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Produtividade e qualidade sem fronteiras.
Proteção completa com as soluções UPL Hortifrúti para todo o ciclo do cultivo.
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Fungicidas

Kasumin
Unizeb Glory

Proplant
Ranman
Vitavax

Thiram 200 SC
Manzate WG

Orthocide 500 
Biobac*

Kaligreen** 

Biossoluções

Biozyme
K-fol

Raizal
K-tionic
Foltron
Vitalik
UPDT

Poliquel

Inseticidas

Sperto
Akito

Applaud
Matrine**
Atabron
Dimilin
Azamax 

Herbicidas

Select One Pack
Unimark 700 WG

Fascinate
Glyphotal TR

Acaricidas 

Batent
Omite
Ortus

Matrine**
 

*Biológico     **Resíduo Zero

Conheça a linha de Soluções UPL para a proteção de todo o ciclo de sua lavoura:

Consulte a bula para o uso correto das soluções na sua lavoura.

Pronutiva é um programa exclusivo da UPL para promover a Saúde Vegetal, cuidando de todo o ciclo do cultivo 
de forma integrada, do tratamento das sementes até a mesa do consumidor. Uma sinergia entre proteção de 
cultivos e as mais modernas tecnologias em Biossoluções que estimulam e fortalecem as plantas.
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Com apelo renovado pelo consumo sau-
dável e pela importância reiterada na inser-
ção de trabalhadores e de receita, o setor de 
frutas e hortaliças no Brasil, que atende basi-
camente o mercado interno e busca espaços 
no exterior, ainda sentiu os efeitos da limi-
tação do crescimento econômico em 2019, 
mas, com oferta um pouco menor, teve al-
guma melhoria na rentabilidade, conforme 
avaliações de especialistas. E, embora as in-
certezas que se apresentam diante de crise 
econômica, aliada à sanitária, a esperança é 
de que o futuro possa ser favorável ao seg-
mento pelo potencial existente.

Ao levantar-se informações na atividade, 
salta aos olhos a enorme abrangência que ela 

possui no País, começando pelo envolvimen-
to de um grande contingente de pessoas em 
pequenas áreas cultivadas. O Cenário Hortifrú-
ti Brasil 2018, divulgado pelo Programa Horti-
frúti Saber e Saúde, com a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Asso-
ciação Brasileira de Produtores Exportadores 
de Frutas (Abrafrutas) e o Instituto Brasileiro 
de Horticultura (Ibrahort), revela a ocupação 
de pelo menos 13 milhões de trabalhadores, 
com 3,3 milhões de produtores no cultivo de 
24 plantas, em 5,1 milhões de hectares, obten-
do 53 milhões de toneladas.

Os resultados no campo financeiro tam-
bém são bem expressivos. No caso das fru-
tas, a entidade do setor levantou a geração 

de R$ 36 bilhões em 2018, na venda de 21 
produtos, que atingiram cerca de 43 milhões 
de toneladas. A exportação, que no caso 
deste segmento tem mais representativida-
de, também ficou mais próxima em 2019 da 
meta de US$ 1 bilhão e de 1 milhão de tone-
ladas. E na olericultura, conforme o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
cinco produtos importantes asseguraram R$ 
11,8 bilhões em 2018, com 10,2 milhões de 
toneladas. No atacado, a renda dos hortifrú-
ti chegou a R$ 30 bilhões em 2019.

Para 2020, embora houvesse a possibili-
dade de ocorrer alguma ampliação de cultivo 
e de oferta, a imprevisibilidade de resultados 
aumentou com a ocorrência da pandemia 

mundial de coronavírus e sua influência na 
economia, mas o setor produtivo assegura-
va abastecimento e preservava a esperan-
ça, considerando inclusive a recomendação 
de seu consumo para a saúde. Aliás, pesqui-
sa recente (Vigitel, do Ministério da Saúde, de 
2018) mostra que ocorreu aumento de 15,5% 
na aquisição de hortaliças e de frutas nos úl-
timos dez anos, concentrado entre as mulhe-
res (27,2%), e em nome da adoção de “hábi-
tos mais saudáveis”.

Ao comentar este levantamento, em  2019, 
Coriolano Xavier, membro do Conselho Cien-
tífico Agro Sustentável (CCAS) e professor da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), destacou que “essa valorização pode 

representar cenários ainda mais favoráveis no 
futuro”. Para tanto, focou a liderança das mu-
lheres nessa tendência de comportamento e 
seu reconhecido papel na educação alimentar 
das crianças, evocando sinais positivos no ho-
rizonte, que precisam ser potencializados, se-
gundo ele, com a organização dos produtores.

O analista de marketing considera que 
se torna importante priorizar cada vez mais 
“a qualidade premium, a rastreabilidade, as 
certificações, os selos de origem, o design de 
embalagem, os novos canais de distribuição, 
a conveniência de acesso, o associativismo, a 
criação de marcas, a comunicação”. Mencio-
na também a alternativa do processamen-
to, “de preferência com simplicidade e cria-

tividade”, exemplificando com o “snack”, ou 
“lanchinho”, e reforçando a segmentação de 
produtos por “características, sabores, por-
ções, funcionalidade para a saúde e modas 
de alimentação”.

Outra opção apontada por Coriolano é 
o chamado “frutiturismo”, com a atração do 
consumidor à propriedade. Nos vários exem-
plos considerados, observa que têm em co-
mum “o senso de oportunidade, de estar 
ligado no mercado, interpretando suas trans-
formações e criando alternativas de renda a 
partir delas”. Neste sentido, coloca em ênfase 
que, a partir do mercado a favor revelado pela 
pesquisa do Ministério da Saúde, o setor pode 
e deve “ficar de olho nessa horta”.

proDuTos HorTiFrúTi reAFirmAm A 
grAnDe relevânciA nA gerAção De 
empregos e renDA no pAís, Assim como 
nA conTriBuição pArA prevenir A sAúDevalorDe muito
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value
With renewed appeal of healthy eating 

and for the reiterated importance of the inser-
tion of workers and income, the sector of fruit 
and vegetables in Brazil, which basically serves 
the domestic market whilst gradually working 
its way into the international scenario, was still 
adversely affected by the limitation of the eco-
nomic growth in 2019, but, with slightly small-
er supplies, it experienced some improvement 
in profitability rates, according to evaluations 
by specialists. And in spite of the uncertainties 
stemming from the economic and sanitary cri-
sis, there is hope for a favorable future for the 
segment in light of its existing potential. 

Upon collecting information about the ac-
tivity, there is no doubt about its broad scope 
in the Country, starting with the involvement 
of a great number of people in small cultivat-
ed areas. The 2018 Hortifruti Brazil Scenario, 
published by the Health and Knowledge Hor-
tifruti Program jointly with the Brazilian Con-
federation of Agriculture and Livestock (CNA), 
Brazilian Fruit Growers and Exporters Associ-
ation (Abrafrutas) and the Brazilian Horticul-
ture Institute (Ibrahort), records 13 million ru-
ral workers, with 3.3 million farmers cultivating 
24 different crops, on 5.1 million hectares, pro-

ducing a total of 53 million tons. 
In financial terms, the results are equally 

expressive. In the case of fruit, the sector’s en-
tity identified the generation of R$ 36 billion 
in 2018, from the sales of 21 products, which 
amounted to approximately 43 million tons. 
Exports, which in the case of this segment are 
highly representative, in 2019 also remained 
close to the target of US$ 1 billion and 1 mil-
lion tons. With regard to olericulture, accord-
ing to the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE), five important prod-
ucts brought in R$ 11.8 billion in 2018, with 
10.2 million tons. Wholesale sales of hortifruti 
items amounted to R$ 30 billion in 2019.

For 2020, though there is a chance for an 
expansion of the area devoted to the crops, 
the unpredictability of results has intensified 
due to the coronavirus pandemic and its ad-
verse effects on the economy, but the pro-
ductive sector guaranteed supplies and pre-
served hope, even considering consumption 
for health-related reasons. By the way, a re-
cently conducted survey (Vigitel, by the Minis-
try of Health, in 2018) detected an increase of 
15.5-percent in the acquisition of vegetables, 
with the share of the women reaching 27.2%, 

of great

HorTiFruTi proDucTs reAFFirm 
THeir greAT relevAnce in THe 
generATion oF joBs AnD income 
Across THe counTry, As well As 
in THeir conTriBuTion 
TowArDs prevenTing 
HeAlTH-relATeD 
proBlems

and on behalf of “healthier eating habits”.
Upon commenting on this survey, in 2019, 

Coriolano Xavier, member of the Sustain-
able Agro Scientific Council (CCAS) and pro-
fessor at the Higher School of Propaganda 
and Marketing (ESPM), stressed that “this ap-
preciation could represent even more favor-
able scenarios in the future”. To this end, he 
put the focus on the leadership of the wom-
en in this behavioral trend and its well known 
role in the healthy eating habits of the chil-
dren, evoking positive signs on the horizon, 
and they need to be potentiated, according to 
him, with farmers’ organization. 

The marketing analyst maintains that it is 
ever more important to give priority to “pre-
mium quality, traceability, certifications, certifi-
cates of origin, product packaging designs, new 
distribution channels, access convenience, as-
sociativism, creative brand names and com-
munications”. He also mentions processing 
alternatives, “preferably with simplicity and cre-
ativity”, exemplifying with the “snack”, or “light 
meal”, and reinforcing product segmentation 
by “characteristics, flavors, portions, health re-
lated functionality and eating habits”.

Another option suggested by Coriolano 
is the so-called fruit tourism, attracting con-
sumers to the farm. In the various exam-
ples in question, he observes that they have 
in common “a sense of opportunity, linked 
to the market, interpreting its transforma-
tions and coming up with income alterna-
tives based on these transformations”. In 
this sense, he stresses that, parting from a 

favorable market, detected by a sur-
vey conducted by the Ministry of 
Health, the sector can and should 

“keep a close watch on this 
vegetable garden”. 

Anuncio_Anuario_Gazeta_20x27cm_novalogo.indd   1 27/02/2020   17:33
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pAnorAmA

Embora o consumo não tivesse melhora-
do como se esperava, o ano de 2019 apresen-
tou, de maneira geral, maior rentabilidade em 
produtos da horticultura, conforme observou 
o Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Universidade de São 
Paulo (USP). A instituição verificou leve recuo 
de área nas principais hortaliças, como batata, 
tomate e cebola, devido a resultados anterio-
res não satisfatórios, e o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) confirma esta re-
dução nas duas primeiras, porém mantendo 
a produção, que, por sua vez, mostra cresci-
mento em período mais amplo.

O IBGE divulgou recentemente os resul-
tados finais do Censo Agropecuário de 2017, 
que diferem bastante dos preliminares anun-
ciados inicialmente. São de modo geral mais 
baixos, além de serem bem inferiores aos 
que o próprio instituto levanta de forma in-
dividual nas pesquisas anuais e mensais, re-
produzidas nesta edição na parte referen-
te a cada cultura. Porém, revelando ganhos 
tecnológicos e produtivos, são superiores 

ao censo anterior na maioria e nas principais 
culturas, com destaque para o tomate rastei-
ro/industrial, que cresceu quase 200%.

O censo trouxe dados de 57 produtos, ins-
critos na classificação de horticultura, junto de 
outros não nominados, sementes e mudas, e 
mais três (batata-inglesa, cebola e alho) incluí-
dos no âmbito geral da agricultura, ao lado do 
tomate industrial. Somados todos eles, o nú-
mero de estabelecimentos agropecuários que 
atuam com essas culturas atingiu 1.232.576 
unidades e o volume produzido totaliza 
12.164.102 toneladas. Considerados apenas 
tomate total, batata-inglesa, batata-doce, ce-
bola e alho, pelos números da chamada Pes-
quisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, no 
mesmo do censo (2017), a quantidade produ-
zida atingiu 10,4 milhões de toneladas.

Na comparação com o ano seguinte, 2018, 
também já fechado pela PAM/IBGE, houve 
decréscimo de 2,01% na produção e 2,87% 
na área, enquanto o valor apurado cresceu 
11,98% com oferta menor. Entre 2018 e 2019, 
onde estavam disponíveis até março de 2020 

os dados do Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA/IBGE) para tomate e 
batata-inglesa, a área de ambas também di-
minuiu (em respectivos 2,7% e 1,1%) e a pro-
dução ficou semelhante, aumentando assim a 
produtividade, o que vem se consolidando no 
setor ao avaliar períodos mais longos, como 
fruto de novas tecnologias implantadas, in-
cluindo a tropicalização de cultivares.

Em relação ao novo ano, os levantamen-
tos do IBGE até o início revelavam diminui-
ção de área no tomate e estabilidade na ba-
tata. O Cepea, na virada do ano, ainda previa 
algum crescimento de área nas principais cul-
turas com cenário então de retomada de cres-
cimento, embora preocupado com impacto 
da alta do dólar. A mesma expectativa tinha 
o Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort) 
até o início de março. No entanto, com a inci-
dência da pandemia do coronavírus e a crise 
gerada, a entidade via em meados de março 
que “tudo está muito turbulento”, sem condi-
ções de previsibilidade, como expôs o diretor 
executivo Manoel de Oliveira. 

em uma DécaDa, principais hortaliças 
registram aumento De proDução

Ano De 2019 regisTrou mAior renTABiliDADe em proDuTos 
DA HorTiculTurA, enquAnTo o novo e complicADo 
períoDo Ficou cercADo De imprevisiBiliDADe

ProduCtion

cAuTelA
O diretor executivo do Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort), Manoel de Oliveira, lembrava ainda que o setor estava vindo de 

um período de muitas chuvas, com concentração na região Sudeste no mês de fevereiro, agravando um pouco a questão da produtivida-
de e da qualidade. Mas observava que estavam todos em compasso de espera, para ver o que aconteceria com o consumo, que no mo-
mento até havia subido em alguns pontos de varejo, mas deveria cair em restaurantes e fast-food, mesmo com maior serviço de entrega. 
De qualquer forma, manifestava ao mesmo tempo esperança, extrema cautela e muita preocupação, procurando “fazer o melhor para 
garantir a continuidade do abastecimento, visto que nossos produtos podem conferir saúde”.

Sobre a atuação institucional no setor, o dirigente do Ibrahort reforçou que a entidade vinha atuando em três eixos básicos: rastrea-
bilidade, minor crops (pequenas culturas, para as quais se busca produtos oficiais para controle sanitário) e associativismo, visando ge-
rar as mudanças que a cadeia almeja. “Mas agora estamos em um ambiente inesperado e o foco é acompanhar o desdobramento deste 
ambiente de crise”, comentou Manoel em 16 de março. Outros aspectos também entram em pauta e “tudo precisa ser repensado”, aler-
tou, acrescentando: “Precisamos pensar na urgência do momento e no cenário pós-crise que virá. Este período irá passar, mas prever a 
duração e a intensidade é muito difícil”, afirmou.

Alívio
turbulência

e
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Although consumption has not ris-
en as expected, the year 2019 registered, 
in general, higher profitability from horti-
cultural products, according to the Center 
for Applied Studies on Advanced Econom-
ics (Cepea), a division of the University of 
São Paulo (USP).The institution detected a 
slight reduction in planted area of all ma-
jor vegetables, like potato, tomato, onion, 
due to unsatisfactory previous results, and 
the Brazilian Institute of Geography and Sta-
tistics (IBGE) confirms this reduction in the 
first two vegetables, but keeps the produc-
tion volume stable , which, in turn, shows 
growth in a broader period. 

The IBGE recently disclosed the final re-
sults of the 2017 Census of Agriculture, and 
they differ greatly from the preliminary re-
sults previously announced. In general, they 
are lower, besides being quite inferior than 
the results announced by the institute itself 
at the individual annual and monthly sur-
veys, cited in this edition in the chapter spe-
cific to each crop. However, revealing tech-
nological and productive gains, they are 
superior compared to the previous census 

in the majority of the cases and major crops, 
where the highlight is the ground/industrial 
tomato, which increased nearly 200%.

The census included data about 57 
crops, registered in the classification of hor-
ticultural crops, along with other unnamed 
crops, seeds and seedlings, plus three oth-
ers (potato, onion and garlic) included in the 
general scope of agriculture, along with the 
industrial tomato. Together, the number of 
agricultural enterprises that deal with these 
crops amounted to 1,232,576 units and the 
volume produced reaches 12,164.102 tons. 
Just considering the total amount of toma-
to, potato, sweet potato, onion and garlic, 
by the numbers of the so-called IBGE’s Mu-
nicipal Agricultural Research (PAM), in the 
same census (2017), the amount produced 
reached 10.4 million tons.

In a comparison with the year that fol-
lowed, 2018, already fully covered by PAM/
IBGE, there was a 2.01-percent decrease in 
production and 2.87-percent in area, whilst 
the value fetched went up 11.98% despite 
smaller supplies. From 2018 to 2019, when, 
until March 2020, all the data about pota-

to and tomato, collected by the Systematic 
Agricultural Production Survey LSPA/IBGE), 
were still available, the planted area of both 
also went down (2.7% and 1.1%, respective-
ly), but production remained unchanged, 
therefore improving the productivity levels, 
a fact that has been consolidating in the sec-
tor if longer periods are evaluated, as the re-
sult of the introduction of new technologies, 
including cultivar tropicalization. 

With regard to the new year, initial 
IBGE surveys detected a decrease in the 
tomato area and stability in potato crops. 
The Cepea, at the turn of the year, still an-
ticipated some area increase for all major 
crops, with a prevailing scenario of growth 
resumption, but worried about the ev-
er-rising value of the dollar. The Brazilian 
Horticulture Institute (Ibrahort) cherished 
the same expectation until early March. 
However, with the outbreak of the corona-
virus pandemic and the crisis that ensued, 
in mid-March the entity’s image was that 
“everything is turbulent”, with no condi-
tions for any prediction, said executive di-
rector Manoel de Oliveira.

Relief
anD turbulence

in one 
DecaDe, 
major 
vegetables 
recorDeD 
growth in 
proDuction

THe yeAr 2019 recorDeD THe HigHesT proFiTs From 
HorTiculTurAl crops, wHilsT THe new AnD complicATeD 
perioD HAs Become surrounDeD By unpreDicTABiliTy 

cAuTion
The executive director of the Brazil-

ian Horticulture Institute (Ibrahort), Ma-
noel de Oliveira, also recalled that the 
sector had just gone through a period of 
heavy rainfalls, mostly concentrated in the 
Southeast region in February, somewhat 
adversely affecting productivity and qual-
ity. But he observed that the situation had 
come to a standstill, and there was expec-
tation about what would happen to con-
sumption, which, at the moment, had ris-
en in some retail stores, but was supposed 
to go down in restaurants and fast-food 
outlets, in spite of intensive delivery ser-
vices. Anyway, at the same time there was 
hope, extreme caution and much preoccu-
pation in the air, “with all efforts geared to-
wards doing the best to guarantee supply 
continuity, seeing that our products im-
part health benefits”.

With regard to the sector’s institutional 
action, the Ibrahort official reinforced that 
the entity has been acting on three basic pil-
lars: traceability, minor crops (for which re-
search is going on in pursuit of sanitary con-
trol products) and associativism, aimed at 
generating the changes desired by the sup-
ply chain. Oddly enough, now we are going 
through an unexpected environment and 
the focus consists of keeping a close watch 
on the manner this critical environment un-
folds”, Manoel commented on 16th March. 
Other aspects are also added to the agen-
da and “everything needs to be revised”, he 
warned, adding: “We need to consider the 
urgency of the moment and the future post-
crisis scenario. This period shall pass, but to 
anticipate its duration and intensity is very 
difficult”, he states.

CINCO HORTALIçAS • Five vegetaBles
NúMEROS DE PESqUISA OFICIAL SOBRE 2017 E 2018

Anos 2017 2018
Produtos ÁrEA (HA) PrODuçãO (T) ÁrEA (HA) PrODuçãO (T)
Tomate-total 61.403 4.225.414 57.134 4.110.242
Batata-inglesa 118.130 3.655.069 118.297 3.668.029
Cebola 51.682 1.615.316 48.494 1.549.597 
Batata-doce 54.045 780.461 52.950 741.203
Alho 10.588 120.896 10.557 118.837

Fonte: iBge/Pesquisa agrícola Municipal (PaM) – 2018.

