menor perda de massa. Os biofilmes a base de fécula de mandioca
e gelatina apresentaram maior SST. Houve significância para o fator concentração apenas para as
variáveis respostas AT e SST, sendo que em ambas as regressões foram lineares decrescentes,
demonstrando que a testemunha apresentou as maiores médias. As demais variáveis não apresentaram
significância ao nível de 5%. Assim conclui-se que para morangos deve-se utilizar biofilme a base
de amido de milho, na menor concentração (2%).
BIOFILMES PARA PÓS-COLHEITA DE MORANGO ALBION
FABIANE. K. C. 1; ZANELA, J. 2; OTALAKOSKI, G. 2; WAGNER JÚNIOR, A. 2 MAZARO, S.
M.2
1
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Campus Dois Vizinhos, Estrada Boa Esperança, Km 04, Caixa Postal. 157. CEP: 85660, Dois Vizinhos,PR. e-mail:
americowagner@utfpr.edu.br

Os biofilmes são barreira de filme fino preparada com materiais biológicos que protegem o produto
e aumentam a sua vida de prateleira, retardando a migração de umidade, o transporte de gases e
solutos, oferecendo integridade estrutural adicional aos alimentos. O morango é altamente perecível,
suscetível a danos mecânicos, dessecação, e distúrbios fisiológicos durante o armazenamento,
necessitando-se assim da adoção de técnicas que permitam prolongar sua vida pós-colheita. Este
trabalho teve como objetivo avaliar o uso de diferentes biofilmes na conservação pós-colheita do
morango Albion. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3
x 4 (biofilme x concentração de biofilme), com 4 repetições de 10 morangos cada. Os biofilmes
testados foram a base de fécula de mandioca, gelatina e amido de milho, nas concentrações de 0, 2,
3, 4%. Os pseudofrutos após aplicação dos biofilmes foram acondicionados em bandejas plásticas
revestidas com filme de PVC (120 µ) e mantidos em temperatura ambiente. Foram analisadas após
4 dias da aplicação dos biofilmes o percentual de frutos sadios ao terceiro dia (PFS), perda de massa
(PM), acidez total titulável, firmeza de polpa (FP), teor de sólidos solúveis totais (SST), flavonóides,
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antocianinas, açúcares redutores (AR) e totais (ATo). Houve interação significativa para os
flavonóides, obtendo-se a maior média com uso de biofilme de gelatina a 4%. As demais variáveis
ATo, AR, SST, PM, PFS apresentaram significância para concentração. Destas, PFS e SST
apresentaram equação linear decrescente, indicando que a testemunha apresentou os maiores
resultados. As demais variáveis (ATo, AR, PM) apresentaram comportamento quadrático,
apresentando valores de máxima próximos a 2%. Para o tipo de biofilme não houve diferenças
significativas entre as variáveis analisadas. O uso de biofilme, independente do tipo e concentração,
para o morango Albion não foi recomendado.
CAPACIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO (MÉTODO DPPH) DE CULTIVARES DE
AMORA-PRETA (Rubus sp)
CHIM, J. F. 1; ZAMBIAZI, R.C.1, RODRIGUES, R. DA S.1; BORGES, G. DA S. C.2; SGANZERLA,
M.3
1.

Professores Depto de Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário do Capão do Leão,
CEP 96001-970, Pelotas; S, Brasil Email: josianechim@gmail.com; 2.Doutoranda, Departamento de Ciência dos Alimentos,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC; 3. Doutoranda, Departamento de Ciência dos Alimentos,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.

Compostos que apresentam atividade antioxidante ocorrem naturalmente em praticamente todas as
plantas e dentre eles estão incluídos os carotenóides, vitaminas (principalmente a vitamina C),
tocoferóis, glutationina, metabolitos endógenos e os compostos fenólicos. Um grande benefício de
uma dieta para a saúde humana pode ser obtido pelo aumento de consumo destas substâncias. Em
amora-preta os compostos fenólicos são metabólitos secundários que apresentam maior atividade
antioxidante, por mecanismos de inibição de radicais livres e por complexação de metais. Um método
de avaliar a capacidade antioxidativa dos frutos é através do DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil),
que mede a capacidade do radical livre (1,1-difenil-2-45picrilhidrazila) de reagir com compostos
antioxidantes presentes em uma amostra, para formar o DPPH- H estável, obtido pela doação de um
átomo de hidrogênio para o radical livre. Este estudo teve por objetivo avaliar a atividade antioxidante
de cultivares de amora-preta, cultivares Guarani, Tupy e Brazos, expressos em capacidade
antioxidante equivalente a Trolox (ìmol.g-1 TE). Os testes demonstram que os extratos das cultivares
Guarani e Tupy apresentaram os maiores valores de capacidade antioxidante, não apresentando
diferenças significativas entre si, com 86,92% de inibição (14,88 ìmol.g-1 TE) e 87,73% de inibição
de radicais livres (15,21 ìmol.g-1 TE), respectivamente. Porém, observa-se que os extratos da
cultivar Brazos apresentaram valores (83,14% de inibição, 14,05 ìmol.g-1 TE) significativamente
inferiores (pd”0,05) aos extratos das outras duas cultivares estudadas. Os resultados deste estudo
são similares para a cultivar Brazos, em relação aos apresentados no estudo de Kuskoski et al.
(2005) em frutos de amora-preta, os quais relatam 82,6% de inibição. Silva (2007) cita para as
cultivares de amora-preta Guarani, Tupy e Brazos, 12,03; 9,89; e 11,48 ìmol.g-1 TE, respectivamente,
inferiores aos encontrados no presente trabalho.
CAPACIDADE DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Physalis peruviana L. EM FUNÇÃO
DO PERÍODO DE ARMAZENAMENTO.
VILANOVA, D. S.¹; LIMA, C. S. M¹; GAUTERIO, G¹.; RUFATO, A. DE R.² ; RUFATO, L.³
1. Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia, Pelotas, RS, Brasil. Email: dsvilanova@gmail.com 2.
Universidade do Estado de Santa Catariana, Udesc, Lages, SC. 3. Embrapa Uva e Vinho, Estação Experimental de Fruticultura
Temperada (EEFT)

A Physalis peruviana L. é uma espécie da família Solanacea. Caracteriza-se por produzir frutos
açucarados, com bom conteúdo de vitamina A, C, ferro e fósforo e inúmeras propriedades medicinais.
Embora apresente um cultivo bastante simples, a maior parte do manejo no Sul do Brasil, ainda é
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feito de acordo com a cultura do tomateiro. Pouco se conhece a respeito da qualidade fisiológica
das sementes de Physalis peruviana L. Objetivou-se avaliar a influência do período de armazenamento
no processo de germinação das sementes de Physalis peruviana L. O experimento foi conduzido no
Laboratório do Departamento de Fitotecnia da FAEM/UFPel. Utilizaram-se sementes oriundas de
matrizeiros de duas regiões (Lages/SC e Pelotas/RS), referentes às colheitas de 2008 e 2009. Após
a extração das sementes, as amostras permaneceram armazenadas em sacos de papel e condições
controladas (10°C e 40% UR) por um e dois anos respectivamente. Foram realizados testes de
germinação para as sementes oriundas das duas regiões. As sementes foram distribuídas em caixas
plásticas tipo gerbox sobre substrato composto de duas folhas de papel toalha, umedecido com água
destilada na proporção equivalente a 2,5 vezes a massa do papel seco, e colocadas para germinar a
temperatura constante de 25ºC, com 8 h de luz e 16 h de escuro. O delineamento experimental para
cada região foi completamente casualisado, uni fatorial, sendo cada uma representada por quatro
repetições de 100 sementes. Os parâmetros avaliados foram índice de velocidade de emergência
(IVE), sementes mortas e germinadas. As sementes oriundas de Lages e de Pelotas associadas às
colheitas de 2009 e 2008, apresentaram o mesmo comportamento para os parâmetros IVE e percentual
de sementes mortas. Sementes com maior percentual de germinação foram obtidas na colheita de
2008 para as oriundas de Pelotas. Já, para as obtidas em Lages o tempo de armazenamento não
influenciou.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA JABUTICABA (Myrciaria jabuticaba), ACEROLA
(Malpighia emarginata DC.) E MORANGO (Fragaria spp.) OBTIDOS NO MERCADO
LOCAL
GOULARTE-DUTRA, F. L1. JACQUES, A. C1, ROSA, C. G1, 1PESTANA-BAUER, V. R. 1;
ZAMBIAZI, R2.
1
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As pequenas frutas e algumas frutas nativas, cada vez mais vêm ganhando a atenção de produtores,
pesquisadores e até mesmo consumidores devido suas cores atrativas e atuação como antioxidantes
naturais. Dentre estas pequenas frutas, destacam-se acerola, conhecida como cereja das Antilhas é
uma planta arbustiva de ramos densos e espalhados, folhas opostas e flores em cachos axilares com
três a cinco unidades. A cultura do morango se destaca no Brasil em regiões de clima temperado e
sub-tropical, onde se produz morango para consumo in natura e também para a industrialização. A
jabuticaba é uma fruta nativa do Brasil, originária do centro sul, podendo ser encontrada desde o
estado do PA até o RS, porém é nos estados de SP, RJ, MG e ES que ocorrem as maiores produções.
Em face da importância destas pequenas frutas, objetivo deste estudo, foi realizar uma avaliação
física dos frutos provenientes do mercado local. As frutas foram obtidas no mercado de Pelotas/RS,
sendo destinadas ao consumo “in natura”. As amostras foram levadas até a UFPel/DCTA e
imediatamente avaliadas. Foram utilizadas 30 frutas aleatórias. As avaliações físicas realizadas
foram: diâmetro transversal, índice de formato e peso médio por fruto. Os resultados encontrados
para jabuticaba, acerola e morango, para diâmetro transversal foram de: 19,3; 17,35 e 38,78; para
peso médio por fruto foi, respectivamente, de: 5,5; 3,8 e 15,7g, respectivamente; para o índice de
formato os valores foram: 1,0; 1,13; 0,66 cm respectivamente. De acordo com Gomes et al., (2000),
as condições meteorológicas podem influenciar marcadamente em caracteres tecnológicos como as
medidas dos frutos, por exemplo. Com estes resultados, pode-se avaliar a variabilidade fenotípica
em genótipos das frutas existentes no mercado local.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE MORANGO EM CALDA COM ADIÇÃO
DE CORANTE DE HIBISCO VERMELHO ( Hibiscus rosa-sinensis L.)
BRUSCATTO, M. 1; PESTANA-BAUER, V. R. 1; WALLY-VALIN, A. P. do S.1; ZAMBIAZI, R.2
1
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vanessapestana@yahoo.com.br

A utilização do morango para a elaboração de doce em calda tem sido pouco explorada, pois durante
o processamento pode ocorrer alterações indesejáveis na apreciada cor do fruto. A elaboração de
morango em calda com adição de corante natural extraído de flores do hibisco vermelho se torna
uma opção para minimizar as perdas de coloração do produto. O presente trabalho objetivou o uso
de extrato aquoso de hibisco vermelho na elaboração de morango em calda verificando a influência
do corante nas formulações em relação às características físico-químicas dentre elas o pH, Brix,
acidez, açúcares redutores e açúcares totais. O extrato de hibisco foi extraído das pétalas vermelhas,
com água, aquecendo-se por 100 ºC/5 minutos. Foram elaboradas quatro formulações, contendo
diferentes concentrações de extrato de hibisco (0%, 25%, 50% e 75%). Através dos resultados das
determinações físico-químicas, as formulações com extrato de hibisco tiveram uma pequena variação
no valor do pH de 3,73 para 3,78. Com relação ao Brix, as formulações com extrato demonstraram
um pequeno aumento, com valores de 20; 22,6; 22,8 e 21,0°Brix, respectivamente para as formulações
contendo 0%, 25%, 50% e 75% de extrato de hibisco. A acidez apresentou variações para todas as
formulações, obtendo-se valores de 4,64; 7,22; 4,64 e 6,19%, respectivamente para as formulações
contendo 0%, 25%, 50% e 75% de extrato de hibisco. Quanto aos açúcares totais não houve variações,
permanecendo 11%. Com relação aos valores de açúcares redutores, o morango em calda com o uso
de 50% e 75% de extrato de hibisco vermelho contribuiu seu aumento (7,4%), tendo no padrão e
formulação com 25%, o mesmo valor (5,7%). Os teores encontrados de pH, Brix, acidez, açúcares
redutores e açúcares totais, apresentaram pequenas variações nas diferentes formulações de doce
em calda, o que não foi proporcional ao uso do extrato, estas variações poderiam estar relacionadas
as características intrínsecas do morango (composição química).
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DE DUAS ESPÉCIES DE BUTIAZEIROS
DO RIO GRANDE DO SUL
TONIETTO, A1; SCHLINDWEIN, G.1; SANTOS, V.R. dos2.; COLATO, A.S.3
1
. Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Rua Gonçalves Dias, 570, CEP 90130-060, Porto Alegre, RS, Brasil.
Email: Gilson-schlindwein@fepagro.rs.gov.br

O butiazeiro possui diversas espécies distribuídas em algumas regiões do Rio Grande do Sul. O
Butia capitata destaca-se pelas extensas áreas naturais remanescentes enquanto o Butia yatai destacase pelo tamanho dos frutos. Com o objetivo de identificar as características químicas e físicas das
duas espécies foram coletados cachos de B capitata na unidade da Fepagro em Viamão e de B.
yatati em uma propriedade no município de Giruá. Foram coletados cachos de três plantas de cada
espécie e amostrados trinta frutos por cacho. O experimento unifatorial obedeceu ao delineamento
experimental inteiramente casualizado com três repetições e duas espécies. Avaliaram-se os seguintes
parâmetros: sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT), pH, Ratio, ácido ascórbico,
peso de fruto, peso do endocarpo e rendimento de polpa. Das variáveis analisadas não houve diferença
significativa apenas para o ratio obtendo-se uma média de 7,01. A espécie B. capitata apresentou
maior SST medido em °Brix (14,36), ATT (2,28) quantidade de ácido ascórbico (64,39 mg/100g)
enquanto o B. yatai teve valores maiores em pH (3,22), peso do fruto (153,39 g), peso do mesocarpo
(27,19 g) e rendimento de polpa (82,14 %). Assim, entre as plantas analisadas, do ponto de vista
químico e nutracêutico B. capitata apresenta vantagens com relação a B. yatai, que por sua vez
foram mais atrativos pelo tamanho e rendimento de polpa.
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CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DOS FRUTOS NA COLHEITA DE DIFERENTES
CULTIVARES DE GOIABEIRA SERRANA (Acca sellowiana) DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DA EPAGRI.
HACKBARTH, C.1; BENINCÁ, T.D.T.1; MIQUELOTO, T.1; SANTOS, A. dos1; SANTOS, K.L.
dos2
1
. Departamento de Agronomia, Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Av. Luiz de Camões, 2090, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-000, Lages-SC. E-mail:

crizanehackbarth@hotmail.com 2 . Epagri, Estação Experimental de São Joaquim, São Joaquim, SC. E-mail:
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A goiaba serrana (Acca sellowiana) é nativa do Sul do Brasil e do Uruguai. Em Santa Catarina, esta
espécie vem sendo pesquisada desde 1986, pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina S.A. (EPAGRI), com o objetivo de selecionar genótipos superiores e
desenvolver um sistema de produção que permita seu cultivo em escala comercial. O experimento
foi conduzido na estação experimental da EPAGRI, em São Joaquim-SC, no ano de 2010. A
caracterização dos frutos foi realizada no Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita do
Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC),
em Lages, SC. Foram avaliadas as cultivares Alcântara, Helena, Mattos e Nonante, com objetivo de
caracterizar a qualidade dos frutos na maturação de colheita. Foram realizados testes de textura da
casca e da polpa, força para a compressão, acidez titulável (AT), coloração da casca e da polpa
(brilho/L, cromaticidade/C e ângulo ‘hue’/ho), pH, sólidos solúveis (SS) e taxa respiratória. A cultivar
Alcântara apresentou maiores valores de L e C da casca em relação às demais cultivares. A cultivar
Helena apresentou a menor força para a compressão e de textura da casca e polpa. A cultivar Nonante
apresentou maiores valores de e taxa respiratória, força para a compressão, textura da casca e da
polpa e AT, e menor pH e relação SS/AT. A cultivar Mattos apresentou comportamento intermediário
quanto aos atributos avaliados, comparativamente às outras cultivares. Os resultados obtidos mostram
diferenças marcantes na qualidade de frutos, entre cultivares de goiaba serrana lançadas recentemente
pela Epagri.
Apoio financeiro: CNPq e Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de
Santa Catarina (FAPESC).
CARACTERIZAÇÃO DE FRUTOS DE GOIABEIRA-SERRANA ORIUNDOS DE
POPULAÇÃO NATURAL NO MUNICÍPIO DE IPÊ-RS, BRASIL
DONAZZOLO, J.1; OLKOSKI, D.2; OTALORA, J. M.2; KLABUNDE, G. 3; NODARI, R.O.4
1

. Professor UTFPR - Campus Dois Vizinhos, Doutorando PPGRGV/CCA/UFSC. Bolsista PIQDTec : joel@utfpr.edu.br .2.

Doutorandos do PPGRGV/CCA/UFSC. 3. Mestrando do PPGRGV/CCA/UFSC 4 . Professor Titular PPGRGV/CCA/UFSC,
Rod. Admar Gonzaga, 1346, Itacorubi – Florianópolis/SC, 88034-001: nodari@cca.ufsc.br.

A goiabeira-serrana, goiabeira-do-mato, goiabeira-da-serra ou feijoa (Acca sellowiana (O. Berg)
Burret) é uma frutífera com ocorrência natural no sul do Brasil, que se encontra em vias de
domesticação e tem sido utilizada pelas populações locais. Com a rápida ocupação do seu espaço
pela agricultura industrial está ocorrendo uma perda de diversidade da espécie que ainda é pouco
conhecida. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar frutos (textura da casca, teor de
sólidos solúveis totais, peso dos frutos e rendimento da polpa) oriundos de plantas adultas de
ocorrência espontânea no município de Ipê-RS, no intuito de conhecer e registrar a diversidade na
região. Ao todo foram identificadas 50 plantas, das quais 24 que apresentaram frutificação viável
por ocasião das coletas tiveram uma amostra de até 10 frutos avaliada. Os frutos apresentaram peso
médio de 27,6 g (s = 11,35), variando de 13,3 a 56,08 g. A largura média foi de 3,5 cm (s = 0,46),
variando de 2,7 a 4,5 cm e o comprimento médio foi de 3,9 cm (s = 0,66), com amplitude variando
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de 2,8 a 5,5 cm. A média do rendimento de polpa foi de 34,5 % (s = 5,02), variando de 24,2 a 44,2
%. Os sólidos solúveis totais variaram de 10,0 a 13,7 0Brix, tendo valores médios de 12,4 (s = 0,93).
Das amostras avaliadas, 20,8 % apresentaram textura de casca mole, 33,3 % semi-dura e 45,8 %
dura. Neste conjunto de amostras avaliadas, fica demonstrada uma amplitude de variação para as
características de fruto que revela a importância da conservação da diversidade da espécie pelo
potencial de ser fonte de genes para uso futuro em programas de domesticação e para sua preservação.
Apoio financeiro: CNPq.
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE MORANGOS CULTIVADOS EM MARIA DA
FÉ, MG
GONÇALVES, E. D.1; PÁDUA, J. G.2; VILLA, F.3; DIAS, M. S. C.2; SILVA, D. F.1; SILVA, L. F.
O.1 SILVA,P.A4.
1
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Maria da Fé, MG, e-mail: emerson@epamig.br; 2EPAMIG, Fazenda Experimental de Pouso Alegre, Avenida Prefeito Tunay,
470, Campus Fátima - Univas, Pouso Alegre, MG, CEP: 37550-000; 3UNIOESTE, Rua Pernambuco, 1777, Centro, Caixa
Postal 91, CEP.: 85960-000, Mal. C. Rondon, PR. 4UFLA Lavras-MG CEP 37200-000

A caracterização física e química dos frutos é de grande importância quando se estuda o
comportamento de variedades em uma determinada região, pois se permite obter informações sobre
a qualidade do produto final. Objetivou-se com este trabalho caracterizar físico-quimicamente oito
cultivares de morangos cultivados no município de Maria da Fé, sul de Minas Gerais e, armazenados
em temperatura ambiente. O experimento foi instalado no final de maio de 2009, na Fazenda
Experimental de Maria da Fé (FEMF), sul de Minas Gerais. As cultivares plantadas em canteiros
fertirrigados foram ‘Albion’, ‘Aleluia’, ‘Aromas’, ‘Camarosa’, ‘Camino Real’, ‘Festival’, ‘Oso
Grande’ e ‘Ventana’, caracterizadas por serem plantas de dias longos e curtos. O delineamento
experimental foi blocos ao acaso, sendo 3 blocos (1 canteiro/repetição), 8 parcelas (cultivares),
perfazendo uma área útil 3,6 m2 com 30 plantas/parcela. Foi utilizada cobertura morta (“mulching”)
com filme de polietileno preto (50 mm) e aplicada antes do plantio das mudas. Mudas de 15 cm
foram dispostas sobre o “mulching”, em espaçamento 30x40cm e plantadas nos respectivos
tratamentos. Executaram-se todos os tratos culturais, bem como calagem e adubações convencionais
para a cultura do morangueiro (NPK e Pró-Vaso®) de acordo com a análise do solo da área e com as
recomendações para a cultura. Os frutos foram colhidos entre 7:00 e 12:00 hs, no período de agostooutubro de 2009, sendo imediatamente levados para laboratório onde foram retiradas alíquotas para
a determinação de sólidos solúveis totais, pH e acidez titulável. Nas condições em que o experimento
foi realizado, pode-se concluir que não houve diferenças estatísticas entre os teores de acidez total
titulável para as cultivares analisadas. Os frutos da cv. Festival apresentaram maiores valores de pH
seguidos das cultivares Oso Grande, Ventana e Camino Real. Menor pH foi observado na cv. Aromas.
Verificaram-se melhores características físicas em frutos da cultivar Albion. Apoio financeiro:
FAPEMIG e CNPq.
CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE PLANTAS DE GOIABEIRA-SERRANA EM
POPULAÇÃO NATURAL, IPÊ-RS
OLKOSKI, D 1; DONAZZOLO, J.2; VILPERTE, V. 3; ROSA, A.;3; NODARI, R.O.4
. Doutoranda PPGRGV/CCA/UFSC. Boslista CNPq : deniseolkoski@hotmail.com 2. Professor UTFPR- Campus Dois
Vizinhos, Doutorando PPGRGV/CCA/UFSC. Boslista PIQDTec : joel@utfpr.edu.br 2. Acadêmico do curso de Agronomia,
CCA/UFSC. 4. Professor Titular PPGRGV/CCA/UFSC, Rod. Admar Gonzaga, 1346, Itacorubi – Florianópolis/SC, 88034001: nodari@cca.ufsc.br
1

O estudo de populações naturais de espécies frutíferas nativas pode abreviar os processos de seleção
e melhoramento, bem como auxiliar na definição de formas de cultivo e fomentar o seu uso e
conservação. Com este estudo objetivou-se caracterizar morfometricamente plantas de Acca
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sellowiana (O. Berg) Burret com ocorrência natural em uma área de potreiro totalizando 13 ha
(28°45’01'’ S; 51°21’04'’ W) que apresenta hoje uma alta densidade da espécie. Originalmente a
área era coberta por mata de araucária que há aproximadamente 70 anos foi transformada em roça
e mais recentemente (40 anos) em potreiro, o qual era manejado com roçadas seletivas. Essa prática
foi abandonada há pelo menos 20 anos, mantendo-se sempre na área bovinos e eqüinos. Durante o
mês de março de 2010, considerado o pico de maturação de frutos para a espécie na região, foram
amostradas aleatoriamente 49 plantas na área, mediante um caminhamento em ziguezague, tomandose os dados de uma planta adulta a cada 50 m, de forma a cobrir a totalidade da área. As plantas
apresentaram: diâmetro médio de copa de 3,3 m (s = 1,2), variando de 1,5 a 7 m; altura média da
copa de 4,0 m (s = 1,4) variando de 2 a 8,5 m; número médio de ramificações até 50 cm do solo de
1,2 (s = 1,5) variando de 1 a 8, com 60 % delas apresentando apenas um tronco; hábito de crescimento
aberto, semi-ereto e ereto para 44,9, 32,7 e 22,4 % das plantas, respectivamente. Das plantas avaliadas,
71,4 % frutificaram no presente ciclo onde para 57,2 % dessas a estimativa de produtividade foi de
até 40 frutos/planta (na categoria 1-10 frutos/planta – 28,6 % e 11-40 frutos/planta – 28,6 %).
Porém, 8,6% delas produziram mais de 160 frutos. A diversidade encontrada demonstra o potencial
de seleção para as características avaliadas. Apoio financeiro: CNPq.
CARACTERIZACIÓN DE FRUTOS NATIVOS DEL URUGUAY SEGÚN SU VALOR
NUTRICIONAL
MARTÍNEZ1, N.; BELLUCCI2, I.; VIGNALE3, B.; RIVAS2, M.; AYRES4, C.; DELLACASSA1, E.
1, Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, UdelaR. 2, Recursos filogenéticos, Facultad de
Agronomía, Montevideo, UdelaR. 3, Estación Experimental de la Facultad de Agronomía Salto (E.E.F.A.S.), UdelaR. 4,
Departamento Agroalimentario, Laboratório Tecnológico del Uruguay, Montevideo Uruguay