CENSO DAS HORTALIçAS • Census oF vegetaBles
NúMEROS LEVANTADOS PELO CENSO AGROPECUÁRIO 2017
(PRODUTOS DA HORTICULTURA E DA AGRICULTURA DO SETOR)

PrInCIPAIS PrODuTOS ESTABElECIMEnTOS PrODuçãO (T)
1.Batata-inglesa 35.172 1.996.145
2.Tomate estaqueado/mesa 44.259 1.291.379
3.Tomate rasteiro/industrial 5.427 1.143.922
4.Cebola 54.772 802.394
5.Alface 108.382 671.509
6.Cenoura 23.394 480.252
7.repolho 38.178 467.622
8.Batata-doce 70.860 350.512
9.Milho-verde (espiga) 71.045 348.904
10.Chuchu 16.160 271.344
11.Pimentão 32.507 224.286
12.Pepino 33.296 184.161
13.Couve 71.279 161.986
14.Abobrinha 34.855 158.518
15.Brócolis 23.574 150.017
16.Couve-flor 19.646 140.067
17.Morango 12.955 139.508
18.Beterraba 24.870 134.969
19.Coentro 65.491 120.583
20.Quiabo 43.341 111.967
21.Inhame 21.991 104.285
22.Alho 40.722 99.413

Fonte: iBge/Censo agropecuário 2017 (números definitivos).

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n



1514

O Brasil está entre os maiores países pro-
dutores de frutas do mundo. A produção to-
tal das principais espécies frutícolas foi esti-
mada em 43 milhões de toneladas em 2019, 
conforme a Associação Brasileira dos Pro-
dutores Exportadores de Frutas e Derivados 
(Abrafrutas). Esse volume é estável, com a 
previsão de ser um pouco menor do que o 
obtido no ano anterior.

O mercado interno absorve grande parte 
das frutas in natura. No entanto, o consumo 
per capita dos brasileiros é de cerca de 58 qui-
los por ano, sendo que a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) recomenda 140 quilos por 
pessoa. “A crise econômica também influen-
cia no consumo de frutas, com as classes C, D e 
E optando pela compra de proteínas em detri-
mento de frutas e hortaliças e as classes A e B 
reduzindo a variedade”, relata Eduardo Bran-
dão, diretor executivo da Abrafrutas.

O País continua na posição de terceiro 
maior produtor mundial de frutas, supera-
do apenas pela China, com 265 milhões de 
toneladas, e pela Índia, com 93 milhões de 
toneladas, de acordo com dados de 2018 da 
Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação e Agricultura (FAO). É seguido pe-
los EUA, com 26,5 milhões de toneladas.

Em 2019, a grande maioria dos cultivos 
frutícolas de importância comercial foi pou-
co afetada pelas condições climáticas. No 
geral, o clima contribuiu para o rendimento 
e a qualidade das frutas brasileiras, destaca 
Eduardo Brandão. Áreas importantes do se-
tor fruticultor, como o Vale do São Francisco, 

consumo De frutas por pessoa ao ano 
no país está muito abaixo Do inDicaDo

proDução BrAsileirA De FruTAs permAnece 
esTABilizADA, com o volume esTimADo em 43 milHões 
De TonelADAs em 2019, BeneFiciADA pelo climA

estável
o pomar

segue
recuperaram o potencial de produção que 
havia sido impactado pelos problemas cli-
máticos enfrentados nos últimos períodos.

A produção de 19 espécies de frutíferas 
totalizou 37,28 milhões de toneladas, com 
redução de 147,217 mil toneladas em 2018, 
de acordo com a Pesquisa Agrícola Muni-
cipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), divulgada em se-
tembro de 2019. Esse volume não inclui a 
colheita de 1,564 bilhão de cocos-da-baía e 
1,767 bilhão de abacaxis.

A dupla mais ofertada continuam sen-
do a laranja e a banana, com os respectivos 
volumes de 16,713 milhões de toneladas e 
6,752 milhões de toneladas em 2018. O ter-

ceiro maior resultado foi o de melancia, com 
2,24 milhões de toneladas. Juntas, as 21 fru-
tas de lavouras permanentes e temporárias 
somaram R$ 36,34 bilhões em 2018, com o 
incremento de R$ 390,543 milhões em rela-
ção ao valor do ano anterior, aponta a pes-
quisa do instituto.

A colheita de 16,713 milhões de tonela-
das de laranja foi responsável pelo maior va-
lor da produção, de R$ 9,450 bilhões, do to-
tal em 2018. A segunda maior receita, de R$ 
6,975 bilhões, foi alcançada com a oferta de 
6,752 milhões de toneladas de banana. O 
açaí registrou o terceiro maior faturamento, 
de R$ 3,265 bilhões, com 1,510 milhão de to-
neladas, a quinta posição em volume.

POR REGIãO • By Region

 ÁrEA PlAnTADA (HECTArES) VAlOr DA PrODuçãO (MIl rEAIS)
Regiões 2017 2018 2017 2018
norte 378.875 367.453 6.274.811 6.135.807

nordeste 678.511 655.466 8.547.139 8.748.735

Sudeste 737.062 727.194 13.845.788 15.038.976

Sul 266.028 258.371 6.367.499 5.446.003

Centro-Oeste 52.477 49.618 944.486 970.752

Total  2.112.953 2.058.102 35.979.726 36.340.269 

Fonte: iBge, PaM 2018, últimos dados consolidados. 

PANORAMA
PRODUCTION

DISTRIBUIçãO
A área plantada com 21 tipos de fruteiras somou 2,058 milhões de hectares em 2018, 

com 54.851 hectares a menos do que no ano anterior. Todas as regiões diminuíram os plan-
tios. A região Sudeste liderou com o plantio de 727.194 hectares, seguida por nordeste, com 
655.466 hectares; norte, com 367.453 hectares; e Sul, com 258,371 hectares. A menor área, 
de 49.618 hectares, é a do Centro-Oeste.
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Brazil is one of the leading fruit produc-
ers in the world. The total production of all 
major fruit species is estimated at 43 mil-
lion tons in 2019, according to the Brazilian 
Fruit Growers and Exporters Association 
(Abrafrutas). This volume is stable, with the 
forecast of a slightly lower volume com-
pared to the previous year.

The domestic market absorbs a great 
portion of our fresh fruit. Nonetheless, con-
sumption per capita in Brazil reaches about 
58 kilograms a year, whilst the recommen-
dation of the World Health Organization 
is 140 kilograms. “The economic crisis 
has also an influence upon the consump-
tion of fruit, with classes C, D and  E opt-
ing for the purchase of proteins to the det-
riment of fruit and vegetables, and classes 
A and B reducing the variety”, says Eduar-
do Brandão, Abrafrutas executive director.

The Country continues ranking third in 
global fruit production, surpassed only by 
China, with 265 million tons, and by India, 
with 93 million tons, according to data re-
leased by the Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations (FAO). It is fol-
lowed by the USA, with 26.5 million tons.

In 2019, the majority of the commer-
cial fruit cultivations was little affected 
by climatic conditions. In general, the 
climate contributed towards the quali-
ty and the quantity of the fruit produced 
in Brazil, says Brandão. Important areas 
of the fruit producing sector, like Vale do 
São Francisco, recovered their produc-
tion potential, which had been adverse-
ly affected by the bad weather conditions 

FruiT proDucTion in BrAzil HAs sTABilizeD AT 
An esTimATeD volume oF 43 million Tons in 2019, 
unDer FAvorABle climATic conDiTions

DisTriBuTion
The area dedicated to 21 types of fruit 

amounted to 2.058 million hectares in 
2018, down 54,851 hectares from the pre-
vious year. The planted area decreased in 
all fruit producing regions. The Southeast 
was the leader with 727,194 hectares, fol-
lowed by the northeast, with 655,466 hect-
ares; north, with 367,453 hectares; and 
South, with 258.371 hectares. The smallest 
area, 49,618 hectares, was cultivated in the 
Center-West.

average fruit 
consumption 
per capita 
in brazil 
remains much 
below the 
recommenDeD 
intake levels

stabilized
the orcharD

has

in the past years.
The production of 19 fruit species 

amounted to a total of 37.28 million tons, 
with a reduction of 147.217 thousand tons 
in 2018, according to a survey conducted 
by the department of Municipal Agricul-
tural Research (PAM), of the Brazilian In-
stitute of Geography and Statistics (IBGE), 
published in 2019. This volume does not in-
clude the 1.564 billion coconuts produced 
in Bahia and 1.767 billion pineapples. 

The two most available fruit are orang-
es and bananas, with respective volumes of 
16.713 million tons and 6.752 million tons, in 
2018. The third best result was achieved by 

the watermelon, with 2.24 million tons. To-
gether, the 21 fruits of the permanent and 
temporary orchards reached a total of R$ 
36.34 billion in 2018, up R$ 390.543 million 
from the value fetched the previous year, ac-
cording to the institute’s survey.

The harvest of 16.713 million tons of or-
anges was responsible for the highest pro-
duction value of R$ 9.450 billion of the total 
in 2018. The second biggest amount of rev-
enue, R$ 6.975 billion, was achieved from 
the supply of 6.752 million tons of bananas. 
The açaí recorded the third highest amount 
of revenue,  R$ 3.265 billion, with 1.510 mil-
lion tons, the fifth position in volume.

SELETA DE SABORES • seleCtion oF FlavoRs
PRODUçãO BRASILEIRA DE 21 ESPÉCIES DE FRUTAS

Produto PrODuçãO (TOnElADAS) VAlOr DA PrODuçãO (MIl rEAIS)
 2017 2018  2017 2018

laranja 17.492.882 16.713.534 8.579.027 9.450.570  
Banana 6.584.967 6.752.171  7.929.838 6.975.536
Melancia  2.312.993 2.240.796  1.344.457 1.325.068 
uva  1.743.430 1.591.986    3.195.482 2.611.384 
Açaí 1.335.040 1.510.022  3.471.878 3.265.513 
limão 1.293.774 1.481.322  1.233.572 1.544.362 
Manga 1.089.882 1.319.296   999.643 1.335.322  
Maçã 1.307.642 1.195.007 1.625.769 1.365.052 
Mamão 1.058.487 1.060.392 929.548    927.193  
Tangerina   967.139 996.872 835.630    879.457
Maracujá 548.088 602.651  855.300 1.014.599
Melão  541.298 581.478    494.709    586.263
Goiaba 458.046 578.608 579.441   794.916
Abacate 212.873 235.788 247.546 318.096
Pêssego 250.449 219.598 419.323   408.507
Caqui 182.185 156.935 250.295   305.575 
Figo 25.891 23.674 70.831    79.280
Pera 22.125 19.813 39.705    38.055
Marmelo 491 521 817      1.110
Sub-total 37.427.682 37.280.464 33.102.811 33.225.85 
Coco-da-baía* 1.473.426 1.564.500 1.075.179 972.962
Abacaxi* 1.539.756 1.766.986  1.801.736 2.141.449
Total (parcial) 40.440.864 40.611.950 35.979.726 36.340.269

Fonte: iBge, PaM 2018, últimos dados consolidados.   * unidades. 

ESTADOS • states
 ÁrEA PlAnTADA VAlOr DA PrODuçãO
 (HECTArES) (MIl rEAIS)

Estados 2017 2018 2017 2018
São Paulo 540.385 521.125 10.513.861 11.572.114
Bahia 256.855 246.569 2.908.716 2.718.188
Pará 290.966 286.490 4.761.926 4.651.046
rio Grande do Sul  148.749 145.877 3.093.510 2.721.789
Minas Gerais 118.465 126.269 1.962.564 2.148.884
Pernambuco 75.387 82.014 1.811.152 1.989.990
Santa Catarina 60.468 57.692 1.765.894 1.260.486
Paraná 56.811 54.802 1.508.092 1.463.727
rio Grande do norte  54.752 62.722 819.065 976.399
Ceará  101.586 94.631 1.212.036 1.275.312
Espírito Santo  50.202 54.207 880.875 839.039
Sub-total 1.754.626 1.732.398 30.025.655 31.616.974 
Outros estados 358.327 325.704 5.954.071 4.723.295
Total  2.112.953 2.058.102 35.979.726 36.340.269 

Fonte: iBge, PaM 2018, últimos dados consolidados.
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A importação de hortaliças prosse-
gue bem mais alta no Brasil do que a ex-
portação, que ainda é ínfima, se forem 
excluídos melão e melancia, mais iden-
tificados como frutas. Em 2019, o ingres-
so de produtos estrangeiros voltou a cres-
cer, em especial devido à oferta nacional 
reduzida de cebola, um dos quatro itens 
mais importados, junto com batata, alho 
e tomate. O volume importado do bulbo 
quase dobrou, enquanto os demais per-
maneceram em níveis semelhantes, na 
comparação com o ano anterior.

A batata-inglesa é o produto mais im-
portado, praticamente todo na forma de 
processados, e inclusive a entrada cresceu 
um pouco em 2019, alcançando mais de 
342 mil toneladas e quase US$ 328 milhões. 
Isso ocorre mesmo com algum incremento 
na industrialização da hortaliça no País, um 
dos meios de modificar o quadro no merca-
do do setor e que vem sendo incentivado. 
No tomate, a internalização de produção 
também se dá na forma beneficiada, porém 
em menor escala, cobrindo eventuais lacu-
nas no abastecimento, que é bastante avan-
çado no tomate industrial brasileiro.

quanto à exportação, além de não ser 
expressiva, os volumes inclusive se reduzi-
ram no último ano. Enquanto no ano ante-
rior a quantidade exportada aumentou um 
pouco com remessa ocasional maior justa-
mente de tomates, cebolas e batatas in na-
tura, isto não se repetiu em 2019. Neste, 

importação De proDutos olerícolas
voltou a aumentar no ano De 2019

mercADo inTernAcionAl De HorTAliçAs Do BrAsil 
conTinuA senDo Bem mAis imporTADor e o segmenTo 
BuscA Aos poucos implAnTAr culTurA exporTADorA

mercADo
Market

barreiras
a hora De
romper

destaca-se mais o envio ao exterior de milho 
doce preparado, mesmo que em níveis me-
nores do que em 2018. Ainda apareceu em 
evidência a ervilha preparada, até com al-
gum acréscimo no volume exportado, mas 
diminuição na receita, e a batata-doce, que, 
por sua vez, registra menos peso, porém 
mais valor no balanço da operação.

A questão das exportações preocupa o 
setor, assim que a Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA) tem reunido 
os produtores para discutir o potencial exis-
tente, como aconteceu no dia 5 de março de 
2020, em Brasília, capital federal. Para tan-
to, existe o projeto Agro BR, parceria com a 
Agência de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex Brasil), que, enfatizou Li-
gia Dutra, superintendente de Relações In-
ternacionais da entidade, procura “ajudar o 

produtor e o empresário rurais a prepararem 
sua produção para exportação, identificar 
oportunidades e conquistar o mercado exter-
no”. Para tanto se oferece capacitação ao pro-
dutor, como também estudos de mercado e 
contatos com possíveis compradores.

Ainda existe uma barreira cultural na 
cadeia produtiva, voltada a produzir ape-
nas para o mercado interno, o que precisa 
ser modificado, no entender de Manoel Oli-
veira, presidente da Comissão Nacional de 
Hortaliças e Flores da CNA e diretor execu-
tivo do Instituto Brasileiro de Horticultura 
(Ibrahort). “A gente tem de levar informação 
ao produtor, organizar os núcleos de produ-
ção, melhorar a gestão na propriedade e, 
em especial, romper as barreiras para que 
a cultura exportadora venha efetivamente a 
acontecer”, afirmou o dirigente.

MOvIMENTO ExTERNO DAS HORTALIçAS • exteRnal MoveMent oF vegetaBles
PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS E EXPORTADOS (EM qUILOS)

IMPOrTAçãO 2018 2019
Batata (proces. ou conserv.) 335.768.777 342.470.242
Cebola 117.891.602 211.523.470 
Alho 164.824.574 165.445.745
Tomate (proces. ou conserv.) 47.966.980 46.271.777

EXPOrTAçãO 2018 2019
Milho doce (preparado) 17.632.175 16.206.099
Cebola 21.752.409 10.794.201
Batata-doce 9.719.476 8.865.476
Ervilha (prepar. ou conserv.) 6.882.291 7.466.377

Fonte: agrostat/Mapa.
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time to
overcome

imports of olericultural proDucts 
resumeD their rising trenD in 2019

inTernATionAl mArkeT For 
BrAziliAn vegeTABles is sTill 
more imporT-orienTeD AnD, 

liTTle By liTTle, THe segmenT 
seeks To implemenT An 

exporTing culTure

Vegetable imports by Brazil far outstrip 
exports, still insignificant, if melon and water-
melons are excluded, more identified as fruit. 
In 2019, imports of foreign products went 
up again, mainly due to the shrinking sup-
ply of onions, one of the four most imported 
items, along with potatoes, garlic and toma-
toes. The volume of onions purchased from 
abroad almost doubled, whilst the other veg-
etables remained at their normal levels, com-
pared to the previous year.

Potato is the most imported item, prac-
tically only in processed form, and purchas-
es went up slightly in 2019, amounting to up-
wards of 342 thousand tons, at a cost of nearly 
US$ 328 million. This is occurring in spite of 
somewhat rising vegetable industrialization 
in the Country, one of the manners to change 
the picture of the sector’s market, now being 
stimulated. With regard to tomatoes, purchas-
es from abroad are equally almost exclusive-
ly in processed form, but in smaller amounts, 

filling occasional supply gaps, as there is much 
tomato processing in Brazil, too. 

As far as exports go, besides being little ex-
pressive, volumes even shrank last year. But 
in the previous year, the exported amount 
went up a little with occasional higher ship-
ments of fresh tomatoes, onions and pota-
toes, a fact that had no repeat in 2019. That 
year, the shipments of pre-prepared sweet 
corn were of note, even though in smaller vol-
umes than in 2018. Other noteworthy exports 
included pre-prepared pea, involving some-
what bigger volumes, but with a decrease in 
revenue, and sweet potato, which, in turn, re-
cords lighter volumes, but with higher value 
in the operation balance. 

The question of exports is a cause for con-
cern in the sector, prompting the Brazilian 
Confederation of Agriculture and Livestock 
(CNA) to call the farmers for a meeting to de-
bate on the existing potential, as it happened 
in Brasília (federal capital city) on 5 March 

2020. To this end, there is the Agro Br project, 
a partnership with the Brazilian Trade and In-
vestments Promotion Agency (Apex-Brasil), 
which, according to Ligia Dutra, the entity’s 
international affairs superintendent, seeks to 
“help the farmers  and the rural entrepreneurs 
with conquering the foreign market”. Geared 
towards this end, farmers are invited to attend 
capacity building courses, market oriented 
studies and contacts with possible buyers. 

There is still a cultural barrier in the supply 
chain, geared only towards producing for the 
domestic market,  a fact that needs chang-
ing, says Manoel Oliveira, president of CNA’s 
Flowers and Vegetables National Commit-
tee and executive director of the Brazilian 
Horticulture Institute (Ibrahort). “There is 
need to keep the farmers informed, orga-
nize production nuclei, improve farm man-
agement and, especially, overcome the 
barriers so that an export-oriented culture 
begins to prevail”, the official declared. barriers
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o eFeiTo DA pAnDemiA 
Até abril de 2020, a exportação de frutas ainda não havia sofrido impacto considerável devido ao coronavírus, segundo Eduardo 

Brandão, da Abrafrutas. levantamento feito pela associação mostrou que os envios registraram queda de 2% em volume e de 8% em 
valor no acumulado do primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre as mais embarcadas, 
melão, manga, uva e laranja apresentaram redução no período. Já o limão teve desempenho positivo. “O resultado estava dentro do es-
perado e o coronavírus não foi o principal fator da queda no período”, declara.

Ele explica que 93% das frutas são exportadas pelo modal marítimo e o restante, 7%, pelo transporte aéreo. no início deste ano, os 
exportadores enfrentaram a falta de contêineres, que estavam presos nos portos da China, cliente importante do Brasil. no momento, 
não está sendo possível enviar pelos voos de passageiros, que foram cancelados. Essas frutas estão indo por via marítima ou sendo des-
tinadas ao mercado interno. no entanto, no futuro, o mercado europeu poderá diminuir as importações e incentivar o consumo de fru-
tas locais. “Porém, grande parte das frutas exportadas pelo Brasil e consumidas lá não são produzidas por eles”, acrescenta.

A exportação brasileira de frutas frescas 
e de derivados semi-processados e proces-
sados ficou mais próxima, em 2019, do obje-
tivo do setor fruticultor de chegar a US$ 1 bi-
lhão de vendas em um ano. Ao todo, foram 
embarcadas mais de 980 mil toneladas de 
frutas, superando em 16% o volume de 848 
mil toneladas enviadas em 2018. O resulta-
do recorde é apontado pela Associação Bra-
sileira dos Produtores Exportadores de Fru-
tas e Derivados (Abrafrutas). 

A receita totalizou US$ 858 milhões em 
2019, com alta de 8,5% em relação ao va-
lor de US$ 790 milhões obtidos no ano an-
terior. No entanto, quando o cálculo consi-
dera o item nozes e castanha, o resultado de 
US$ 1,018 bilhão já ultrapassa a meta que 
a associação pretende atingir. Já as impor-
tações, sem nozes e castanhas, totalizaram 
US$ 563,117 milhões em 2019, com maior 
participação de uva (US$ 78,084 milhões) e 
de maçã (US$ 68,359 milhões).

Para o diretor executivo da Abrafrutas, 
Eduardo Brandão, o desempenho positivo 
das exportações foi consequência do câm-
bio favorável e do trabalho de promoção 
das frutas brasileiras no exterior e da abertu-
ra de novos mercados. Ele destaca que a as-
sociação vem buscando aumentar as ven-

das externas desde 2014, mostrando que a 
exportação não é “um bicho de sete cabe-
ças”. “A melhoria de qualidade das frutas co-
lhidas e a adoção de boas práticas agrícolas 
no processo de produção estão se tornando 
uma marca da fruticultura brasileira”, avalia. 
No entanto, segundo Brandão, o país ainda 
enfrenta desafios, como as restrições fitos-
sanitárias e a redução dos limites máximos 
de resíduos impostos pela União Europeia, 
principal destino das frutas nacionais.

A lista das frutas mais exportadas co-
meça com a manga em valor e com o me-
lão em volume. O envio de manga fresca ou 
seca foi de 221,913 mil toneladas e de US$ 
227,573 milhões em 2019, com as respec-
tivas altas de 30% e de 27,26%, de acordo 
com os dados da Abrafrutas. O melão fres-
co totalizou 251,641 mil toneladas e US$ 
160,389 milhões, com aumento de 27% em 
volume e de 17,92% em valor. Essas duas 
frutas campeãs foram seguidas em receita 
pela uva, com alta de 4,61%, e pelo limão e 
pela lima, com incremento de 4,63%. Tam-
bém melancia, banana e abacate apresen-
taram crescimentos consideráveis nas ex-
portações de 2019. As maiores quedas em 
faturamento foram de maçã (-18,86%), la-
ranja (-86,10%), e pêssego (-54,26%).

Os bons resultados dessas espécies fo-
ram beneficiados pelas condições climáti-
cas no Vale do São Francisco, maior polo de 
produção de frutas do Brasil. “quase 100% 
das mangas e das uvas exportadas são co-
lhidas lá”, aponta Brandão. O País é o prin-
cipal fornecedor de manga para a União 
Europeia, respondendo por 35% do volu-
me adquirido pelo bloco em 2018. Porém, a 
participação do Peru foi de 31%. A Abrafru-
tas busca diversificar cada vez mais o mer-
cado para as frutas brasileiras. Os Emirados 
Árabes, situados no Oriente Médio, estão 
sendo olhados como bons clientes para as 
frutas brasileiras, por serem menos rígidos 
em relação aos aspectos fitossanitários.

Antes de o mundo mergulhar na pande-
mia do novo coronavírus, a expectativa da 
entidade era manter o crescimento das ex-
portações de frutas em 2020, alcançando 
assim US$ 1 bilhão de dólares. “As boas 
condições climáticas apresentadas no de-
correr do ano foram favoráveis para este 
resultado. Em 2020, acreditamos que o cli-
ma continuará a nos beneficiar. Agregada 
à abertura de novos mercados, a exemplo 
do melão para China, estimamos alcançar 
nosso primeiro US$ 1 bilhão em vendas ex-
ternas”, declara Brandão.

clima favoreceu o bom Desempenho 
Da fruticultura no mercaDo externo 

emBArque De FruTAs BrAsileirAs 
AlcAnçou recorDe De 
us$ 858 milHões em 2019, 
com AlTA De 8,5%, e mAis próximo 
DA mArcA De uss 1 BilHão

láquase
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climatic conDitions favoreD the gooD 
performance of the fruit abroaD

sHipmenT oF BrAziliAn FruiT reAcHeD A 
recorD HigH oF us$ 858 million in 2019, up 8.5%, 
AnD ApproAcHing THe 1 Billion DollAr mArk

Brazilian exports of fresh fruit and fruit de-
rivatives, either processed in 2019, or semi-
processed, came closer to the fruit sector’s 
target of US$ 1 billion in sales in one year. 
In all, shipments amounted to upwards of 
980 thousand tons, up 16% from the vol-
ume of 848 thousand tons exported in 
2018. The credit of this record result goes 
to the Brazilian Fruit Growers and Export-
ers Association (Abrafrutas).

Revenue totaled US$ 858 million in 2019, 
up 8.5% from the amount of US$ 790 million 
achieved in the previous year. Nonetheless, 
when the calculation takes into account the 
item nuts and chestnuts, the result of 1.018 
billion surpasses the target the association 
intends to achieve. On the other hand, the 
imports, excluding nuts and chestnuts, to-
taled US$ 563.117 million in 2019, with a big-
ger share of grapes (US$ 78.084 million) and 
apples (US$ 68.359 million).

Abrafrutas executive director Eduardo 
Brandão understands that the positive perfor-
mance of the fruit exports resulted from the fa-
vorable exchange rate and from the promo-
tional initiatives of the Brazilian fruit abroad 
and from the opening of new markets. He 
stresses that the association has been do-
ing its best to increase foreign sales since 
2014, attesting that exportation is not a “big 
deal”. The improved quality of the fruit and 
the introduction of best agricultural practic-
es in the production process have become a 
unique distinction of Brazilian fruit”, he says. 
However, according to Brandão, the Coun-
try is facing challenges, like phytosanitary 
restrictions and the reduction of the maxi-
mum limit of pesticides imposed by the Eu-

THe pAnDemic eFFecT
until April 2020, fruit exports had not suffered any considerable impact from the coronavirus, said Eduardo Brandão, from Abrafru-

tas. A survey conducted by the association revealed a 2-percent decrease in volume and 8-percent in value from shipments abroad, dur-
ing the first quarter in 2020, compared to the same period in the previous year. The most exported fruit; melon, mango, grape and or-
ange suffered reductions over the period. On the other hand, the lemon had a positive performance. “The result matched expectations 
and the coronavirus was not the major culprit of the decreasing shipments over the period”, he declares. 

He explains that 93% of the fruit are shipped abroad by boat and the remaining 7% by air. At the beginning of the year, the exporters 
had to put up with the shortage of containers, which had been retained in the ports in China. At the moment, it is not possible to ship the 
fruit by means of regular commercial flights, once they have been canceled. These fruits are shipped by boat or are destined for the do-
mestic market. nonetheless, in the future, the European market is likely to reduce the imports and encourage the consumption of local-
ly produced fruit. “However, lots of fruit exported by Brazil and consumed in these countries are not produced there”, he added.

therealmost

ropean Union, main destination of our fruit.
The list of the most exported fruit starts 

with the mango in value, and with the melon, 
in volume. Fresh or dried mango shipments 
reached 221.913 thousand tons and US$ 
227.573 million in 2019, respectively up 30% 
and 27.26%, according to Abrafrutas sourc-
es. Fresh melons totaled 251.641 thousand 
tons and U$ 160.389 million, up 27% in vol-
ume and 17.92% in value. These two most 
exported fruit were followed, in revenue, by 
the grape, up 4.61%, and by the lemon and 
lime, with an increase of 4.63%. Other types 
of fruit, like watermelon, banana and avoca-
do also progressed considerably in exports 
in 2019. The biggest revenue losses came 
from apples (-18.86%), oranges (-86.10%), 
and peaches (-54.26%).

The good results of the above species 
took advantage of the climatic conditions in 
Vale do São Francisco, biggest fruit produc-
ing hub in Brazil. “Almost 100% of the man-

goes and grapes shipped abroad are har-
vested in the Valley”, Brandão explains. The 
Country is the leading supplier of mangoes 
to the European Union, accounting for 35% 
of the volume acquired by the bloc in 2018. 
However, the share of Peru amounted to 
31%. Abrafrutas is trying to further diversify 
the market for Brazilian fruit. The Arab Emir-
ates, in the Middle East, are viewed as good 
clients for Brazilian fruit, as they are not very 
strict about phytosanitary questions.

Before the world became engulfed in the 
coronavirus pandemic, the entity had expect-
ed to keep Brazilian fruit exports on a rising 
trend in 2020, thus reaching the much desired 
US$ 1 billion target. “The favorable climatic 
conditions throughout the year had a say in 
this result. In 2020, we believe the climate will 
continue friendly. Along with the opening of 
new markets, following on the heels of melons 
to China, we believe in achieving our US$ 1 bil-
lion target in foreign sales”, Brandão stressed.

RECORDE NAS vENDAS ExTERNAS • ReCoRd FoReign sales
COMPARATIVO DE EXPORTAçãO DE FRUTAS NO ANO DE 2019 E 2018
 2019 2018 Variação

Frutas Valor (uS Peso (kg) Valor (uS Peso (kg) Valor (uS Peso (kg) 
Mangas 227.573.589 221.913.863 178.822.258 170.463.395 27,26% 30% 
Melões 160.389.981 251.641.687 136.012.429 197.616.851 17,92% 27%
uvas 96.089.811 47.323.288 91.851.765 39.843.725 4,61% 19%
limões e limas 93.692.606 107.600.811 89.542.876 97.501.899 4,63% 10% 
Conservas 70.790.893 38.863.199 73.975.003 44.461.172 -4,30% -13%
e preparações de frutas  
Mamões (papaia) 46.319.991 43.301.385 50.061.420 42.669.058 -7,47% 1%
Melancias 43.892.165 102.857.910 31.721.959 67.666.888 38,37% 52% 
Maçãs 42.594.188 56.729.394 52.492.619 71.001.304 -18,86 -20% 
Bananas 24.424.731 79.396.574 20.508.326 65.526.757 19,10% 21%
Abacates 19.130.978 10.297.122 16.379.321 7.563.760 16,80% 36%
Outras frutas 19.008.092 10.775.491 25.476.413 11.036.300 -25,39% -2% 
Figos 6.670.544 1.376.686 6.946.454 1.395.886 -3,97% -1%
laranjas 1.562.904 2.909.296 11.247.356 26.068.377 -86,10% -89%
Abacaxis 1.239.790 2.345.824 943.211 1.693.718 31,44% 39% 
Cocos 938.477 971.377 785.601 1.147.255 19,46% -15%
Pêssegos 922.424 871.336 2.016.798 1.848.960 -54,26% -53%
Caquis 671.458 282.062 544.139 202.860 23,40% 39%
Tangerinas, 607.777 461.522 681.474 529.939 -10,81% -13%
mandarinas e satosuma
Morangos 495.153 220.016 281.937 96.043 75,53% 129%
Goiabas 431.666 195.874 402.274 166.706 7,31% 17%
Pêras 205.754 85.808 43.535 16.920 372,62% 407%
Kiwis 129.099 34.361 24.828 6.855 419,97% 401%
Damascos 118.613 57.860 851 133 13838,07% 43404%
Mangostões 48.155 15.933 391 610 12216,86% 2512%
Cerejas 46.525 6.069 83.980 14.258 -44,60% -57%
Tamaras 42.577 29.735 22.222 4.448 91,60% 569%
Pomelos 28.180 7.701 4.724 1.364 496,53% 465%
Ameixas 14.340 3.901 13.451 2.364 6,61% 65%
Duriões 3.734 449 – – 0,00% 0%
Marmelos 794 120 4.573 1.374 -82,64% -91%
Total 858.084.989 980.576.654 790.892.188 848.549.179 8,50% 16%

Fonte: Mapa/agrostat. – elaboração: abrafrutas.
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A comercialização interna de frutas, 
verduras e legumes não atingiu o espera-
do pelo setor em 2019 e as expectativas 
iniciais positivas para 2020 ficarem dúbias 
com a crise decorrente da ameaça do co-
ronavírus e as incertezas na economia. As 
vendas registradas em nível de atacado, 
junto às centrais de abastecimento do País, 
apresentaram redução no volume negocia-
do em 4,1% nas frutas e 5,6% nas hortali-
ças, comparando com o ano anterior. Já no 
resultado financeiro houve incremento de 
2% na área frutícola e de 20% na olerícola, 
com oferta mais limitada.

Ao analisar a questão, no final de 2019, 
a equipe do segmento hortifruti no Centro 
de Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea), vinculado à Universidade de 
São Paulo (USP), considerou que o cresci-
mento econômico foi limitado no País, com 
“falta de agilidade nas reformas, situação 
fiscal do governo e desaceleração global”, 
o que prejudicou as perspectivas iniciais. 
Na área de hortaliças, Manoel Oliveira, di-
retor do Instituto Brasileiro de Horticultura 
(Ibrahort), observou que “o poder de com-
pra do brasileiro não aumentou como to-
dos esperavam”, e o consumo não reagiu.

A esperança da área produtora, nas di-

DemanDa Dos setores Diminuiu nas 
centrais De abastecimento em 2019

consumo De FruTAs e HorTAliçAs AinDA não reAge 
conForme o DesejADo e o quADro não se AlTerA  
com As incerTezAs ApresenTADAs pArA o Ano De 2020

Freio puxaDo

versas cadeias, estava sendo renovada 
para 2020, com a indicação inicial de um 
cenário mais animador; porém, com a de-
flagração a partir do mês de março da for-
te crise sanitária e, por consequência, 
também econômica, os sinais ficaram ne-
bulosos. Os possíveis investimentos previs-
tos na atividade, assim como os esperados 
incrementos de produção e demanda fica-
ram em suspenso, à espera pelo desenro-
lar do quadro e por mais luz mais adiante.

De qualquer forma, continuam vivas no 
meio as iniciativas que buscam ampliar o 
consumo, ainda abaixo das recomenda-
ções mundiais, tendo presente também 
pesquisas da realidade junto aos consu-
midores, como a feita em fase recente pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária 

(CNA Brasil). Na enquete realizada junto a 
mais de 1.400 pessoas, questões qualita-
tivas e de apresentação foram apontadas, 
com questionamentos quanto a sabor, 
consistência e aroma, o que precisa rece-
ber atenção. 

Por outro lado, dados também levan-
tados sobre a presença elevada de proble-
mas de obesidade, hipertensão e diabetes 
junto à população reforçaram a necessi-
dade de elevar a participação de hortifru-
tigranjeiros na dieta alimentar, pela pre-
venção à saúde que comprovadamente 
oferecem. O apelo da saúde é forte aliado 
no propósito de alavancar a demanda des-
ses produtos e deverá ser cada vez mais re-
forçado, com boas condições de resposta 
nos próximos anos.

O QUE FOI ABASTECIDO • wHat was Fueled
COMERCIALIzAçãO NAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO (CEASAS)

FruTAS 2018 2019
Volume (kg) 5.762.832.454 5.524.115.922
Valor (r$) 15.380.171.315,38 15.688.128.643,03

HOrTAlIçAS 2018 2019
Volume (kg) 5.953.058.502 5.619.571.036
Valor (r$) 11.932.439.352,71 14.355.041.672,91

Fonte: Conab – Prohort/simab.

MERCADO
MARKET

Sí
lv

io
 Á

vi
la



2928

Domestic sales of fruits, vegetables and 
legumes did not achieve the volume ex-
pected by the sector in 2019 and the ini-
tial positive expectations for 2020 turned 
skeptical due to the crisis stemming from 
the coronavirus and the uncertainties in 
the economy. Wholesale sales of fruits 
dropped 4.1% at the distribution net-
works and vegetable sales receded 5.6% 
in the Country, compared to the previous 
year. On the other hand, financial results 
soared: 2% in fruit sales and 20% in vegeta-
ble sales, with tighter supplies.

Upon analyzing the question at the end 
of 2019, the team of the hortifruti segment at 
the Center for Applied Studies on Advanced 
Economics (Cepea), a division of the Univer-
sity of São Paulo (USP), argued that the eco-
nomic growth was limited in the Country, as 
a result of failure to speed up reforms, the 
government’s fiscal stance and global reces-

sion”, thus jeopardizing the initial expecta-
tions. In the segment of vegetables, Manoel 
Oliveira, director of the Brazilian Horticul-
ture Institute (Ibrahort), observed that “the 
purchasing power of the Brazilian citizens 
did not go up as everybody expected”, and 
consumption did not react. 

There was renewed hope in the pro-
duction area, comprising different sup-
ply chains, for 2020, with initial signs of 
a promising scenario, however, with the 
early March outbreak of the coronavi-
rus crisis and, in consequence, equally 
an economic crisis, things began to look 
cloudy. The possible investments planned 
for the activity, as well as the expected 
growth in production and demand were 
halted pending future decisions on the cur-
rent picture and further clarification. 

Anyway, all initiatives  intended to ex-
pand consumption continue to be ef-

fective, still below global recommenda-
tions, keeping a close watch on surveys 
of realities relative to consumers, like 
the one recently conducted by  the Bra-
zilian Confederation of Agriculture and 
Livestock (CNA). When 1,400 people were 
surveyed, qualitative and appearance 
matters were cited, along with question-
ings relative to the taste, consistency and 
aroma, a fact that calls for attention.

On the other hand, survey data on the 
high presence of obesity, hypertension 
and diabetes problems among the pop-
ulation reinforce the need to increase the 
share of vegetables in the daily diets, as 
they obviously prevent health problems. 
The health appeal is a strong ally in the 
purpose of leveraging the demand for 
these products and should be further re-
inforced, with good responses expected 
for years to come. 

Brakeson
consumpTion oF FruiTs AnD vegeTABles is sTill noT 
reAcTing As DesireD By THe secTor AnD THe picTure is noT 
likely To cHAnge Due To THe uncerTAinTies expecTeD in 2020

DemanD of the sectors DroppeD at 
the Distribution networks in 2019

Congresso
Brasileiro de
Olericultura

56º
Bento Gonçalves|RS

11 a 16 de Abril 
de 2021

Até 31/10/2020 - Inscrições com descontos 2ª Fase
Até 31/10/2020 - Submissão de Trabalhos

PROMOÇÃO: ORGANIZAÇÃO: REALIZAÇÃO:

Infobibos
Organização de Eventos Científicos

Cursos e Treinamentos

PATROCINADOR: EXPOSITORES: APOIADORES
MÍDIA DIGITAL:

Em nome da comissão organizadora, gostaríamos de convidá-lo para o 56º Congresso Brasileiro de 
Olericultura, a ser realizado de 11 a 16 de abril de 2021, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
O tema escolhido para o 56º CBO é Tecnologias sustentáveis e cadeias curtas na produção de hortaliças e 
pretende debater assuntos importantes para o setor sob três eixos: novas tecnologias, sustentabilidade da 
produção e organização das cadeias produtivas.
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principais hortaliças

ADocicADA
Por outro lado, a tradicional batata-doce, da mesma ordem da 

inglesa, porém não do seu gênero, e de cultivo mais fácil, voltou a 
crescer nesta década, com maior atenção às suas características 
nutricionais e energéticas, avançando no campo gastronômico e 
recebendo estudos inclusive no que se refere ao seu potencial 
como combustível. Embora em 2018, último dado disponí-
vel, tivesse ocorrido pequena redução em comparação 
com o ano anterior, sua área, produção e produtivida-
de reagiram entre 2014 e 2017, com evolução do nível 
tecnológico, passando da faixa de 500 mil toneladas para 
perto de 800 mil toneladas. E, segundo a Embrapa, “há 
grande espaço para o crescimento da cultura, uma vez que 
muitas tecnologias disponíveis ainda não são aplicadas”.

Fora o segmento industrial, que mostra 
atratividade e investimento na produção 
de pré-fritas congeladas e do tipo palha, a 
batata-inglesa fresca vive quadro de retra-
ção no País. Uma das principais hortaliças, 
e a mais importada, justamente na área de 
processadas, teve redução de 6% na área 
cultivada em 2018 e de 1% em 2019, após 
período de resultados econômicos ruins e 
redução do consumo do produto fresco. 
Com pequena melhora na remuneração 
no último ano, tendo como razão principal 
o menor plantio, e diante de possíveis rea-
ções na economia, a expectativa era de que 
pudesse haver alguma reação.

Apesar da área reduzida, a produção de 
batata-inglesa em 2019 ficou em nível seme-
lhante ao do ano anterior, na faixa de 3,85 
milhões de toneladas nas três safras da cul-
tura, conforme o Levantamento Sistemáti-
co da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A terceira safra, de menor expressão, teve 

diminuição de 6,6%, mas a primeira e a se-
gunda cresceram um pouco, equilibrando o 
número final. O Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada (Cepea), de São 
Paulo, que acompanha as principais regi-
ões produtoras,  viu até leve crescimento de 
0,5% na área, com investimento industrial, 
que teria aumentado 14%, enquanto a de 
mesa teria diminuído 4%.