Las frutas y vegetales tienen un rol importante en la dieta humana debido a sus cualidades nutritivas,
especialmente en lo que tiene que ver con mantener la salud y prevenir algunas enfermedades. Sin
embargo existen dificultades para que esta información sea incorporada por la población. Las razones
por las que algunas personas no se adaptan a incorporar en su dieta frutas y verduras son complejas
y tienen que ver con la persistencia de patrones dietéticos tradicionales así como por la carencia y
disponibilidad de fruta y verdura frescas en algunas latitudes. Uruguay posee numerosas especies
silvestres nativas que se han incluido en un proceso de domesticación, selección y mejoramiento
genético, y que están siendo evaluadas para su aprovechamiento agro-alimentario. Esto incluye a
varias especies frutícolas subtropicales, entre otras el guayabo del país [Acca sellowiana (Berg.)
Burret] y la palmera Butiá capitata. En este trabajo se ha evaluado el contenido de algunos
microelementos con importancia nutricional por espectrofotometría de absorción atómica con llama
(FAAS y GFAAS). Entre los microelementos estudiados se incluyen Ca, Mg, Na, K, Cu, Fe, Mn, Zn,
Ni, Co, Se y P. Los valores que se obtuvieron, tanto para Guayabo como para Butiá, superan
ampliamente los encontrados en otras frutas consumidas en Uruguay como es el caso de ananá,
banana, ciruela blanca, durazno, frutilla, higo, kiwi, limón, mandarina, mango, melón, membrillo,
naranja, pera, pomelo y sandía.Estos resultados son complementarios a la evaluación aromática de
estas frutas en la búsqueda de elementos objetivos que faciliten la selección de variedades y
poblaciones mas adecuadas.Lo que determina que sea necesario continuar evaluando los aspectos
nutricionales de estas especies y así poder dar relevancia al consumo de frutas nativas frescas o
procesadas (recurso dietético infrautilizado y potencialmente valioso) en poblaciones con hábitos
alimentarios deficientes en vegetales y frutas. Apoyo financiero: CSIC, Programa de apoyo de
investigación a estudiantes universitarios; Proyecto INIA-FPTA 178: Aprovechamiento agroalimentario del fruto de la palmera Butiá (Butia capitata); Proyecto PR_AIS_2009_2_673:
Valorización de los recursos genéticos del Guayabo del país (Acca sellowiana); como alternativa
para el desarrollo local sostenible en la Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres).
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COMPARAÇÃO ENTRE TAMANHO DOS GRÃOS DE PÓLEN DE MIRTILEIRO DO
GRUPO ‘RABBITEYE’ E ‘HIGHBUSH’
SILVEIRA, T. M. T.1; PEDERZOLLI, E. M. 1; RASEIRA, M. do C. B.
1

Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS, telesca.tiagro@gmail.com

Diversos estudos mostram que o tamanho do grão de pólen de indivíduos poliplóides é geralmente
maior que os diplóides, apesar de que diferenças entre as espécies podem ser tão grandes quanto, ou
até maiores que diferenças entre níveis de ploidia. O objetivo do trabalho foi verificar se os grãos de
pólen das cultivares do grupo das hexaplóides seriam maiores que os do grupo das tetraplóides,
possibilitando a utilização das medidas do pólen ao invés de contagem de cromossomos, em trabalhos
futuros. No presente trabalho, foram avaliados grãos de pólen de 12 cultivares de mirtileiro, incluindose cultivares do grupo rabbiteye, highbush (Northen highbush) e highbush do Sul. Do primeiro
grupo fizeram parte as cultivares Aliceblue, Bluebelle, Clímax, Delite, Seleção 98 e 110; no grupo
das highbush Duke, Darow e Elliot, e no terceiro grupo, as cvs. Misty, O’Neal e Bluecrisp. Foram
feitos quatro repetições por cultivar, sendo cada repetição constituída pela média das medidas de 20
grãos de pólen. As medidas foram realizadas em microscópio ótico com aumento de 400 vezes
utilizando ocular micrométrica, sendo a conversão para µm feita por comparação com régua
micrométrica. As médias obtidas foram 42,22 µm para o grupo dos highbush sendo a menor média
41,31 nos grãos de pólen da cv. Elliot e a maior igual a 42,96 µm na cv. Duke; no grupo dos
highbush do Sul, a menor média foi 43,95 µm para a cv. Bluecrisp e a maior de 45,68 para a cv.
O’Neal sendo a média geral do grupo 44,71 µm e para o grupo rabbiteye, a média geral foi 45,59
µm variando entre 44,52 µm na cv. Delite e 47,99 µm na Seleção 98. Através destes resultados,
observou-se que apesar dos números relativamente próximos, os grãos de pólen das cultivares
highbush (tetraplóides) foram sempre menores que aqueles do grupo rabbiteye.
Apoio financeiro:Embrapa Clima Temperado (MP2).
COMPARAÇÃO ENTRE TONS DE ARMADILHAS CROMOTROPICAS AZUIS PARA A
CAPTURA DE TRIPES NA CULTURA DO MORANGUEIRO EM SÃO JOSE DOS PINHAIS
PARCHEN, H.A.¹; KUHN, T. M.²; MENDES, R.2; DOLCI, E.²; ZAWADNEAK, M. A. C.³
¹Academica de Agronomia, bolsista de Iniciação Cientifica UFPR; ²Acadêmicos bolsistas UFPR; ³ Eng. Agro. Professora,
Doutora Departamento de Patologia Básica UFPR. Caixa Postal 19020. Curitiba, Paraná. Email: mazawa@ufpr.br

Tripes são apontados como causadores de deformações em frutos de morangueiro, tornando-os
pequenos e retorcidos, com falhas de crescimento em volta dos aquênios. Os adultos têm boa
habilidade de vôo, com algumas exceções, se dispersando via aérea. Por causa do seu pequeno
tamanho, movimentos rápidos e cores normalmente claras, somente são percebidos quando os danos
já foram causados. A espécie Frankliniella occidentalis (Pergande) está associada ao morangueiro
durante o seu ciclo de cultivo, em São José dos Pinhais, PR. Tendo em vista a importância econômica
de tripes como praga agrícola e a carência de informações sobre ocorrência na cultura do morangueiro
no Paraná, pesquisas básicas visando a rápida detecção da presença desta praga poderão contribuir
na intervenção no seu crescimento populacional. A presente pesquisa teve como objetivos comparar
a eficiência de captura de armadilhas cromotrópicas do tipo Moericke nos tons Azul Celeste e Azul
Olímpico, (da marca Sherwin– Williams, Lazzuril®), na captura de tripes fitófagos F. occidentalis
na cultura do morangueiro. O experimento foi realizado em lavoura comercial em São José dos
Pinhais, PR, no período de fevereiro a maio de 2010, em cultivar Albion, sob sistema de produção
integrada, em dois túneis do tipo Hermano. Foram distribuídas de forma aleatória 10 armadilhas de
cada cor, espaçadas seis metros entre si. As armadilhas foram preenchidas com solução de água e
detergente em uma proporção de 1: 200. Após uma semana, o conteúdo da armadilha foi recolhido
com uma peneira de 0,2 mm e transferido para recipientes plásticos com tampa e a solução da
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armadilha substituída. Após a coleta, o material foi transportado para laboratório para a realização
das triagens. Nas condições do presente estudo, os resultados demonstraram que os tons Celeste e
Olímpico da armadilha, nos padrões testados, não apresentou efeito significativo (p - valor = 0.3443)
na coleta de F. occidentalis.
Apoio financeiro: CNPq, MAPA
COMPETIÇÃO DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO EM SISTEMA DE TRANSIÇÃO
PARA PRODUÇÃO ORGÂNICA
VERONA, L.A.F.¹; NEZELLO, R.²; BRUGNARA, E.C.³; ANTUNES, L.E.C4. SCHWENGBER,
J.E.5
¹

. Epagri, Servidão Ferdinando Tusset, C. Postal 791, CEP 89801-970, Chapecó , SC, Brasil. Email:
luizverona@epagri.sc.gov.br². Email: rica_mone@hotmail.com ³. Epagri, Servidão Ferdinando Tusset, C. Postal 791, CEP
89801-970, Chapecó , SC, Brasil. Email: eduardobrugnara@epagri.sc.gov.br 4. Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR

396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil. Email: luis.eduardo@cpact.embrapa.br 5. Embrapa
Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil. Email:
jose.ernani@cpact.embrapa.br

Há demanda de informações sobre a produção orgânica de morango por agricultores do Oeste de
Santa Catarina. Nesse sentido foi instalado um ensaio de competição entre cultivares de morangueiro
em uma unidade de produção familiar em transição para produção orgânica, em Xanxerê - SC,
parceria do agricultor com a Embrapa Clima Temperado e a Epagri. As cultivares avaliadas foram
Camarosa, Camino Real, Earlibrite, Florida Festival e Sabrosa. O sistema de cultivo foi em canteiros
cobertos com filme de polietileno preto sob túneis baixos de filme plástico semitransparente (leitoso),
com três linhas de plantas por canteiro, espaçamento de 30 cm entre plantas, irrigação por
gotejamento, adubação orgânica com cama de aviário e controle de pulgões e lagartas com aplicação
de óleo de nin (Azadiracta indica). Procedeu-se retiradas periódicas de tecidos atacados por doenças.
Avaliou-se a produtividade e a perda de produção por ataque de pragas e doenças, de 01/09/09 a 01/
01/10. A cultivar Sabrosa apresentou rendimento de frutos inferior às demais cultivares, enquanto
Florida Festival e a Camarosa foram as mais produtivas. A cultivar Sabrosa rendeu apenas 2,5
frutos por planta ao passo que as demais renderam em média 18,1. Não se observou diferença
significativa na proporção de frutos descartados por incidência de doenças. A cultivar Camino Real
apresentou menor proporção de frutos atacados por pragas que as demais, enquanto que Sabrosa
superou todas as outras cultivares nesse quesito. A massa de frutos comerciais das cultivares Camarosa
e Florida Festival foi significativamente superior a de Camino Real e Sabrosa, enquanto que Earlibrite
só superou a Sabrosa. Conclui-se que as cultivares Camarosa, Florida Festival são as melhores
alternativas para cultivo em sistemas de transição para a produção orgânica e que a cultivar Sabrosa
apresenta produção muito baixa nestas condições de cultivo.
COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO NA REGIÃO DE PELOTASRS
1

VIGNOLO, G.K.; 1CARPENEDO, S.; 1ALDRIGHI, M.G.; 2PEREIRA, I dos S.; 3ANTUNES, L.E.C.

1
Eng. Agr. Mestrando Universidade Federal de Pelotas. 2Eng. Agr. Doutorando Universidade Federal de Pelotas. 3Eng. Agr.
Dr. Embrapa Clima Temperado.

A produção anual de morango no Brasil é estimada em 100 mil toneladas em uma área de 3.500 ha.
Um dos fatores que exerce grande influência na produção é a utilização de cultivares selecionadas
para cada região, com base na produtividade, resistência à pragas e doenças, aceitação no mercado
e produção na entressafra, visando aumento na lucratividade. O objetivo deste trabalho foi avaliar
a produção de três cultivares de dias neutros de morangueiro no município de Pelotas-RS. O
experimento foi realizado na Embrapa Clima Temperado, no período de maio à dezembro de 2008.
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As cultivares utilizadas foram Aromas, Albion e Diamante, com espaçamento de 0,30 x 0,30 m,
conduzidas em duas linhas, sob túnel baixo. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso,
com 12 repetições, a parcela foi composta por seis planta. Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância e a comparação de médias efetuada pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade. As avaliações realizadas foram peso e número de frutos por planta e peso por fruto.
Com relação ao número de frutos por planta, a cultivar Aromas apresentou melhor desempenho
(41,72 frutos por planta), diferindo estatisticamente das cultivares Diamante (26,90) e Albion (22,66).
Para peso por planta, a cultivar Aromas (534,78 g planta-1) diferiu apenas da cultivar Albion que
apresentou 358,77 g planta-1. Quanto à variável peso por fruto, a cultivar Aromas por ter produzido
maior número de frutos e peso por planta, foi a que produziu menores frutos, com apenas 12,78 g
fruto-1. Conclui-se que as cultivares Diamante e Albion apresentam frutos maiores que a cultivar
Aromas, porém a cultivar Aromas apresentou melhores resultados de produção de frutos na Região
de Pelotas-RS. Agradecimentos: Capes e CNPq pela concessão de bolsa de estudos e apoio financeiro.
COMPOSTOS BIOATIVOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE DIFERENTES
CULTIVARES DE MORANGUEIRO CULTIVADOS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INTEGRADA DE FRUTAS
ARAUJO, V. F.1; FETTER, M.2; VIGNOLO, G. K. 1; ANTUNES, L. E. C.3; VIZZOTTO, M.3
1
3

Eng. Agr. Mestranda Universidade Federal de Pelotas. 2Graduanda Ciências Biológicas Universidade Católica de Pelotas.
PhD Embrapa Clima Temperado.

O principal objetivo da Produção Integrada de Frutas (PIF) é substituir as práticas convencionais
onerosas por um processo que possibilite diminuição de custos de produção, melhoria de qualidade,
redução dos danos ambientais e aumento do grau de credibilidade e confiabilidade do consumidor
em relação às frutas brasileiras. O objetivo do trabalho foi determinar os teores de compostos
fenólicos totais, antocianinas e capacidade antioxidante total das frutas do morangueiro, das cultivares
Ventana, Aromas, Camarosa e Festival cultivadas em sistema de produção integrada de frutas. Os
frutos foram coletados em experimento instalado no Campus experimental da Embrapa Clima
Temperado em Pelotas/RS, em seguida foram armazenados a -20 ºC, em seguida foram realizadas
as análises. Para a determinação dos compostos fenólicos foi utilizado o reagente Folin Ciocalteau,
a atividade antioxidante foi determinada a partir da solução do radical estável DPPH e para
determinação do teor de antocianinas totais foi utilizado o reagente etanol acidificado.. Para as
análises foram utilizadas a porção equatorial das frutas, com quatro repetições.O teor de compostos
fenólicos totais não diferiu significativamente entre as cultivares avaliadas, assim como o teor de
antocianinas. Para atividade antioxidante destacou-se a cultivar Festival, que apresentou capacidade
bem mais elevada que a cultivar Aromas, com médias variando entre 357,27 mg equivalente trolox/
g amostra fresca e 2463.85 mg equivalente trolox/g amostra fresca. Em conclusão, sendo da cultivar
Festival, a maior capacidade antioxidante, e sendo esta característica um fator importante na
classificação dos alimentos funcionais, o consumo dessa fruta pode ser indicado como componente
de uma dieta equilibrada, e como fonte de compostos antioxidantes.
Agradecimentos: Projeto Xisto Agrícola/ Petrobrás / Fapeg pela concessão de bolsa de estudos e
apoio financeiro.
COMPOSTOS BIOATIVOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM MIRTILOS
SUBMETIDOS A DOSES DE NITROGÊNIO
MOURA, G.C.1; FINKENAUER, D1.; VIZZOTTO, M.2; ANTUNES, L. E. C.2
1

Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Elizeu Maciel. Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Pelotas, RS,
Brasil. Email: giselycorrea@yahoo.com.br2 Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP
96001-970, Pelotas, RS, Brasil. Email: luis.eduardo@cpact.embrapa.br

O consumo de frutas tem sido estimulado devido aos seus benefícios à saúde. Os compostos fenólicos
são os maiores responsáveis pela atividade antioxidante em frutas. Em geral, o mirtilo é uma das
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mais ricas fontes de antioxidantes entre as frutas e produtos hortícolas frescos. Os benefícios obtidos
com o consumo do mirtilo são, geralmente, atribuídos à presença de compostos bioativos, que
apresentam alta capacidade antioxidante. Esse trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a
concentração de compostos bioativos e a atividade antioxidante dos frutos de mirtilos, cultivar
Powderblue submetidas a diferentes doses de adubo nitrogenado. Os tratamentos foram diferentes
doses de nitrogênio, utilizando como fonte o sulfato de amônio (NH4)2SO4 com 21% de N. Aplicouse 5, 10, 15 e 20 gramas de nitrogênio por planta (16,66; 33,33; 49,99 e 66,66kg ha-1), parcelados
em doses mensais de cinco gramas, sendo o tratamento testemunha sem adição de nitrogênio. O
sulfato de amônio foi aplicado manualmente na superfície do solo a uma distância de 10cm ao redor
do caule da planta, numa faixa de 1cm de largura. O delineamento experimental foi em blocos
casualizados com três repetições e três plantas por parcela. Os frutos foram colhidos próximo ao
pico da safra e armazenados em sacos de polietileno, para serem congelados (-18oC) até o momento
da análise. As determinações foram realizadas em quatro repetições. Os compostos fenólicos totais
foram quantificados através do reagente Folin-Ciocalteau, a extração de antocianinas foi feita com
etanol acidificado e a atividade antioxidante através do radical estável DPPH (2,2-difenil-1picrilhidrazil). As diferentes doses de nitrogênio não interferiram nas antocianinas totais, nos
compostos fenólicos e na atividade antioxidante de frutos de mirtileiro da cultivar Powderblue. Os
valores médios de antocianinas totais, compostos fenólicos e atividade antioxidante foram: 344,45mg
equivalente cianidina-3-glicosídeo/100g amostra fresca, 479,26mg do equivalente ácido clorogênico/
100g amostra fresca e 4431,50ìg equivalente trolox/g amostra fresca, respectivamente.
AGRADECIMENTOS: Capes e CNPq pela concessão de bolsa de estudos e apoio financeiro.
COMPOSTOS FENÓLICOS EM MIRTILOS DESIDRATADOS OSMOTICAMENTE
BUENO, F.M1; JACQUES, A.C1; ROSA, C. G1.; RUTZ, J1.; ZAMBIAZI, R2.;
1
Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Faculdade de Agronomia/Pós
graduação – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:

francinembueno@yahoo.com.br 2Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência dos Alimentos, Faculdade
de Química de Alimentos – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
zambiazi@gmail.com.

Cada vez mais o consumidor está em busca de uma alimentação saudável. Aliado a isso, tem ocorrido
uma expansão no mercado de frutas. Surge então, o desafio de utilizar tecnologias baratas e adequadas
na produção de alimentos que atendam às exigências do consumidor. Tratamentos osmóticos são
usados como um pré-tratamento introduzido em alguns processos convencionais, tais como secagem
a ar convectivo e liofilização, a fim de melhorar a qualidade do produto final, reduzir custos de
energia ou mesmo formular novos produtos. A desidratação osmótica consiste na remoção parcial
de água pela pressão ocasionada quando se coloca o produto em contato com uma solução hipertônica
de solutos, diminuindo a atividade de água e aumentando a estabilidade. Este trabalho teve como
objetivo avaliar o conteúdo fenólico de mirtilos desidratados através do método de Singleton et
al.(1965). Foi realizado o pré tratamento com NaOH, 80°C por 20 segundos e neutralização ácida.
Os frutos foram adicionados à solução de sacarose 65°Brix/40º C, sob agitação pelo período de 3
horas e secos em estufa à 70 ºC. Ocorreu perda total de 75% de umidade ao final da desidratação,
20% na desidratação osmótica e 55% na secagem. Em relação aos compostos fenólicos, houve
redução de 73,4% ao término do processo, sendo 38,7% na desidratação osmótica e 34,7% na
secagem. Resultado semelhante ao estudo realizado por Stojanovic (2006), após 3 horas de
desidratação osmótica a 55 ºBrix/21ºC, onde houve perda de 20% nos compostos fenólicos. Desta
forma, conlui-se que devido a grande perda dos compostos fenólicos ao final do processo será
necessário um maior consumo da fruta desidratada quando comparada a in natura para obter na
dieta a mesma ingestão dos compostos bioativos.
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COMPOSTOS FENÓLICOS EM MORANGO (Fragaria x ananassa) E ACEROLA (Malpighia
emarginata)
PESTANA-BAUER, V.R. 1; GOULARTE-DUTRA, F.L.1; ROSA, C.G. 1; JACQUES, A.C. 1;
ZAMBIAZI, R.C.2
1
Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Faculdade de Agronomia/Pós
graduação – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
vanessapestana@yahoo.com.br 2Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência dos Alimentos, Faculdade de
Química de Alimentos – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
zambiazi@ufpel.edu.br

O consumo de frutas tem aumentado principalmente em decorrência do seu valor nutritivo e
propriedade benéficas à saúde. Estes alimentos contêm diferentes fitoquímicos, muitos dos quais
possuem atividade antioxidante. Dentre as frutas com essas propriedades, destacam-se o morango e
a acerola. O morango possui grande importância no Rio Grande do Sul, segundo dados da EMATERRS são cultivados em torno de 680,70 hectares, dos quais cerca de 66% encontram-se na região de
Pelotas. A acerola é conhecida como cereja das Antilhas e seu mercado consumidor no Brasil é
predominante, nas regiões quentes, em virtude do hábito de ingestão de sucos. Em face do exposto,
o objetivo deste estudo foi o de avaliar o conteúdo de fenóis e de antocianinas destas duas frutas e
fazer uma relação entre estes compostos. Para a avaliação de fenóis totais (Singleton e Rossi, 1965)
e de antocianinas (Lees e Francis, 1972), utilizou-se espectrofotômetro a 765nm e 520nm,
respectivamente. As frutas foram obtidas no mercado local e transportadas sob refrigeração até o
laboratório de cromatografia/DCTA/UFPel e imediatamente avaliadas. Os resultados encontrados
para morango e acerola para fenóis totais foram respectivamente: 146,06 e 1156,96, mg de ácido
gálico.100g-1. Kuskoski et al. (2006), relatam para morango e acerola, respectivamente, 132,1 e
580,1 mg de ácido gálico.100g-1. O conteúdo de antocianinas foi respectivamente: 5,02 e 24,67 mg
de cianidina 3-glicosideo. 100g-1. Os mesmos autores citados acima relatam 23,7 e 16 mg de cianidina
3-glicosideo. 100g-1, respectivamente. As pequenas variações do conteúdo destes compostos quando
comparados com a literatura, podem ser atribuídos a diferenças de clima, região, cultivar entre
outras. Conclui-se neste estudo que do total de compostos fenólicos do morango, 2,57% são de
antocianinas, e essa relação para a acerola foi de 1,96%. Portanto, em ambos os frutos, as antocianinas
não são os compostos fenólicos predominantes.
COMPUESTOS ANTIOXIDANTES CON VALOR NUTRACÉUTICO EN BERBERIS
BUXIFOLIA, UNA ESPECIE VEGETAL NATIVA DE LA PATAGONIA: SU EVOLUCIÓN
DURANTE EL CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE LOS FRUTOS.
ARENA, M.E.1; POSTEMSKY, P.2; CURVETTO, N.2
1

Laboratorio de Recursos Agronómicos, Centro Austral de Investigaciones Científicas. Bernado Houssay 200, (9410)

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Email: arena1@infovia.com.ar 2 Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles
y Medicinales, CERZOS, (CONICET), (8000) Bahía Blanca, Argentina.