Ainda conforme a mesma fonte, a pro-
dução nas temporadas das águas 2018/19 
e das secas de 2019 registrou menor área e 
problemas de cultivo, diminuindo oferta e 
aumentando cotações, menos em outubro 
e novembro. A Associação Brasileira da Ba-
tata (Abba), por sua vez, verificou excesso 
de chuvas, longos veranicos, geadas e calor, 
que afetaram a produtividade, e considerou 
os preços do ano “médios”, motivados em 
especial pela significativa redução da área 
de plantio, em praticamente todas as regi-
ões produtoras, segundo declarou Natali-
no Shimoyama, diretor executivo. Inclusive 

avaliou que poderiam ter sido melhores se 
o consumo não estivesse tão retraído, tendo 
caído para cerca de 15  quilos/pessoa/ano.

O problema no consumo, como expôs o 
dirigente, dá-se na batata fresca. O de pré-fri-
tas congeladas e de batata palha cresce sem 
parar, devido à praticidade, ao custo/benefí-
cio e à satisfação do consumidor; o de chips 
estancou, por situações específicas; e o de 
fresca diminuiu, por insatisfação dos consu-
midores, relacionada muito às opções de va-
riedades, acentuou. Por isso, além de esperar 
reação na economia e no consumo, enten-
de que a cadeia produtiva precisa desenca-
dear ações voltadas a variedades, bem como 
embalagens, classificação e opções de con-
sumo, entre outras. O Cepea, por sua vez, na 
virada do ano, trazia perspectiva de que me-
lhores resultados em 2019 e crescimento do 
segmento de pré-frita pudessem fazer a área 
da batata crescer 3,6% em 2020, “não mais 
porque boa parte dos lucros de 2019 foi usa-
da para quitar dívidas”. 

proDução Do tubérculo ficou em cerca
De 3,85 milhões De tonelaDas em 2019

BATATA-inglesA regisTrA Diminuição DA áreA De 
plAnTio e o consumo Do proDuTo Fresco cAi, mAs  
o De pré-FriTAs e pAlHA ApresenTA Bom crescimenTobatataé

principAis HorTAliçAs BATATAMain VeGetables Potato
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Aside from the industrial segment, 
which suggests attractiveness and invest-
ment in the frozen pre-fried and straw pota-
toes, fresh potatoes are experiencing a fall-
ing trend in the Country. One of the most 
important vegetables, and the most import-
ed, exactly in the area of processed items, 
suffered a 6-percent reduction in planted 
area in 2018 and 1 percent in 2019, after a 
period of frustrating economic results and 
a reduction in the consumption of fresh po-
tatoes. With a slight improvement in remu-
neration in the past year, mainly due to the 
smaller planted area, and in light of a pos-
sible recovery of the economy, the expecta-
tion was for some kind of reaction.

Despite the smaller planted area, the pro-
duction of potatoes in 2019 matched last 
year’s volume, around 3.85 million tons in the 
three growing seasons of the crop, according 
the Systematic Survey of Agricultural Produc-
tion (LSPA), a department of the Brazilian In-
stitute of Geography and Statistics (IBGE). 
The third planting season, the least impor-
tant, suffered a 6.6-percent reduction, but the 

first and the second planting seasons experi-
enced some growth, establishing the final 
equilibrium. The Center for Applied Studies 
on Advanced Economics (Cepea), in São Pau-
lo, which monitors all major potato produc-
ing regions, detected an increase of 0.5-per-
cent in area, with industrial investment 
reckoned at 14%, while the production of ta-
ble potatoes is supposed to have shrunk 4%.

Still according to the same source, the 
production in the rainy seasons in 2018/19 
and in the dry season in 2019 recorded a 
smaller area and production problems, thus 
reducing supplies and pushing up prices, ex-
cept in October and November. The Brazil-
ian Potato Association (Abba), in turn, de-
tected excessive precipitation, prolonged 
Indian Summers, frost conditions, exces-
sively warm weather, and considered the 
prices throughout the year as “average lev-
el”, motivated in general by the significant-
ly smaller planted area, in almost all pro-
ducing regions, said Natalino Shimoyama, 
executive director. He even maintained that 
prices could have been higher if consump-

tion had not so significantly dropped to 
about 15 kilograms per capita a year.

The problem in consumption, the offi-
cial explained, is mainly related to fresh pota-
toes. The consumption of pre-fried and straw 
potatoes has been constantly rising, due to 
practicality matters, cost/benefit and con-
sumer satisfaction. In the meantime, the con-
sumption of chips has plateaued, for specif-
ic reasons, whilst the consumption of fresh 
potatoes has dropped for reasons of con-
sumer dissatisfaction, greatly related to vari-
ety options, he stressed. Therefore, besides 
waiting for the reaction of the economy and 
consumption, he understands that the sup-
ply chain needs to trigger actions geared to-
wards varieties, as well as packaging, classi-
fication and consumption options, among 
other initiatives. The Cepea, in turn, at the 
turn of the year, aroused expectations for bet-
ter results in 2019 and a growth of the pre-
fried segment, which, in consequence, would 
improve the potato sector in 2020, “for no 
other reason than the fact that the profits of 
2019 were just enough to  settle the debts”.

proDuction 
of the 
tuber-crop 
remaineD at 
about 3.85 
million tons 
in 2019

poTAToes recorD A DecreAse in plAnTeD 
AreA AnD FresH consumpTion, BuT pre-FrieD 
AnD sTrAw poTAToes Are on A rising TrenD

sweeT
On the other hand, the traditional 

sweet potato, equally as important as com-
mon potatoes, but not of the same genus, 
easily cultivated, has resumed its growth 
in this decade, with a deeper focus on its 
nutritional and energy benefits, making 
strides in the gastroeconomy field, even 
attracting studies on its potential for the 
production  of fuel. Although in 2018, lat-
est data available, its production volume 
dropped slightly compared to the previ-
ous year, its planted area, production and 
productivity reacted from 2014 to 2017, 
stemming from an evolution of the tech-
nological level, surpassing the amount of 
500 thousand tons to nearly 800 thousand 
tons. And, according to Embrapa sourc-
es, there is still much room for the crop to 
grow further, as lots of available technolo-
gies have not yet been put in practice”.

potatoit’s
A COLHEITA DA BATATA • tHe Potato HaRvest
NúMEROS RECENTES DA BATATA-INGLESA NO BRASIL 

SAFrAS 2018 2019
Área (ha) 126.999 125.544
Produção (t) 3.847.037 3.854.054
Produtividade (kg/ha) 30.292 30.699

PrInCIPAIS ESTADOS PrODuTOrES/2019/T
1.Minas Gerais 1.198.531
2.São Paulo 890.100
3.Paraná 759.252
4.rio Grande do Sul 452.618
5.Goiás 225.615
6.Bahia 200.000
7.Santa Catarina 117.320

Fonte: iBge/lsPa - dezembro 2019 

ÚlTIMAS InFOrMAçõES DA BATATA-DOCE BrASIlEIrA
SAFrAS  2017 2018
Área (ha) 54.045 52.950
Produção (t) 780.461 741.203
Produtividade (kg/ha) 14.441 13.998
Valor produção (r$ mil) 769.254 789.719

MAIOrES PrODuTOrES nACIOnAIS/2018/T
1.rio Grande do Sul 175.060
2.São Paulo 149.080
3.Ceará 71.916
4.Paraná 61.043
5.rio Grande do norte 48.492
6.Minas Gerais 47.492
7.Paraíba 38.622

Fonte: iBge/PaM.
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principais hortaliças

concorrÊnciA no AlHo
Outro bulbo em que está bem presente na importação, inclusive maior que a produção, é o alho. Em 2018, foram produzidas 118,8 

mil toneladas no País, um pouco menos do que no ano anterior, e importadas 164,8 mil toneladas, em especial da Argentina e da Chi-
na, número semelhante ao verificado nas internalizações em 2019. no final do ano, a Associação nacional dos Produtores de Alho (Ana-
pa), igualmente presidida por rafael Corsino, que ainda assumiu a Câmara Setorial de Hortaliças em 2020, observava que o preço pago 
ao produtor havia melhorado nesta safra, mas a situação poderia estar melhor se não fosse a concorrência com o produto importado. 

Aponta-se em particular o produto chinês, que chega ao Brasil por um valor mais baixo, uma vez que o país asiático não segue as 
mesmas normas e regulamentações. Além disso, é destacado que, apesar de ser obrigatório o pagamento de tarifa antidumping so-
bre o alho importado da China, empresas ainda conseguem a liberação na Justiça por meio de liminares. Com isso, deixam de pagar 
cerca de r$ 30,00 por caixa, o que cria dificuldades ao produtor brasileiro, acentuou Corsino. no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, em fevereiro de 2020, ele tratou da aplicação da Portaria 4.539/19, que renovou aplicação da alíquota para as im-
portações chinesas, lembrando sua relevância, “pois estamos falando de uma cadeia produtiva de cinco mil agricultores e mais de 
170 mil trabalhadores rurais”.

A cebola nacional apresenta oferta me-
nor por dois anos seguidos. O número ofi-
cial de 2018 mostra redução de 4,2% em re-
lação ao período anterior, ficando em 1,55 
milhão de toneladas, e as informações dis-
poníveis sobre 2019 indicam nova diminui-
ção da oferta local neste ano. Assim, au-
mentou em quase 80% a importação do 
produto, do qual o abastecimento é de-
pendente em parte, procedendo em espe-
cial da Argentina e dos Países Baixos (Ho-
landa). Para 2020, a projeção inicial era de 
incremento de área e produção, em vista 
dos melhores resultados financeiros obti-
dos na temporada passada.

Com a produção menor em 2018, o valor 
da safra aumentou de R$ 1,42 bilhão para R$ 

1,65 bilhão, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), e, em 2019, 
conforme dados levantados nas principais 
regiões produtoras pelo Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 
de São Paulo, o preço médio nacional teve 
aumento de 38% em relação ao ano ante-
rior. Para tanto, a mesma fonte apurou área 
de cultivo 14% menor no Centro Oeste, no 
Sudeste e no Nordeste, além de redução da 
produtividade, enquanto no Sul, onde está 
localizado o principal Estado produtor (San-
ta Catarina), mesmo com algum acréscimo 
de área, a chuva prejudicou a oferta. 

Dessa forma previa-se, também na As-
sociação Nacional dos Produtores de Ce-
bola (Anace), pequeno aumento na área 

plantada no Sul e boas condições iniciais 
de produção em 2020, podendo influir nos 
preços. Para as outras regiões também ha-
via essa tendência, levando a entidade a 
sugerir cautela aos produtores, no sentido 
de escalonar mais o plantio e buscar efici-
ência produtiva e qualidade, o que pode 
minorar perdas em momentos ruins. O 
presidente Rafael Corsino, ao voltar no 
início do ano de viagem a Espanha e Pa-
íses Baixos, reforçou ainda a importância 
de plantar conforme a capacidade finan-
ceira, de armazenamento e venda. E o di-
retor técnico Daniel Schmidt, que esteve 
em evento europeu, lembrou avanços téc-
nicos no Brasil, mas que se precisa investir 
mais em armazenagem.

cultivo Do bulbo ocorre em vários estaDos, 
senDo liDeraDo por santa catarina

proDução De ceBolA Foi menor em 2019 e o preço  
mAis AlTo, AumenTAnDo A necessiDADe De imporTAção 
e incenTivAnDo Acréscimo De áreA em 2020

BulBos
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Brazilian onion supply has been declin-
ing for two years in a row. The official num-
ber in 2018 shows a reduction of 4.2% from 
the previous year, remaining at 1.55 mil-
lion tons, and available information about 
2019 points to a new decline throughout 
the year. This has led to an 80-percent in-
crease in imports of the crop, which are 
partly responsible for domestic supplies, 
coming mainly from Argentina and the 
Netherlands (Holland). For 2020, initial 
projections pointed to bigger planted ar-
eas, in light of the better financial results 
fetched in the previous season. 

With the smaller production in 2018, the 
value of the crop jumped from R$ 1.42 billion 
to R$ 1.65 billion according to the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), 
and, in 2019, in line with production region 
surveys, conducted by the Center for Ap-
plied Studies on Advanced Economics (Ce-
pea), in São Paulo, national prices went up 
38%, on average, from the previous year. 
To this end, the same source ascertained 
a 14-percent smaller cultivated area in the 
Center-West, Southeast and Northeast, be-
sides a decline in productivity, whilst in the 
South, home to the State that leads produc-
tion (Santa Catarina), in spite of some area 
increases, the crop was adversely affected 
by excessive precipitation. 

Likewise, the National Association of On-
ion Producers (Anace) anticipated a slight 
increase in planted area in the South and fa-

vorable production conditions in early 2020, 
with chances to exert an influence upon 
prices. This trend held true for other regions, 
too, inducing the entity to warn the farmers 
of the need to program their plantings and 
seed efficiency in production and quality, 
which could mitigate losses in difficult mo-
ments. President Rafael Corsino, upon re-
turning from a trip to Spain and the Neth-
erlands at the beginning of the year, further 
reinforced the need to plant in accordance 
with the financial, warehousing and sales 
capacity. And the technical director, Daniel 
Schmidt, who had just attended a European 
event, referred to technical advances made 
by Brazil, but insisted on the need to invest 
heavily in warehousing. 

onion proDucTion DeclineD in 2019 AnD prices wenT 
up, resulTing inTo A pressing neeD For imporTs, 
wHilsT encourAging Bigger plAnTeD AreAs in 2020

compeTiTion in gArlic
Another bulb that is much imported, even outstripping our national production, is garlic. In 2018, our national production amounted to 

118.8 thousand tons, slightly less than in the previous year, whilst imports reached 164.8 thousand tons, especially from Argentina and Chi-
na, a similar amount compared to 2019. At the end of the year, the national Association of Garlic Producers (Anapa), also presided over by 
rafael Corsino, who equally took over the presidency of the Vegetable Sectoral Chamber in 2020, observed that prices fetched by the farm-
ers had improved in the current crop, but the situation could even be better if competition from imports did not exist. 

Chinese garlic really makes a difference, as it arrives in Brazil at lower prices, seeing that the Asian country does not comply with stan-
dards and regulations. Furthermore, a noteworthy fact is that many companies are exempted from the mandatory antidumping fee on gar-
lic coming from China, by Brazilian court decisions. This exempts these companies from paying a fee of about r$ 30 per box, thus giving rise 
to difficulties for the Brazilian garlic farmers, Corsino stressed. At the Ministry of Agriculture, livestock and Food Supply, in February 2020, 
he insisted on the enforcement of Decree 4.539/19, which renewed the fee on imports from China, recalling its importance, “once we are 
talking about a supply chain of five thousand farmers and upwards of 170 thousand rural workers”.

cultivation of this 
bulb takes place in 
several states, 
anD santa catarina 
is in the leaD

supplya Decrease
in

OS BULBOS BRASILEIROS
• BRazilian BulBs
PRODUçãO DE CEBOLA NO BRASIL 

SAFrAS 2017 2018
Área (ha) 51.682 48.494
Produção (t) 1.615.316 1.549.597
Produtividade (kg/ha) 31.255 31.954

PrInCIPAIS ESTADOS nA PrODuçãO/2018/T
1.Santa Catarina 470.849
2.Bahia 242.789
3.Minas Gerais 189.282
4.São Paulo 167.348
5.Paraná 141.046
6.rio Grande do Sul 138.435
7.Goiás 121.170

Fonte: iBge/PaM 2018.

        
QuADrO PrODuTIVO DO AlHO

SAFrAS  2017 2018
Área (ha)  10.588 10.557
Produção (t) 120.896 118.837
Valor (r$ mil) 995.756 891.667

ESTADOS COM MAIOr PrODuçãO/2018/T
1.Minas Gerais 44.399
2.Goiás 30.865
3.Santa Catarina 16.250
4.rio Grande do Sul 14.801

Fonte: iBge/PaM 2018.
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Uma das hortaliças mais consumidas no 
Brasil, a cenoura voltou a recuperar áreas 
de plantio na safra de verão 2019/20 em im-
portantes regiões produtoras (São Gotardo, 
em Minas Gerais, a maior; Cristalina, em Goi-
ás; e Irecê, na Bahia), onde ocorreu redução 
em anos anteriores. Outros polos produto-
res ficam em Marilândia do Sul, no Paraná; 
e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, região 
gaúcha onde a safra de inverno é maior. 
Sem dado oficial, a estimativa da Embrapa 
Hortaliças é de que a produção ultrapasse 
700 mil toneladas, em cerca de 20 mil hec-
tares plantados no País.

A previsão de área maior na temporada 
de verão foi manifestada pelo setor de Hor-
tifruti do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), de São Paulo, 
na virada do ano, diante de expressivas al-
tas na remuneração registradas no primei-
ro semestre de 2019, com menor área então 
plantada e influência do clima na produ-
ção. Na principal região produtora, em São 

Gotardo (MG), os preços apurados foram os 
mais altos desde 2016, assim que, mesmo 
com produtividade 17,5% inferior e custos 
20% mais altos, a rentabilidade foi 157% po-
sitiva, conforme os cálculos do centro. 

Já no segundo semestre, foi verificada 
maior oferta e queda nos valores, limitan-
do a margem do produtor. Porém, no verão 
de 2020, a mesma e maior praça produtora 
continuava a obter boa rentabilidade, tendo 
em vista que a colheita apresentava redu-
ção de produtividade (com média de 48,72 
toneladas por hectare). O Cepea constatou 
no início de março, quando cerca de 50% da 
área de verão estava colhida na região, que 
o preço estava na ordem de R$ 41,60 pela 
caixa de 20 quilos do produto sujo, cotação 
105,5% acima dos custos de produção (esti-
mados em R$ 17,80 pela caixa). Além disso, 
estava sendo verificada demanda aquecida.

A Embrapa, por sua vez, destaca alto ní-
vel tecnológico encontrado nas áreas pro-
dutoras de cenoura, uma espécie original-

mente de clima ameno. Observa que, se 
hoje é possível comprar esse produto com 
qualidade em qualquer época do ano, 
isto se deve à “pesquisa agropecuária, 
que trabalhou para desenvolver cultiva-
res adaptadas ao clima tropical brasileiro 
e com resistência às principais doenças da 
cultura”. Destaca a cenoura Brasília, lança-
da em 1981, que possibilitou a expansão 
do cultivo para novas áreas de produção, 
como o cerrado brasileiro.

Com isso, segundo os pesquisadores, 
foi facilitado o plantio antes difícil e one-
roso em períodos entre outubro e março; 
a regularização de oferta do alimento du-
rante o ano e maior estabilidade de pre-
ços. A cultivar é desde então utilizada na 
base genética de novas opções de varie-
dades lançadas para o plantio de verão no 
Brasil, a exemplo da BRS Planalto e, em 
fase mais recente, da BRS Paranoá, que foi 
a primeira recomendada de forma especí-
fica para o cultivo orgânico.

região mineira De são gotarDo 
registra maior proDução Da raiz no país

plAnTAção De cenourA AumenTou nA sAFrA De verão 
2019/20, com Bons resulTADos AlcAnçADos  
nA TemporADA AnTerior em Termos De renTABiliDADe

cenourA
Carrotamarelomais verDe
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cArroT culTivATion HAs soAreD in BrAzil in THe 
2019/20 growing seAson, wiTH gooD resulTs AcHieveD 
in THe previous perioD in Terms oF proFiTABiliTy

yellowmore green
 anD

são gotarDo region in 
minas gerais recorDs the 
biggest proDuction of the 
root in the country

One of the most consumed vegetables 
in Brazil, the carrot, has made a recovery in 
planted area in the 2019/20 summer crop 
in important producing regions (São Gotar-
do, in Minas Gerais, the largest; Cristalina, in 
Goiás; and Irecê, in Bahia), where a reduc-
tion occurred in previous years. Other car-
rot producing hubs are in Marilândia do Sul, 
in Paraná; and Caxias do Sul, in Rio Grande 
do Sul, southern region where the winter 
crop prevails. Without any official numbers 
available, Embrapa Vegetables estimates 
the production of upwards of 700 thousand 
tons, in about 20 thousand hectares culti-
vated across the Country.

The forecast for a bigger area in the sum-
mer crop was expressed by the Hortifruti Di-
vision of the Center for Applied Studies on 
Advanced Economics (Cepea), based in São 
Paulo, at the turn of the year, in light of the 
expressive price increases in the first half of 
2019, with a smaller area then cultivated and 
influence of the climate upon production. In 
the leading producing region, in São Gotar-
do (MG), prices reached the highest levels 
since 2016, so that, in spite of the 17.5% low-
er productivity and 20-percent higher pro-
duction costs, profits went up 157%, accord-
ing to calculations by the center.