Berberis buxifolia ‘calafate’, es un arbusto patagónico cuyos frutos son berries negro-azulados que
son consumidos frescos e industrializados. El valor nutracéutico de los frutos rojos está dado en
parte por el contenido de metabolitos secundarios y la actividad antioxidante. Se estudió la evolución
del contenido de antocianinas, flavonoides y fenoles, así como la actividad antioxidante durante el
crecimiento y maduración de los frutos de B. buxifolia. La producción de antocianinas aumentó
significativamente a partir de la fase de meseta del crecimiento del fruto (70 días desde la plena
floración, DDPF) y hasta el final de la fructificación (126 DDPF), alcanzando un máximo de 753
mg/100 g PF. El contenido de flavonoides fue máximo (604 mg (+)- equivalentes de catequina/100
g PF) al inicio de la fase de meseta del crecimiento del fruto y decreció abruptamente hasta el final
de la fructificación. El contenido de fenoles ascendió a 968 mg de equivalentes de ácido gálico/100
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g PF al inicio de la fase de meseta del crecimiento del fruto, para luego llegar hasta un mínimo de
746 mg de equivalentes de ácido gálico/100 g PF (98 DDPF), momento en que los sólidos solubles
comenzaron a acumularse. Luego, los fenoles aumentaron hasta un máximo de 1523 mg de
equivalentes de ácido gálico/100 g PF al final del período de maduración. El efecto secuestrador
sobre los radicales DPPH y el poder reductor fueron máximos al inicio de la fase de meseta del
crecimiento y aumentaron con concentraciones crecientes de las sustancias solubles metanólicas
extractables, alcanzando los máximos valores de 94% y 97%, a 0,5 y 5,0 mg/mL, respectivamente.
Los frutos de B. buxifolia mostraron una excelente actividad antioxidante, propiedad que contribuye
a su valor funcional y abre nuevas posibilidades de explotación de este cultivo para la industria
nutracéutica.
Apoyo financiero: PFIP-COFECYT, PIP-CONICET, INTA (PATSU04).
CONSERVAÇÃO E QUALIDADE DE PITANGAS (Eugenia uniflora L.) COLHIDAS EM
TRÊS ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO
SILVEIRA, T. M T.1; CAMARGO, R.R.2; PEDERZOLLI, E.M.3; RASEIRA, M. do C. B.
MSc. Fruticultura de Clima Temperado, Pelotas-RS1; telesca.tiagro@gmail.com, Químico, Embrapa-Clima Temperado,
Pelotas-RS2; Graduando IFSul, Saneamento Ambiental, Pelotas RS3, robson.rcamargo@gmail.com

A pitangueira, Eugenia uniflora, ocorre no Brasil, norte do Uruguai e Chaco Argentino. Adapta-se
às mais distintas condições de clima e solo e, por isso está disseminada em várias regiões do globo
(América do Sul e Central , Caribe, Florida, Califórnia, Havai, Sudeste da África, China, Índia,
Srilanka, México, Madagascar, África do Sul, Israel e diversos países do Mediterrâneo). Suas frutas
são utilizadas de diversas formas, entretanto, não se expandiram no mercado in natura, principalmente,
devido à alta perecibilidade. Objetivando verificar conservação a pós-colheita de pitanga foram
colhidas frutas em estágios menos avançados de maturação de quatro seleções distintas nos estádios
maduro, semi-maduros e meio verdes. Os frutos foram submetidas a um teste preliminar onde 40
frutos de cada seleção e estádio de maturação, colocadas em pequenas embalagens plásticas, foram
deixados em temperatura ambiente e outra metade foi colocada em câmara fria a 4°C±1°C. Aos três
e sete dias, foram avaliadas visualmente, quanto à aparência e foi medido o pH e SST em uma subamostra de três frutos. Os frutos deixados em temperatura ambiente, tiveram de ser descartadas nos
primeiros três dias. Aquelas colocadas em câmara fria se conservaram por sete dias, se colhidos
semi-maduros. Os frutos colhidos maduros também se decompuseram. Não houve diferença
significativa, entre datas avaliadas e seleções, entre os estádios maduro e semi-maduro em relação
ao pH e SST. Os frutos no estádio meio verde, entretanto, foram inferiores por ocasião da colheita
e se mantiveram com maior acidez e menor SST, mesmo após uma semana. Apoio financeiro:
Embrapa Clima Temperado
CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE MORANGOS ASSOCIADA AO
BIOFERTILIZANTE E ÁGUA DE IRRIGAÇÃO, EM SISTEMA DE PRODUÇÃO
ORGÂNICA
MATTOS, M. L. T.1; SCHWENGBER, J. E.1; CANTILLANO, R. F. F.1; ANTUNES, L. E1;
ALDRIGH, L. G.1
1
Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil. Email:
maria.laura@cpact.embrapa.br

A sociedade demanda por alimentos orgânicos com qualidade, seguros e inócuos para a saúde. É
necessária a conscientização da população sobre a necessidade de higienização de pequenas frutas
orgânicas consumidas in natura, em especial, do morango, que não é descascado para o consumo.
Em função disso, realizaram-se avaliações microbiológicas de morangos, de biofertilizante e da
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água de irrigação em experimento conduzido no sistema de produção orgânica, na Estação
Experimental Cascata, da Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS. Coletaram-se amostras de
morangos, safras 2008 (cv. Camino Real e cv. Ventano) e 2009 (cv. Camino Real e cv. Camarosa),
bem como de água de sanga de captação e torneira de sistema de irrigação e de biofertilizante.
Avaliaram-se, em triplicata, os parâmetros: (1) microbiológicos: Coliformes totais (CT) e Echerichia
coli (EC), outras Enterobactérias (OE), Staphylococcus aureus (ST), Salmonella sp (S) e fungos
filamentosos (FF); (2) físicos: condutividade elétrica, pH, sólidos totais, dissolvidos e suspensos e
turbidez. Em 2008, detectaram-se contaminação significativa de CT e não significativa para as
demais bactérias com exceção da ausência de S. Em 2009, detectaram-se a presença significativa de
CT, OE, não significativa de EC e ST, ausência de S e presença de FF. As condições microbiológicas
das águas foram não conformes, enquanto as físicas apresentaram a qualidade para águas da Classe
1 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Os resultados das análises do biofertilizante
indicaram a presença significativa de CT, EC, OE e ST, ausência de S e presença de FF. Conclui-se
que a contaminação dos morangos está associada com a qualidade microbiológica do biofertilizante
e da água de irrigação, confirmando resultados obtidos com investigações de contaminações
microbiológicas de morangos em sistemas de produção orgânica, em nível de lavouras experimental
e comercial. Apoio financeiro: Embrapa Clima Temperado (MP1)
CONTEÚDO DE TOCOFERÓIS EM CULTIVARES DE AMORA-PRETA (RUBUS sp)
CHIM, J. F. 1; ZAMBIAZI, R.C.1, RODRIGUES, R. DA S.1; JACQUES, A.C.2; SGANZERLA, M.3
1.

Professores Depto de Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário do Capão do Leão,
CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil Email: josianechim@gmail.com 2Doutoranda, Departamento de Ciência e Tecnologia
Agroindustrial, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. 3. Doutoranda, Departamento de Ciência dos Alimentos,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.

Frutas e hortaliças contém vitamina C, vitamina E (tocoferóis), compostos fenólicos e carotenóides,
os quais constituem um importante grupo de compostos bioativos presentes em plantas.
Recentemente, a avaliação da composição destes constituintes em alimentos vem adquirindo
importância, devido às descobertas de suas implicações na proteção a uma série de doenças. Os
tocoferóis (precursores da vitamina E) constituem um importante grupo na dieta humana, estando
vinculados às funções biológicas gerais, incluindo a atividade vitamínica, capacidade antioxidante,
modulação da função imune e regulação da diferenciação e proliferação celular, sendo o alfa-tocoferol
a forma mais comum de vitamina E. O presente estudo teve por objetivo avaliar os teores de tocoferóis
em amora-preta cv. Tupy. Para tanto utilizou-se a cromatografia de alta eficiência (HPLC), com
detector de fluorescência (290 3 330 nm) e os resultados foram expressos em conteúdo total de
tocoferóis na amora-preta (mg.100g-1 de amostra), determinado pela soma dos tocoferóis individuais.
As cultivares Guarani, Tupy e Brazos apresentaram respectivamente, 0,468, 0,168 e 0,537 mg.100g1 de amostra. Verifica-se que o conteúdo de tocoferóis em frutos de amora-preta é relativamente
baixo. As cultivares Guarani e Brazos não diferiram entre si quanto ao conteúdo de tocoferóis,
porém apresentaram um conteúdo significativamente superior ao da cultivar Tupy. O conteúdo de
tocoferóis apresentado na cultivar Tupy, assemelha-se aos dados reportados para outras frutas nos
estudos de Kim et al. (2007), os quais avaliaram o conteúdo de tocoferóis em pêssego (0,140 mg.100g1) e uva (0,120 mg. 100g-1); e em estudos de Chum et al. (2006), que reportaram um conteúdo de
tocoferóis de 0,580 mg.100g-1 em mirtilo. As cultivares Guarani e Brazos apresentaram quantidades
de tocoferóis semelhantes entre si, porém em quantidades significativamente inferiores aos dados
reportados pelos estudos realizados por Chum et al. (2006) para o fruto de amora-preta, os quais
reportaram quantidades em torno de 1,43 mg.100g-1.
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CRESCIMENTO DE Physalis peruviana SOB DIFERENTES SOMBREAMENTOS
ROSA, G.G. DA 1; LIMA, C.S.M.1; ANDRADE, S. DE B. 1; RUFATO, A. DE R.
1

. Universidade Federal de Pelotas, Programa de Pós-graduação em Agronomia, Pelotas, RS, Brasil. Email:
birela89@gmail.com claudialim@pop.com.br 2. Embrapa Uva e Vinho, Estação Experimental de Fruticultura Temperada
(EEFT)

O cultivo de pequenas frutas vem se ampliando, para isso o conhecimento de técnicas e tratos
culturais que permitam o melhor aproveitamento dessas plantas torne-se imprescindível. Objetivo
deste trabalho foi avaliar o crescimento das plantas de Physalis sobre diferentes condições de
sombreamento. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Fitotecnia
da FAEM/UFPel. Foram utilizadas plantas de physalis, tutoradas de forma vertical e irrigadas por
gotejamento. As plantas foram submetidas a dois tratamentos, com 50% sombreamento e condições
naturais. Para ambos os tratamentos foram selecionados aleatoriamente quatro ramos por planta,
sendo divididos em três partes (basal, mediana e apical), cada uma representando 1/3 da altura total
da planta. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, bifatorial. A unidade
experimental foi composta de cinco plantas, sendo cada tratamento repetido três vezes. Os dados
foram submetidos à análise de variância das características avaliadas, aplicando o teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade de erro. As variáveis avaliadas foram comprimento e largura da folha
e comprimento do pecíolo. Houveram diferenças significativas em todas as variáveis analisadas. As
partes basais da plantas submetidas a sombreamento apresentam maior crescimento, quando
comparadas as plantas em condições naturais. Sendo evidenciado pelos maiores valores de
comprimento e largura das folhas e consequentemente o comprimento do pecíolo. Uma das hipóteses,
é que essas plantas estejam se adaptando para a captação da luminosidade, já que o ambiente em
que se encontram apresenta restrições à luz. As plantas em condições naturais recebem luminosidade
plena e apresentam crescimento lento como forma de defesa a luminescência. O sombreamento de
50 % das plantas de Physalis determina um maior crescimento das plantas representado pela maior
tamanho das folhas e pecíolos quando comparadas às plantas expostas a condições naturais, de
crescimento mais lento, menor tamanho da folha e por conseqüência menor pecíolo.
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE MORANGUEIRO EM
DIFERENTES SUBSTRATOS
CARVALHO, G. L.1; ERPEN, L.2; COCCO, C.3; VIGNOLO, G. K.4 ; PICOLOTTO, L.5; ANTUNES,
L. E. C.6
1
Aluna do curso de Engenharia Agronômica, Universidade Federal de Pelotas, geninhasls@gmail.com; 2Aluna do curso de
Agronomia , Universidade Federal de Santa Maria; 3Doutoranda em Fruticultura de Clima Temperado, Universidade Federal
de Pelotas; 4Mestrando em Fruticultura de Clima Temperado, Universidade Federal de Pelotas; 5Engº Agrº, Drº., Bolsista
CAPES PNPD, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil. picolotto@gmail.br; 6Engº
Agrº, Drº., Pesquisador Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas,
RS, Brasil. luis.eduardo@cpact.embrapa.br, bolsista do CNPq PQ

O substrato é muito importante para a obtenção de mudas de qualidade, pois afeta diretamente o
desenvolvimento, arquitetura do sistema radicular e o fornecimento de nutrientes às mudas. Sendo
assim, o experimento foi conduzido nas instalações da Embrapa Clima Temperado no período de
março a maio de 2010 com o objetivo de avaliar diferentes substratos no crescimento e
desenvolvimento em mudas de morangueiro. Foram utilizados os substratos Plantmax, Vermiculita
e Turfa e as misturas com proporção (1:1) Plantmax + Vermiculita, Plantmax + turfa e Vermiculita
+ Turfa. Foram coletadas pontas de estolões de plantas de morangueiro, originados a partir de
seedlings oriundos de sementes, com 2 a 3 folhas e diâmetro médio de coroa entre 3 a 5 mm e
colocadas para enraizar nos diferentes substratos em bandejas de 72 células, mantidas em casa de
vegetação com irrigação por microaspersão controlada por programador horário, sendo realizadas
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3 irrigações por dia. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 repetições e
12 plantas por repetição. Aos 50 dias após a instalação do experimento foram avaliadas as variáveis
altura de planta, massa seca de coroa, massa seca de raiz e diâmetro de coroa. Os resultados foram
submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade de erro. As variáveis analisadas não apresentaram diferenças
significativas entre si, com médias de 8,6cm, 0,19g, 0,14g e 7,37mm, respectivamente. Nas condições
em que o trabalho foi realizado, conclui-se que não houve diferença estatística entre os substratos
em relação às variáveis analisadas.
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS
CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DO MORANGUEIRO EM FUNÇÃO DA
CONCENTRAÇÃO IÔNICA DA SOLUÇÃO NUTRITIVA EM SISTEMA HIDROPÔNICO
PORTELA, I.P1; PEIL, R.M.N1; PERBONI, L.T; HÜTTNER, M. A1; RODRIGUES,S1.
1
Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Depto de Fitotecnia, Cx. P.354, CEP: 96010900, Pelotas, RS. Email: isaportella@hotmail.com

Existe diversidade entre as respostas obtidas em diferentes estudos sobre efeitos da variação da
concentração iônica da solução nutritiva sobre o crescimento e a produtividade de frutas de
morangueiro em cultivo hidropônico. O objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento e a
produtividade do morangueiro cultivar Camarosa em sistema hidropônico, observando a influência
da concentração iônica da solução nutritiva. O trabalho foi desenvolvido no Departamento de
Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas/RS, em
estufa agrícola, entre 19/05/2009 e 04/01/2010. A técnica de cultivo hidropônico utilizada foi NFT.
As mudas de morangueiro cultivar Camarosa foram transplantadas para bancadas na densidade de
9,23 plantas m-2 . A concentração iônica da solução foi avaliada em quatro níveis: condutividades
elétricas (CE) de 0,9; 1,5; 2,1 e 2,7 dS m-1. No final do ciclo, as plantas foram coletadas e separadas
em frações (raízes, folhas, coroa e frutas). As frações foram secas em estufa a 60ºC, até peso constante
para obtenção da matéria seca. As frutas colhidas durante o ciclo produtivo e as folhas originadas de
desfolhas antecipadas foram somadas às frações correspondentes. Os resultados foram submetidos
à decomposição em componentes polinomiais e as médias comparadas pelo teste DMS de Fischer
(P≤ 5%). As condições de baixa luminosidade reinantes durante a primavera de 2009 levaram à
obtenção de baixas produtividades para todos os tratamentos. O aumento da concentração iônica da
solução nutritiva no intervalo entre 0,9 e 2,1 dS m-1 não afetou de forma significativa a área foliar e
a matéria seca de folhas, coroa e raízes. Entretanto, o número de frutas colhidas, a matéria seca e a
produtividade de frutas foram favorecidas pela CE de 1,5 dS m-1, na qual se obteve 249,66 g planta1
.A CE de 2,7 dS m-1 provocou uma resposta negativa para todas as variáveis analisadas.
CRUZAMENTOS ENTRE MIRTILEIROS DE DIFERENTES CLASSES
EINHARDT, P. M.1; KOFPP, K. D.2; RASEIRA, M.C.B.2
2
Eng. Agrônoma, Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, patyeinhadt@gmail.com;2 Graduanda em Agronomia, FAEM<
UFPel, Pelotas, RS. danizinhacavg@gmail.com; 3 Drª. Pesquisadora, Bolsista CNPq, Embrapa Clima Temperado, Rodovia
BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Brasil, Pelotas, RS, maria.bassols@cpact.embrapa.br

Diversas espécies, do gênero Vaccinium são conhecidas como mirtileiro. As espécies podem ser
agrupadas em cinco classes, Highbush (mirtilo gigante), Half high, Southern highbush, Rabbiteye
(olho de coelho) e Lowbush (mirtilo baixo). Em 1988, já era considerado que a chave para o sucesso
do melhoramento do mirtileiro, comercialmente cultivado, residia na hibridização interespecífica.
A inexistência de barreiras entre espécies com a mesma ploidia tem contribuído para a heterosidade
existente, mesmo nos mirtileiros em estado selvagem, e sem dúvida contribuiu para os grandes
avanços do melhoramento do mirtilo. Do cruzamento entre tetraplóide e um hexaplóide, normalmente
resultam pentaplóides, que cruzados com espécies do grupo ‘highbush’ ou ‘rabbiteye’ podem resultar
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em aneuplóide viáveis. Por isso, é possível que os genes para melhorar as características dos frutos
das futuras cultivares tipo ‘rabbiteye’ venham de cultivares ‘highbush’, através de intercruzamentos
pentaplóides,. A Embrapa Clima Temperado iniciou um pequeno programa de melhoramento, com
a finalidade de obter material adaptado às condições de alta umidade e baixo acúmulo de frio hibernal,
produtor de frutos grandes, e de sabor doce, como prefere o mercado brasileiro. Recentemente
optou-se também por hibridizar cultivares de grupos diferentes rabbiteye (6x) e highbush (4x). O
presente trabalho teve por objetivo verificar o índice de pegamento de cruzamentos entre plantas de
diferentes classes, quando o parental masculino utilizado é o de ploidia mais baixa. Em plantas das
cultivares Aliceblue, Bluegen, Bluecrisp, Bluecrop, Briteblue, Duke, Georgiagen, Misty, O’Neal,
Powderblue e seleções 98 e 110, foram feitos os cruzamentos recíprocos e calculada a frutificação
efetiva. Em todas as combinações testadas, os melhores resultados foram obtidos quando se usou
pólen da cultivar do grupo rabbiteye (maior ploidia) sobre a cultivar do grupo Southern highbush
(Bluecrisp; Misty; O’Neal; Georgiagen) ou highbush (Duke). Apoio Financeiro: Embrapa Clima
Temperado (MP2)
COMPARAÇÃO DE OITO CULTIVARES DE MORANGUEIRO EM RELAÇÃO AOS
TEORES TOTAIS DE ANTOCIANINAS, COMPOSTOS FENÓLICOS E CAPACIDADE
ANTIOXIDANTE
ARAUJO, V. F.1; CORBELINI, D.2; VIGNOLO, G. K. 1; ANTUNES, L. E. C.3; VIZZOTTO, M.3
1
3

Eng. Agr. Mestranda Universidade Federal de Pelotas. 2Graduanda Ciências Biológicas Universidade Católica de Pelotas.
PhD Embrapa Clima Temperado.

O morango é um alimento funcional que além das funções nutricionais básicas, quando consumido
como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos e/ou efeitos benéficos à saúde. De acordo
com a ANVISA, o alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais, além de atuar em
funções nutricionais básicas, irá desencadear efeitos benéficos à saúde e deverá ser também seguro
para o consumo sem supervisão médica. O objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de antocianinas,
compostos fenólicos e a capacidade antioxidante de oito cultivares de morango. As frutas foram das
cultivares Festival, Camarosa, Ventana, Sabrosa, Aromas, Diamante, Camino Real e Oso Grande e
foram coletadas em experimentos instalados no Campus experimental da Embrapa Clima Temperado
em Pelotas/RS e em seguida armazenadas a -20 ºC até o momento das análises. A determinação de
compostos fenólicos foi através do reagente Folin Ciocalteau, a atividade antioxidante a partir da
solução do radical estável DPPH e para determinação do teor de antocianinas utilizou-se etanol
acidificado. Para todas as análises foi utilizada a porção equatorial das frutas, com quatro repetições
e os resultados foram obtidos por leituras em espectrofotômetro. Para a variável compostos fenólicos
não houve diferença significativa entre as cultivares avaliadas. O teor de antocianinas totais foi
mais elevado nas cultivares Camino Real, Oso Grande e Sabrosa. O menor teor de antocianinas foi
verificado na cultivar Diamante. A maior capacidade antioxidante foi dos morangos provenientes
das cultivares Camarosa, Festival e Camino Real. Conclui-se que a cultivar Camino Real, apresentou
bom ou alto potencial para ser consumida como alimento funcional, principalmente por sua alta
capacidade de reagir contra radicais livres do organismo.
Agradecimentos: Projeto Xisto Agrícola/ Petrobrás / Fapeg pela concessão de bolsa de estudos e
apoio financeiro.
CULTIVO DO MORANGUEIRO SOB ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA
BRIGHENTI, L. M.1;MUNIZ, J.1; SILVEIRA, F. N.1; MACHADO, B. D.1, GARANHANI, F.1
1
. Universidade do Estado de Santa Catarina, Avenida Luis de Camões 2090, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-000,
Lages, SC, Brasil. Email: liviabrighenti@zipmail.com.br

No Brasil, a produção de morangos se expande a cada ano, predominando o cultivo em pequenas
propriedades rurais, com mão-de-obra familiar. A adubação orgânica é considerada base fundamental
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para o sucesso da cultura do morangueiro, proporcionando maiores índices de produtividade, sendo
dificilmente substituída totalmente pela adubação inorgânica. O objetivo do trabalho foi avaliar a
influência de diferentes compostos (material orgânico e químico), no cultivo do morangueiro. O
experimento foi conduzido em casa de vegetação durante o ano de 2009 sob condições controladas
de temperatura e umidade. As mudas de plantas matrizes isentas de vírus da cultivar Camarosa
foram transplantadas para vasos de 5 L, com solo e composto orgânico misturados na proporção de
4: 0,1 contendo cinco situações de adubação em concentrações diferentes: Tratamento testemunha
(sem nenhum tipo de adubação); Com adubação química (N, P, K). Adubação com esterco suíno.
Adubação com esterco de bovino; Adubação com esterco misto (bovino e suíno). Para todos os
tratamentos exceto testemunha, foram utillizadas as concentrações de 50 e 100 g”kg-1 perfazendo
um total de nove tratamentos. O delineamento experimental foi casualizado com cinco repetições
por tratamento. O comportamento das plantas foi avaliado segundo as variáveis: crescimento e
desenvolvimento das plantas (peso fresco das mudas e área foliar); peso de raiz, peso de pecíolo,
número de frutos e flores. A análise estatística foi efetuada através de comparação de médias (teste
de Tukey). O tratamento com adição de esterco misto foi o menos eficiente em promover o
crescimento das plantas de morangueiro, os tratamentos com adubação química apresentaram maiores
valores para as variáveis analisadas. A adubação orgânica pode ser usada conjuntamente com a
adubação química, havendo uma maximização da produção, auxiliando o pequeno produtor e
favorecendo melhoria na qualidade a qualidade das plantas. Apoio financeiro: CAV-UDESC
DENSIDADE POPULACIONAL DE Butia capitata EM UMA ÁREA DE CONSERVAÇÃO
in situ NO BIOMA PAMPA
MISTURA C.C.1; BARBIERI R. L.2; COSTA, F. A.2; PRIORI, D.1; VASCONCELOS, C. S.3
1
Universidade Federal de Pelotas, E-mail: c.mistura@uol.com.br, 2 Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78,
Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil, 3Universidade Católica de Pelotas.