On the other hand, in the second half of 
the year, supplies went up considerably and 
prices dropped, limiting farmers’ margins. 
Nevertheless, in the summer in 2020, the 
same and biggest producing hub continued 
achieving good profits, although productiv-
ity was lower (with an average of 48.72 tons 
per hectare). In early March, when about 50% 
of the cultivated area in the region had been 
harvested, Cepea officials confirmed that 
prices reached R$ 41.60 per 20 kilogram box 

of the fresh product, up 105.5% from the pro-
duction costs (estimated at R$ 17.80 per box). 
Furthermore, demand had heated up.

Embrapa, in turn, stresses the high tech-
nological level in place in the carrot produc-
ing regions, a crop that originally performs 
better in temperate zones. The organ ob-
serves that, if nowadays it is possible to pur-
chase a high quality crop at any time of the 
year, the credit goes to agricultural research, 
which did its best to come up with the de-
velopment of cultivars adapted to Brazilian 
tropical climate conditions and with resis-
tance to all major pests”. Embrapa officials 
highlight the Brazilian carrot, launched in 

1981, which makes it possible to expand the 
cultivations to new production areas, like 
the Brazilian cerrado region.

Under such circumstances, in the re-
searchers’ view, it has become easier to culti-
vate the vegetable in areas where in the past 
it was hard and expensive in periods from Oc-
tober to March; resulting into regular supplies 
and stable prices. The cultivar has ever since 
been used in the genetic basis of new vari-
ety options launched for cultivation during 
the Brazilian summer period. An example is 
the BRS Planalto and, more recently, the BRS 
Paranoá, which was the first variety specifi-
cally recommended for organic cultivation.

OS POLOS DA AMARELINHA • tHe HoPsCotCH Poles
PRINCIPAIS REGIõES PRODUTORAS DE CENOURA NO BRASIL
(EM HECTARES CULTIVADOS NAS SAFRAS 2018/19 E 2019)

lOCAIS ÁrEA (HA)
São Gotardo (MG)  7.677
Marilândia do Sul (PR) 1.750
Caxias do Sul (RS) 1.600
Cristalina (GO) 1.480
Irecê (BA) 1.100

Fonte: Cepea/Hortifruti.
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Um dos segmentos importantes da ole-
ricultura – representava cerca de 15% do 
mercado de sementes em 2016, conforme 
a Associação Brasileira do Comércio de Se-
mentes e Mudas (ABCSEM) –, as hortaliças 
folhosas registravam evolução em estabe-
lecimentos produtores e volume produzi-
do na comparação entre os censos agrope-
cuários de 2006 e 2017, feitos pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
com crescimento em praticamente todas 
as espécies cultivadas. Para as fases se-
guintes, eventos no setor identificaram 
tendências, que incluem diversificação, pa-
dronização e atenção a vários aspectos va-
lorizados pelo mercado.

As duas principais espécies, alface e re-
polho, continuam ocupando seus espaços. 
De acordo com os dados dos censos, ocor-
reu aumento de sua produção na década 
abrangida em índices respectivos de 16,5% 
e 12,1%. Já as que ocupam as posições se-
guintes, couve e brócolis, deram saltos ex-
pressivos, de respectivos 73,1% e 63,7% no 
período, enquanto a couve-flor estabilizou e 
ficou em quinto lugar. O coentro, que nos da-
dos da entidade de sementes sempre apare-
ce entre as principais, também na apuração 
do IBGE, avançou, junto com outro tempe-
ro, a salsa. Entraram ainda na última pesqui-
sa a rúcula, a chicória e o almeirão.

Na alface e no repolho, onde São Pau-
lo se destaca, o Instituto de Economia Agrí-

principal folhosa, a alface mostra 
oscilações De área em períoDo recente

HorTAliçAs FolHosAs ocupAm mAis espAço em umA 
DécADA e novA FAse inDicA mAior DiversiFicAção  
e pADronizAção, em que se inclui A prATiciDADe

FolHosAs
VeGetables

verdetapete

cola (IEA), por meio dos pesquisadores Wal-
demar Pires de Camargo Filho e Felipe Pires 
de Camargo, constatou em 2017 que as duas 
culturas participavam com 46,3% da área de 
35.668 hectares de folhosas no Estado, ain-
da observando expansão. Porém, pelos da-
dos do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), da Universida-
de de São Paulo (USP), já neste ano houve re-
dução na alface, o que se repetiu no seguinte, 
com oferta maior e preços menores, enquan-
to melhores resultados no ciclo 2018/19 esti-
mularam maior área na safra 2019/20.

O setor de folhosas é tema de seminá-
rio, a ser realizado já em sua quarta edição 

em 2021 – no dia 5 de agosto, em Campinas 
(SP) –, pela ABCSEM. Nos últimos eventos, 
em 2017 e 2018, foram destacados núme-
ros e tendências dessas hortaliças. Foi 
enfatizado crescimento de mercado em 
várias espécies, bem como expansão da 
hidroponia e dos produtos minimamen-
te processados. Entre as tendências ve-
rificadas, Ayrton Tullio Júnior, conselhei-
ro de mudas de hortaliças da associação, 
apontou em 2018 a diversificação, a pa-
dronização, o embalamento próprio, a 
praticidade (produtos já prontos para uso), 
a rastreabilidade (controle da origem) e o 
sistema orgânico de produção.

O PESO DAS FOLHAS • tHe weigHt oF tHe leaves
PRODUçãO DAS PRINCIPAIS HORTALIçAS FOLHOSAS/2017

PrODuTOS ESTABElECIMEnTOS  PrODuçãO (T)
1.Alface 108.382 671.509
2.repolho 38.178 467.622
3.Couve 71.279 161.986
4.Brócolis 23.574 150.017
5.Couve-flor 19.646 140.067
6.Coentro 65.491 120.583
7.Cebolinha 87.263 97.427
8.   Salsa 30.775 51.084
9.   rúcula 20.567 40.527
10. Chicória 12.354 23.525
11. Almeirão             15.256 23.485
12. Agrião 5.837 23.222

Fonte: iBge/Censo agropecuário 2017
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One of the important olericulture seg-
ments – represented around 15% of the 
seed market in 2016, according to the Brazil-
ian Association of Seed and Seedling Trad-
ers (ABCSEM) –, leafy green vegetables re-
corded evolution in producing farms and 
volume achieved, compared to the 2006 
and 2017 agricultural censuses, conduct-
ed by the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE), and practically all veg-
etable species evolved to some extent. For 
the phases that followed, events of the sec-
tor identified trends that include diversifica-
tion, standardization and focus on several 
aspects highly valued by the market.  

The two main species, lettuce and cab-
bage, continue occupying their spaces. Ac-
cording to data released by the censuses, 
they experienced an increase in production 
during the decade in question at respec-
tive rates of 16.5% and 12.1%. On the oth-

er hand, the ones that occupy the next posi-
tions, kale and broccolis, made strides, 73.1% 
and 63.7%, respectively, over the period and, 
in the meantime, cauliflower stabilized and 
ranked fifth. Coriander, which in all data re-
leased by the seed entity is viewed as one of 
the main ones, in IBGE’s ascertainment made 
progress along with another spice, parsley. 
The latest survey also covered such vegeta-
bles as arugula and common chicory.

With regard to lettuce and cabbage, 
where São Paulo is the leading producer, 
the researchers of the Agricultural Economy 
Institute (IEA),  Waldemar Pires de Camar-
go Filho and Felipe Pires de Camargo, ascer-
tained in 2017 that two crops had a share of 
46.3% of the area of 35,668 hectares of leafy 
greens in the State, and are still on a rising 
trend. However, based on data furnished by 
the Center for Applied Studies on Advanced 
Economics (Cepea), a division of the Univer-

sity of São Paulo (USP), that year the area 
devoted to lettuce dropped, a fact that had a 
repeat in the year that followed, with bigger 
supplies and lower prices, whilst the better 
results in the 2018/19 season encouraged 
the bigger areas in the 2019/20 crop year.

The leafy greens sector is the theme of 
a seminar, whose fourth edition was held 
in 2020 – on August 5, in Campinas (SP) –, 
by the ABCSEM. In the latest events, in 2017 
and 2018, the numbers and trends related 
to these vegetables were highlighted. The 
bigger market share of several species was 
emphasized, as well as the expansion of hy-
droponic systems and minimally processed 
products. Among the trends that stood out, 
Ayrton Tullio Júnior, the association’s seed 
counsellor, in 2018, pointed to diversifica-
tion, standardization, specific packaging 
(ready to use products, traceability (origin 
control) and the organic production system.

leAFy greens occupy more spAce in one DecADe AnD 
THe new pHAse suggesTs BroADer DiversiFicATion 
AnD sTAnDArDizATion, wHicH incluDes prAcTicAliTy

most popular leafy green 
vegetable, lettuce unDergoes area 
oscillations in recent perioDs

carpetGreen #TudoéAgro 21ANOS
NO AGRONEGÓCIO
DIGITAL
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nA mesA
Enquanto o segmento da indústria programou o 10º Seminário nacional para 24 a 26 de novembro de 2020, em Goiânia, capi-

tal de Goiás, maior Estado produtor de tomate deste tipo e em geral, o setor de mesa, que tem São Paulo e Minas Gerais na lideran-
ça, está se organizando em Comissão nacional (CnTM) dentro do Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort). Além de contribuir 
para a sustentabilidade econômica e financeira da cadeia produtiva e cuidados com a imagem do produto perante o consumidor, 
a iniciativa é direcionada a focos especiais, conforme aponta Manoel Oliveira, diretor executivo do Ibrahort.

A comissão, salienta Manoel, tem como premissa o foco no ambiente de negócio em comum, para nele pensar o futuro e as 
oportunidades, agregar produtores, despertar a consciência das boas práticas agrícolas e da importância do setor. Outro ponto é 
a difusão de informações sobre exigências do mercado em adequações a novas normas e possibilidades de crescimento, estimu-
lando a melhoria dos processos produtivos, com alguns buscando certificações internacionais e outros inserindo sistemas de re-
gistros de processos e etiquetas para rastreabilidade. nesse ambiente, conclui, entram em discussão normas ambientais e traba-
lhistas e possíveis questionamentos aos órgãos públicos sobre necessidades de evolução.

Hortaliça com maior produção e renda, 
o tomate recuperou valor em 2019 quando 
a área de cultivo voltou a diminuir (em índi-
ces de 2,7% a 8,4%, conforme a fonte), mas 
a produtividade garantiu volume semelhan-
te ao obtido no ano anterior. A redução de 
área ocorreu tanto no produto para mesa 
(que é o mais expressivo na cultura) quan-
to, e mais ainda, no destinado à indústria, 
que também se destaca no País, porém di-
minuiu muito a área nos últimos dois anos 
em razão de estoques altos. Agora, em 2020, 
com menor disponibilidade, a tendência é 
de que volte a ter maior cultivo, enquanto o 
de mesa tinha previsão de nova diminuição.

A redução de área na cultura, observa 
João Paulo Bernardes Deleo, pesquisador 
de hortaliças do Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea), da 
Universidade de São Paulo (USP), já acon-

tece há mais anos e se dá em especial devi-
do a um paralelo aumento da produtivida-
de, que, de sua parte, ocorre por ganhos de 
tecnologia e ainda maior concentração pro-
dutiva pela eficiência. A crise econômica vi-
vida nesse período, acrescenta o especia-
lista, também ofereceu algum impacto na 
demanda e nas decisões de produção.

O Cepea, que traz índices mais altos de re-
dução, indica que o setor vem de período de 
descapitalização, cujos efeitos ainda limitam 
investimentos. O pesquisador Deleo comen-
ta que estudos atestam a viabilidade econô-
mica do tomate, mas evidenciam o alto ris-
co financeiro, em razão de custo (quase todo 
operacional) e giro elevados, assim que há 
períodos de rentabilidade alta e de baixa. Em 
2019, conforme o centro, as cotações ficaram 
bem acima dos custos na maior parte do ano, 
mas a partir de agosto, mesmo com redução 

de área, o preço teve baixa expressiva devido 
a altas temperaturas, que aceleraram a ma-
turação e ampliaram a oferta.

Sobre valores da produção de tomate, 
a Confederação da Agricultura e Pecuária 
(CNA Brasil) mostra recuperação. Em 2017, 
a entidade levantou número total bruto de 
R$ 7,7 bilhões, no seguinte o montante su-
biu para R$ 8,1 bilhões e bem mais no úl-
timo exercício: R$ 9,5 bilhões, segundo o 
informe emitido em março de 2020. Com 
números menores e ainda sem os dados 
de 2019, o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) também verificou 
crescimento entre 2017 e 2018, e nos pri-
meiros levantamentos de 2020 sobre área 
e produção indicavam reduções neste ano. 
O Cepea previa novo recuo no produto da 
mesa e aumento no industrial, que, soma-
dos, poderiam deixar a área estabilizada.

área De proDução para inDústria  
ainDa recuou, mas Deve crescer em 2020

TomATe volTou A Ter mAis renDA com menor culTivo 
em 2019 e AlcAnçou volume ToTAl semelHAnTe Ao  
Do Ano AnTerior com o AumenTo DA proDuTiviDADe

TomATe
toMato

rendeuo molho
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AT THe TABle
While the industrial segment programmed the 10th national Seminar for 24 – 26 november 2020, in Goiânia, capital city of Goiás, 

leading industrial and table tomato producing State, the table tomato sector, led by São Paulo and Mins Gerais, is now getting or-
ganized in a national Committee (CnTM) within the Brazilian Horticulture Institute (Ibrahort). Besides contributing towards the 
economic and financial sustainability of the supply chain, and special care with the product before the consumers, the initiative is 
geared towards special focuses, says Manoel Oliveira, executive director at Ibrahort.

The premise of the committee, Manoel stresses, is the focus on the common negotiating environment, where opportunities and the 
future are considered, involving the aggregation of farmers, the creation of awareness of best agricultural practices and of the impor-
tance of the sector. Another key issue is the communication of information on market requirements and the adaptation to new stan-
dards and chances for growth, encouraging the improvement of the productive processes, with some of them seeking international cer-
tifications and others inserting systems of processing records and traceability tags. Within this environment, he concludes, discussions 
include environmental and labor standards and possible questionings directed to public organs on the need to evolve. 

Most produced and most profitable veg-
etable crop, the tomato recovered its al-
lure in 2019 when the planted area further 
decreased (at a rate from 2.7% to 8.4%, ac-
cording to the source), but productivity en-
sured a volume similar to the previous year. 
The decrease in planted area occurred both 
with table tomatoes (the most expressive in 
this crop) and even more with tomatoes des-
tined for the industry, which is also of note in 
the Country, but suffered a great reduction in 
planted area in the past two years by virtue of 
the high stocks. Now, in 2020, with shrinking 
supplies, the trend is for the planted area to 
rise again, whilst the area for table tomatoes 
was supposed to go further down.

The decrease in planted area, observes 
João Paulo Bernardes Deleo, vegetable re-
searcher at the Center for Applied Studies on 
Advanced Economics (Cepea), a division of 
the University of São Paulo (USP), has been 
happening for years, and the credit goes pre-
dominantly to a parallel increase in produc-
tivity, which, on its part, occurs as a result of 
technology gains and more intensive produc-
tion concentration in line with recognized ef-
ficiency. The economic crisis experienced 

TomAToes AgAin yielDing more revenue in spiTe oF 
receDing culTivATion in 2019, BuT volume AcHieveD is 
similAr To lAsT yeAr, resulTing From rising proDucTiviTy

proDuction area for 
the inDustry further 
DecreaseD, but is expecteD 
to rise in 2020

tomato sauce 
Successful

during this period, the specialist adds, had 
also an impact upon demand and upon de-
cisions relative to production. 

The Cepea, which refers to higher reduc-
tion rates, explains the sector has been go-
ing through a cash-strapped period, whose 
consequences are still limiting investments. 
Researcher Deleo comments that studies 
attest to the economic viability of tomato 
crops, but warn of the high financial risk, 
due to the high production cost (almost en-
tirely operational) and high turnover, in that 
there are alternating periods of higher and 
lower returns. In 2019, according to the Ce-
pea, prices remained well above the costs 
for the most part of the year, but as of Au-
gust, despite the reduction in area, prices 
dropped considerably due to high tempera-
tures, which speed up the maturing process 

and expanded supplies. 
On the subject of tomato production val-

ues, the Brazilian Confederation of Agricul-
ture and Livestock (CNA) attests to ongo-
ing recovery. In 2017, the entity referred to 
a total gross value of R$ 7.7 billion, at a lat-
er moment, the value rose to R$ 8.1 billion 
and even more in the last period: R$ 9.5 bil-
lion, according to data released in March 
2020. With smaller numbers and still lacking 
the 2019 numbers, the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE), also ascer-
tained some growth in 2017 and 2018, and in 
the first surveys in 2020 of the area and pro-
duction pointed to reductions that year. Ce-
pea officials anticipated further decreases in 
the production of table tomatoes and an in-
crease in industrial tomatoes, which, togeth-
er, could leave the area stabilized.

A PRODUçãO DE TOMATE • toMato PRoduCtion
INFORMAçõES LEVANTADAS SOBRE O TOMATE BRASILEIRO

SAFrAS 2018 2019
Área (ha)  59.726 58.088
Produção (t) 4.084.910 4.075.890
Produtividade (kg/ha) 68.394 70.168

Fonte: iBge/lsPa dezembro 2019.
OS POLOS DA TOMATE
• tHe toMato Poles 
ESTADOS COM MAIOR PRODUçãO/2019/T

1.Goiás 1.290.134
2.São Paulo 860.600
3.Minas Gerais 523.525
4.Bahia 275.800
5.Paraná 236.955
6.Espírito Santo 170.042
7.rio de Janeiro 163.451
8.Santa Catarina 161.928
9.Ceará 157.059
10.rio Grande do Sul 104.171

Fonte: iBge/lsPa dezembro 2019.
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principais frutasprincipais hortaliças

O abacaxizeiro é cultivado em todo o 
território nacional. No entanto, alguns es-
tados se destacam no cultivo da fruta. O 
plantio da espécie pode ser realizado du-
rante todos os meses do ano, desde que 
haja umidade no solo ou condições de irri-
gação. A produção do fruto no Brasil foi de 
1.766,986 milhões de frutos em 2018, recu-
perando a oferta do ano anterior que ha-
via diminuído (1.539,756 milhões de uni-
dades), segundo a pesquisa Produção 
Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O cultivo ocupou área de 71.553 hecta-
res, coma produtividade média de 24.695 
unidades por hectare. As regiões Norte e 
Nordeste responderam por 34,1% e 33,6% 
da produção, respectivamente, em 2018. 
São seguidas por Sudeste, com 26,9%; 
Centro-Oeste, com 4,3%; e Sul, com 1%. Os 

principais estados produtores foram Pará, 
com 426.780 mil frutos, ou 24%; Paraíba, 
com 334.880 mil unidades, ou 19%; Minas 
Gerais, 192.189 mil, ou 11%; e Rio de Janei-
ro, com 142.258 mil, ou 8%.

Os abacaxis colhidos na Paraíba seguem 
para abastecer mercados do País, como os 
dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
segundo o pesquisador Eliazar Felipe, da Em-
presa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária (Empaer). “A boa 
colocação do Estado no ranking nacional é 
devido à qualidade do fruto, que é produzido 
com tecnologias adequadas”, comenta ele.

Em 2019, as exportações brasileiras de 
abacaxi foram positivas. O embarque foi 
de 2,345 milhões de toneladas, com alta de 
39% em comparação com resultado do ano 
anterior, conforme o sistema Agrostat, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (Mapa). A receita, de US$ 1,239 mi-
lhão, teve incremento de 31,44%. A Argenti-
na foi o principal cliente com a importação 
de 1,591 milhão de toneladas. O embarque 
de suco de abacaxi totalizou 4,828 mil tone-
ladas e faturamento de US$ 5,510 milhões 
em 2019. Os maiores importadores foram 
Países Baixos e Argentina.