Em 2010 a Embrapa Clima Temperado instituiu o Banco Ativo de Germoplasma in situ de Butia
capitata no Bioma Pampa, ocupando uma área de cerca de 750 hectares, em uma propriedade
privada no município de Tapes (RS). A flora da área é composta predominantemente por Butia
capitata, gramíneas e leguminosas. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento da
densidade populacional de Butia capitata nesta área de conservação in situ. Foram delimitadas três
parcelas de um hectare cada, com características distintas de variabilidade genética dos indivíduos,
composição da vegetação rasteira e umidade do solo. O levantamento do número de indivíduos de
Butia capitata evidenciou grande diferença na densidade populacional entre as parcelas. Na primeira
parcela, ocorreram 146 plantas adultas e 281 plântulas. A segunda área apresentou 62 plantas adultas
e 33 plântulas. Na terceira área foram observadas 99 plantas adultas e 1.362 plântulas. A estatura
máxima observada nas plântulas foi de 25 cm, sendo que na maioria delas a extremidade das folhas
apresentava sinais de pastejo. No local, há mais de 80 anos, é realizada a criação de gado, o que
mantêm a integridade do palmar devido ao fato de que o gado, pelo pastejo, controla o
desenvolvimento de espécies arbóreas que poderiam competir com essa palmeira. Ao mesmo tempo,
porém, o gado come as plântulas de butiá, o que limita o número de plantas jovens que conseguem
se desenvolver. Como resultado, observam-se indivíduos de Butia capitata adultos, na sua grande
maioria com mais de 80 anos de idade, e plântulas muito jovens, já com sinal de pastejo. Uma
caracterização ecológica dessas parcelas, juntamente com a avaliação da densidade populacional e
o monitoramento do desenvolvimento das plântulas ao longo do tempo, contribuirão de forma
expressiva para a implantação de ações estratégicas de conservação e a utilização sustentável da
diversidade biológica. Apoio financeiro: Probio 2, CAPES, Embrapa Clima Temperado

178

V SIMPÓSIO DO MORANGO
IV ENCONTRO SOBRE PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS NATIVAS DO MERCOSUL

DESENVOLVIMENTO DE UMA TÉCNICA DE CRIAÇÃO PARA HERPETOGRAMMA
BIPUNCTALIS (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) EM LABORATÓRIO
DIEZ-RODRÍGUEZ, G.I.1; ANTUNES, L.E.C.2; HÜBNER, L.K.3; BIERHALS, A.N.4; FONSECA,
G.M. 3; NAVA, D.E.2
1

Bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES; 2Pesquisador Embrapa Clima Temperado, bolsista

CNPq PQ; 3Bolsista de Iniciação Científica; 4Bolsista do CNPq - Apoio Técnico. Email: nava@cpact.embrapa.br

As lagartas de Herpetogramma bipunctalis (Fabricius, 1794) causam, ao se alimentar, danos às
folhas de amoreira-preta. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método de criação de H.
bipunctalis. Os estudos foram realizados no Laboratório de Entomologia da Embrapa Clima
Temperado, sob condições controladas de temperatura (25±2°C), umidade relativa (70±20%) e
fotofase (14 horas). Para criação das lagartas foram testadas folhas de amoreira-preta das cultivares
Xavante e Guarani, avaliando-se a viabilidade e a duração da fase larval. Em adultos avaliou-se a
capacidade de postura utilizando-se gaiolas de PVC, revestidas internamente com papel toalha,
plástico, papel toalha + folha de amoreira-preta cv. Xavante, plástico + folha de amoreira-preta cv.
Xavante e folha de amoreira-preta cv. Xavante. A viabilidade e duração da fase larval foram de
57,83% e 26,56 dias e 53,06% e 22,77 dias, para lagartas alimentadas com folhas das cultivares
Xavante e Guarani, respectivamente. Foi constatado que a capacidade de postura foi afetada pelo
substrato de criação. Adultos de H. bipunctalis tem preferência por folhas de amoreira-preta para
ovipositar. Utilizando-se como substrato alimentar e de oviposição folhas de amoreira-preta, para
as fases imaturas e adulta, foi possível criar H. bipunctalis, continuamente em laboratório. Apoio
financeiro: CAPES/PNPD, CNPq e FAPERGS
DIFERENCIAS FENOTÍPICAS ENCONTRADAS EN DIVERSAS POBLACIONES DE
BERBERIS BUXIFOLIA CRECIDAS EN LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.
I. MORFOLOGÍA DE LAS SEMILLAS.
ARENA, M.E.1; GIORDANI E.2; PAFFETTI D.3; RADICE, S. 4
1

Laboratorio de Recursos Agronómicos, Centro Austral de Investigaciones Científicas. Bernado Houssay 200, (9410)

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Email: arena1@infovia.com.ar 2 Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali,
del Suolo e dell’Ambiente Agroforestale (DIPSA). Università di Firenze. Polo Scientifico e Tecnologico. Viale delle Idee,
30. 50019. Sesto Fiorentino (FI). Italia 3 Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
(D.E.I.S.T.A.F.), Università di Firenze, Via S. Bonaventura, 13 Quaracchi - 50145 Firenze (FI), Italia.4 CEFYBO – UBA –
CONICET. Paraguay 2155. C1121ABG. Ciudad Autônoma de Buenos Aires. Argentina

Berberis buxifolia ‘calafate’ presenta características vegeto-productivas y nutraceúticas muy
interesantes para su utilización multifuncional como en la fruticultura de calidad, en el viverismo
ornamental y la industria nutracéutica. El fruto es una pequeña baya unilocular en cuya cavidad se
alojan semillas en número y tamaño muy diverso, lo cual hace que la calidad y palatabilidad del
fruto varíe. Considerando la importancia de este fruto y que no se conocen aún trabajos de
mejoramiento sobre esta especie, se estudió la variabilidad de la cantidad y forma de semillas
encontradas en los frutos de individuos de B. buxifolia crecidos en diversas condiciones
agroclimáticas, como inicio de una selección masal en dicha especie. Por tal motivo, en 25 poblaciones
de B. buxifolia crecidas en diversos sitios de Tierra del Fuego, Argentina, se colectaron frutos durante
el mes de marzo de 2010, de los cuales se analizaron las dimensiones de las semillas y el número y
peso medio de semillas por fruto. El número promedio de semillas por fruto según la población
estudiada varió entre 3 y 9 mientras que el peso seco medio, entre 6,92 y 15,27 mg. En el resto de
los parámetros medidos con ImageTool tales como área, perímetro, medida de los ejes,
compactibilidad, alargamiento, redondez, también se encontraron importantes diferencias. Los
resultados obtenidos demuestran que la variabilidad observada en esta primera etapa de la selección
deberá ser contemplada junto a otros parámetros al momento de dimensionar la selección de
individuos para el mejoramiento de la especie. Apoyo financiero: PFIP-COFECYT; PIP-CONICET.
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DIFERENCIAS FENOTÍPICAS ENCONTRADAS EN DIVERSAS POBLACIONES DE
BERBERIS BUXIFOLIA CRECIDAS EN LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.
II: MORFOLOGÍA DE LAS HOJAS
ARENA, M.E.1; GIORDANI E.2; PAFFETTI D.3; RADICE, S.4
1

Laboratorio de Recursos Agronómicos, Centro Austral de Investigaciones Científicas. Bernado Houssay 200, (9410)

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Email: arena1@infovia.com.ar 2 Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali,
del Suolo e dell’Ambiente Agroforestale (DIPSA). Università di Firenze. Polo Scientifico e Tecnologico. Viale delle Idee,
30. 50019. Sesto Fiorentino (FI). Italia 3 Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
(D.E.I.S.T.A.F.), Università di Firenze, Via S. Bonaventura, 13 Quaracchi - 50145 Firenze (FI), Italia. 4 CEFYBO – UBA –
CONICET. Paraguay 2155. C1121ABG. Ciudad Autônoma de Buenos Aires. Argentina

Berberis buxifolia ‘calafate’, es un arbusto espinoso nativo de la patagonia cuyos frutos son berries
negro-azulados que son consumidos frescos e industrializados. Posee hojas hasta 10-fasciculadas,
glabras y de consistencia coriácea, con forma elíptica u abovada. Dado el interés manifestado por
los productores frutihortícolas como así también por los diversos consumidores de estas pequeñas
frutas para introducir a esta especie en el cultivo comercial, es que se comenzó a analizar la
variabilidad en la morfología de las hojas en una primera etapa, para luego continuar con el estudio
de la variabilidad en otros órganos como las espinas. Es por ello que el objetivo de este estudio es
dar comienzo a una selección de individuos para el posterior mejoramiento de esta especie. Para
ello, se colectaron hojas de 25 poblaciones de B. buxifolia crecidas en diversos sitios de Tierra del
Fuego, Argentina, durante marzo de 2010. Posteriormente, se analizaron diversos parámetros
morfológicos con el programa ImageTool, encontrándose para todos ellos diferencias significativas
entre las poblaciones bajo estudio. Con relación a los parámetros de tamaño, se encontró que el área
promedio de las hojas fue de 0,49 cm2, variando entre 0,25 y 0,82 cm2, mientras que el perímetro
medio fue de 3,56 cm, variando entre 2,48 y 4,61 cm. Por otro lado, y vinculados a la forma de las
hojas, la redondez media de las hojas fue de 0,47 variando entre 0,54 y 0,39, mientras que el
alargamiento medio fue de 2,79 oscilando entre 3,10 y 2,22. Estos resultados muestran la existencia
de una considerable variabilidad en los parámetros analizados, hecho que deberá ser tenido en
cuenta junto a otros parámetros como ser la presencia y tamaño de las espinas, a la hora de dimensionar
la selección de individuos para el mejoramiento de la especie. Apoyo financiero: PFIP-COFECYT;
PIP-CONICET.
DIFERENTES SUBSTRATOS E RECIPIENTES NA FORMAÇÃO DE MUDAS DE Physalis
peruviana L.
LIMA, C.S.M.1; VILANOVA, D. S.¹; GONÇALVES, M.A.1; RUFATO, L.2; RUFATO, A.D.R3
1

. Universidade Federal de Pelotas, Programa de Pós-graduação em Agronomia, Pelotas, RS, Brasil. Email:
claudialim@pop.com.br; 2. Universidade do Estado de Santa Catariana, Udesc, Lages, SC. 3. Embrapa Uva e Vinho, Estação
Experimental de Fruticultura Temperada (EEFT)

O substrato utilizado e o recipiente são fatores importantes na formação de mudas de espécies
frutíferas, especialmente a physalis, uma espécie exótica que esta sendo incorporada no cultivo
pequenas frutas. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes recipientes e tipos de substrato de
cultivo na produção de mudas de Physalis peruviana L. O experimento foi conduzido no telado
pertencente ao Departamento de Fitotecnia da FAEM/UFPel. A semeadura foi realizada em três
recipientes diferentes: 1) bandeja de poliestireno expandido com 128 células, 2) tubetes 3) sacos de
polietileno expandido de coloração preta. Os recipientes foram preenchidos com vermicompostos:
1) bovino, 2) capivara, 3) eqüino, 4) suíno e 5) substrato comercial. Quinze dias após a germinação,
as mudas foram desbastadas, deixando-se apenas a mais vigorosa no recipiente. Estas foram mantidas
no telado com 30% sombreamento e sob irrigação de microaspersão intermitente. O delineamento
experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x5 (recipientes x substratos)
com três repetições de cinco plantas. Os parâmetros avaliados foram , altura (cm), comprimento
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(cm) e número de raízes, massa fresca (g) e seca (g) das raízes. Os resultados obtidos foram
submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade de erro. Houve interação entre os fatores recipientes e substratos utilizados. Plantas
com maior altura, número de raízes, massa seca e fresca das raízes foram obtidas na associação de
sacos de polietileno preenchidos com vermicomposto suíno. Entretanto, raízes com maior
comprimento foram verificadas com a combinação de vermicomposto suíno com tubetes. Nas
condições em que o trabalho foi realizado, conclui-se que a produção de mudas de physalis é
favorecida com a utilização de sacos de polietileno juntamente com o vermicomposto suíno. Apoio
financeiro: CNPq,Capes
EFEITO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE
MIRTILOS
MOURA, G C1; FINKENAUER, D1.; VIZZOTTO, M.2; ANTUNES, L. E. C.2
1
Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Elizeu Maciel. Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Pelotas, RS,
Brasil. Email: giselycorrea@yahoo.com.br2Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP
96001-970, Pelotas, RS, Brasil. Email: antunes@cpact.embrapa.br

O mirtilo é conhecido popularmente como a fruta da longevidade e atualmente é uma das frutas
com maior crescimento em consumo no mundo, especialmente em função das características
benéficas à saúde. Esse trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade físico-química
dos frutos de mirtilos submetidos a diferentes doses de adubo nitrogenado. O experimento foi
realizado no laboratório de Tecnologia de Alimentos da Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS,
com mirtilos da cultivar Powderblue. Os tratamentos consistiram em diferentes doses de nitrogênio,
utilizando-se como fonte o sulfato de amônio (NH4)2SO4 com 21% de N. Aplicaram-se 5, 10, 15 e
20 g de nitrogênio por planta, parcelados em doses mensais de 5 g, sendo o tratamento testemunha
sem adição de nitrogênio. O sulfato de amônio foi aplicado manualmente na superfície do solo a
uma distância de 10 cm ao redor do caule da planta, numa faixa de 1,0 cm de largura. O delineamento
experimental foi em blocos casualizados com três repetições e três plantas por parcela. Os frutos
foram coletados (Qual a quantidade?) próximos ao pico da colheita, sendo homogeneizados dentro
de cada tratamento, para retirada das amostras (Qual a quantidade?). Para a caracterização fisicoquímica foram analisados frutos frescos das safras de 2007 e de 2008. O pH foi determinado com
peagâmetro diretamente no suco das frutas com o uso de um medidor de pH, com correção automática
de temperatura; os sólidos solúveis totais (SST) foram quantificados por refratometria, realizada
com um refratômetro de mesa, expressando-se o resultado em °Brix e a acidez total titulável (ATT),
determinada por titulometria e os resultados expressos em porcentagem de ácido cítrico. O efeito
das doses de nitrogênio foi avaliado por análise de regressão polinomial. O pH, SST, ATT e a
relação entre teor de sólidos solúveis total e acidez total titulável, não foram afetados pelas doses de
nitrogênio ns dois anos de avaliação. Os valores médios dos parâmetros foram de: 2,87; 0,55%;
13,81oBrix e 25,11, para pH, ATT, TSS e relação SST/ATT respectivamente, para a safra 2007. Na
safra 2008 o pH médio foi 3,05; ATT de 0,59%; TSS 12,42oBrix e relação TSS/ATT 21,04. Assim,
conclui-se que não houve influencia das diferentes doses de nitrogênio aplicadas às plantas de
mirtilo na qualidade físico-química dos frutos. AGRADECIMENTOS: Capes e CNPq pela concessão
de bolsa de estudos e apoio financeiro.
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EFEITO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA-C NA SÍNTESE DE COMPOSTOS
FENÓLICOS E ANTOCIANINAS EM MORANGOS cv. AROMAS
TIECHER, A.1; SEVERO, J. 1; SANTOS, R. S.1; COUTINHO, E. F. 2; ROMBALDI, C.V. 1
1
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2
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A radiação ultravioleta-C (UV-C), comprimento de onde de 100-280 nm, vem sendo utilizada na
pós-colheita devido seu efeito benéfico no controle de doenças, no retardo do amadurecimento e da
senescência de frutos. Além disso, a radiação UV-C atua como estressor abiótico, capaz de ativar
mecanismos de defesa dos tecidos vegetais. Acredita-se que o sistema de defesa seja qualificado
pela indução do metabolismo secundário, especialmente pela síntese de compostos fenólicos,
fortemente envolvidos na proteção ao estresse oxidativo. Com o objetivo de estudar o efeito do uso
da radiação UV-C sobre a síntese dos fenóis e antocianinas totais, morangos cv. Aromas, foram
colhidos quando apresentavam 75% da epiderme coberta de coloração avermelhada e submetidos à
radiação UV-C. Após o tratamento os frutos foram embalados em bandejas de poliestireno, coberto
com filme esticável e armazenados a temperatura ambiente (20 °C ± 1 °C). O teor de compostos
fenólicos totais foi determinado por espectrofotometria e os resultados expressos em mg EAG 100g
-1
(equivalente ácido gálico por 100g de fruta). O teor de antocianinas foi determinado por
espectrofotometria e os resultados expressos em mg Cianidina3-glic 100g-1 de fruto. Observou-se
que os teores de fenóis totais e de antocianinas totais foram superiores em frutos submetidos à
radiação UV-C. O teor de fenóis totais passou de 700 mg EAG 100g -1 para 850 mg EAG 100g -1 ,
e o teor de antocianinas totais passou de 25 mg Cianidina3-glic 100g-1 para 115 mg Cianidina3-glic
100g-1 devido ao tratamentos UV-C, após 8 dias de armazenamento dos frutos. Assim, pode-se
verificar que a radiação UV-C promove indução na biossíntese de compostos de origem fenólica
(fenóis e antocianinas totais), e que o aumento desses compostos é provavelmente seja decorrente
do mecanismo de defesa do fruto contra o estresse provocado pela radiação UV-C.
EFEITO DO ARMAZENAMENTO DE SEMENTES E DO SUBSTRATO NA EMERGÊNCIA
E CRESCIMENTO DE MUDAS DE PITANGUEIRA
VIGNOLO, G. K.1; KUNDE, R. J2; PICOLOTTO, L.3; ARAUJO, V. F.1; ANTUNES, L. E. C.3
1
3

Eng. Agr. Mestrando Universidade Federal de Pelotas. 2Estudante de Química Ambiental Universidade Católica de Pelotas.
Eng. Agr. Dr. Embrapa Clima Temperado. email: gerson_vignolo@yahoo.com.br

O sucesso de uma cultura está intimamente ligado a qualidade das mudas utilizadas na implantação
do pomar, sendo a qualidade da muda relacionada ao vigor das plantas, produtividade e vida útil do
pomar. Condições de baixa temperatura e umidade são recomendadas para armazenar a maioria das
sementes, embora diferentes espécies apresentem exigências diferentes. As condições de
armazenamento irão interferir no período de conservação e na germinação final das sementes. Assim,
o objetivo deste trabalho foi avaliar o período de armazenamento de sementes de pitangueira em
câmara fria sobre a emergência e o crescimento de mudas utilizando-se diferentes substratos. O
experimento foi realizado na Embrapa Clima Temperado em bandejas de isopor, de 72 células,
colocadas em estufa plástica com irrigação manual. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado com dois tratamentos, com e sem armazenamento e substratos (Fibra de Coco, Plantimax
e Vermiculita), contendo doze sementes por parcela com quatro repetições. Para o tratamento sem
armazenamento as sementes foram extraídas de frutos colhidos uma semana antes da semeadura e
as demais estavam armazenadas a nove meses em câmara fria. As plantas foram avaliadas 90 dias
após a semeadura e os parâmetros avaliados foram: porcentagem de emergência, comprimento da
parte aérea e da maior raiz (cm). Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. As sementes sem
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armazenamento apresentaram porcentagem de emergência de 82,6%, valor superior ao observado
nas sementes armazenadas em câmara fria (15,97%). Para o comprimento da parte aérea, as plantas
oriundas de sementes recém colhidas (8,58 cm) foram superiores as que estavam em câmara fria. O
substrato Plantimax proporcionou maior porcentagem de emergência (57,29%) se comparado a
Vermiculita. Conclui-se que a utilização de sementes colhidas e em seguida semeadas em substrato
Plantimax proporcionam melhor crescimento inicial de mudas de pitangueira. Agradecimentos:
Capes e CNPq pela concessão de bolsa de estudos e apoio financeiro.
EFEITO DO ESTÁDIO DE MATURAÇÃO SOBRE O AMADURECIMENTO DE AMORAPRETA CV. GUARANI E TUPY
MIQUELOTO, A.1; MENEGHINI, A. L.1; TANAKA, H.1; KATO, C. K.1; CORRÊA, T. R.1
1
Departamento de Agronomia, Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Av. Luiz de Camões, 2090, CEP 88520-000, Lages-SC. e-mail: aquidauanamiqueloto1@yahoo.com.br (autor
para correspondência)

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de dois estádios de maturação sobre o amadurecimento
de amora-preta cvs. Guarani e Tupy. Os frutos foram colhidos em dois estágios de maturação,
coloração violácea (estádio 1) e preta (estádio 2). As análises foram realizadas aos 0, 1, 2, 3 e 4 dias
após a colheita, mantendo os frutos em condições ambiente. As variáveis analisadas foram coloração
da epiderme (L, C e h°), força para compressão, acidez titulável (AT), pH, sólidos solúveis, taxa
respiratória e podridões. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro
repetições. Frutos da cv. Guarani colhidos no estádio 1 apresentaram menores valores de ho até o
segundo dia e de L e C até o terceiro dia após a colheita, indicando que estavam em um estádio de
maturação inferior ao do estádio 2. Já os frutos da cv. Tupy no estádio 1 apresentaram menor h° e
valores superiores de L e C até o primeiro dia após a colheita. Os frutos de ambas cultivares colhidos
na cor violácea apresentaram menores valores de pH, quatro dias após a colheita. A taxa respiratória
dos frutos com coloração violácea foi superior na cv. Guarani e Tupy um dia após a colheita, porém,
a partir do segundo dia, não diferiram entre os estádios de maturação. A incidência de podridões foi
superior a 9,38% em ambas as cultivares a partir do terceiro dia após a colheita. AT dos frutos no
estágio 1 foi superior até o quarto e um e três dias após a colheita para ‘Tupy’ e ‘Guarani’
respectivamente. Os frutos colhidos na cor violácea, para ambas as cultivares, após quatro dias em
condição ambiente, apresentam qualidade e estádio de amadurecimento similar aos frutos colhidos
com coloração preta, contudo com menores perdas. Apoio Financeiro: CNPq, CAV/UDESC
ENRAIZAMENTO DE MINIESTACAS SEMILENHOSAS DE MIRTILEIRO (Vaccinium
virgatum) DE DIFERENTES CULTIVARES
FISCHER, D. L. de O.1; GIACOBBO, C. L.2; FISCHER, C.3, OLIVEIRA, E. L.3
1

Eng. Agrª. Doutoranda em Agronomia (Fruticultura de Clima Temperado). Universidade Federal de Pelotas - FAEM. Cx.
P. 354, 96010-900, Pelotas, RS. doralicefischer@yahoo.com.br 2 Eng. Agr. Dr. Prof. Universidade Federal do Pampa –
UNIPAMPA, Campus Itaqui, 97650-000, Itaqui, RS. 3 Eng. Agr. Frutplan Mudas LTDA – Cx. P. 623, 96001-970, Pelotas,
RS.

Objetivou-se com este trabalho avaliar o enraizamento de miniestacas semilenhosas de mirtilo de
diferentes cultivares. O experimento foi conduzido em estufa agrícola na empresa Frutplan Mudas
Ltda, localizada na Colônia Ramos 3° distrito, Pelotas-RS. Foram utilizadas miniestacas semilenhosas
das cvs. Georgiagem, Misty, O’Neal, Bluegem, Powderblue e Woodard, provenientes de mudas
com dois anos de idade, sendo segmentados em miniestacas com três gemas e diâmetro médio de
1,5 mm. Após a segmentação deixou-se na extremidade superior uma folha inteira e na base fez-se
duas lesões superficiais. Posteriormente, as bases das mesmas foram imersas, por 10 segundos, em
solução comercial de AIB (Clone Gel®), na concentração de 2.000 mg.L-1 e colocadas para enraizar
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em bancadas de madeira, contendo uma mistura de areia e substrato comercial Turfa Fértil® na
proporção de 1:1 como substrato. Após o plantio, as estacas foram pulverizadas com Orthocid® 500
PM (2,5 g L-1 de água), sendo esta mesma operação repetida após sete dias. O material propagativo
foi mantido em ambiente protegido, com irrigação intermitente por microaspersão. O pH da água
utilizada para irrigação, foi corrigido para aproximadamente 5,0 com Quimifol P 30®. O delineamento
experimental foi em inteiramente casualizado, com quatro repetições e dez estacas por repetição.
As variáveis analisadas foram porcentagem de estacas enraizadas, número médio de raízes por
estaca, comprimento da maior raiz e número médio de brotações. Verificou-se para as variáveis que
a cv. Woodard apresentou maior enraizamento (95%), não diferindo da cv. Bluegem e Powderblue.
Para o número médio de raiz por estaca, a cv. Powderblue foi superior (14,05) não diferindo da cv.
Bluegem e para comprimento de raiz e número de brotações verificou-se superioridade da cv.
Bluegem, enquanto que a cultivar Georgiagem apresentou resultados inferiores em todas as variáveis
analisadas.
ESTABILIDADE DE FITOQUIMICOS EM AMORA-PRETA (Rubus spp.) LIOFILIZADA.
LAMEIRO, M. da G. S.1; MACHADO, M1; BUENO, F2; HELBIG, E3; ZAMBIAZI, R4
1
Doutoranda - Deptº de Ciência e Tecnologia Agroindustrial –– FAEM/UFPel; 2Mestranda - Deptº de Ciência e Tecnologia
Agroindustrial –– FAEM/UFPel; 4Doutora - Co-orientadora Faculdade de Nutrição/UFPel; 5Phd- Orientador Deptº de Ciência
dos Alimentos/UFPel; Campus Universitário – Caixa Postal 354 – CEP 96010-900 – magna.lameiro@hotmail.com

A amoreira-preta dogênero Rubus, possui uma quantidade apreciável de fitoquímicos que inibem a
formação de substâncias reativas, as quais estão associadas à incidência de doenças relacionadas
com o estresse oxidativo. Estes pigmentos, que conferem a coloração atraente à fruta, possuem
baixa estabilidade frente a algumas condições do meio como pH neutro e alcalino, alta temperatura
e presença de luz. Este trabalho objetivou avaliar os compostos fenólicos, os carotenóides e
antocianinas totais de amora-preta “in natura” comparando com a amora-preta liofilizada armazenada
congelada por um período seis meses. Foram utilizados frutos de amoreira-preta (Rubusspp.), no
ponto máximo de maturação, safra 2008/2009, da cidade de Morro Redondo/RS. As frutas foram
colhidas e levadas até o laboratório de cromatografia do DCTA/UFPel sob refrigeração. Após, as
mesmas foram liofilizadas e armazenadas em embalagens de polietileno durante seis meses sob
congelamento (-12±2°C). Foram feitas determinações “in natura” e após seis meses. O teor de
antocianinas expressos em mg de cianidina 3-glicosídio.100g-1 depeso fresco, foi de 90,20 (in natura)e
54,03(congelada pós seis meses), fenóis totais expressos em mg de ácido gálico.100g-1 de fruta foi
de 678,13(in natura) e 526,52 (congelada pós seis meses), e para os carotenóides totais expressos
em µg de â-caroteno.g-1 de fruta foi de 4,1(in natura) e 3,5(congelada pós seis meses). Os frutos de
amora-preta liofilizados, submetidos a um armazenamento congelado por um período de seis meses,
apresentaram uma melhor estabilidade com relação aos carotenoides totais, com redução de 14,64%,
já os fenóis totais, reduziu em 22,36% , havendo também redução de 59,9% quanto ao conteúdo de
antocianinas, portanto, sendo considerado este último composto o mais influenciado pelo
processamento.
ESTABILIDADE DE FITOQUIMICOS EM MIRTILO (Vaccinium sp.) LIOFILIZADO.
LAMEIRO, M. DA G. S.1; MACHADO, M. I. R.1; BUENO, F. M.; VOSS2; HELBIG, E.3; ZAMBIAZI,
R.4
1
Doutoranda - Deptº de Ciência e Tecnologia Agroindustrial –– FAEM/UFPel; 2Mestranda - Deptº de Ciência e Tecnologia
Agroindustrial –– FAEM/UFPel; 4Doutora - Co-orientadora Faculdade de Nutrição/UFPel; 5Phd- Orientador Deptº de Ciência
dos Alimentos/UFPel Campus Universitário – Caixa Postal 354 – CEP 96010-900 – magna.lameiro@hotmail.com

Dentre os flavonóides, presentes em grande quantidade no mirtilo, destacam-se as antocianinas que
são pigmentos responsáveis por cores que variam de vermelho intenso ao violeta e azul, em frutas,
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flores e folhas. Estes pigmentos, que conferem a coloração atraente à fruta, possuem baixa estabilidade
frente a algumas condições do meio como pH neutro e alcalino, alta temperatura e presença de luz.
Este trabalho objetivou avaliar o teor de antocianinas totais de mirtilo (Vaccinium sp.) “in natura”
comparando com a mirtilo liofilizado armazenada congelada por um período seis meses.Foram
utilizados frutos de mirtilo no ponto máximo de maturação safra 2008/2009, provenientes de um
produtor rural da cidade de Morro Redondo/RS. As frutas foram colhidas e levadas até o laboratório
de cromatografia do DCTA/UFPel sob refrigeração. Após, as mesmas foram liofilizadas e
armazenadas em embalagens de polietileno durante seis meses sob congelamento (-12±2°C). Foram
feitas determinações “in natura” e após seis meses. O teor de antocianinas expressos em mg de
cianidina 3-glicosídio.100g-1 do fruto, foi de 193,20 e 139,10 e para os; valores encontrados para o
fruto in natura e após seis meses de congelamento. Foi estimada em 28,01%, a redução dos teores
de antocianinas, dos frutos de mirtilo, pigmento ser altamente influenciado pelo processamento.
ESTAQUIA DE CULTIVARES DE MIRTILO EM DIFERENTES SUBSTRATOS
ZANELLA, A.1; BONAFÉ, M.2; ZERBIELLI, L.1; NIENOW, A.A.3
1

Acadêmicos de Agronomia da FAMV/UPF, bolsistas Pibic UPF; 2Bolsista Fapergs; 3Professor da FAMV/UPF. Universidade
de Passo Fundo, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Campus I, BR 285, Bairro São José, Caixa Postal 611,
CEP 99052-900 , Passo Fundo, RS, Brasil. E-mail: alexandre@upf.br

Na propagação por estaquia, o substrato é um dos fatores de maior influência, principalmente para
espécies com maior dificuldade de enraizamento. O estudo avaliou alguns substratos comerciais
não formulados, a princípio, para a estaquia, com o objetivo de propiciar o fornecimento de nutrientes
durante o processo de enraizamento e tornar desnecessário o transplante para outro substrato. O
trabalho foi desenvolvido na FAMV/UPF entre agosto e dezembro de 2008, em uma estufa agrícola
com 70 % de sombreamento. Estacas de três cultivares de mirtilo (Climax, Georgiagem e Alice
Blue), tratadas com ácido indolbutírico (AIB) a 1000 mg L-1, foram testadas em quatro substratos
(casca de arroz carbonizada, casca de arroz carbonizada + vermiculita (1:1 v/v), Horta 2 e Plantmax).
O delineamento foi em blocos casualizados, com os tratamentos arranjados no esquema de parcelas
subdivididas, com quatro repetições e 12 estacas por subparcela. A estaquia foi realizada em bandejas
de isopor alveoladas utilizando estacas de 10 cm, sem folhas e com corte em bisel na base. Após
120 dias, as estacas das cultivares Alice Blue e Georgiagem apresentaram, respectivamente, as
maiores porcentagens de sobrevivência (88,1% e 96,9%), de estacas enraizadas (51,9% e 54,4%) e
comprimento da maior raiz (55,3 mm e 52,9 mm), não diferindo entre si. Nas cultivares Alice Blue
e Georgiagem a brotação teve início na segunda semana após a estaquia, e na ‘Clímax’ mais tarde,
na quarta semana. O tipo de substrato não interferiu na sobrevivência das estacas. O substrato
Plantmax foi o que proporcionou melhor enraizamento para todas as cultivares.
Apoio financeiro: UPF, Fapergs
ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA NO CULTIVO IN VITRO DO MORANGUEIRO
‘CAMPINAS’
DUTRA, L. F.1; SILVA, N. D. G. da2; ASSIS, K. C.3
1
Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 392, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96010-971, Pelotas, RS, Brasil.
Email:leonardo.dutra@cpact.embrapa.br 2 Bolsista PIBIC/CNPq. 3 Bolsista DTI-2/ CNPq.

A autoclavagem do meio de cultura, recipientes e instrumentos, processo utilizado no cultivo in
vitro de tecidos vegetais, é uma operação dispendiosa e de elevado custo, tanto em relação ao
equipamento quanto ao consumo de energia. Uma alternativa ao seu uso é o emprego da esterilização
química. Assim, objetivou-se verificar a eficiência desta usando meio de cultura com cloro ativo
(NaOCl), no controle da contaminação em morangueiro ‘Campinas’. Segmentos nodais com
aproximadamente 1 cm e duas folhas formadas, oriundos de plantas de morangueiro pré-estabelecidas
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in vitro, foram inoculados em tubos de ensaio contendo meio de cultura MS suplementado com 1
mg L-1 de BAP, 100 mg L-1 de mio-inositol, 30 g L-1 de sacarose, 7,5 g L-1 de ágar e pH ajustado em
5,9. Os tratamentos consistiram da adição de diferentes concentrações de NaOCl (0,0; 0,001; 0,003
e 0,005%) ao meio de cultura, sem posterior autoclavagem, além de um tratamento adicional que
constou do meio de cultura autoclavado e sem adição de NaOCl. Antes de receberem o meio de
cultura em câmara de fluxo laminar, os tubos de ensaio e suas tampas foram esterilizados
quimicamente em uma solução com concentração de 2% de NaOCl. O delineamento utilizado foi
inteiramente casualizado com 15 repetições, cada qual constituída por um tubo de ensaio contendo
um explante. No tratamento sem adição de NaOCl e sem autoclavagem (testemunha) observou-se
27% de contaminação fúngica e 13% de bacteriana, totalizando 40% de contaminação total. As
diferentes concentrações de NaOCl não diferiram da autoclavagem, entretanto, nos meios de cultura
autoclavados não houve nenhuma forma de contaminação. Concluiu-se que a esterilização química
foi eficiente na prevenção de contaminação dos meios de cultura e comparável ao resultado obtido
com a autoclavagem, podendo ser uma alternativa a esta.
EXTRATO DE ALHO E CIANAMIDA HIDROGENADA NA SUPERAÇÃO DA
DORMÊNCIA DO MIRTILO EM AMBIENTE PROTEGIDO
BONAFÉ, M.1; BOENO, M.C.2; NIENOW, A.A.3; CHAVARRÍA, G.3; CALVETE, E.O.3
Bolsista Fapergs, acadêmico de Agronomia da FAMV/UPF1; Mestranda do ppgAgro/UPF2; Professores da FAMV/UPF 3.
Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Campus I, BR 285, Bairro São José, Caixa
Postal 611, CEP 99052-900 , Passo Fundo, RS, Brasil. E-mail: alexandre@upf.br

A cianamida hidrogenada tem sido largamente utilizada como uma opção eficiente no auxílio à
superação da dormência das plantas frutíferas. Porém, como todo o produto químico, pode apresentar
riscos ambientais e de intoxicação dos produtores, quando não adequadamente utilizada. Como
alternativa a este princípio ativo o trabalho se propôs a estudar os efeitos do extrato de alho. O
experimento foi realizado na FAMV/UPF, em Passo Fundo, RS, em uma estufa agrícola, com sistema
de irrigação por gotejamento. As cultivares Georgiagem, Climax e Alice Blue foram tratadas com
cianamida hidrogenada (CH) a 0,52% + 1% de óleo mineral (OM); extrato de alho (EA) a 1%,
2,5%, 5,0%, 7,5% e 10%, combinados com OM a 2%; comparados com uma testemunha (sem
tratamento). O delineamento foi em oito blocos casualizados, com os tratamentos arranjados em
parcelas subdivididas (uma planta por parcela e um ramo por subparcela). A aplicação dos produtos
foi feita em 23 de julho de 2009, por pincelamento dos ramos. O tratamento com CH 0,52% + OM
0,5% e as doses mais baixas de EA (1% e 2,5% + OM 2%), de modo geral, anteciparam o início da
floração. A porcentagem de floração não foi afetada pelos tratamentos, exceto nas doses mais elevadas
de EA (7,5% e 10% + OM 2%), que retardaram o início e diminuíram o período de floração, bem
como reduziram a porcentagem de floração e de frutificação, principalmente nas cvs. Alice Blue e
Georgiagem, evidenciando um efeito fitotóxico. Frutos de maior tamanho foram produzidos por
‘Alice Blue’ e ‘Georgiagem’, com taxa média de frutificação de 58%, enquanto a ‘Climax’, com
frutificação de 70,5%, proporcionou frutos menores. Conclui-se que, em invernos como o ocorrido,
com satisfatório acúmulo de horas de frio abaixo de 7,2ºC no ambiente externo, é desnecessário o
tratamento químico para a superação da dormência em ambiente protegido.
Apoio financeiro: Fapergs, Secretaria de Ciência e Tecnologia do RS
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FENOLOGIA E PRODUÇÃO DE CULTIVARES DE MIRTILEIRO EM AVALIAÇÃO NA
UNIDADE DE OBSERVAÇÃO DE PEQUENAS FRUTAS DA EEFT, EMBRAPA UVA E
VINHO
RUFATO, A. DE R1.; CARGNINO, C2.; MACEDO, C. K. B.2; PIOVESAN, M. A.2, NACHTIGALL,
G.R.1
1

. Pesquisador(a) da Embrapa Uva e Vinho/EEFT Vacaria-RS, Brasil; 2. Acadêmico(a) do curso de Agronomia Universidade
de Caxias do Sul, Campus Universitário de Vacaria, RS, Brasil.

A unidade de observação de pequenas frutas foi instalada no ano de 2006 nas dependências da
Estação Experimental de Fruticultura Temperada da Embrapa Uva e Vinho, em Vacaria, RS. As
cultivares de mirtileiro que estão sendo observadas são Climax, Delite, Bluegem, Powderblue,
Briteblue, Florida e Britewell. O peso médio dos frutos, a produtividade estimada e a duração do
período de colheita foram avaliados durante a safra 2009/2010. O peso médio dos mirtilos variou
entre cultivares de 0,9 a 1,31 g. As cultivares Delite e Briteblue produziram frutos com peso médio
superior a 1,2 g. Em termos de produtividade estimada, em toneladas por hectare, as cultivares com
melhor desempenho foram Delite, Briteblue, Florida e Britewell, com produtividade superior a 1 t/
ha, no terceiro ano de produção. A colheita dos mirtilos se estendeu de 04 de dezembro de 2009 a 14
de janeiro de 2010. ‘Climax’, ‘Bluegem’ e ‘Powderblue’ foram as cultivares mais precoces e que
atingiram o pico de produção antes das demais cultivares. ‘Britewell’, ‘Briteblue’ e ‘Florida’
produziram mais tardiamente e com pico de produção no início do mês de janeiro. ‘Delite’ foi a
cultivar com período de colheita mais extenso entre todas as cultivares avaliadas, atingindo constância
de produção a partir do final de dezembro.
FILOCRONO DE MORANGUEIRO CV. ALBION CONDUZIDO EM SUBSTRATO
COSTA, R.C da.1; MENDONÇA, H.F.C.1; CECATTO, A.P.1; CALVETE, E. O.1; CHAVARRIA, G.1
1

Universidade de Passo Fundo, Campus I, Bairro São José, BR 285, Km 171, CEP 99 001-970, Caixa Postal 611, Passo
Fundo, RS, Brasil. e-mail: rosianicastoldi@yahoo.com.br

O presente trabalho teve por objetivo estimar o filocrono (tempo necessário para emissão de duas
folhas consecutivas) da cultivar de morangueiro Albion cultivada em ambiente protegido em
diferentes substratos. O experimento foi realizado no setor de horticultura da Faculdade de Agronomia
e Medicina Veterinária/UPF, em ambiente protegido com filme de polietileno de baixa densidade
(PEBD). O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro repetições.
As parcelas foram constituídas por sacolas com 1,0 m de comprimento por 0,30 m de largura,
contendo oito plantas. Cada parcela foi composta por proporções distintas dos substratos casca de
arroz carbonizada (CAC) e o substrato comercial Mec Plant H2® (H2®) (T1: 100% CAC; T2: 75%
CAC + 25% H2®; T3: 50% CAC + 50% H2®; T4: 25% CAC + 75% H2®; T5: 100% H2®). O plantio
das mudas ocorreu em agosto de 2009 e as avaliações foram realizadas até 15 de outubro. Contouse o número de folhas duas vezes por semana. Determinou-se a temperatura média diária (Tm).
Para o cálculo da soma térmica utilizou-se a temperatura-base de 7 °C. A soma térmica diária foi
acumulada a partir do transplante de plantas e o filocrono (ºC dia folha-1) estimado através de uma
regressão pelo inverso do coeficiente angular da regressão linear entre o número de folhas emitidas
na coroa principal. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Os resultados da análise de variância mostraram que
não houve diferença significativa entre os tratamentos sendo que as médias variaram entre 225°C
dia folha-1 para o tratamento com 100% H2® e 333,3°C dia folha-1 para o tratamento com 100%
CAC. Portanto, a emissão de folhas da cv. Albion de morangueiro em ambiente protegido não foi
influenciada pelas diferentes proporções de substrato.
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FLORAÇÃO E PRODUÇÃO EM AMBIENTE PROTEGIDO DE CULTIVARES DE
MIRTILO
BONAFÉ, M.1; BOENO, M.C.2; NIENOW, A.A.3; CALVETE, E.O.3; ZERBIELLI, L.1
Bolsistas Fapergs e UPF, acadêmicos de Agronomia da FAMV/UPF1; Mestranda do ppgAgro/UPF2; Professores da FAMV/
UPF3. Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Campus I, BR 285, Bairro São José,
Caixa Postal 611, CEP 99052-900 , Passo Fundo, RS, Brasil. E-mail: alexandre@upf.br

Os estudos com o cultivo do mirtilo em ambiente protegido se propõem, além de proteger as plantas
e frutos de intempéries (ventos, granizo e geadas) e pássaros, antecipar o início de safra e elevar o
rendimento e a qualidade dos frutos. O trabalho foi conduzido em uma estufa agrícola localizada na
FAMV/UPF, Passo Fundo, RS. O plantio foi realizado em dezembro/2005, no espaçamento de
0,70m x 2,00m (7.142 plantas por ha), com irrigação por gotejamento. No quinto ciclo vegetativo
(2009/2010) foram avaliadas duas cultivares do grupo Rabbiteye (Climax e Alice Blue), uma do
grupo South Highbush (Georgiagem) e quatro do grupo Highbush (Elliotte, Brigitta Blue, Coville e
Bluecrop). Foi avaliada uma planta por parcela, com quatro repetições. Por não seguir um
delineamento experimental clássico, o tratamento estatístico dos dados foi realizado por análise de
agrupamento (Cluster), por distâncias Euclidianas. As cultivares Clímax, Alice Blue e Georgiagem
apresentaram maior porcentagem de floração (média de 96,7%) e número de sementes por fruto,
mas a porcentagem de frutificação não variou entre as cultivares (média de 72,7%). Os frutos de
maior tamanho foram produzidos pelas cultivares Bluecrop, Georgiagem, Alice Blue e Brigitta
Blue (média de 1,4 cm). O período de colheita variou, nas cultivares mais produtivas, de 58 a 65
dias. As cultivares Clímax, Alice Blue e Georgiagem, na condição de ambiente protegido, são mais
produtivas. Apoio financeiro: UPF, Fapergs, Secretaria de Ciência e Tecnologia do RS
IDENTIFICAÇÃO DE ANTOCIANINAS PRESENTES EM MORANGO CV CAMAROSA
ÁVILA, J. M. M.1, TORALLES, R. P.1, PERALBA, M. C. R.2, PIZZOLATO, T. M.2; CANTILLANO,
R. F. F.3,
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –Sul-Rio-Grandense (Campus Pelotas) 2Universidade Federal do Rio
Grande do Sul- UFRGS, Porto Alegre, RS, e-mail: julia@pelotas.ifsul.edu.br, 3Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS.

O morangueiro pertence à família Rosaceae, subfamília Rosoidea. Frutas vermelhas de clima
temperado como o morango, apresentam diversos pigmentos antociânicos. O interesse desses
pigmentos nos últimos anos tem sido intensificado porque as pesquisas têm demonstrado que as
antocianinas e suas respectivas agliconas, são compostos bioativos que possuem capacidade
antioxidante e atividades antiinflamatórias. A cultivar pesquisada foi a cultivar Camarosa no sistema
de plantio convencional, proveniente de pomar comercial da região de Pelotas – RS. O extrato
metanólico de morango foi utilizado para identificação das antocianinas por CCD (Cromatografia
de Camada Delgada), utilizando-se placas de sílica gel F254 Merck 5X20cm, eluente uma mistura de
n-butanol, ácido acético glacial e água destilada na proporção de 5:1:2 sem agentes reveladores.
Compararam-se as Rfs (razões de fluxo) das amostras e dos padrões de antocianinas. Os pigmentos
foram separados em placas preparativas 20X20cm e eluidas com uma mistura de n-butanol, ácido
acético e água destilada em proporções 6:1:2. O pigmentos 1 e 2 obtidos por CCD foram purificados
por EFS (Extração em Fase Sólida) para análise por CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência)
com detector de arranjo de diodos. Os dados dos espectros de ultravioleta visível (UV-vis) gerados
no cromatógrafo líquido foram comparados com os dados da literatura. Foram identificados no
extrato de morango da cultivar Camarosa dois compostos 1 cianidina-3-glucosideo (Rf = 0,4, ëmáx
= 517nm) e 2 perlagonidina-3-glucosideo (Rf = 0,7, ëmáx = 501nm, ). Não foi possível obter-se
espectro de RMN 1H (Ressonância Magnética Nuclear de Próton) para as antocianinas devido à
baixa concentração desse pigmento no extrato metanólico obtido.
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INCIDÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS EM DIFERENTES COBERTURAS DO SOLO
NA PRODUÇÃO DE MORANGUEIRO ‘OSO GRANDE’
SILVEIRA, F. N.1; PELIZZA, T. R.1; MUNIZ, J.; RUFATO, L.1; KRETZSCHMAR, A. A.1
1
Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC), Avenida Luiz de Camões, 2090 Caixa Postal 281, CEP 88520000, Lages, SC, Brasil. Email: fabinhans29@yahoo.com.br

As plantas daninhas são concorrentes com as plantas cultivadas por água, luz e nutrientes do solo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a incidência de plantas daninhas em diferentes coberturas do
solo na produção de morangueiro ‘Oso Grande’. O delineamento experimental foi em blocos
casualizados com três repetições de 20 plantas cada. Os tratamentos consistiram de quatro coberturas
do solo: filme de polietileno preto (T1), casca de arroz (T2), acícula de pinus (T3) e testemunha
(sem cobertura) (T4). As variáveis analisadas foram massa verde e massa seca das plantas daninhas
presentes nos diferentes tratamentos. As plantas foram retiradas dos canteiros, pesadas e em seguida
acondicionadas em estufa a 65ºC por 72 horas. Após esse período foram novamente pesadas em
balança digital. Como complemento do trabalho foi observado visualmente as principais plantas
que incidiram nos tratamentos. Com relação à massa verde e massa seca de plantas daninhas a
testemunha (sem cobertura) apresentou maior valor, porém igualou-se às coberturas casca de arroz
e acícula de pinus. A cobertura com filme de polietileno preto apresentou menor incidência de
plantas daninhas. As principais espécies identificadas na testemunha (sem cobertura) (T4) foram
língua de vaca (Rumex obtusifolius L.), trapoeraba (Commelina erecta), beldroega (Portulaca
oleracea L.), serralha (Sonchus oleraceus L.) e guanxuma (Sida rhombifolia). Na cobertura casca
de arroz foram capim-milhã (Paspalum digitatum L.), poaia branca (Richardia brasiliensis),
trapoeraba (Commelina erecta) e capim-quicuio (Pennisetum clandestinum). Em acícula de pinus
foram identificadas poaia branca (Richardia brasiliensis), língua de vaca (Rumex obtusifolius L.),
capim-milhã (Paspalum digitatum L.) e dente-de-leão (Taraxacum officinale L.). No filme de
polietileno preto foram tiririca (Cyperus rotundus), agrião-do-brejo (Heteranthera reniformis),
tansagem (Plantago major L.) e capim-papuã (Brachiaria plantaginea). Assim, conclui-se que,
para reduzir a incidência de plantas daninhas em canteiros de morangueiro a melhor cobertura do
solo é o filme de polietileno preto.
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A FLOR DE DIFERENTES CULTIVARES DE
AMOREIRA-PRETA.
ZANANDREA, I.1; RASEIRA, M. DO C. B.2
3
Drª. Bolsista Pós-Doutorado CNPq, Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, dandajs@gmail.com; 2 Drª. Pesquisadora,
Bolsista CNPq, Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 392, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Brasil, Pelotas,
RS, maria.bassols@cpact.embrapa.br

Altas temperaturas na floração e/ou durante a formação das frutas são limitantes ao cultivo de
espécies de Rubus nas regiões tropicais e algumas áreas subtropicais. O presente trabalho teve por
objetivo testar um método prático de avaliação da sensibilidade de diferentes genótipos a este
problema. Foi conduzido um teste preliminar, em delineamento completamente casualizado, com
cinco repetições, e duas temperaturas 20ºC e 29ºC. As plantas de amoreira-preta das cultivares
Tupy, Brazos, Xavante e Guarani foram colocadas em recipientes contendo solo e areia como
substrato. As plantas cresceram nestes recipientes, por um ano. No ano seguinte, quando as mesmas
estavam com gemas florais no estádio de botão prateado, metade delas foi levada para fitotron a
29°C±1°C e 75% de umidade, onde algumas permaneceram por 10 dias e outras, até a formação das
frutas. O restante das plantas foi mantido em ambiente com temperatura em torno de 20°C. As
flores foram polinizadas manualmente, para garantir a polinização. Após dez dias nestas condições,
foram colhidos botões florais para testes de viabilidade de pólen. Observou-se que as plantas
submetidas à temperatura de 29°C, por 10 dias, não tiveram problemas na germinação do pólen.
Além disso, das plantas que permaneceram por 10 dias sob temperatura maior, foi verificado que
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todas produziram frutas depois de retiradas do fitotron, mas só a cv. Brazos teve formação de frutas
comercializáveis, com média de 38 sementes por fruta. Nas plantas que permaneceram à temperatura
de 29°C por um longo período, não houve posterior frutificação, com exceção da cv. Brazos, que
formou duas frutas com sete e 12 sementes, respectivamente. Portanto, a cultivar Brazos foi a única
que apresentou tolerância ao calor na floração e pode ser usada como controle em testes que visam
selecionar cultivares para esta característica. Os resultados são ainda preliminares e ajustes de
metodologia deverão ser feitos no próximo ano.
JABUTICABA (Myrciaria jabuticaba): TEOR DE FENÓIS TOTAIS NA CASCA, POLPA E
FRUTO INTEIRO
ROSA, C. G1.; BUENO, F. M1.; JACQUES, A. C1.; GOULARTE-DUTRA, F. L1.; ZAMBIAZI, R2.
1
Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Faculdade de Agronomia/Pós
graduação – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
cleorosaqm@yahoo.com.br 2Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência dos Alimentos, Faculdade de
Química de Alimentos – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
zambiazi@gmail.com

A jabuticabeira (Myrciaria cauliflora) é uma planta nativa brasileira e amplamente cultivada. Esta
planta produz frutos ricos em polifenóis, os quais podem ser consumidos ao natural com ou sem
casca ou na forma de sucos, sorvetes e geléias. Os compostos fenólicos podem ser divididos em
flavonóides e não flavonóides e revelam grande capacidade de reagir com radicais livres, contribuindo
na prevenção de doenças cardiovasculares e cancerígenas. Em face do exposto, o objetivo deste
trabalho foi o de avaliar o conteúdo total de fenóis na jabuticaba (Myrciaria jabuticaba), comparando
o conteúdo presente na casca, polpa e fruto inteiro. Os frutos foram obtidos do mercado local na
cidade de Pelotas/RS e levados refrigerados até o laboratório de cromatografia DCTA/UFPel e
imediatamente analisados. Para avaliação de fenóis totais, foi utilizado o método proposto por
Singleton e Rossi(1965), e os resultados foram quantificados baseando-se na construção de uma
curva padrão de ácido gálico. Os resultados do conteúdo de fenóis totais na casca, polpa e fruto
inteiro para a jabuticaba foram respectivamente: 604,47+4,07; 161,92+19,94; 396,58+4,07 mg ácido
gálico.100g-1 fruta fresca. Pelos resultados observa-se que o maior teor destes compostos estão
localizados na casca desta fruta, que vem de encontro a resultados encontrados por Fortes et al.
(2008), os quais relatara que a casca possui de 2 a 5 vezes mais fenóis do que a polpa. De acordo
com os resultados encontrados, concluiu-se que esta é uma fruta rica em compostos fenólicos,
principalmente quando consumida integralmente, podendo ser incluída na dieta, seja na forma “in
natura” como utilizada para a fabricação de outros produtos para que seu consumo possa ser feito
em épocas de entresafras.
MAPEAMENTO DA DENSIDADE POPULACIONAL DE PALMARES DE BUTIA
CAPITATA – TAPES, RS, BRASIL, EMPREGANDO METODOLOGIAS DE
SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA.
COSTA, F. A.¹; MISTURA, C. C.²; BARBIERI, R.L.1; PRIORI, D.2; VASCONCELOS, C. S.3
1
Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil, Email:
fabia.amorim@cpact.embrapa.br¹, Universidade Federal de Pelotas², Universidade Católica de Pelotas³.