A produção global de abacaxi foi de 
27.924 milhões de toneladas em 2018, em 
área total de 1,111 milhão de hectares, con-
forme os dados da Organização das Na-
ções Unidas para Alimentação e a Agri-
cultura (FAO). A participação brasileira foi 
a terceira maior do mundo e represen-
tou 9,5% do total. A Costa Rica produziu o 
maior volume, de 3.148 milhões de tonela-
das, ou 12,2% do total mundial. O segundo 
maior desempenho, de 2.730 milhões de to-
neladas, foi registrado nas Filipinas.

regiões norte e norDeste forneceram
67,7% Do volume anual no país

proDução nAcionAl De ABAcAxi ToTAlizou  
1.766,9 milHões De FruTos em 2018, recuperAnDo  
o resulTADo Do Ano AnTerior, que HAviA DiminuíDo

ABAcAxi
Main fruit PineaPPle

cima
a volta
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principAis FruTAs
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Pineapples are grown all over the national 
territory, but some states stand out in the cul-
tivation of this fruit. Pineapple planting can 
be carried out during the 12 months of the 
year, provided there is enough moisture in 
the soil or irrigation conditions. The produc-
tion of this fruit in Brazil reached 1,766,986  
units in 2018, recovering from the deficient 
supplies in the previous year, when the crop 
suffered a reduction of 1,539.756 million fruit, 
according to the Municipal Agricultural Pro-
duction (PAM) survey, of the Brazilian Insti-
tute of Geography and Statistics (IBGE).

An area of 71,553 hectares was devot-
ed to this fruit, with an average productivi-
ty of 24,695 units per hectare. The North and 
Northeast regions accounted for 34.1% and 
33.6% of the total production volume, re-
spectively, in 2018. They are followed by the 
Southeast, with 26.9%; Center-West, with 

4.3%; and South, with 1%. The main pro-
ducing states were Pará, with 426,780 fruits, 
or 24%; Paraíba, with 334,880 fruits, or 19%; 
Minas Gerais, 192.189 fruits, or 11%; and Rio 
de Janeiro, with 142,258 fruits, or 8%.

The pineapples produced in Paraíba 
supply the markets across the Country, like 
the states of Rio de Janeiro and São Pau-
lo, says researcher Eliazar Felipe, from the 
Paraíba State Landholding Regularization, 
Rural Extension and Research Corporation 
(Empaer). “The good position of the State in 
the national ranking stems from the quality 
of the fruit, which is produced with appro-
priate technologies”, he comments.

In 2019, Brazilian pineapple exports 
achieved positive results. Shipments 
amounted to 2.345 million tons, up 39% 
from the previous year, according to the 
Agrostat System of the Ministry of Ag-

riculture, Livestock and Food Supply 
(Mapa). Revenue, US$ 1.239 million was 
up 31.44%. Argentina was the main cli-
ent with the purchase of 1.591 million 
tons. Shipments of pineapple juice to-
taled 4.828 thousand tons, bringing in US$ 
5.510 million in 2019. The leading import-
ers were the Netherlands and Argentina.

Global pineapple production amount-
ed to 27.924 million tons in 2018, culti-
vated in an area of 1.111 million hectares, 
according to the Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations (FAO). 
Brazil’s share, 2.650 million tons, was the 
third biggest in the world and represent-
ed 9.5% of the total. Costa Rica produced 
the biggest volume, 3.148 million tons, or 
12.2% of the total in the world. The sec-
ond biggest performance, 2.730 million 
tons, was achieved by the Philippines. 

nATionAl proDucTion oF 
pineApples ToTAleD 1,766.9 
million FruiTs in 2018, 
recovering From THe lower 
resulT oF THe previous yeAr

aroundturning it

north anD 
northeast 
regions 
supplieD 
67.7% of the 
country’s 
annual 
volume

PERFIL DO ABACAxI • PineaPPle PRoFile
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL

AnO 2017 2018
Área (hectares) 67.286 71.860
Produção (mil frutos) 1.539.756 1.766.986
rendimento (frutos/ha) 24.804 24.695
Valor da produção (mil reais) 1.801.736 2.141.449

Fonte: iBge. - Produção agrícola Municipal (PaM) – 2018

ExPORTAçõES DE ABACAxI
FRUTAS FRESCAS E SECAS

AnO  2018 2019 %
Volume (quilos) 1.693.718 2.345.824 39%
Receita (US$)  943.211 1.239.790 31,44%

SUCO DE ABACAxI
AnO 2018 2019 
Volume (quilos) 3.355.807 4.828.012
Receita (US$) 4.032.290 5.510.116

Fonte: agrostat/Mapa.
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A produção brasileira de açaí foi de 1,510 
milhão de toneladas em 2018, com au-
mento de 174.928 toneladas em compara-
ção com o volume do ano anterior, segun-
do a pesquisa Produção Agrícola Municipal 
(PAM), do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). A receita obtida foi 
calculada em R$ 3,265 bilhões em 2018. O 
Estado do Pará concentra grande parte da 
oferta nacional. Só lá foram colhidas 1,439 
milhão de toneladas, equivalente a 95,31% 
do total, em 2018. A área ocupada pela cul-
tura é de quase 200 mil hectares no Estado, 
envolvendo o manejo de áreas de várzea e 
os plantios de terra-firme. Somente na eco-
nomia paraense, o produto movimentou 
cerca de R$ 3 bilhões em 2018. O Amazonas 
participou com 62.329 toneladas, seguido 
pelos estados de Roraima (3.449 toneladas) 
e Bahia (2.023 toneladas).

O Pará exportou 2,3 mil toneladas de 
açaí em 2018, com 15% de retração em re-
lação ao ano anterior. Em valor, o resulta-
do foi de US$ 7,069 milhões, com queda de 
20%. Os dados são do Centro Internacio-
nal de Negócios (CIN), da Federação das In-
dústrias do Estado do Pará (Fiepa). Um dos 
aspectos que provocou a redução foi a pa-
ralisação dos caminhoneiros. Os EUA im-
portaram cerca de 40% do total embarca-
do. Em seguida vieram Japão e Austrália. O 
mercado europeu também absorveu parte 
das exportações de açaí.

A tendência é de o País continuar aumen-
tando o cultivo do fruto diante da deman-
da no mercado interno e externo. A Embra-
pa Amazônia Oriental lançou nova cultivar 

de açaizeiro, a BRS Pai d’Égua, em 2019. En-
tre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, foi 
comercializada mais de uma tonelada de 
sementes da nova variedade no Estado do 
Pará. A nova planta produz frutos na entres-
safra e traz mais retorno para o produtor e 
o comerciante de açaí. “Só sementes regis-
tradas e o manejo técnico recomendado ga-
rantem segurança ao produtor rural”, lem-
bra Bruno Giovany de Maria, chefe-adjunto 
de Transferência de Tecnologia da Embrapa 
Amazônia Oriental. A empresa Amazonflora, 
localizada no município de Marituba (PA), foi 
licenciada pela Embrapa para comercializar 
as sementes da BRS Pai d’Égua.

O produtor que compra a semente re-
cebe a documentação que comprova a sua 
origem e ainda contribui para que par-
te dos lucros obtidos com a venda retor-
ne à Embrapa para investimento em novas 
pesquisas no segmento agropecuário. De 
acordo com Antônio Pantoja, da Amazon-
flora, desde o lançamento da nova cultivar, 
no dia 29 de novembro de 2019, produto-
res paraenses e de outros estados têm bus-
cado o material por ser recomendado para 
terra-firme e produzir tanto na safra quan-
to na entressafra do açaí. “Em dois meses, 
vendemos 1.321 quilos da BRS Pai d’Égua”, 
comemora. As sementes são vendidas a R$ 
45,00 o quilo na loja física ou virtual da em-
presa. “Nosso interesse maior é que o pro-
dutor não perca seu investimento, pois o 
açaí irrigado de terra-firme é uma cultura 
cara, que dá excelente retorno, mas a mé-
dio e longo prazo”, ressalta Pantoja.

Um dos diferenciais da nova cultivar é a 

distribuição bem equilibrada da produção 
anual. A BRS Pai d’Égua produz 46% no pe-
ríodo da entressafra (de janeiro a junho) e 
54% na safra (de julho a dezembro). Outro 
ponto forte desse açaizeiro é a maior produ-
tividade, chegando a 12 toneladas ao ano 
por hectare, enquanto o açaí manejado de 
várzea e o cultivado em terra-firme sem ir-
rigação produzem cerca de cinco toneladas 
anuais por hectare. Além de tudo, seus fru-
tos menores rendem 30% mais polpa que 
os materiais tradicionais. Destaca-se tam-
bém a produção precoce. A primeira co-
lheita se dá aos três anos e meio, enquanto 
os materiais tradicionais iniciam no quin-
to ano. Portanto, ele traz retorno financeiro 
mais rápido ao agricultor.

O custo total de implantação de um hec-
tare de açaizeiro irrigado em terra-firme, con-
siderando a estrutura de viveiros, maquiná-
rio, encargos sociais, sistema de irrigação, 
operações mecanizadas e manuais, semen-
tes, entre outros itens, está em torno de R$ 
11 mil. Esse cálculo, segundo o pesquisador 
Alfredo Homma, da Embrapa, se baseia em 
um plantio de 16 hectares localizado no mu-
nicípio de Igarapé-Açu. O espaçamento ado-
tado foi de 5m x 5m, totalizando 400 toucei-
ras, com três a quatro estipes por touceira. 
Nos materiais tradicionalmente utilizados no 
campo, a colheita comercial se inicia a par-
tir do quinto ano, mas é somente a partir do 
nono ano de cultivo que o produtor começa 
a obter lucro com a atividade. Como a BRS 
Pai d’Égua inicia a frutificação aos três anos 
e meio, a estimativa é de que esse retorno fi-
nanceiro seja antecipado ao produtor.

procura por semente De nova varieDaDe 
inDica que a proDução tenDe a crescer

oFerTA BrAsileirA De AçAí Foi De 1,510 milHão 
De TonelADAs em 2018, com o esTADo Do pArá 
proDuzinDo nADA menos Do que 95,31% Do ToTAl

AçAí
açaínatutalenergia
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Açaí berry production in Brazil amount-
ed to 1.510 million tons in 2018, represent-
ing an increase of 174,928 tons from the vol-
ume of the previous year, according to the 
Municipal Agricultural Production (PAM) de-
partment of the Brazilian Institute of Geog-
raphy and Statistics (IBGE). Revenue derived 
from the crop was estimated at R$ 3.265 bil-
lion in 2018. The State of Pará concentrates a 
huge portion of the entire national supply. In 
that State alone, harvest amounted to 1.439 
million tons, equivalent to 95.31% of the to-
tal, and the area dedicated to the crop reach-
es almost 200 thousand hectares in the State, 
comprising meadowland and dryland plant-
ing. As far as the economy of the State goes, 
the fruit accounted for R$ 3 billion in 2018. 
The State of Amazonas contributed with a 

share of 62,329 tons, followed by the States of 
Roraima (3,449 tons) and Bahia (2,023 tons).

Pará exported 2.3 thousand tons of açaí 
in 2018, down 15% from the previous year. 
In value, the result reached US$ 7.069 mil-
lion, down 20%. These data were furnished 
by the International Business Center (IBC), 
of the Para State Federation of Industries 
(Fiepa). One of the factors responsible for 
the decrease in exports was the truck driv-
ers’ strike. The United States imported 
about 40% of the total shipments. In the se-
quence, Japan and Australia imported big 
amounts. The European market was also 
the destination of great amounts of açaí.

The trend is for the Country to continue 
investing in this crop in light of the demand 
coming from both the domestic and foreign 

market. Embrapa Eastern Amazon launched 
a new açaí palm cultivar, known as BRS Pai 
d’Égua, in 2019. From December 2019 to Jan-
uary 2020, more than a ton of the cultivar of 
the new variety were traded in the State of 
Pará. The new palm bears fruit during off-
season time and ensures better returns to the 
farmers and to the traders. “Only registered 
seed and technical management keep pro-
ducers fully assured of success”, recalls Bru-
no Giovany de Maria, deputy head at Eastern 
Amazon Embrapa’s Department of Technol-
ogy Transference. Company  Amazonflora, 
based in the municipality of Marituba (PA), 
was licensed by Embrapa to commercialize 
the seeds of the BRS Pai d’Égua.

Farmers who buy the seed are given a doc-
ument that corroborates its origin and enti-

DemanD for seeD of new 
variety inDicates that 
proDuction will go up

Natural tles Embrapa with a portion of the profits de-
rived from the sale of the seed. These returns 
are invested in research works in the segment 
of agriculture. According to Antônio Panto-
ja, from Amazonflora, since the cultivar was 
launched, on 29th November 2019, produc-
ers from Pará and other states have been ac-
quiring the seed, seeing that it is recommend-
ed for dryland and bears fruit during normal 
and off-season times. In two months, we sold 
1,321 kilograms of BRS Pai d’Égua”, he cele-
brates. The seed is sold for R$ 45 a kilogram 
at the company’s physical or virtual store. 
“Our big interest consists in making sure the 
farmers do not waste their investment, as ir-
rigated açaí in dryland is a high cost intensive 
crop, with excellent returns, but in the medi-
um and long run”, Pantoja stresses. 

What makes a big difference in the cul-
tivar is the well balanced distribution of 
its annual production. The BRS Pai d’Água 
produces 46% of its fruits during off-sea-
son time (from January to June) and 54% 
during the normal season (July to Decem-
ber). Another strong point of this açaí palm 
is its productivity, reaching up to 12 tons 
per hectare a year, but dryland cultiva-
tions, without irrigation, produce around 5 
tons per hectare a year. In addition to ev-
erything, its smaller fruits produce 30-per-

AçAí Berry proDucTion in BrAzil AmounTeD To 1.510 
million Tons in 2018, wiTH THe sTATe oF pArá responsiBle 
For THe proDucTion oF no less THAn 95.31% oF THe ToTAl

energy
cent more pulp compared to the tradition-
al varieties. Early production is just one 
more difference. First harvest takes place 
after three or three and a half years, whilst 
traditional varieties start bearing fruit after 
five years. Therefore, the financial returns 
from the new variety do not take that long. 

The total cost for establishing one irri-
gated hectare of açaí palm in dryland, con-
sidering the structure of the nurseries, ma-
chinery, social charges, irrigation systems, 
mechanized and manual operations, seeds, 
among other items, requires about R$ 11 

thousand. This calculation, according to re-
searcher Alfredo Homma, from Embrapa, is 
based on a 16-hectare cultivation in the mu-
nicipality of Igarapé-Açu. Spacing was 5m x 
5m, totaling 400 açaí clumps, with three of 
four strains per clump. With varieties tradi-
tionally used in the fields, commercial har-
vest starts in the fifth year, but it is only af-
ter the ninth year that farmers begin making 
profits from this crop. As the BRS Pai d’Égua 
starts bearing fruit after three years and a 
half, it is expected that financial returns de-
rived by the producers are anticipated.

ExPANSãO • exPansion
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL

AnO 2017 2018
Área (hectares) 195.433 198.679
Produção (toneladas)  1.335.040 1.510.022
rendimento (kg/ha) 6.831 7.607
Valor da produção (mil reais) 3.471.878 3.265.513

 
ORIGEM • oRigin
ESTADOS PRODUTORES DE AçAÍ (T)

 2017 2018
Pará 1.274.056 1.439.249
Amazonas 52.785 62.329
roraima 3.513 3.449
Bahia 1.846 2.023

Fonte: iBge. - Produção agrícola Municipal (PaM) – 2018.
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principais frutas

A produção da segunda fruta mais dis-
ponível no País somou 6,752 milhões de 
toneladas em 2018, superando as 6,584 
milhões de toneladas do ano anterior. O vo-
lume é colhido em vários estados brasilei-
ros, conforme aponta a pesquisa Produção 
Agrícola Municipal (PAM), do Instituo Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). Á área 
destinada ao cultivo recuou para 451.445 
hectares em 2018. A receita obtida com o re-
sultado anual totalizou R$ 6,975 bilhões no 
referido ano. Para 2019, o instituto previa 
produção de 7,106 milhões de toneladas.

Grande parte da banana ofertada (97% 
da área plantada) é consumida no mer-
cado interno. A exportação foi de qua-
se 80 mil toneladas da fruta fresca e seca 
em 2019, com alta em relação ao volume 
do ano anterior, como mostra o sistema 
Agrostat, do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa). A região 
Sul liderou com o embarque de 54,580 mil 
toneladas de bananas. O Estado de San-
ta Catarina é o principal exportador, com 
o embarque de 47,889 mil toneladas. A re-
ceita total obtida com os envios foi de US$ 
24,559 milhões em 2019. Os principais des-
tinos foram o Mercosul e a União Europeia.

O Brasil é quarto maior produtor de bana-
nas do mundo. As maiores colheitas foram re-
gistradas por Índia, com 30,808 milhões de to-
neladas; China, 11,221 milhões de toneladas; 

previsão é De aumento Da proDução, 
com maior renDimento e qualiDaDe

BrAsil é o quArTo mAior proDuTor De BAnAnA em 
âmBiTo gloBAl, FruTA que Tem AmplA DemAnDA no 
mercADo inTerno, junTo A ToDAs As cAmADAs sociAis

BAnAnA
banana

mesasem toDas
as

e Indonésia, com 7,264 milhões de toneladas 
em 2018, de acordo com a FAO. A produção 
mundial da fruta foi de 115,737 milhões de to-
neladas, em 5,728 milhões de hectares.

A área de produção de banana deve se 
manter estável nas regiões com média ou 
alta tecnologia em 2020, que são responsá-
veis pela maior movimentação do merca-
do, de acordo com o Panorama de Mercado 
da Bananicultura no Brasil, elaborado pela 
pesquisadora Marcela Barbieri e pelo analis-
ta Leonardo de Oliveira, da equipe HFBrasil 
do Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de queiroz (Esalq), na Uni-
versidade de São Paulo (USP). A área de regi-
ões importantes, como Vale do Ribeira (São 
Pulo), Norte de Minas e Delfinópolis (Minas 
Gerais), Norte de Santa Catarina, Bom Je-
sus da Lapa e outros (Bahia), Linhares (Espi-
rírto Santo), Ipanguaçu e Limoeiro do Norte 
(Rio Grande do Norte e Ceará) e Vale do São 
Francisco (Bahia/Pernambuco), deve somar 

80.881 hectares em 2020, contra 83.065 hec-
tares no ano anterior.

Em 2019, segundo o estudo, os preços au-
mentaram, mas havia muita fruta de segun-
da qualidade. Os investimentos em áreas fo-
ram contidos, mas se mantiveram nos tratos 
culturais. A expectativa é de maior produção 
em 2020. Os produtores devem investir mais 
nos tratos culturais visando boa produtivida-
de e qualidade. Até o momento, a volta da 
chuva favorecia o enchimento da banana, 
mas os produtores já intensificavam as pul-
verizações contra a Sigatoka. 

Por outro lado, os custos seguem ele-
vados em 2020, devido a gastos com o au-
mento de pulverização e o dólar elevado, 
que impacta nos principais insumos. A ex-
pectativa de maior oferta também pressio-
na as cotações. O ano deverá ser favorável 
para aqueles que investem em qualidade, 
avaliam a pesquisadora e o analista. “A ren-
tabilidade deve fechar o ano um pouco limi-
tada, porém positiva”, projetam.

PERFIL DA BANANA • Banana PRoFile
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL

AnO  2017 2018
Área (hectares) 470.066 451.445                               
Produção (toneladas) 6.584.967 6.752.171                            
rendimento (kg/ha) 14.273 15.029
Valor da produção (mil reais) 7.929.838 6.975.536            

Fonte: iBge. - Produção agrícola Municipal.
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The production of the second most 
available fruit in the Country amounted to 
6.752 million tons in 2018, outstripping the 
6.584 million tons of the previous year. This 
volume is harvested in several Brazilian 
states, according to the Municipal Agricul-
tural Production (PAM) department, of the 
Brazilian Institute of Geography and Statis-
tics (IBGE). The area dedicated to cultiva-
tion receded to 451,445 hectares in 2018. 
Revenue derived from the annual crop to-
taled R$ 6.975 billion in the year in ques-
tion. For 2019, the institute was expecting 
a volume of 7.106 million tons.

A huge portion of the bananas harvest-
ed in Brazil (97% of the planted area) ends 
up in the domestic market. In 2019, ex-

ports reached nearly 80 thousand tons, in-
cluding fresh and dried bananas, up from 
the volume of the previous year, as shown 
by the Agrostat System, of the Ministry 
of Agriculture, Livestock and Food Sup-
ply (Mapa). The South region led exports 
with 54.580 thousand tons of the fruit. The 
State of Santa Catarina is the leading ex-
porter, with shipments of 47.889 thousand 
tons. Total revenue derived from the ship-
ments amounted to US$ 24.559 million in 
2019. The main destinations were Merco-
sur countries and the European Union.

Brazil ranks fourth in the production 
of bananas in the world. The biggest crops 
took place in India, with 30.808 million tons; 
China, 11.221 million tons; and Indone-

sia, 7.264 million tons in 2018, according to 
FAO sources. Global production of the fruit 
amounted to 115.737 million tons, grown in 
5.728 million hectares.