O estudo espacial tem grande importância para caracterização da densidade populacional de Butia
capitata. As técnicas de mapeamento e análise espacial que caracterizam o padrão espacial da
densidade populacional da espécie em estudo, correlacionadas com informações fisiográficas,
diversidade genética das populações, e características morfológicas das plantas levantadas a campo,
visam fornecer subsídios e auxiliar no desenvolvimento de programas de conservação e manejo
sustentável da espécie, bem como de preservação de remanescentes de áreas naturais. Neste contexto,
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o objetivo deste trabalho é elaborar o mapeamento da densidade populacional de palmares de Butia
capitata, em uma propriedade particular no município de Tapes no Rio Grande do Sul, utilizando
estratégias metodológicas de Sensoriamento Remoto e de Sistemas de Informação Geográfica –
SIG. As características técnicas das imagens de satélite Worldview2, utilizadas neste trabalho, com
alta resolução espacial (0,5 metros) associada a alta resolução espectral, que incorpora quatro
bandas multiespectrais clássicas (vermelho, azul, verde e infravermelho próximo) e também inclui
quatro novas bandas (azul costeiro, amarelo, vermelho extremo, e infravermelho próximo-2),
possibilitaram elevar o nível de análise espacial. Além disso, técnicas específicas de processamento
digital de imagens, como operadores de realce dos alvos, juntamente com as técnicas de segmentação
e classificação digital, permitiram ter como base o mapeamento da localização espacial de todos os
indivíduos adultos de Butia capitata. A ferramenta de Sistemas de Informação Geográfica permitiu
executar a segunda etapa, possibilitando definir o desenho amostral (grid com espaçamento de 30
metros) sobre a área mapeada da localização de todos os indivíduos. Desta forma, foram atribuídos
pesos às amostras (cada feição pontual do grid), baseados nas distâncias médias dos indivíduos em
relação a amostra nos quatro pontos quadrantes. A interpolação do desenho amostral, usando o
algoritmo de krigagem permitiu elaborar o mapeamento da densidade populacional da espécie, e
obter isolinhas de agregação populacional. APOIO FINANCEIRO: Probio2 e Embrapa Clima
Temperado.
MATÉRIA SECA DA PARTE AÉREA E DO SISTEMA RADICULAR DE PLANTAS DE
MIRTILEIRO ‘BLUEBELLE’ DURANTE A FASE DE ACLIMATIZAÇÃO COM O USO
DE MALHAS COLORIDAS
PELIZZA, T. R.1, CARVALHO, G. L2; CAMARGO, S. S.2; CARRA, B.2; SCHUCH, M. W.2
1

Centro de Ciências Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC), Lages (SC). Avenida
Luiz de Camões, 2090. Bairro Conta Dinheiro. CEP: 88520-000. Telefone: (0XX49-2101 91 79). E-mail:
trp_mestagro@hotmail.com 2Laboratório de Micropropagação de Plantas Frutíferas, Departamento de Fitotecnia, Faculdade
de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas (UFPEL/FAEM) – Pelotas, RS.

Malhas coloridas modificam o espectro solar transmitido fazendo com que a qualidade da luz afete
o crescimento e desenvolvimento dos tecidos das plantas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar
a produção de matéria seca da parte aérea e do sistema radicular de plantas de mirtileiro ‘Bluebelle’
durante a fase de aclimatização com o uso de malhas coloridas. O experimento foi conduzido em
casa de vegetação de vidro, coberta com sombrite preto, durante os meses de março a agosto de
2009. Durante 30 dias as plantas permaneceram em casa de vegetação com controle de temperatura
(±25ºC) e posteriormente em temperatura ambiente. As plantas foram acondicionadas em sacos
plásticos preto (0,8 L) com substrato Plantmax® + vermiculita expandida (1:1- v/v). Sobre todas as
plantas foi colocada cobertura plástica com filme de PVC transparente (que foi retirado no mês de
Julho) e malhas coloridas (Polysack®). Os tratamentos foram: T1: testemunha (apenas filme de
PVC); T2: malha de cor cinza; T3: malha de cor vermelha e T4: malha de cor azul. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com 4 repetições de 7 explantes cada. Após 5 meses da
instalação do experimento coletaram-se amostras das plantas para determinação da matéria seca da
parte aérea e do sistema radicular. As plantas foram postas para secar em estufa, a 65ºC, por 3 dias
e posteriormente pesadas em balança analítica. Houve diferenças estatísticas significativas para
ambas as variáveis analisadas. A testemunha (cobertura com filme de PVC) foi estatisticamente
superior aos demais tratamentos quanto à produção de matéria seca da parte aérea e do sistema
radicular. Assim, conclui-se que a utilização de cobertura plástica com filme de PVC sobre plantas
de mirtileiro ‘Bluebelle’, durante a fase de aclimatização, é suficiente para obter um bom
desenvolvimento das plantas. Apoio financeiro: CNPq, CAPES e FAPERGS.
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MATURAÇÃO NA EXPRESSÃO TRANSCRICIONAL DE GENES ENVOLVIDOS NA
SOLUBILIZAÇÃO DE PAREDE CELULAR EM MORANGOS CV. CAMAROSA
SEVERO, J. 1; TIECHER, A.1; SANTOS, R. S.1; SILVA, J. A. 1; ROMBALDI, C.V. 1
1
. Universidade Federal de Pelotas - Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial –, Campus Universitário – CEP:
96010-900 - Caixa Postal: 354 – Capão do Leão – RS – Brasil, Telefone: (53) 3275 – 7258 – email: josi_severo@yahoo.com.br.

Em morangos a maturação é acompanhada da evolução da coloração avermelhada, do aroma típico,
e da redução da firmeza de polpa. Essa última alteração constitui-se um dos principais fatores
limitantes na pós-colheita, sendo atribuída à ação de proteínas e enzimas envolvidas na solubilização
da parede celular, como pectina metilesterases, poligalacturonases e â-galactosidades. Embora
existam vários estudos que relacionam a expressão dessas proteínas e enzimas com a solubilização
da parede celular, o processo de perda de firmeza ainda não está completamente esclarecido. Nesse
contexto buscaram-se avaliar as variações nos níveis de transcritos de genes codificadores de enzimas
atuantes na solubilização de pectinas (PME, PG e â-Gal). Morangos (Fragaria ananassa Duch.)
cv. Camarosa foram colhidos em diferentes estádios de maturação, considerando a coloração da
superfície dos frutos: 1 (verde), 2 (branco), 3 (50% de superfície recoberta de coloração avermelhada),
4 (75% de superfície recoberta de coloração avermelhada) e 5 (100% de superfície recoberta de
coloração avermelhada). A firmeza dos frutos foi avaliada utilizando texturômetro TA.XT plus com
resultados expressos em Newton (N). Para estudo de quantificação relativa foi calculado o ÄÄCT
que foi utilizado para expressão dos resultados. Como já era esperado, houve decréscimo da firmeza
à medida que avançada a maturação dos frutos. Com a diminuição da firmeza observou-se elevações
significativas dos níveis de transcritos dos genes putativos da PME e da PG. Já o gene â-Gal
apresentou maior acúmulo de transcritos no último estádio de maturação, podendo estar relacionado
com a degradação de parede celular quando o metabolismo do fruto está diminuindo sua atividade
e entrando em senescência. O conjunto de resultados apresentados põe em evidência que a maturação
ativa a transcrição de genes envolvidos com a solubilização de polissacarídeos da parede celular.
PERCENTUAL DE DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E Escherichia coli EM ÁGUAS
DE IRRIGAÇÃO DE MORANGOS NO MUNICÍPIO DE TURUÇU, RS
VENZKE, C. D.1; ESTRELA, C. C.2; TIMM, L. C.3; MATTOS, M. L. T.3
1

Instituto Federal Sul-Riograndense, Pelotas, RS. Email: carladenize@gmail.com 2 Universidade Federal de Pelotas, Capão
do Leão, RS. E-mail:ccestrela@terra.com.br, lcartimm@yahoo.com.br 3Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, km
78, Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS. Email:maria.laura@cpact.embrapa.br

A qualidade da água dita o potencial de contaminação patogênica quando em contato com o morango.
Entre os organismos patogênicos, destacamos os coliformes de vida livre no ambiente, que vivem
tanto no trato entérico quanto no ambiente externo, denominados de “Coliformes Totais”; e os
organismos de vida exclusivamente entérica, Escherichia coli, principal indicador de presença fecal.
O objetivo deste trabalho foi estabelecer o percentual de detecção de Coliformes Totais e E. coli em
águas de irrigação de morangos, em treze propriedades, no município de Turuçu, RS. As coletas de
água foram realizadas, mensalmente, durante o período de setembro a dezembro de 2008, em cinco
pontos distintos: (1) açude, (2) arroio (3) pós-filtragem (4) reservatório e (5) vertente. Realizou-se
o teste presuntivo de contaminação por coliformes empregando-se o enriquecimento nutritivo, in
vitro, de caldo seletivo LMX readycult Coliforms 100 (Merck), que permite a detecção simultânea
de coliformes totais e E. coli na água. Adicionou-se, para cada volume de 100 mL de amostra, um
envelope de “LMX Plus”, após, incubando-se a 37o C, por 24 horas. Observaram-se alterações no
meio (mudança de cor para a presença de coliformes totais, presença de fluorescência e produção
de indol que confirmam a presença de E. coli). Interpretaram-se os resultados conforme os valores
estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), n0 357/2005,
para águas de Classe 1, que são destinadas a irrigação de hortaliças consumidas cruas. As análises
microbiológicas das águas revelaram que em 100% dos pontos investigados (82 amostras) foi
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detectada a presença de 98,8% de Coliformes Totais e 92,7% de E. coli. Os dados revelaram alto
risco das águas para contaminação dos morangos produzidos nessas propriedades, requerendo a
adoção de medidas mitigadoras e a implementação do sistema de Produção Integrada do Morango.
Apoio financeiro: CNPq
PRÉ-EMBEBIÇÃO, CITOCININA E GIBERELINA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES
DE ARAÇAZEIRO VERMELHO
WAGNER JÚNIOR, A.1; FABIANE. K. C.2; HÖSSEL, C.1; OLIVEIRA, J. S. M. A.1; ALEGRETTI,
A.1
1
Universidade Tecnológica Federal do Paraná –UTFPR, Campus Dois Vizinhos, Estrada Boa Esperança, Km 04, CEP:
85660, Dois Vizinhos,PR. e-mail: americowagner@utfpr.edu.br 2Universidade Tecnológica Federal do Paraná –UTFPR,
Campus Pato Branco, Via do Conhecimento, Km 1, CEP: 85503-390, Pato Branco, PR, Email:
kelicristinafabiane@yahoo.com.br

O araçá (Psidium cattleyanum Sabine) é fruteira nativa pertencente à família Myrtaceae, propagada
principalmente por sementes. Para germinação das sementes é necessário que as mesmas ativem
suas rotas metabólicas, obtida com embebição de água. O uso de reguladores de crescimento, como
citocinina e giberelina podem acelerar o processo germinativo de algumas espécies, principalmente
aquelas que apresentam dormência (é o caso do araçazeiro?), necessitando-se testá-los em araçazeiro.
O objetivo deste trabalho foi testar a pré-embebição em água e o uso da benzil-amino purina (BAP)
e do ácido giberélico (GA3) na germinação de sementes de araçazeiro vermelho. O experimento foi
realizado em casa de vegetação, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois
Vizinhos. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em fatorial 2 x 3 x 3
(tempo de pré-embebição x concentração de BAP x concentração de GA3), com 4 repetições de 50
sementes cada uma. As sementes, depois de extraídas dos frutos de plantas nativas de araçá vermelho,
foram secas a sombra durante 3 dias e pré-embebidas em água destilada contendo ou não BAP ou
GA3, durante 12 e 24 horas. Foram testadas as concentrações de BAP e GA3 de 0, 50 e 100 mg.L-1
. O tratamento testemunha não foi embebido em água e nem em solução com BAP e GA3. As
sementes foram semeadas em canteiros contendo areia como substrato. Após 59 dias da semeadura
foram avaliadas a percentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação (IVE). Para
germinação recomenda-se submeter às sementes doze horas em solução de 50 mg.L-1 de BAP + 50
mg.L-1 de GA3 ou doze horas em água destilada. Os resultados estão muito resumidos! (Foram
priorizadas informações na introdução, metodologia, local de execução e delineamento, em
detrimento dos resultados). Sugere-se acrescentar mais resultados.
PRODUÇÃO DE MORANGUEIRO ‘OSO GRANDE’ À CAMPO COM DIFERENTES
DIÂMETROS DE MUDAS
SILVEIRA, F. N.1; PELIZZA, T. R.1; RUFATO, L.1; KRETZSCHMAR, A. A.1 RIBEIRO, R. S. 1
1
Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC), Avenida Luiz de Camões, 2090 Caixa Postal 281, CEP 88520000, Lages, SC, Brasil. Email: fabinhans29@yahoo.com.br

O morango faz parte do grupo de pequenos frutos, sendo muito apreciado devido às suas
características organolépticas e nutracêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de
diferentes diâmetros de muda do morangueiro ‘Oso Grande’ com o uso de cobertura do solo com
plástico de polietileno preto de baixa densidade, em condições de campo, na qualidade e produtividade
dos frutos, durante diferentes meses do ano. Este trabalho foi desenvolvido no Centro de Ciências
Agroveterinárias (CAV/UDESC) em Lages (SC), durante a safra 2008/2009. O plantio foi realizado
em setembro de 2008. A colheita estendeu-se semanalmente de novembro de 2008 a abril de 2009.
O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três repetições de 20 plantas cada. Os
tratamentos consistiram de quatro diferentes diâmetros de mudas: 11, 16, 20 e 24 mm. As plantas
foram cultivadas em espaçamento de 0,40 x 0,40 m e sistema de irrigação por gotejamento. As
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variáveis analisadas foram número de frutos, produção (g/planta), porcentagem de frutos com
incidência de doença, comprimento (mm), diâmetro (mm) e sólidos solúveis (°Brix). Quanto ao
número de frutos e diâmetro de fruto (mm) no mês de novembro as maiores médias foram obtidas
com diâmetros de 16 e 20 mm, no mês de abril as maiores médias foram obtidas com 11 e 24 mm.
O comprimento (mm) no mês de novembro foi maior com 16 e 20 mm, em fevereiro e março o
diâmetro de 16 mm foi superior. A produção em novembro foi maior com 16 e 20 mm. A porcentagem
de frutos doentes foi maior com 11, 16 e 24 mm. Quanto a sólidos solúveis a maior média foi com
diâmetro de 11 mm, comparativamente a 20 mm de diâmetro de mudas. Assim, conclui-se que o
diâmetro de 20 mm proporcionou qualidade e produtividade no morangueiro ‘Oso Grande’.
PRODUÇÃO E PARTIÇÃO DE MATÉRIA SECA DO MORANGUEIRO EM FUNÇÃO DO
ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO EM HIDROPONIA
PORTELA, I.P1; PEIL, R.M.N1; PERBONI, L.T; HÜTTNER, M. A1; RODRIGUES,S1
1
Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Depto de Fitotecnia, Cx. P. 354, CEP: 96010900, Pelotas, RS.Email: isaportella@hotmail.com

O crescimento expressa as condições morfo-fisiólogicas da planta e se propõe a acompanhar a
produção fotossintética, avaliada por meio do acúmulo e da partição da matéria seca da cultura. O
objetivo do trabalho foi determinar a produção e a partição da matéria seca entre os diferentes
órgãos do morangueiro em função do estádio de desenvolvimento em sistema hidropônico. O trabalho
foi desenvolvido no Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da
Universidade Federal de Pelotas/RS, em estufa agrícola, entre 19/05/2009 e 04/01/2010. A técnica
de cultivo hidropônico utilizada foi NFT. As mudas da cultivar Camarosa foram transplantadas para
bancada na densidade de 9,23 plantas m-2. A condutividade elétrica da solução nutritiva utilizada foi
de 1,5dS m-1. As plantas foram coletadas e separadas em frações (raízes, parte aérea vegetativa e
frutas) em três fases de desenvolvimento: vegetativa (70 dias), inicio da frutificação (124 dias) e
final do ciclo (230 dias). Estas frações foram secas em estufa para obtenção da matéria seca. As
frutas colhidas durante o ciclo produtivo e as folhas originadas de desfolhas antecipadas foram
somadas às frações correspondentes. Ao longo do ciclo houve um aumento da produção de matéria
seca de todos os órgãos das plantas. No estádio vegetativo, a matéria seca total produzida
correspondeu a 8,83 g planta-1, das quais as raízes e os órgãos vegetativos aéreos representaram,
respectivamente, 46,1% e 55,9%. No inicio da frutificação, as raízes representaram 43,7%, os órgãos
vegetativos 43,6%, e as frutas 12,7% do total de 12,96 g planta-1. A matéria seca acumulada ao final
do ciclo foi de 54,86 g planta-1, das quais as raízes, os órgãos vegetativos aéreos e as frutas
representaram, respectivamente, 11,0%, 41,2% e 47,8%. Os frutos representaram 57,8% do total da
matéria seca aérea produzida pela planta, indicando que estes são os maiores drenos de
fotoassimilados.
PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO NAS CONDIÇÕES DE
PELOTAS-RS
CARPENEDO, S.1; VIGNOLO, G. K.1; ALDRIGHI, M. G.; ANTUNES, L. E. C.2
1

. Eng. Agrôn. (a). Mestranda em Agronomia pelo PPGA- Fruticultura de Clima Temperado- FAEM/UFPel. Pelotas, RS,
Email: carpenedo.s@hotmail.com 2. Eng. Agrôn., Dr. Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal
403, CEP 96001-970, Pelotas, RS. Email: luis.eduardo@cpact.embrapa.br

A escolha das cultivares a serem utilizadas na exploração da cultura do morangueiro é um dos
pontos chave para obter o sucesso esperado com a cultura. As características da variedade submetida
às condições ecológicas da região juntamente com o manejo adotado, determinarão a produtividade
e a qualidade dos frutos. Desta forma o experimento foi conduzido na Embrapa Clima Temperado,
Pelotas/RS, no ano de 2007. O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento produtivo de três
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cultivares de morangueiro, buscando identificar a que melhor se adaptada as condições
edafoclimáticas da região. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com seis repetições.
Cada bloco foi composto por três tratamentos (cultivares) sendo, T1- Oso Grande, T2- Festival e
T3- Sabrosa. Os frutos foram colhidos semanalmente no período de setembro a dezembro. Foram
avaliados o peso e número total de frutos e a partir destes, estimou-se o número médio de frutos por
planta, massa média de frutos e produtividade (kg ha-1). Houve diferenças significativas entre as
cultivares para as características avaliadas, sendo que T1 obteve maior número médio de frutos já,
T2 e T3 tiveram maior massa média de frutos. Para produtividade, foi observada diferença
significativa entre T1 (16,65 ton ha-1) e o T3 (11,20 ton ha-1) Neste experimento a cultivar Oso
Grande alcançou produtividade superior as demais, indicando melhor adaptação, cabe ressaltar que
há necessidade de mais avaliações, pois este dado é inicial, referente a uma safra em um local, pois,
o morangueiro sofre grande influência das condições climáticas, havendo interação entre genótipo
e ambiente.Apoio financeiro: CNPq, Embrapa Clima Temperado (MP3)
PRODUTIVIDADE DE MIRTILEIRO ‘MISTY’ NOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, NA
SAFRA 2009.
CARGNINO, C.1; MACEDO, C. K. B.1; PIOVESAN, M. A.1, RUFATO, A. de R.2 , NACHTIGALL,
G. R.2
1
Acadêmico(a) do curso de Agronomia Universidade de Caxias do Sul, Campus Universitário de Vacaria, Estagiário(a)
Embrapa CNPUV/EEFT Vacaria-RS. 2 Pesquisador da Embrapa CNPUV/EEFT Vacaria-RS, Brasil.. E-mail:
camila.cargnino@ibest.com.br

A cidade de Vacaria, situada na região dos Campos de Cima da Serra, apresenta grande potencial
para a produção de pequenas frutas. Atualmente a região tem área plantada de aproximadamente 25
ha com mirtilo. A cv. Misty pertencente ao grupo Southern Highbush e possui exigência de 150 a
300 horas de frio para superação de dormência. Os frutos são grandes, azul claro, firmes e saborosos.
O presente trabalho foi realizado em uma unidade de observação localizada na Estação Experimental
de Fruticultura Temperada da Embrapa Uva e Vinho em Vacaria-RS em pomar implantado em
2006. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com seis repetições de seis
plantas cada unidade experimental.O florescimento da cultivar Misty, no ano de 2009, ocorreu
entre 25 de agosto e 25 de setembro. O período de colheita de frutos se deu entre 20 de novembro e
08 de dezembro. Foram realizadas colheitas semanais conforme o ponto de maturação avaliando-se
número e peso de frutos. O número médio de frutos ficou em torno de 110 frutos por planta, pesando
em média 1,3 gramas por fruto. A produtividade média da cv. Misty foi de 400 Kg/ha neste ciclo
produtivo.
PROPAGAÇÃO DE GUABIJUZEIRO POR ENXERTIA DE GARFAGEM
SOUZA, L. S1.; FIOR, C. S2.; SOUZA, P. V. D3.; SCHWARZ, S. F.3
1
Bióloga, Mestranda do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da UFRGS. E-mail: luana1981@terra.com.br. 2 Eng.
Agrônomo, Doutorando do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da UFRGS. Pesquisador do Jardim Botânico da

Fundação Zoobotânica do RS. E-mail: csfior@fzb.rs.gov.br. 3 Eng. Agr., Doutor, Professor do Departamento de Horticultura
e Silvicultura e do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da UFRGS - Faculdade de Agronomia da UFRGS. Bolsista
CNPq. E-mail: pvdsouza@ufrgs.br; schwarz@ufrgs.br

O guabijuzeiro [Myrcianthes pungens (Berg) Legr.] é uma mirtácea perenifólia, de 15 a 25 metros
de altura. Ocorre no Brasil desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. O guabijuzeiro produz frutos
comestíveis, com potencial para industrialização. Faltam informações a respeito da sua propagação
vegetativa. O objetivo deste trabalho foi estudar a propagação de guabijuzeiro pelo método de
enxertia de garfagem. O estudo foi conduzido em outubro de 2009, em ambiente de telado (60%
interceptação de luz) do Laboratório de Biotecnologia em Horticultura da Faculdade de Agronomia
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da UFRGS. Os porta-enxertos foram obtidos a partir de sementes, e os enxertos (garfos) foram
coletados de uma planta adulta, localizada na Estação Experimental da FEPAGRO, em Viamão, RS
(GPS: 30°02’16.42’’S; 51°01’32.18’’O). Os tratamentos consistiram em porta-enxertos com
diferentes idades e diâmetros. Para todos os experimentos foi utilizado o método de enxertia de
garfagem do tipo fenda cheia. Experimento 1 : Foram utilizados garfos com 8cm de comprimento,
em porta-enxertos com 7 meses de idade (semilenhoso - diâmetro entre 2,7 e 7,5cm,), e com 1 ano
e 2 meses de idade (lenhoso - diâmetro entre 4,3 e 8,3cm). Experimento 2: Foram utilizados garfos
com 8cm de comprimento em porta-enxertos com 10 meses de idade (os porta-enxertos foram
agrupados conforme o diâmetro do caule: 1- Diâmetro pequeno (2,14 a 3,18cm) e caule semilenhoso;
2- Diâmetro médio (3,19 a 4,23cm) e caule lenhoso; e 3- Diâmetro grande (4,4 a 6,9cm) e caule
lenhoso). Os porta-enxertos com 1 ano e 2 meses, e com diâmetros médio e grande (caule lenhoso)
tiveram maior viabilidade, apresentando 27%, 30% e 35% de enxertos viáveis, respectivamente.
Conclui-se, portanto, que é possível produzir mudas de guabijuzeiro por enxertia de garfagem tipo
fenda cheia. Apoio Financeiro: Capes
PROPAGAÇÃO DE JABUTICABEIRA POR ENXERTIA E ALPORQUIA
CITADIN, I.1; SASSO, S.A.Z.1; DANNER, M.A.1; SACHET, M.R.1; REIS, L.1
1
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco, Via do Conhecimento, Km 01, Caixa Postal 571, CEP
85503-390, Pato Branco, PR, Brasil. Email: idemir@utfpr.edu.br

Um dos maiores problemas enfrentados para a expansão do cultivo de jabuticabeira é o alto custo
das mudas, devido principalmente à dificuldade de multiplicá-las vegetativamente. Por sua vez, a
utilização de sementes para a produção de mudas possui a desvantagem de produção tardia, a qual
varia de oito a quinze anos após o plantio. Por isso, o objetivo deste trabalho foi investigar a eficiência
das técnicas de enxertia e alporquia na produção de mudas de jabuticabeira. Testou-se a pega de
enxertia de três espécies de jabuticabeira (Plinia cauliflora, P. trunciflora e P. jaboticaba) sobre
porta-enxertos de P. cauliflora, em duas épocas do ano (maio e agosto de 2008). Avaliou-se a
brotação e o número e tamanho de brotos, após 90 dias da implantação do experimento. Para
alporquia, foram testados dois diâmetros de ramos (1,0-1,5 cm e 2,0-2,5 cm) e duas larguras do
anelamento (1,5 cm e 3,0 cm), na espécie P. cauliflora. Avaliou-se o enraizamento e o número e
tamanho de raízes, após 180 dias da implantação do experimento. A enxertia e a alporquia são
técnicas recomendáveis para propagação da jabuticabeira, pois proporcionaram alto percentual de
formação de mudas, de até 72,9% e 87,5%, respectivamente. Houve pega de enxertia das três espécies
enxertadas sobre P. cauliflora, nas duas épocas realizadas. Porém, a utilização de garfos retirados
de plantas em frutificação deve ser evitada, pois ocorre inibição da brotação dos enxertos. Na
alporquia, ramos de diâmetro de 2,0-2,5 cm proporcionam maior enraizamento e maior número e
tamanho de raízes, em relação a ramos de menor diâmetro (1,0 a 1,5 cm), independentemente da
largura do anelamento. No entanto, ainda é necessário verificar o desenvolvimento das mudas
formadas por enxertia e alporquia após plantio no campo e o intervalo de tempo entre seu plantio e
o início da produção de frutos.
PROPAGAÇÃO DE JABUTICABEIRA POR ESTAQUIA
CITADIN, I.1; SASSO, S.A.Z.1; DANNER, M.A.1; PENSO, G.A1; REIS, L.1
1
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco, Via do Conhecimento, Km 01, Caixa Postal 571, CEP
85503-390, Pato Branco, PR, Brasil. Email: idemir@utfpr.edu.br

Um dos maiores problemas enfrentados para a expansão do cultivo de jabuticabeira é o alto custo
das mudas devido, principalmente, à dificuldade de multiplicação vegetativa. Por isso, a principal
forma de obtenção de mudas da espécie ainda é por sementes, o que desestimula seu cultivo, visto
que a planta demora de oito a quinze anos para entrar em produção. Por isso, o objetivo deste
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trabalho foi investigar a eficiência da estaquia na produção de mudas de jabuticabeira (Plinia
cauliflora). Foram realizados dois experimentos. No primeiro, utilizaram-se ramos lenhosos, com
folhagem abundante, diâmetro entre 1,5 a 2,0 cm e comprimento de 100 a 120 cm. Testou-se quatro
concentrações de ácido indolbutírico (AIB) (0, 2000, 4000 e 6000 mg L-1) e dois procedimentos
(corte vertical e anelamento da estaca). No segundo experimento, utilizaram-se estacas apicais
herbáceas do último ciclo de crescimento (comprimento de 10 cm e 2 a 3 mm de diâmetro). Testouse cinco concentrações de AIB (0, 2000, 4000, 6000 e 8000 mg L-1) e em duas épocas (outubro e
dezembro de 2007). O enraizamento das estacas foi avaliado após 180 dias da implantação dos
experimentos. Observou-se que o enraizamento de estacas lenhosas é dependente da aplicação de
AIB, sendo que o maior percentual de enraizamento (50%) foi obtido na maior concentração (6000
mg L-1) conjugada com o corte vertical. Para as estacas apicais herbáceas, o enraizamento foi baixo
(máximo de 10%), entretanto há o potencial de enraizamento e ajustes na técnica devem ser testados
para maximizá-lo. O uso de estacas lenhosas de grande porte apresentou bom potencial para
propagação da jabuticabeira por estaquia, porém em pequena escala, devido dificuldades inerentes
ao processo, assim como ao grande dano à planta matriz.
QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE FRUTO DE PHYSALIS ARMAZENADOS EM
DIFERENTES TEMPERATURAS
SILVEIRA, J.P.G.1; MIQUELOTO, A.1; CORRÊA, T. R.1; MUNIZ, J.1; VOLEI, C.L.1
1
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Av. Luiz de Camões, 2090, CEP 88520-000, Lages-SC, Brasil. Email: joaop-silveira@hotmail.com. (autor para correspondência)

Os frutos de physalis (Physalis peruviana) são categorizados como pequenos frutos e caracterizamse por apresentar coloração alaranjada na maturação comercial e estarem encerrados em um cálice
formado por cinco sépalas. No entanto, estes frutos apresentam curto período de conservação póscolheita. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de duas temperaturas de armazenamento
sobre a qualidade pós-colheita dos frutos, colhidos em dois estádios de maturação. Os frutos foram
colhidos nos estádios de maturação correspondentes ao cálice com colorações amarelo-amarronzado
e amarelo-esverdeado, e armazenados nas temperaturas de 0±2ºC e 10±2ºC (ambos com UR de 9095%), permanecendo nestas mesmas condições por um período de 15 dias. Ao final do período de
armazenamento, os frutos foram avaliados quanto às taxas respiratórias e de produção de etileno,
cor da epiderme e cálice, textura da polpa, acidez titulável (AT), pH e sólidos solúveis (SS). Frutos
colhidos nos dois estádios de maturação apresentaram maior h°, tanto no cálice quanto na epiderme
do fruto, e maior textura de polpa, quando mantidos na temperatura de 0ºC. Contudo, somente os
frutos no estágio de maturação amarelo-amarronzado apresentaram maior AT e teor de SS, e menor
taxa de produção de etileno quando mantidos na temperatura de 0°C. Nas demais variáveis analisadas
não houve diferença significativa entre temperaturas de armazenamento. A colheita dos frutos nos
estádios de maturação de cor do cálice amarelo-amarronzado apresentaram qualidade superior aos
frutos colhidos no estádio amarelo-esverdeado, quando armazenados a 0ºC.
QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE GOIABA SERRANA (Acca sellowiana) EM FUNÇÃO
DO RETARDO NO SEU RESFRIAMENTO.
BENINCÁ, T.D.T.1; HACKBARTH, C.1; MIQUELOTO, A.1; MENEGHINI, A.L.1; SANTOS, A.
dos1; AMARANTE, C.V.T.1
1

. Departamento de Agronomia, Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Av. Luiz de Camões, 2090, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-000, Lages-SC. E-mail: amarante@cav.udesc.br

Dentre as fruteiras nativas com aptidão para a exploração comercial, destaca-se a goiabeira serrana
(Acca sellowiana). Todavia, há grande carência de informações relativas ao comportamento dos
frutos em pós-colheita, principalmente do potencial de armazenamento refrigerado e de tecnologias
para a sua conservação. Este experimento foi conduzido visando avaliar o efeito do retardo do
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resfriamento na qualidade pós-colheita dos frutos. Frutos da cultivar Alcântara foram colhidos no
ponto de colheita comercial, e submetidos aos seguintes tratamentos: frutos armazenados
imediatamente após a colheita (T0); frutos armazenados 24h após a colheita (T1); e frutos
armazenados 48h após a colheita (T2). Os frutos foram armazenados durante 21 dias a 4oC/90-95%
de UR. Após 8h e 48h de remoção do armazenamento refrigerado, os frutos dos três tratamentos
foram avaliados quanto à textura da casca e da polpa, força para a compressão, acidez titulável
(AT), coloração da casca e da polpa (brilho/L, cromaticidade/C e ângulo ‘hue’/ho), pH, sólidos
solúveis (SS) e taxas respiratórias e de produção de etileno. Nas avaliações feitas 8h após a remoção
da câmara fria, a única diferença observada foi no tratamento T1, que apresentou menor valor de ho
da casca. Nas avaliações feitas 48h após a remoção da câmara fria: frutos do tratamento T2
apresentaram menores valores de AT e textura de polpa, e maiores valores da relação SS/AT e de
pH; para a textura da casca, frutos do tratamento T1 apresentaram o maior valor, e frutos do tratamento
T2 apresentaram o menor valor; frutos do tratamento T1 apresentaram menor taxa respiratória. Os
resultados obtidos mostram pequena redução na qualidade pós-colheita dos frutos armazenados
sob resfriamento, após 48h de colheita e manutenção em temperatura ambiente da região de São
Joaquim, SC. Apoio financeiro: CNPq e Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do
Estado de Santa Catarina (FAPESC).
QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE GOIABA SERRANA (Acca sellowiana) SUBMETIDA
AO DANO MECÂNICO POR IMPACTO.
HACKBARTH, C.1; BENINCÁ, T.D.T.1; ESPÍNDOLA, B.P.1; TANAKA, H.1; AMARANTE, C.V.T.1
1
. Departamento de Agronomia, Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Av. Luiz de Camões, 2090, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-000, Lages-SC. E-mail: amarante@cav.udesc.br

O fruto de goiabeira serrana (Acca sellowiana) sofre abscisão quando maduro, o que pode resultar
em dano mecânico por impacto ainda no pomar. O manuseio inadequado dos frutos durante as
atividades de colheita, transporte e classificação também podem resultar em danos mecânicos. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do dano mecânico na conservação pós-colheita de goiaba
serrana. Frutos da cultivar Alcântara foram colhidos no ponto de colheita comercial, identificado
pela facilidade do desprendimento da planta, na estação experimental da EPAGRI, em São JoaquimSC. Os frutos foram então submetidos aos tratamentos sem (controle) e com dano mecânico. O
dano foi aplicado na região equatorial dos frutos, através da queda livre dos mesmos, a uma altura
de 50 cm, sobre uma superfície plana de granito. Posteriormente, os frutos foram armazenados
durante 21 dias a 4oC/90-95% de UR. Após 8h e 48h de remoção do armazenamento refrigerado, os
frutos sem e com dano mecânico foram avaliados quanto a textura da casca e da polpa, força para a
compressão, acidez titulável (AT), coloração da casca e da polpa (brilho/L, cromaticidade/C e ângulo
‘hue’/ho), pH, sólidos solúveis (SS) e taxas respiratórias e de produção de etileno. Após 8h de
remoção do armazenamento refrigerado, os frutos com dano mecânico apresentaram menores valores
de C e ho da polpa, menor força para compressão e maior taxa respiratória. Após 48h de remoção do
armazenamento refrigerado, frutos com dano apresentaram maior AT. Para as demais variáveis
analisadas não foram observadas diferenças significativas entre tratamentos. Os resultado obtidos
mostram que o dano mecânico empregado ocasiona pequeno efeito na qualidade pós-colheita de
frutos da cultivar Alcântara. No entanto, recomenda-se avaliar os efeitos de diferentes intensidades
e formas de dano (impacto, compressão, corte e penetração) na qualidade de frutos de diferentes
cultivares comerciais de goiaba serrana. Apoio financeiro: CNPq e Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC).
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RESPOSTA VARIETAL A MICOSFERELA EM MANEJO ORGÂNICO COM USO DE
EXTRATO DE ALGAS
KUHN, T. M. de A.1; ARAUJO, E. S.2; SILVA, T. P. da2; MOGOR, A. F.3; ZAWADNEAK, M. A. C.4
1

Acadêmica de Agronomia, Bolsista UFPR;2 Eng. Agro, Mestranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia UFPR;3
Eng. Agro. Professor, Doutor Departamento de Fitotecnia e Fitosanitarismo UFPR;4 Eng. Agro. Professora, Doutora
Departamento de Patologia Básica UFPR. Curitiba, Paraná. Email: tacianakuhn@hotmail.com

Mycosphaerella fragariae é uma doença importante para a cultura do morangueiro. Existe dificuldade
em seu controle, sendo necessário o estudo de métodos alternativos. O objetivo do trabalho foi
analisar a resposta de cultivares em sistema orgânico com a utilização do extrato da alga Ascophyllum
nodosum na incidência e severidade de M. fragariae. O experimento foi conduzido na área de
olericultura orgânica do CEEX, UFPR, Pinhais, PR. O delineamento foi inteiramente casualizado,
em esquema fatorial 4?7, em parcelas subdivididas, sendo três tratamentos com extrato de algas (T1
_ Extrato de Algas (EA) 29% aplicado ao solo a cada 20 dias na dose de 2,0 L ha-1, iniciando no
momento do plantio; T2 - EA aplicado às folhas na dose de 2,0 L ha-1, iniciando 20 dias após o
plantio; T3 - Aplicação alternada de EA no solo e na folha na dose de 1 L ha-1), uma testemunha (T4)
e sete cultivares de morango (Dover, Toyonoka, Albion, Camarosa, Ventana, Campinas, MilseyTudla). As variáveis analisadas foram incidência e severidade da doença, adaptando a escala de
Mazaro (2006), em forma de notas sendo: 0,1 - 0,49% = nota 1; 0,50 - 1,49 % = nota 2; 1,50 - 5,99%
= nota 3; 6 - 19% = nota 4; >20% = nota 5. Foram realizadas avaliações quinzenais no período entre
19/11/2009 a 23/02/2010. Nas condições do presente estudo, os resultados demonstraram que o
extrato de algas, nas dosagens testadas, não apresentou efeito significativo (p - valor < 0,001) no
controle de M. fragariae. Houve diferença significativa em relação às cultivares. Albion apresentou
os menores valores de incidência em relação às demais, não diferindo apenas de Campinas.
Analisando a severidade, Ventana e Albion apresentaram sempre os menores valores médios,
igualando-se em duas avaliações a Camarosa. De maneira geral, Albion se mostra promissora para
o manejo orgânico.
SISTEMA FLOATING E SUBSTRATOS NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE
MIRTILEIRO
PICOLOTTO, L. 1; VIGNOLO, G. K.2; GONÇALVES, M. A.2; SILVA, V. S. D.; ANTUNES, L.E.C.4
1

Engenheiro Agrônomo, Embrapa Clima Temperado, Bolsista PNPD/CAPES. E-mail: picolotto@gmail.com,2 Engenheiro
Agrônomo, Mestrando do PPGA – Fruticultura de Clima Temperado – FAEM/UFPel.,3 Graduando em Agronomia, Bolsista
de iniciação científica.,4 Engenheiro Agrônomo. Pesquisador da Embrapa Clima Temperado.

O método de propagação do mirtileiro mais utilizado no Brasil é a estaquia. O conhecimento de
substratos no enraizamento de estacas é importante para identificar qual possui potencial de
utilização, juntamente com o uso do sistema floating bastante utilizado na produção de mudas. O
objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de dois substratos associados à ao sistema “floating” no
enraizamento de estacas de duas cultivares de mirtileiro. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado seguindo um fatorial 2x2, sendo dois substratos (areia e serragem de pinus)
e duas cultivares (Misty e O’Neal), com quatro repetições de 22 estacas cada uma. O material foi
mantido em casa de vegetação em bandejas plásticas (88 células) acondicionadas em caixas plásticas,
com um cm de água, coberta com plástico transparente, por um período de 45 dias. Utilizou-se
estacas lenhosas de 5 cm de comprimento, tratadas com 2000 mg L-1 de AIB e contendo duas meias
folhas por estaca. O enraizamento foi superior quando usado o substrato serragem (35%) diferindo
da areia (0%), ambos na cultivar (cv.) O’Neal. Também a calosidade foi superior quando utilizado
serragem (90%) diferindo da areia (18,4 %), ambos usados na cv. Misty. Para comprimento de
brotação os substratos não diferiram quando utilizado a cv. O’ Neal. Já na cv. Misty o comprimento
de brotação foi maior quando utilizado serragem (1,5 cm), diferindo do tratamento com areia (0,9
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cm). Entre as cvs. o maior comprimento da brotação ocorreu com a cv. O’Neal propagada em areia
(2,2 cm). Para percentagem de estacas brotadas a cv. O’Neal chegou a 83% diferindo da cv. Misty
(41%). Conclui-se que o tipo de substrato e a cultivar interferem no percentual de enraizamento,
calo e comprimento da brotação e o sistema “floating” proporciona comportamento desuniforme no
enraizamento das cultivares estudadas. Apoio financeiro: Capes/PNPD
TEOR DE ÁGUA SOBRE A GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE GUABIJUZEIRO
(Myrcianthes pungens (Berg) Legr.)
FABIANE, K. C. 1; HÖSSEL, C. 2; OLIVEIRA, J. S. M. A 2; WAGNER JÚNIOR, A. 2; MAZARO,
S. M.2
1
Universidade Tecnológica Federal do Paraná –UTFPR,Campus Pato Branco, Via do Conhecimento, Km 1, CEP: 85503390, Pato Branco, PR, Email: kelicristinafabiane@yahoo.com.br 2Universidade Tecnológica Federal do Paraná –UTFPR,
Campus Dois Vizinhos, Estrada Boa Esperança, Km 04, Caixa Postal. 157. CEP: 85660, Dois Vizinhos,PR. e-mail:
americowagner@utfpr.edu.br

O guabijuzeiro é fruteira nativa pertencente à família Myrtaceae, sendo o principal método de
propagação utilizado por via semífera. Porém, a viabilidade germinativa desta espécie é curta, uma
vez que são caracterizadas como recalcitrantes, não tolerando a dessecação. O objetivo deste trabalho
foi avaliar o efeito da perda de água sobre a germinação de sementes de guabijuzeiro. As sementes
foram extraídas de frutos maturos, sendo posteriormente pesadas e acondicionadas durante 24 horas,
em copos plásticos descartáveis (180 mL) com água destilada. Em seguida, as sementes foram
novamente pesadas e colocadas em estufa de secagem a 25ºC, permanecendo durante 6, 12, 24, 48,
72, 96, 120, 144 e 168 horas. Após cada período, as sementes foram novamente pesadas e semeadas
em caixas Tetra Pak (9,5 x 16 x 6 cm), contendo areia como substrato. O lote testemunha foi semeado
sem o processo de secagem em estufa. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente
casualizado, com 3 repetições, considerando cada 50 sementes como unidade experimental. Após
96 dias da semeadura, avaliou-se a percentagem de germinação das sementes. As sementes antes da
embebição em água possuíam teor de umidade média de 96%. Posteriormente, a embebição e secagem
em estufa durante 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas, as sementes apresentaram 100%;
92,6%; 92,9%; 90,7%; 88,1%; 86,0%; 81,7%; 83,7%; 86,1% e 82,4% de umidade, respectivamente.
As diferentes percentagens de perda de água não afetaram o poder germinativo das sementes,
assemelhando-se estatisticamente entre si. As percentagens de germinação foram de 71,7%; 77,1%;
71,7%; 69,5%; 47,5%; 70,0%; 74,5%; 72,7%, 68,2% e 63,1% para sementes testemunha e secas em
estufa durante 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas, respectivamente. Conclui-se que, a perda
de umidade das sementes, em torno de 20%, não afetou o processo germinativo de guabijuzeiro.
TEOR DE ANTOCIANINAS E FLAVONÓIDES EM FRUTOS DE JABUTICABEIRAS
(Plinia cauliflora) NATIVAS DO SUDOESTE DO PARANÁ
DANNER, M.A.1; CITADIN, I.1; SASSO, S.A.Z.1; SACHET, M.R.1; PENSO, G.A.1
1

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco, Via do Conhecimento, Km 01, Caixa Postal 571, CEP
85503-390, Pato Branco, PR, Brasil. Email: idemir@utfpr.edu.br

Os flavonóides são compostos fenólicos responsáveis principalmente pela coloração de folhas,
flores e frutos. Este grupo é dividido em 11 subclasses, sendo as principais as flavonas, os flavonóis
e as antocianinas. Atualmente é observado um crescente interesse no uso das antocianinas na indústria
cosmética (efeito antienvelhecimento), alimentícia (corante natural) e farmacêutica (prevenção e
combate a diversas doenças). Por isso, foram determinados os teores de flavonóides e de antocianinas
da casca de frutos de 36 jabuticabeiras (Plinia cauliflora, Myrtaceae) nativas de cinco municípios
da região Sudoeste do Paraná (Coronel Vivida, Chopinzinho, Vitorino, Clevelândia e Pato Branco),
em quatro amostras de 25 frutos de cada genótipo. O teor de flavonóides e de antocianinas da casca
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dos frutos dos genótipos de jabuticabeira avaliados variou de 196 a 571 e de 367 a 1.420 mg 100 g, respectivamente. As antocianinas representaram, em média, 69% do teor de flavonóides totais da
casca de jabuticabas. Observou-se que a casca de jabuticabas dos genótipos avaliados é rica em
antocianinas e flavonóides, sendo superior a algumas frutas nativas avaliadas no Brasil, como o
açaí (Euterpe oleracea, Myrtaceae). O consumo da casca da jabuticaba ainda é pouco comum, mas
deve ser incentivado, seja na forma in natura ou como subprodutos (geléias, licores, farinha, vinagre,
etc). O teor destes compostos fenólicos foi significativamente maior para os genótipos de Coronel
Vivida e Vitorino, assim como da planta 2 de Chopinzinho. Este fato torna estes genótipos fontes
promissoras de compostos antioxidantes e cujo cultivo deve ser estimulado. Apoio financeiro: Bolsa
de mestrado CAPES para o primeiro autor.