The area devoted to bananas is sup-
posed to remain stable throughout 2020 
in the regions where high and medium 
high technologies are in place. These re-
gions are responsible for keeping the mar-
ket supplied, according to the banana 
farming Market Panorama in Brazil, de-
vised by researcher Marcela Barbieri and 
analyst Leonardo de Oliveira, from the 
HFBrasil Team of the Center for Applied 
Studies on Advanced Economics (Cepea), 
of the Luiz de queiroz College of Agricul-
ture (Esalq), a division of the University of 

São Paulo (USP). The area of important 
regions like Vale do Ribeira (São Paulo), 
North of Minas and Delfinópolis (Minas 
Gerais), North of Santa Catarina, Bom Je-
sus da Lapa and others (Bahia), Linhares 
(Espirírto Santo), Ipanguaçu and Limoeiro 
do Norte (Rio Grande do Norte and Ceará) 
and Vale do São Francisco (Bahia/Per-
nambuco) is expected to cultivate 80,881 
hectares in 2020, compared to 83,065 
hectares in the previous year.

In 2019, according to the study, the fruit 
went up in price, but lots of fruits were sec-
ond class. Investments in areas were halt-
ed, but continued in agricultural practices. 
The expectation is for a bigger crop in 2020. 
The farmers are likely to invest more in ag-

ricultural practices with an eye on quality 
and productivity. Up to this moment, the re-
turn of the rain favored the banana develop-
ment process, and the farmers had already 
started spraying their banana plantations 
against the dreaded Sigatoka.

On the other hand, the production costs 
continue high in 2020, mainly stemming 
from more intensive spraying and the high 
valued dollar, which impacts upon all ma-
jor inputs. The expectation for lush sup-
plies also exerts pressure on pricing. The 
year should be favorable to those who in-
vest in quality, the researcher and the an-
alyst conclude. The year should come to a 
close with slightly limited profits, but pos-
itive”, they project.

BrAzil is THe FiFTH 
BiggesT BAnAnA proDucer 
in THe worlD, FruiT THAT 
is in greAT DemAnD in 
THe DomesTic mArkeT, 
AppreciATeD By 
All sociAl clAsses

increase in 
proDuction 
is preDicteD, 
with higher 
revenue anD 
quality

tables
on all

SUPERIOR • HigHeR 
EXPORTAçõES DE BANANAS FRESCAS OU SECAS

                                     VAlOr (uS$) PESO (KG)
2018 20.508.326 65.526.757
2019 24.559.299 79.951.006

 
REGIõES • Regions

Sul 13.369.810 54.580.678
nordeste 4.475.494 10.107.571
Sudeste 2.633.759 791.707
norte 6.365 3.666
Indefinida 11.760 43.120
Estados
Santa Catarina  11.892.702 47.889.604
Ceará 3.198.174 7.045.483
Minas Grais 2.419.609 61.475
rio Grande do norte 1.268.239 3.053.191
Outros estados 1.151.370 7.447.435

Fonte: agrostat/Mapa.
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lArAnjA
oranGe

A laranja, uma das espécies mais oferta-
das no Brasil, também garante ao País a po-
sição de maior produtor mundial da fruta e 
do suco, além de maior exportador de suco 
do mundo. A produção de laranja foi de 16,7 
milhões de toneladas em 2018, de acordo 
com a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), divulgada em setembro de 2019. 
A estimativa era de que o volume tivesse au-
mentado para 17,6 milhões de toneladas 
em 2019, conforme o Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola (LSPA), atuali-
zado em março de 2020 pelo IBGE.

O Estado de São Paulo é o maior produ-
tor brasileiro de laranja e suco. A previsão do 
levantamento era de que a participação pau-
lista fosse de 13,650 milhões de toneladas em 
2019. A segunda maior contribuição seria do 
Estado de Minas Gerais, com 985,406 mil to-
neladas de laranjas. São seguidos pelos es-
tados de Paraná, com 812 mil toneladas; 
Bahia, com 637,5 mil toneladas; e Rio Gran-
de do Sul, 352,451 mil toneladas.

Em abril de 2020, a Pesquisa de Estimati-
va de Safra (PES) do Fundo de Defesa da Ci-
tricultura (Fundecitrus) apontou que a sa-
fra de laranja 2019/20 do cinturão citrícola 
de São Paulo e do Triângulo/Sudoeste Mi-
neiro encerrou-se com 386,79 milhões de 
caixas de 40,8 kg, volume 35,3% maior do 
que a safra 2018/19. O resultado superior 
evidencia o ciclo bienal de produção das 
laranjeiras, ou seja, safras maiores alterna-
das com safras menores.

“Nos últimos 30 anos, tivemos apenas 
quatro safras maiores do que essa, mas nes-

sa que está se encerrando a produtividade 
por hectare atingiu um patamar inédito”, 
destaca o coordenador Vinícius Trombin, da 
PES. O rendimento observado foi de 1.045 
caixas por hectare, diminuição de seis cai-
xas por hectare em relação à projeção ini-
cial, mas ainda assim um recorde.

Para o gerente-geral do Fundecitrus, Ju-
liano Ayres, esse marco foi possível graças a 
uma convergência de fatores. “De um lado, 
produtores, que nas últimas décadas reno-
varam pomares adotando níveis tecnológi-
cos mais elevados e ofereceram tratos cultu-
rais adequados; e do outro a natureza, que, 
por meio do clima, possibilitou que as plan-
tas atingissem o ápice do potencial produti-
vo em termos de frutos por árvore”, relata.

RENDIMENTO O processamen-
to total da laranja no Cinturão Citrícola de 
São Paulo e do Triângulo Mineiro na safra 
2018/19 é estimado em 236,7 milhões de cai-
xas de laranjas de 40,8 quilos. Desse volume, 
214.086.944 caixas correspondem às empre-
sas associadas à Associação Nacional dos 
Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) e 
22.583.333 caixas a empresas não associa-
das. Os dados são levantados por por meio 
de auditorias independentes junto a cada 
uma das empresas associadas à CitrusBR e, 
posteriormente, consolidado sigilosamen-
te por auditoria externa. O mercado interno 
de fruta in natura foi estimado em cerca de 50 
milhões de caixas de 40,8 quilos.

O rendimento industrial final para em-
presas associadas à CitrusBR é estimado 
em 269,44 caixas de 40,8 quilos para a pro-

dução de uma tonelada de FCOJ Equiva-
lente. Para empresas não associadas, esti-
ma-se um rendimento industrial de 284,83 
caixas de laranja de 40,8 quilos para a pro-
dução de uma tonelada de FCOJ equiva-
lente. Dessa forma, para a safra 2018/19 é 
possível estimar rendimento industrial mé-
dio de 270,83 caixas de 40,8 quilos para a 
produção de uma tonelada de FCOJ equiva-
lente na safra 2018/19.

Levantamento realizado por meio de au-
ditorias independentes junto a cada uma 
das empresas associadas à CitrusBR, e pos-
teriormente consolidado sigilosamente por 
auditoria externa, mostrou que os estoques 
físicos de suco de laranja em poder das em-
presas associadas à CitrusBR em 31 de de-
zembro somaram 853.778 toneladas. Esse 
volume indica aumento de 251.839 tonela-
das, ou 41,8%, em relação às 601.939 tone-
ladas existentes na mesma data do ano an-
terior. O mesmo levantamento indica que 
os estoques globais de FCOJ Equivalen-
te em posse das associadas da CitrusBR 
está projetado em 412.836 toneladas para 
a data de 30 de junho de 2020.

Se confirmada, essa projeção representa-
rá aumento de 159.655 toneladas em relação 
às 253.181 toneladas existentes em poder 
das empresas associadas à CitrusBR em 30 
de junho de 2019. “Conforme vínhamos co-
municando, esse aumento era devido à gran-
de produção de fruta no Estado de São Paulo, 
condizente com o fenômeno da bienualida-
de da citricultura, que altera anos de safras 
grandes com safras pequenas”, explica o di-
retor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

proDutiviDaDe é recorDe no cinturão De 
são paulo e triângulo/suDoeste mineiro

proDução BrAsileirA De lArAnjA Foi esTimADA 
em 17,6 milHões De TonelADAs em 2019, AcimA DAs 
16,7 milHões De TonelADAs Do Ano AnTeriorbaixosentre altos
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Oranges, abundantly supplied all over 
Brazil, also rank the country as the larg-
est global producer of the fruit, and the 
leading exporter of juice. The orange crop 
reached 16.7 million tons in 2018, accord-
ing to the Municipal Agricultural Survey 
(PAM), a division of the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics (IBGE), pub-
lished in September 2019. The volume 
had been expected to reach 17.6 million 
tons in 2019, according to the Systematic 
Survey of Agricultural Production (LSPA), 
updated in March 2020 by the IBGE.

The State of São Paulo is the largest Bra-
zilian producer of oranges and juice. The sur-

vey’s forecast was for São Paulo’s share to 
reach 13.650 million tons in 2019. The second 
biggest contribution was supposed to come 
from the State of Minas Gerais, with 985.406 
thousand tons of oranges. The States that 
follow are Paraná, with 812 thousand tons; 
Bahia, with 637.5 thousand tons; and Rio 
Grande do Sul, 352.451 thousand tons.

In April 2020, the Crop Estimation Survey 
(CES) of the Citriculture Surveillance Fund 
(Fundecitrus) indicated that the 2019/20 or-
ange crop in the citrus best of São Paulo and 
Triângulo/South-West Minas Gerais ended 
with 386.79 million 40.8 kg boxes, up 35.3% 
from the 2018/19 growing season. The su-

perior results attest to the biennial produc-
tion cycle of the oranges, that is to say, big-
ger crops alternating with smaller ones.

“In the past 30 years, we had only four 
crops bigger than this one, but during the 
season that is coming to a close productivity 
reached unprecedented highs”, says coordi-
nator Vinícius Trombin, from the CES. Yields 
amounted to 1,045 boxes per hectare, a de-
crease of six boxes per hectare compared to 
initial projections, but still a record high.

For the general manager at Fundecit-
rus, Juliano Ayres, this mark was possible 
thanks to a convergence of factors. “For 
one thing, the farmers, who in the past de-

BrAzil’s orAnge 
proDucTion wAs 
esTimATeD AT 17.6 
million Tons in 
2019, surpAssing 
lAsT yeAr’s 16.7 
million Tons

proDuctivity 
hit a recorD 
high in the 
belts of são 
paulo anD 
triângulo/
south-west 
minas gerais

ups anD downs

cades renewed their orchards introduc-
ing more sophisticated technical levels 
and more appropriate agricultural practic-
es; on the other hand, favorable weather 
conditions made it possible for the plants 
to reach their peak production potential in 
terms of fruits per tree”, he explains. 

PERFORMANCE Total Orange 
processing in the São Paulo and Triângulo 
belt, in 2018/19 is estimated at 236.7 million 
40.8 kg boxes. Of this volume, 214,086,944 
boxes correspond to companies associated 
with the National Association of Citrus Juice 
Exporters (CitrusBR) and 22,583,333 box-

es to associated companies. These data are 
surveyed by independent audits of the com-
panies associated with the CitrusBR and, 
later, secretly consolidated by an external 
audit. The domestic market of fresh citrus 
was estimated at 50 million 40.8 kg boxes.

The final industrial performance of the 
companies associated with the  CitrusBR 
is estimated at 269.44 boxes (40.8 kg) for 
the production of one ton of FCOJ Equiv-
alent. For non-associated companies, for 
an industrial performance, 284.83 orange 
boxes (40.8 kg) are needed for the produc-
tion of one ton of FCOJ Equivalent. There-
fore, for the 2018/19 season it is possible 
to estimate an average industrial perfor-
mance of 270.83 boxes (40.8 kg) for the 
production of one ton of FCOJ equivalent 
for the 2018/19 crop year.

A survey conducted by independent au-
dits of each of the companies associated 
with the CitrusBR and, later secretly consoli-
dated by an external audit, showed that the 

physical stocks of orange juice in possession 
of the companies associated with the Citrus-
BR, on December 31, amounted to 853,778 
tons. This volume indicates an increase of 
251,839 tons, or 41.8%, compared to the 
601,939 tons existing on the same date in 
the previous year. The same survey indi-
cates that the global stock of FCOJ Equiva-
lent in possession of the companies associ-
ated with the CitrusBR is projected to reach 
412,836 tons on 30 June, 2020.

Should it confirm, this projection will 
represent an increase of 159,655 tons from 
the 253,181 tons in possession of the com-
panies associated with the CitrusBR on 30 
June 2019. “In compliance with what we 
were communicating, the credit of this in-
crease goes to the huge production of the 
fruit in the State of São Paulo, in line with 
the biennial phenomenon in citriculture, 
which alternates years of big crops with 
small crops”, explains the executive direc-
tor at CitrusBR, Ibiapaba Netto.

LARANjAIS DO BRASIL • oRangeRy oF BRazil
PERFIL DA LARANJA

PrODuçãO DA FruTA nO BrASIl
AnO 2017 2018 2019 2020
Área (hectares) 639.212 595.268 653.730 649.544 (-0,6)
Produção (toneladas) 17.492.882 16.713.534 17.614.270 18.372.589(4,3%)
rendimento (kg/ha) 27.638 28.369 28.959 30.748 (6,2%)
Valor da produção (mil reais)   8.579.027 9.450.570

Fonte: iBge. - Produção agrícola Municipal

OS ESTADOS • tHe states
MAIORES PRODUTORES DE LARANJA, EM TONELADAS

 2017 2018
São Paulo 13.357.707 12.889.878
Minas Gerais 979.343 948.129
Paraná 865.954 834.513
Bahia 665.986 604.023
Sergipe 421.353 354.960
rio Grande do Sul  356.536 367.725

Fonte: iBge/PaM e lsPa, março de 2020.

ExTRAíDO • extRaCted
EXPORTAçãO DE SUCO DE LARANJA

 Valor (uS$) Peso (Kg)
2019 1.909.301.284 2.250.600.412
2018 2.135.669.907 2.460.098.517
2017 1.940.175.048 2.149.737.170
2016 1.913.720.150 2.314.679.165
2015 1.867.263.191 2.007.853.762

Fonte: agrostat/MapaDi
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limão
leMonprincipais frutas

concorrenTes 
O Brasil também respondeu pela quinta maior produção de limões no mundo em 2018. As maiores posições foram registradas por 

Índia, com 3,148 milhões toneladas; México, com 2,547 milhões de toneladas; China, com 2,524 milhões de toneladas; e Argentina, com 
1,989 milhão de toneladas, segundo a Organização das nações unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O Cepea observa que, 
dentre os cinco países, o Brasil foi o que apresentou maior crescimento, de 20%, na área colhida de 2008 a 2018; que mais aumentou a 
produção (53%) no período e que registra a segunda maior média de produtividade.

O limão é uma das frutas que mantêm 
uma trajetória de crescimento e de desta-
que entre as espécies frutíferas mais produ-
zidas no País. A colheita total de limão foi de 
1,481 milhão de toneladas, com acréscimo 
de 187.548 toneladas em 2018. Comparan-
do-se essa última produção com o resulta-
do de 965.333 toneladas em 2008, a oferta 
nacional da fruta aumentou 53% em dez 
anos. A área colhida também evoluiu de 
2008 a 2018, passando de 43.922 hectares 
para 52.784 hectares, com aumento de 20%. 
Neste mesmo espaço de tempo, a produti-
vidade média teve incremento de 28%, par-
tindo da média de 22 toneladas por hectare 
e chegando a mais recente de 28 toneladas.

Dentre as frutas mais produzidas no Bra-
sil, o limão participou com o sexto maior vo-
lume e o quinto maior valor de produção 
em 2018, como demonstra a pesquisa da 
Produção Agrícola Municipal (PAM), do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Em 2018, a receita da produção che-
gou a R$ 1,544 bilhão, superando a do ano 
anterior, de R$ 1,233 bilhão. Também é a 
quarta fruta mais exportada pelo Brasil, em-
bora o volume de 93 mil toneladas embar-

cadas em 2019 seja pequeno comparado 
com a produção nacional.

Grande parte da fruta (79%) foi colhida 
no Estado de São Paulo em 2018. A produ-
ção paulista de limão totalizou 1,171 mi-
lhão de toneladas, em área de 30.493 hec-
tares. As participações seguintes foram de 
Minas Gerais, com 72,412 mil toneladas, 
ou 5%; Bahia, com 65,089 mil toneladas, 
ou 4%; e Pará, com 20,645 mil toneladas, 
ou 3%. De 2008 a 2018, a produção baiana 
cresceu 67%, a paulista, 56%; e a mineira, 
51%. O pico da safra de limões é no primei-
ro semestre do ano, quando a oferta pres-
siona os valores pagos pela fruta. O proces-
samento é uma das opções utilizadas para 
escoar a produção em momento de muita 
oferta e pouca demanda.

Os embarques brasileiros de limões e li-
mas, frescos ou secos, somaram 93,692 mil 
toneladas em 2019, com alta de 4,62% em 
relação aos do ano anterior, segundo o 
sistema Agrostat, do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O 
valor foi de US$ 107,6 milhões, com au-
mento de 10 %. As maiores receitas foram 
obtidas pelos estados de São Paulo, com 

US$ 57,754 milhões, ou 55%; Bahia, com 
US$ 25,307 milhões, ou 24%; e Minas Ge-
rais, com US$ 1,906 milhão, ou 2%. “São 
Paulo é o grande exportador da fruta, mas 
Bahia e Minas Gerais vêm ganhando par-
ticipação”, aponta Fernanda Geraldini Pal-
mieri, pesquisadora de Hortifruti do Cen-
tro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de queiroz (Esalq), da Uni-
versidade de São Paulo (USP).

A União Europeia continua sendo o prin-
cipal horizonte das exportações nacionais 
de limões e limas, com a participação de 
US$ 96,247 milhões, ou de 92%, em 2019. “A 
fruta está se tornando cada vez mais popu-
lar na Europa”, comenta Fernanda Palmie-
ri. A tendência é de crescimento no merca-
do de tahiti no continente. De 2010 a 2019, 
a importação da UE de limão brasileiro cres-
ceu 63%. O principal destino do ano foram 
os Países Baixos (Holanda), com a compra 
de 70,414 mil toneladas e US$ 60,590 mi-
lhões. Em seguida vieram o Reino Unido, 
com 14,672 mil toneladas e US$ 13,598 mi-
lhões; e a Espanha, com 6,414 mil toneladas 
e US$ 5,605 milhões.

proDução nacional Da fruta
cresceu 53% entre 2008 e 2018

BrAsil colHeu 1,481 milHão De TonelADAs De 
limões em 2018, senDo que 79% Desse volume Foi 
proDuziDo nos pomAres Do esTADo De são pAulo
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compeTiTors
Brazil also accounted for the fifth biggest lemon crop in the world in 2018. The 

highest positions were recorded by India, with 3.148 million tons; Mexico, with 
2.547 million tons; China, with 2.524 million tons; and Argentina, with 1.989 mil-
lion tons, according to the Food and Agriculture Organization of the united nations 
(FAO). Cepea officials observe that, among the five countries, Brazil was the one 
that experienced the biggest growth, 20%, in planted area from 2008 to 2018; and 
also the country that most increased its production (53%) over the period, and re-
cords the second largest average productivity rate. 

BrAzil HArvesTeD 1.481 million Tons oF lemons 
in 2018, AnD 70% oF THis volume wAs proDuceD 
in THe orcHArDs oF THe sTATe oF são pAulo

national proDuction 
of the fruit rose 53% 
from 2008 to 2018

The lemon is one of the fruit that is on a 
rising trend and stands out among the most 
produced species in the Country. The lemon 
crop amounted to 1.481 million tons, rep-
resenting an additional volume of 187.548 
tons in 2018. Comparing this recent produc-
tion with the result of 965,333 tons in 2008, 
the national crop of the fruit went up 53% 
in 10 years. The planted area also evolved 
from 2008 to 2018, from 43,922 hectares to 
52,784 hectares, up 20%. During that same 

period, average productivity rose 28%, start-
ing from an average of 22 tons per hectare to 
the recently achieved 28 tons.

As one of the most produced fruit in Bra-
zil, the lemon participated with the sixth big-
gest volume and fifth highest production 
value in 2018, a fact detected by a survey con-
ducted by the department of Municipal Ag-
ricultural Production (PAM), of the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE). 
In 2018, income from production amount-

ed to R$ 1.544 billion, outstripping the pre-
vious year’s income of R$ 1.233 billion. It is 
also the fourth most exported fruit by Brazil, 
even though the volume of 93 thousand tons 
shipped abroad in 2019 is small, compared to 
the national production volume. 