1

TEOR DE ANTOCIANINAS TOTAIS EM MIRTILO (Vacinium aschei Reade) E
JABUTICABA (Myrciaria cauliflora)
ROSA, C. G1.; PESTANA-BAUER, V. R1.; BUENO, F. M1.; GOULARTE-DUTRA, F. L 1.;
ZAMBIAZI, R2.
1
Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Faculdade de Agronomia/Pós
graduação – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
cleorosaqm@yahoo.com.br 2Universidade Federal de Pelotas – Departamento de Ciência dos Alimentos, Faculdade de
Química de Alimentos – Campus Universitário – Caixa Postal 354, CEP: 96010900 – Pelotas/RS – Brasil. E-mail:
zambiazi@gmail.com

O mirtilo (Vacinium aschei reade) é um fruto de clima temperado, tipo baga, de coloração azulescura e polpa de coloração esbranquiçada . A jabuticaba (Myrciaria cauliflora) é uma fruta nativa
do Brasil. Essas frutíferas são ricas em polifenóis, apresentam elevados teores de antocianinas, as
quais apresentam atividade antioxidante, e por isso são consideradas responsáveis pelo potencial
nutracêutico dessas frutas. As antocianinas, pigmentos da classe dos flavonóides, são os principais
agentes cromóforos encontrados em tecidos vegetais de cor vermelha, azul e púrpura. Quando
extraídas do meio natural, apresentam-se na forma de sais de flavílio, normalmente glicosiladas, ou
seja, ligadas a moléculas de açúcares, sendo os mais comuns a β-D-glucose, a β-D-galactose e a αD-ramnose. Quando livres de açúcares são denominadas de antocianidinas. Este estudo teve como
objetivo avaliar o teor de antocianinas totais em frutas de mirtilo e jabuticabas in natura. As amostras
foram analisadas no laboratório de Cromatografia DCTA/UFPel, imediatamente após sua obtenção,
sendo os mirtilos obtidos da safra de 2009/2010 e as jabuticabas refrigeradas obtidas no comércio
local, ambas da cidade de Pelotas/RS. Foram avaliadas antocianinas totais, pelo método proposto
por Lees e Francis (1972), utilizando espectrofotômetro (modelo Ultrospec 2000) a 520nm. Os
resultados encontrados para polpa de jabuticaba e mirtilo foram 5,3 e 156,35 mg de cianidina 3glicosideo 100g-1, respectivamente. Chagas (2002) encontrou resultados semelhantes para estes
frutos. Essa diferença no teor de antocianinas entre os dois frutos poderia ser relacionada a coloração
roxo azulado mais acentuada dos frutos de mirtilo quando comparada aos frutos de jabuticaba.
Concluiu-se que os frutos analisados apresentaram quantidade significante de compostos
antociânicos, sendo que o mirtilo possui quantidade de antocianinas de 96,7% superior à encontrada
na jabuticaba.
TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS E POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE
GELÉIAS E SCHIMIER DE PEQUENAS FRUTAS DA REGIÃO DE CLIMA TEMPERADO
PEREIRA, M. C.1; OLIVEIRA, A.1; RIOS, A. de O.1; VIZZOTTO, M.2, FLORES, S. H.1;
1
. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Av. Bento Gonçalves, 9500
- Prédio 43212. Email: marinacoutopereira@gmail.com 2. Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa
Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil. Email: marcia.vizzotto@cpact.embrapa.br

Na região sul, diversas espécies são subutilizadas, porém, muitas delas possuem potencial alimentício
e compostos bioativos que atuam como antioxidantes protegendo o organismo de doenças crônicas.
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Tendo em vista que a industrialização é uma alternativa viável para o aproveitamento econômico
dessas frutas, este trabalho teve como objetivo avaliar o teor de compostos fenólicos e o potencial
antioxidante de geléias de mirtilo, pitanga, laranja e pitanga vermelha e schimier de araçá. As geléias
foram produzidas pelas empresas Valmatra e Fragole e a schimier pela empresa Crochomere, as
quais estão envolvidas no projeto sabor nativo, desenvolvido pela Embrapa que disponibiliza no
mercado produtos com frutas nativas e pequenas frutas da região de clima temperado. A quantificação
dos compostos fenólicos totais foi realizada através do reagente Folin-Ciocalteau e atividade
antioxidante pelo método da captura do radical DPPH e ABTS. Dentre os produtos analisados, a
schimier de araçá e a geléia de pitanga vermelha obtiveram, respectivamente, os maiores teores de
compostos fenólicos e ação antioxidante, apresentando diferença significativa entre si
(450,56±7,56mg ác. clorogênico/100g fruta; 1823,34±160,28g fruta/g DPPH; 23,18±1,35µM trolox/
g fruta e 400,39±8,25mg ac. clorogênico/100g fruta; 5436,54±76,02g fruta /g DPPH; 11,96±0,18µM
trolox/g fruta). Em relação a schimier de araçá, as geléias de mirtilo e pitanga laranja apresentaram
um teor de compostos fenólicos de 1,5 e 2 vezes menor, respectivamente e atividade antioxidante
de 3 (ABTS) e 4,5 (DPPH) vezes menor. Entretanto todos os produtos apresentaram valores superiores
quando comparados com geléias tradicionais tais como a de uva (1,71±0,01µM de trolox/g fruta).
Conclui-se que as espécies analisadas, com destaque ao araçá e a pitanga vermelha, mesmo quando
processadas em forma de schimier e geléia, possuem uma expressiva capacidade antioxidante, o
que proporciona importantes benefícios à saúde. Desta forma torna-se oportuno incentivar o consumo
e a comercialização de produtos com as frutas que dispomos naturalmente na região.
TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS NO RESÍDUO EXCEDENTE DO
DESPOLPAMENTO DE AMORA-PRETA
SANTOS, V. DA S.1; MACHADO, A. R.1; ARAÚJO, P. F. DE1; RODRIGUES, R. DA S.1
1

. Departamento de Ciência dos Alimentos – Universidade Federal de Pelotas. Email: santosilvaleria@hotmail.com

Os resíduos de frutas geralmente não fazem parte dos hábitos alimentares da maioria da população,
tampouco são aproveitados em nível industrial. O processo de obtenção da polpa de amora-preta
gera como produto secundário um resíduo composto basicamente por casca e semente, tornando-se
um excedente da produção na maioria das vezes sem utilização das indústrias processadoras, podendo
causar problemas ao meio ambiente. Visando aproveitá-lo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o
teor de compostos fenólicos totais em resíduo oriundo do despolpamento de amora-preta. Polpa e
resíduo foram obtidos a partir do despolpamento da fruta em despolpadeira mecânica com peneira
de 0,8 mm. A polpa foi congelada a -18°C e o resíduo foi seco em estufa com circulação de ar
forçado durante 1 hora a 60±2ºC e 18 horas a 35ºC, totalizando 19 horas de secagem. O mesmo foi
triturado em liquidificador na velocidade máxima até obtenção de um farelo, acondicionado em
embalagem de polietileno e armazenado a temperatura ambiente. O teor de compostos fenólicos
totais (g.100g-1 de ácido gálico, em base seca) foi determinado no resíduo e na polpa, em triplicata.
Verificou-se que o resíduo apresenta teor de compostos fenólicos totais (0,03g.100g-1 de ácido
gálico, b.s.), em média, 5 vezes menor que a polpa que o originou (0,16g.100g-1 de ácido gálico,
b.s.). Isto se deve provavelmente a perdas decorrentes do processamento, indicando que os parâmetros
de temperatura e tempo de secagem do resíduo devem ser reavaliados. Conclui-se que, nas condições
de processo estudadas, o teor de compostos fenólicos não justifica a utilização do resíduo de
despolpamento de amora-preta no desenvolvimento de produtos.
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TESTE DE GERMINAÇÃO DE SEMENTE DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO EUGENIA:
PITANGA E UVAIA
CAMARGO, R. R ¹; BORGES, A.F.¹; RASEIRA, M.do C. B.
¹ Embrapa Clima Temperado, Pelotas-Rs, robson.rcamargo@hotmail.com

No gênero Eugenia há diversas espécies com potencial para inserção nos sistemas produtivos,
adequando-se principalmente às pequenas propriedades. O método mais comum de propagação
destas frutíferas é por sementes obtidas de plantas matrizes com alta produtividade e qualidade de
frutas. O objetivo do trabalho foi avaliar a viabilidade das sementes das duas espécies de Eugenia,
Eugenia uniflora e Eugenia pyriformis. Os testes foram conduzidos em casa de vegetação na Embrapa
Clima Temperado, Pelotas, RS. As sementes de pitanga e de uvaia foram retiradas de frutos oriundos
de várias seleções coletadas no pomar experimental. Além das novas sementes (200 de pitangueira
e 100 sementes de uvalheira) foram semeadas também algumas armazenadas dos anos de 2006 e
2009, para pitanga e 2006 e 2008 para uvaia, a fim de comprovar conhecimentos, já divulgados, de
que são sementes recalcitrantes. As sementes foram extraídas das frutas, lavadas e tratadas com
solução de fungicida. A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido com 72
células contendo terra e areia esterilizadas (1:3). As avaliações foram feitas semanalmente após o
inicio da germinação, (desde 25 dias para pitanga e 32 dias para uvaia, até 100 dias após a semeadura).
Os resultados mostraram claramente que ambas as espécies têm sementes recalcitrantes, pois houve
0% de germinação nas sementes de anos anteriores. A pitangueira iniciou a germinação uma semana
antes da uvalheira e teve 21,5% por cento a mais de germinação (74,5% das sementes de pitangueira
comparado a 53% nas de uvalheira). A curta longevidade diminui o prazo de utilização destas
sementes, sendo importante fazer a semeadura logo após a colheita dos frutos e extração das mesmas.
Apoio financeiro: Embrapa (MP1-recursos genéticos).
TESTES DE SELEÇÕES DE AMORA-PRETA QUANTO À APARÊNCIA DAS FRUTAS
PÓS-COLHEITA: BRILHO E AUSÊNCIA DA REVERSÃO DE COR.
DUARTE, B. D.1 ; CORREA, O. 2
4
Graduando em Eng. Agronômica, FAEM, UFPel, Pelotas, RS, diegobduarte@gmail.com; 2 Graduando em Eng. Agronômica,
FAEM, UFPel, Pelotas, RS, pelegocorrea@gmail.com;

A Embrapa Clima Temperado desenvolve trabalhos com amora-preta (blackberry) desde meados
da década de 70, mantendo desde então, um programa de melhoramento. Além dos objetivos buscados
neste programa: desenvolver cultivares com boa adaptação às condições de baixo acúmulo de frio
hibernal, que tenham plantas de hábito de crescimento ereto, preferentemente sem espinhos nas
hastes e altamente produtoras de frutas firmes e de boa aparência e sabor, é condição imprescindível
que as frutas não apresentem reversão de cor e nem percam o brilho, após colhidas. Frutas das
principais seleções foram colocadas em pequenas embalagens plásticas e deixadas, por duas semanas,
em câmara fria a 4°C± 1°C. Frutas de cultivar Tupy também eram colocadas da mesma maneira,
com cada conjunto de novas amostras, para servirem como padrão de comparação (controle). Após
a saída da câmara, as frutas foram avaliadas quanto à presença de fungos, brilho e reversão de cor.
Quanto ao brilho foi utilizada a classificação: opaco; semelhante à cv. Tupy; inferior a esta; superior
à mesma. A reversão de cor foi avaliada atribuindo-se notas de 1 a 5, sendo 1 sem reversão de cor e
5, com maior intensidade de reversão portanto, frutas sem aceitação comercial. As seleções Black
157, Black 163, Black 178 foram iguais ou melhores que ‘Tupy’ (que teve grau 2). As frutas de
Black 141, Black 161, Black 174 e Black 187 tiveram mais brilho ou igual, caso da Black 168, mas
reversão levemente maior (grau 2,5). As frutas de Black 106 tiveram menor reversão de cor, mas
brilho levemente inferior à Tupy. O mesmo aconteceu com a seleção Black 155, só que nesta as
frutas ficaram opacas e Black 193, com brilho bem inferior à Tupy. Ainda outras seleções como
Black 153, Black 187 e Black 191 foram iguais à cv. Tupy quanto à reversão de cor, mas o brilho
das frutas foi levemente inferior. Como teste preliminar para auxílio ao melhoramento, as diferenças
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encontradas são consideradas úteis para escolha de parentais ou seleções para testes mais avançados.
Apoio Financeiro: Embrapa Clima Temperado (MP2)
UTILIZAÇÃO DO 1-MCP NA PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE PÓS-COLHEITA
DURANTE O ARMAZENAMENTO REFRIGERADO EM GOIABA SERRANA
VELHO, A.C.1; AMARANTE, C.V.T.1; STEFFENS, C.A.1; MARTIN M. S.1; ARGENTA, L.C.2
1
. Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC-CAV), Av. Luiz de Camões, 2090. CEP 88520-000. Lages, SC,
Brasil. Email: alinecristinav@hotmail.com, amarante@cav.udesc.br, steffens@cav.udesc.br, mariucciasdm@hotmail.com2.
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), Rua Abílio Franco, 1500. Caçador, SC,
Brasil. Email: argenta@epagri.sc.gov.br

A goiabeira serrana [Acca sellowiana (Berg.) Burret] é uma espécie frutífera da família Myrtaceae,
que ocorre em algumas regiões de altitude no Sul do Brasil e em regiões do Uruguai e Argentina. O
fruto da goiabeira serrana apresenta alta qualidade organoléptica, com um sabor doce-acidulado e
um excelente aroma. O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito do 1-metilciclopropeno
(1-MCP), um inibidor da ação do etileno, sobre o amadurecimento dos frutos de goiabeira serrana.
Os frutos foram colhidos em abril de 2008, em pomar comercial localizado no município de São
Joaquim, SC, tratados com 1-MCP (1,0ìL.L-1) e armazenados durante quatro semanas na temperatura
de 4±1 ºC (com UR de 90±5%). Durante o armazenamento refrigerado, os frutos foram analisados
quanto às atividades respiratórias e de produção de etileno, teor de sólidos solúveis (SS), acidez
titulável (AT), cor da epiderme (ângulo ‘hue’), incidência de escurecimento da polpa, manchas na
epiderme e podridões. Nos frutos tratados com 1-MCP, o teor de SS se manteve superior aos frutos
não tratados até a 2ª semana de armazenamento. Os frutos tratados com 1-MCP exibiram os maiores
valores de AT e uma maior manutenção da cor da epiderme até a 4ª semana de armazenamento. O
tratamento com 1-MCP também inibiu sensivelmente a incidência e a severidade das manchas na
epiderme, o escurecimento da polpa e as podridões, além de diminuir a atividade respiratória e
retardar o pico de produção de etileno. O tratamento com 1-MCP, associado à refrigeração,
demonstrou ser uma boa estratégia para aumentar a conservação dos frutos.
VARIABILIDADE DOS ACESSOS DE UVAIA DACOLEÇÃO DA EMBRAPA CLIMA
TEMPERADO
MILECH, L.1; RASEIRA, M do C. B.1
1
. Embrapa Clima Temperado, Rodovia BR 396, Km 78 Caixa Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS, Brasil. Email:
maria.bassols@cpact.embrapa.br

A uvaia (Eugenia pyriformis), pertence à família Mirtaceae e é nativa do sul do Brasil. Em meados
da década de 80, foi estabelecida uma coleção de espécies frutíferas nativas da região sul, da qual
faziam parte, entre outras espécies, quatro plantas de uvalheira. Das quatro plantas iniciais foram
colhidas e plantadas em 2004, em condições de campo, 44 plantas. Destas sobreviveram 30. Em
2006, duas delas já produziram alguns frutos. Hoje têm-se 15 seleções deste material, caracterizadas
quanto às frutas e tipo de planta. Apesar do número reduzido de indivíduos e da estreita origem do
germoplasma, grande variabilidade pode ser observada entre indivíduos e entre anos. A produção
total por planta não foi computada em 2009/2010, mas na safra 2007/2008, a variação foi de 810g
na seleção 1 a 6280g na seleção 2. O diâmetro médio das frutas na safra 2009/2010 variou de 2,2 cm
a 3,7 cm. Os sólidos solúveis totais, na mesma safra, variaram de uma média de 5,1° Brix na
seleção 1 a 8,6° Brix na seleção 15. O peso médio das frutas variou de 6,6g na seleção 14 a mais de
20g, nas seleções 5 e 15. As plantas variam de verticais a abertas, e a tonalidade verde das folhas de
verde amarelado a verde escuro. A cor da epiderme dos frutos variou de amarelo claro a alaranjado.
Assim, conclui-se que mesmo em uma população muito pequena, a variabilidade da uvalheira é
consideravelmente grande.
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VISITANTES FLORAIS EM POMAR DE MIRTILEIRO NA REGIÃO DE MORRO
REDONDO-RS
GONÇALVES, M. A.1; AZEVEDO, F. Q.2; VIGNOLO, G. K1.; PICOLOTTO, L. 3; HERTER, F. G.4;
ANTUNES, L.E.C. 5.
1

Engenheiro Agrônomo, Mestrando do PPGA – Fruticultura de Clima Temperado – FAEM/UFPel. E-mail:
aldrighimichel@gmail.com, Bolsista Capes. 2Engenheira Agrônoma, Doutoranda do PPGA – Fruticultura de Clima Temperado
– FAEM/UFPel. 3Engenheiro Agrônomo, Bolsista de Pós-doutorado CAPES – Embrapa Clima Temperado. 4Engenheiro
Agrônomo. Prof. Convidado UFPel. 5Engenheiro Agrônomo. Pesquisador da Embrapa Clima Temperado.

A presença de insetos em pomares de mirtilo na época de floração é de grande importância, tendo
em vista que, a polinização depende de 90% do serviço prestado pelos mesmos. O objetivo neste
trabalho foi identificar os visitantes florais e suas freqüências em um pomar comercial da cultivar
Clímax na região de Morro Redondo-RS. O experimento foi conduzido no mês de setembro de
2009. Foram observados os visitantes florais (insetos) em quatro parcelas, constituídas por plantas.
Cada parcela apresentava aproximadamente 1m2 e as avaliações foram realizadas quanto à presença
e a freqüência de diferentes insetos, relacionando com as variações de períodos e temperatura. As
observações foram realizadas durante 5 minutos com intervalo entre observações de uma hora,
durante o período das 8 às 17 horas. O delineamento experimental foi completamente casualisado,
constituído de dez tratamentos (períodos X temperaturas), sendo cada um, representado por quatro
repetições. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey (Pd”0,05). Os resultados indicaram que o inseto mais freqüente nas flores de
‘Clímax’, independente de horário ou temperatura, foi o Irapuá com uma média de 9,02 visitações
por observação e o de menor freqüência foi a Mamangava com média de apenas 0,28 visitações por
observação. Estes resultados são preocupantes tendo em vista que este último é um eficiente
polinizador e o Irapuá causa danos irreversíveis às flores. Foi também verificado que, nos períodos
compreendidos entre 9-11 horas e 14-16 horas, houve uma maior freqüência de visitantes florais
independente do inseto. Apoio financeiro: CAPES, Embrapa Clima Temperado (CPACT).
AFIDEOS ASSOCIADOS À CULTURA DO MORANGUEIRO EM SISTEMA ORGÂNICO
NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
ARAUJO, E.¹; BENATTO, A.²; KUHN, T. M.²; MOGOR, A. F.³; ZAWADNEAK, M. A. C.4
¹Eng. Agro, mestranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia UFPR; ²Acadêmicas de Agronomia, bolsistas UFPR;
³ Eng. Agro. Professor, Doutor Departamento de Fitotecnia e Fitosanitarismo UFPR; 4 Eng. Agro. Professora, Doutora
Departamento de Patologia Básica UFPR. Caixa Postal 19020. Curitiba, Paraná. Email: mazawa@ufpr.br

Afídeos são insetos sugadores de seiva atacando principalmente folhas novas, transmitindo vírus e
causando depauperamento das plantas. No cultivo de morangueiro, os afídeos são pragas de
importância econômica, pois quando ocorrem em altas populações a partir da fase fenológica de
emissão de botão floral, comprometem de forma significativa a produção. Apesar da sua relevância,
inexistem estudos taxonômicos sobre a afidofauna associada à cultura do morangueiro, havendo
divergência nas citações de nomes científicos na literatura nacional. Neste contexto, o objetivo
deste trabalho foi identificar as espécies de afídeos associados ao morangueiro. O experimento foi
conduzido na área de olericultura orgânica do Centro de Estações Experimentais do Canguiri, UFPR,
Pinhais, PR (25º25'Sul e 49º08'Oeste, altitude de 930 m), com clima Cfb. O experimento foi realizado
em delineamento de blocos ao acaso, oito Cultivares (Dover; Toyonoka, Albion, Camarosa, Camino
Real, Ventana, Campinas, Milsey-Tudla), dois métodos de amostragem (batida de planta e armadilha
Moericke modificada), três repetições. A variável analisada foi espécie de afídeo. Os dados foram
transformados pela raiz quadrada de Y + 0,5 e a comparação das médias pelo Teste Scott-Knott,
com software Sisvar. A análise se refere ao número total de insetos coletados no período de 26/03 a
10/06/2010, por amostragens semanais. Foram coletados 1.175 afídeos no morangueiro, sendo três
espécies: Aphis gossypii Glover, 1877; Aphis forbesi Weed, 1889, Chaetosiphon (Pentatrichopus)
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fragaefolii (Cockerell, 1901), correspondendo a 22,6%, 10,4% e 67,1%, Respectivamente. Houve
diferença significativa entre os métodos de amostragens (p-valor <0,001), sendo que o gênero Aphis
foi mais coletado em Moericke, enquanto Chaetosiphon em batida de planta. Milsey-Tudla e Albion
foram as cultivares que apresentaram significativamente menor ocorrência de C. fragaefolii. A análise
da interação entre cultivar e método de amostragem demonstrou que não houve significância para
estes fatores estudados, indicando que o método de coleta independe da cultivar. Apoio financeiro:
CNPq, MAPA
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21 de setembro
terça-feira
9h00

INSCRIÇÕES

9h30 CERIMÔNIA DE ABERTURA
Local: Auditório Ailton Raseira

10h CONFERÊNCIA
Produção e comercialização de pequenas frutas nos EUA: O caso da
Driscoll
GAVIN SILLS
DRISCOLL- EUA

12h00 ALMOÇO
13h30 PAINEL
Agrotóxicos: legislação e manejo de pragas
COORDENADOR: DORI EDSON NAVA, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL
Agrotóxicos: o caso dos Minor Crops
EDSON NADIR BERGAMO, MAPA - BRASIL
Manejo de pragas no morangueiro
MARCOS BOTTON, EMBRAPA UVA E VINHO - BRASIL

15h

APRESENTAÇÕES PÔSTERES
FRUIT BREAK

15h30 CONFERÊNCIA
Situação e perspectivas do melhoramento de morangueiro e tendências do Mercado Europeu
GIANLUCA BARUZZI
CRA FORLÌ - ITÁLIA

17h

DEBATES

18h COQUETEL
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22 de setembro
quarta-feira
CONFERÊNCIAS
09h

Cultivares e produção de framboesa
CHAD FINN
USDA, OREGON - EUA

10h45 FRUIT BREAK
11h00 Produção de mirtilo: a experência adquirida pelo Chile
CARLOS MUNÕZ
INIA - CHILE

12h00 ALMOÇO
13h30 PAINEL
Gargalos da produção de pequenas frutas
Regiões potenciais para produção de morango e mirtilo no Rio Grande
do Sul
IVAN ALMEIDA, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL
Uso de plástico na produção de mudas e frutos
CARLOS REISSER JÚNIOR, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL
Situação e perspectiva da produção de pequenas frutas
EDUARDO PAGOT, EMATER,RS - BRASIL

15h30 FRUIT BREAK
16h

PAINEL
Inclusão social e as pequenas frutas
O caso dos Quintais Orgânicos
FERNANDO R. C. GOMES, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL
Sabor Nativo
DANIEL MARQUES AQUINI, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL

CONFERÊNCIA
17h15 Exportação e marketing de frutas
MAURÍCIO DE SÁ FERRAZ
IBRAF - BRASIL

18h30 FINAL DAS ATIVIDADES DO DIA
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23 de setembro
quinta-feira
CONFERÊNCIAS
09h

Cultivo da jaboticabeira
IDEMIR CITADIN
UFTPAR - BRASIL
10h00 Experência uruguaia na prospecção, conservação e uso de frutas nativas
DANILO CABRERA
INIA - URUGUAI

10h45 FRUIT BREAK
Mesa redonda
11h00 O butiá no Sul do Brasil
COORDENADOR: ROSA LIA BARBIERI, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL
Palestras
Diversidade e distribuição geográfica de Butia (Arecaceae)
GUSTAVO HEIDEN, USP - BRASIL
Populações naturais de butiá no Rio Grande do Sul
MARCELO ROSSATO, UCS - BRASIL

12h30 ALMOÇO
Mesa redonda

13h30 Produção e manejo de Butia capitata
COORDENADOR: MARCELO ROSSATO, UCS - BRASIL
Palestras
A conservação dos palmares de Butia capitata e o desenvolvimento
sustentável local
MERCEDES RIVAS, UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - URUGUAI
Superação da dormência em sementes de butiazeiro
CLAUDIOMAR SIDNEI FIOR, JZB- BRASIL
Técnicas de manejo de sementes para produção de mudas de butiazeiro
GILSON SCHLINDWEIN, FEPAGRO - BRASIL
Mesa redonda
15h30 Propriedades funcionais, processamento e óleos de butiá
COORDENADOR: CAROLINE MARQUES CASTRO, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL
Palestras
Propriedades funcionais do butiá
MARCIA VIZZOTTO, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL
Processamento do butiá
ANA CRISTINA KROLOW, EMBRAPA CLIMA TEMPERADO - BRASIL
Caracterização e produção de óleos de butiá
ANA CRISTINA ATTI DOS SANTOS, UCS - BRASIL

17h
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