A huge portion of the fruit was harvested 
in the State of  São Paulo in 2018. The produc-
tion of lemons in that State totaled 1.171 mil-
lion tons, in an area of 30,493 hectares. In vol-
ume, São Paulo was followed by the States 

of Minas Gerais, with 72.412 thousand tons, 
or 5%; Bahia, with 65.089 thousand tons, or 
4%; and Pará, with 20.645 thousand tons, or 
3%. From 2008 to 2018, lemon production in 
Bahia went up 67%, in São Paulo it rose 56% 
and in Minas Gerais, 51%. The lemon crop 
reaches its peak in the first half of the year, 
when supplies exert pressure upon the prices 
fetched by the fruit. Processing is one of the 
options for marketing the crop at moments 
of great supplies and scarce demand.

appealGrowing

The Brazilian shipments of lemons and 
limes, fresh or dried, amounted to 93.692 
thousand tons in 2019, up 4.62% from the 
previous year, according to the Agrostat 
System of the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (Mapa). Revenue 
reached US$ 107.6 million, up 10%. The 
highest incomes were achieved by the 
States of São Paulo, with US$ 57.754 mil-
lion, or 55%; Bahia, with US$ 25.307 mil-
lion or 24%; and Minas Gerais, with US$ 
1.906 million, or 2%. “São Paulo is the 
largest exporter of the fruit, but the share 
of Bahia and Minas Gerais has been rising”, 
says Fernanda Geraldini Palmieri, Horti-
fruti researcher at the Center for Applied 
Studies on Advanced Economics (Cepea), 
of the Luiz de queiroz College of Agricul-

ture (Esalq), a division of the University of 
São Paulo (USP).

The European Union is still the most at-
tractive export horizon for Brazilian lemons 
and limes, with a share of US$ 96.247 mil-
lion, or 92%, in 2019. “The fruit is getting 
more and more popular in Europe”, com-
ments Fernanda Palmieri. The trend is for 
the Tahiti market to evolve in the continent. 
From 2010 to 2019, EU lemon imports from 
Brazil rose by around 63%. The main desti-
nations over the year were the Netherlands 
(Holland), with the purchase of 70.414 thou-
sand tons and US$ 60.590 million. Holland 
was followed by the United Kingdom, with 
14.672 thousand tons and US$ 13.598 mil-
lion; and Spain, with 6.414 thousand tons 
and US$ 5.605 million.

PERFIL DO LIMãO • leMon PRoFile
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL

AnO 2017 2018
Área plantada (hectares)                   48.311 53.167
Produção (toneladas) 1.293.774 1.481.322
rendimento (kg/ha) 26.863 28.064
Valor da produção (mil reais) 1.233.572 1.544.362

Fonte: iBge. - Produção agrícola Municipal

 
LIMOEIROS • leMon tRees
MAIORES ESTADOS PRODUTORES EM TONELADAS

ESTADOS  2018
São Paulo  1.171.745
Bahia  72.412
Minas Gerais  65.089
Pará  39.120
rio de Janeiro  20.645

Fonte: iBge/PaM 2018.
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mAçã
aPPleprincipais frutas

movimenTo no mercADo
O certo é que a venda em nível de centrais de abastecimento no País, onde a maçã é uma das frutas mais comercializadas, di-

minuiu um pouco (5,8%) em 2019, na comparação com o ano anterior, e a exportação também foi mais baixa (20% na fruta e 47% 
no suco). O Cepea levantava como causas do movimento no mercado externo a menor disponibilidade de frutos miúdos, prefe-
ridos pelo maior país comprador (Bangladesh), e estoques elevados na união Europeia. Mas dados levantados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) indicavam crescimento de 50% nas vendas para o mercado aberto na Índia, já o se-
gundo maior importador do Brasil, e nos Emirados Árabes unidos (44%). no suco, era mencionada menor destinação de produto 
a processamento industrial (geralmente é de 25%).

A pomicultura brasileira, que dispõe de boa estrutura de produção, beneficiamento e armazenagem, introduzida nas últimas déca-
das, passou a responder, durante o ano todo, pela maior parte do consumo nacional (antes dependente da importação), além de desti-
nar parcela à exportação (cerca de 5% a 10%). A área de cultivo está estabilizada ou até menor e busca-se a renovação dos pomares, com 
sistemas de alta densidade, que possam oferecer maior retorno, destacou Ivan Faoro, da Estação Experimental da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão rural de Santa Catarina (Epagri), no Anuário Brasileiro da Maçã 2019. Busca-se também a introdução de clones 
mais modernos, a contínua qualificação da produção e a cobertura dos pomares, além de avançar no mercado externo.

A maçã brasileira continua bonita e sa-
borosa, ainda que em quantidade mais li-
mitada. A safra 2019/20, conforme avaliou 
a Associação Brasileira de Produtores de 
Maçã (ABPM) em 3 de março de 2020, ainda 
no início da colheita, previa volume menor 
do que o colhido no País em 2019. Esta con-
dição teria sido determinada pelo “inverno 
ameno registrado no último ano e pela es-
tiagem ocorrida nas principais regiões pro-
dutoras de maçãs do Brasil, nas semanas 
que antecederam a colheita”. A fruta de cli-
ma temperado é produzida nas áreas altas 
do Rio Grande do Sul (polos de Vacaria e Ca-
xias) e Santa Catarina (regiões de São Joa-
quim e Fraiburgo), bem como no Paraná.

Os aspectos qualitativos, porém, per-

maneciam elevados, na análise feita quan-
do cerca de 70% das áreas com a varieda-
de Gala (a mais cultivada) tinham a colheita 
encerrada, enquanto a também representa-
tiva Fuji é retirada dos pomares a partir de 
final de março. Com base nos números con-
solidados até então, a ABPM constatava que 
“o tamanho médio dos frutos será menor 
que o projetado. Já os índices médios de 
pressão de polpa e de sólidos solúveis (do-
çura do fruto) estão acima dos patamares 
históricos. A coloração, a sanidade, a quali-
dade de conservação e a resistência dos fru-
tos são excelentes. A consistência, a sucu-
lência e, principalmente, o sabor das maçãs 
da atual temporada são extraordinários”, as-
segurava a entidade dos produtores.

Na safra 2018/19, com frutos de cali-
bre maior, também a qualidade chama-
va atenção. Conforme a mesma fonte, 
o volume final do ciclo fechou em torno 
de 1,1 milhão de toneladas, semelhan-
te ao da temporada anterior, porém me-
nor do que o de 2017. O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), que traba-
lha com números mais altos, também indi-
cava redução entre 2018 e 2017, na ordem 
de 8,61%, mas até março de 2020 ainda não 
apresentava os de 2019. Já o Centro de Es-
tudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), de São Paulo, ainda indicava ao fi-
nal de 2019 uma safra menor que a anterior, 
mas confirmava a boa qualidade e o maior 
calibre, que favoreceu a rentabilidade.

estaDos Do sul responDem pela quase 
totaliDaDe Da proDução nacional

sAFrA 2019/20 De mAçã Deverá Ter volume menor Do 
que A AnTerior. porém, AspecTos reFerenTes à suA 
quAliDADe são consiDerADos excelenTes pelo seTor

saborcom toDo
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mArkeT movemenT
The fact is that sales at the distribution centers in the Country, 

where the apple is one of the most traded fruit, slightly dropped (5.8%) 
in 2019, compared to the previous year, and exports also decreased 
a little (20% in fruit and 47% in juice). The reasons, according to Ce-
pea officials, lie in the movement of the foreign market and the small-
er amount of small fruits, preferred by the leading importer (Bangla-
desh), and high stocks in the European union. But data surveyed by 
the Ministry of Agriculture, livestock and Food Supply (Mapa) indicat-
ed a 50-percent increase in sales to the open market in India, now the 
second largest importer of Brazilian apples, and the united Arab Emir-
ates (44%). With regard to apple juice, smaller amounts of the fruit 
were destined for industrial processing (it usually is 25%).

 Apple farming in Brazil, a country that possesses a good produc-
tion, processing and warehousing structure, introduced in the past 
decades, during the entire year began to account for the biggest por-
tion of apples consumed in the Country (in the past, depending on im-
ports), besides destining a portion for export (about 5% to 10%). The 
planted area has stabilized, or even receded, and orchard renewal is 
now a major concern, with high-density systems, able to offer bigger 
returns, said Ivan Faoro, from the Experimental Station of the Santa 
Catarina State rural Extension and Agricultural research Enterprise 
(Epagri), in the 2019 Brazilian Apple Yearbook. The intention is to in-
troduce more modern clones, whilst continuously qualifying the pro-
duction system even further and investing in orchard cover, besides 
making strides in the foreign market.

Brazilian apples continue beautiful 
and tasty, though in more limited quan-
tities. The 2019/20 crop, according to an 
evaluation by the Brazilian Association 
of Apple Producers (ABPM), on 3 March 
2020, at the beginning of the harvest sea-
son, the association anticipated a smaller 
volume than in 2019. This situation is be-
lieved to have been caused by the “mild 
winter recorded in the past year and by 
the drought conditions that affected most 
apple producing areas across Brazil, in the 
weeks prior to the harvest season”. This 
temperate climate fruit is produced in the 
highlands of Rio Grande do Sul (Caxias do 
Sul and Vacaria hubs) and in Santa Cata-
rina (regions of São Joaquim and Fraibur-
go), as well as in Paraná.

The qualitative traits, however, contin-
ued high, at the analysis conducted when 
approximately 70% of the areas devoted 
to Gala apples (the most cultivated) had 
concluded their harvest, whilst the equal-
ly representative Fuji variety is harvest-
ed from late March onwards. Based on 
the numbers consolidated up to that time, 
ABPM officials ascertained that the average 
size of the fruits will be smaller than initial-
ly projected. The average hardness of the 
pulp and the soluble solids (fruit sweet-
ness) are above historical levels. The color, 
soundness, conservation quality and fruit 
resistance are excellent. The consistency, 
succulence and, especially, the flavor of the 
apples of the current season are extraordi-
nary”, the entity of the growers attested.

At the 2018/19 crop, with fruits of big-
ger caliber, quality was also noteworthy. 
According to the same source, the final vol-
ume of the season reached about 1.1mil-
lion tons, similar to the previous season, 
but smaller than in 2017. The Brazil-
ian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE), which considers higher numbers, 
equally pointed to a reduction between 
2018 and 2017, of around 8.61%, but 
up to March 2020, the number had not 
matched the 2019 figures. On the oth-
er hand, the Center for Applied Studies 
on Advanced Economics (Cepea), in São 
Paulo, at the end of 2019 was still indicat-
ing a crop smaller than the previous one, 
but confirmed the good quality and the cal-
iber, which favored profitability. 

2019/20 Apple crop is expecTeD To Be smAller in 
volume compAreD To THe previous yeAr, BuT iTs 
quAliTy TrAiTs Are seen As excellenT By THe secTor

states in the 
south account for 
almost half of the 
entire national 
proDuction

full flavor A OFERTA DA MAçã • tHe aPPle oFFeR
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL ( EM T) NAS úLTIMAS SAFRAS

ESTADOS 2017/18 2018/19
Santa Catarina 575.759 585.179
rio Grande do Sul 490.541 485.357
Paraná 27.815 30.256
Brasil  1.094.116 1.100.792

Fonte: aBPM.

COMErCIAlIzAçãO InTErnA  (T) EM 2018 2019
Centrais de abastecimento 464.066 437.036

Fonte: Conab – Prohort/simab.

COMErCIAlIzAçãO EXTErnA (T) EM 2018 2019
Exportação de maçã 71.001 56.482
Exportação de suco 26.907 14.145
Importação da fruta 75.129 78.476

 Fonte: Mapa – agrostat.
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mAmão
PaPayaprincipais frutas

O mamão, embora não se ressalte tanto 
quanto as frutas cítricas, contém mais vita-
mina C do que a laranja. Cada 100 gramas de 
mamão formosa fornecem 78,5 mg de vita-
mina C, enquanto a mesma quantia de laran-
ja-lima contém 43 mg. A produção brasileira 
da fruta foi de 1,060 milhão de toneladas em 
2018, mantendo quase o mesmo volume do 
ano anterior, de 1.058 milhão de toneladas, 
segundo a pesquisa Produção Agrícola Muni-
cipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Em anos anteriores, o 
País registrou áreas, médias de produção e 
volumes superiores aos dois últimos.

A área plantada também evoluiu dos 
26.860 hectares em 2017 para 27.361 hecta-
res no ano seguinte. No entanto, a cultura já 
ocupou áreas em anos anteriores que varia-
ram de 30,5 a 36,6 mil hectares. O rendimen-
to médio por hectare foi de 38.913 quilos em 
2018, menos do que os 39.681 quilos calcu-
lados ano anterior. A maior produtividade 
média, de 54,39 toneladas por hectare, foi 
obtida em 2010. O valor da produção foi es-
timado em R$ 927,193 milhões pelo IBGE, 
um pouco menor do que o de 2017.

Dois estados brasileiros revezaram-se na 
posição de maiores produtores de mamão 
do País nos dois últimos anos consolidados 
pela pesquisa. O Estado do Espírito Santo li-
derou com a produção de 354.405 toneladas 
em 2018, seguido pela Bahia, com 337.151 to-
neladas. No ano anterior, o maior volume, de 
368.875 toneladas, foi colhido em terras baia-
nas. A segunda maior oferta, de 311.150 tone-
ladas, fora obtida pelos produtores capixabas. 
A lista dos principais fornecedores é seguida 
por Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

estaDo Do espírito santo é o maior 
proDutor e exportaDor De mamão

proDução BrAsileirA De mAmão Ficou AcimA 
De 1 milHão De TonelADAs em 2018, mAnTenDo  
A posição De segunDo mAior volume no munDo

saúde
sabor e

Em 2019, os mamocultores enfrentaram 
desafios na produção em todas as regiões, 
segundo a equipe de analistas de Hortifruti 
do Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de queiroz (Esalq), da Uni-
versidade de São Paulo (USP). Entre os pro-
blemas, foram apontados o elevado custo de 
produção, a instabilidade do mercado, as in-
tempéries climáticas e os problemas fitossa-
nitários. Os dois últimos afetaram a produ-
ção e a qualidade da fruta comercializada, 
especialmente no primeiro semestre do ano.

No Norte do Espírito Santo e no Sul da 
Bahia, houve aumento da incidência de vi-
roses (mosaico e meleira) em 2019, encur-
tando a vida útil e pressionando a produ-
tividade das lavouras. A presença dessas 
doenças também foi relatada em outras re-
giões produtoras. Os analistas do Cepea ob-

servam que, como as viroses não possuem 
tratamento, os fruticultores precisaram er-
radicar as plantas infectadas (prática de ro-
guing) para que o problema não se alastre e, 
em consequência, se agrave.

O clima seco, com pouca chuva desde 
maio de 2019, foi o problema mais relatado 
pelos produtores situados no Norte de Minas 
Gerais e no Oeste da Bahia. Isso provocou o 
aumento da ocorrência de ácaros, que acar-
retou maior presença de manchas fisiológicas 
e de frutas carpelóides (deformação conheci-
da popularmente como cara-de-gato). Já nos 
estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, o 
grande volume de chuvas resultou em proble-
mas com doenças fúngicas. A elevada incidên-
cia de corynespora, phytophthora, pinta-pre-
ta e antracnose foi responsável, inclusive, pela 
maior aplicação de defensivos e pelo aumen-
to no custo de produção.

OFERTA MANTIDA • suPPly assuRed
PRODUçãO BRASILEIRA DE MAMãO

 2017 2018
Área (ha) 26.860 27.361
Produção (t)  1.058.487 1.060.392
rendimento (kg/ha) 39.681  38.913
Valor (r$ mil)      929.548  927.193

 
GRANDES FORNECEDORES • laRge suPPlieRs
PRINCIPAIS PRODUTORES DE MAMãO EM TONELADAS

 2017 2018 
Espírito Santo  311.150 354.405
Bahia 368.875 337.151
Ceará  115.525 100.033
Rio Grande do Norte 86.342  81.258
Minas Gerais  43.556 50.061

Fonte: iBge/PaM 2018.
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recorDe 
A exportação brasileira de mamão fresco foi recorde em 2019, mesmo que grande parte da produção fique no mercado interno. 

O embarque foi de 44,238 mil toneladas, com alta de 4% em relação ao volume anual anterior, de acordo com o sistema Agrostat, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O valor somou uS$ 47,270 milhões, 6% a menos do que em 2018. 
O Estado do Espírito Santo foi o principal exportador, com o envio de 18,554 mil toneladas e receita de uS$ 21,301 milhões. A parti-
cipação do rio Grande do norte foi de 13,607 mil toneladas, e de uS$ 12,674 milhões. A união Europeia continua sendo o principal 
cliente da fruta nacional. As maiores aquisições foram feitas por Portugal, Espanha, Alemanha, reino unido e Holanda.

O presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya (Brapex), rodrigo Martins, explica que a Euro-
pa mantém a tendência de consumir mais uma determinada fruta durante cinco ou seis anos. “Há crescimento contínuo do consu-
mo europeu há três anos e pretendemos atender o possível aumento dessa demanda”, declara. Ainda acrescenta que a fruta perde 
competitividade porque quase todo o volume vai por meio do transporte aéreo, mais caro do que o marítimo. Mesmo com o Acor-
do Mercosul-uE, os embarques de mamão devem se manter estáveis e as frutas europeias não devem competir diretamente com a 
nacional, devido aos preços elevados. A longo prazo, o maior fluxo do frete poderá minimizar as dificuldades logísticas.

Em âmbito mundial, o Brasil foi o segundo maior produtor de mamão em 2018. O maior resultado, de 5,989 milhões de tonela-
das, foi registrado pela Índia. O México ficou próximo do desempenho brasileiro, com 1,039 milhão de toneladas. O mamoeiro ocu-
pou área de 1.015 milhão de hectares e produziu 13,290 milhões de toneladas no mundo em 2018, conforme a Organização das na-
ções unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

recorD
Brazilian fresh papaya exports in 2019 hit a record high, even though a great portion of the crop was traded in the domestic mar-

ket. Shipments amounted to 44.238 thousand tons, up 4% from the previous annual volume, according to the Agrostat System of the 
Ministry of Agriculture, livestock and Food Supply (Mapa). revenue brought in reached uS$ 47.270 million, down 6% from 2018. The 
State of Espírito Santo was the leading exporter, with the shipment of 18.554 thousand tons and revenue of uS$ 21.301 million. The 
share of rio Grande do norte amounted to 13.607 thousand tons, and uS$ 12.674 million. The European union is still the main client 
of the national fruit. The biggest acquisitions were made by Portugal, Spain, Germany, the united Kingdom and Holland.

The president of the Brazilian Papaya Exporters Association (Brapex), rodrigo Martins, explains that Europe remains loyal to the 
trend of consuming more one specific fruit for five or six years. “Consumption in Europe has been rising for three years and we in-
tend to meet the possible increase in demand”, he declares. He also adds that the fruit is losing its competitiveness because almost 
all shipments are by air, more expensive than maritime transport. In spite of the Mercosur-Eu agreement, papaya shipments are sup-
posed to continue stable and the papayas produced in Europe should not compete directly with our national fruit, due to their high-
er prices. In the long run, more intensive shipments could solve the logistic difficulties.

On a global level, Brazil was the second largest papaya producer in 2018.The best result of 5.989 million tons was recorded by In-
dia. Mexico’s performance remained on a par with Brazil’s performance, totaling 1.039 million tons. The area devoted to papaya 
plants totaled 1,015 million hectares with a production volume of 13.290 million tons in the world in 2018, according to the Food and 
Agriculture Organization of the united nations (FAO).

The papaya, though not as important 
as citric fruits, contains more vitamin C 
than the orange.  Each 100 grams of car-
ica papaya contain 78.5 mg of vitamin C, 
while the same amount of sweet orang-
es contains 43 mg. Brazilian production of 
the fruit amounted to 1.060 million tons in 
2018, nearly the same volume as the year 
before, when 1,058 million tons were har-
vested, according to a survey conduct-
ed by the Municipal Agricultural Survey 
(PAM), of the Brazilian Institute of Geog-
raphy and Statistics (IBGE). In previous 
years, the Country recorded areas, aver-
age production volumes and higher vol-
umes, compared to the two past years. 

The area devoted to the crop also evolved 
from 26,860 hectares in 2017 to 27,361 hect-
ares in the year that followed. Nonetheless, 
the crop occupied areas that ranged from 
30.5 to 36.6 thousand hectares. The average 
yield per hectare reached 38,913 kilograms 
in 2018, less than the 39,681 kilograms in the 
previous year. The highest average produc-
tivity, 54.39 tons per hectare, was achieved 
in 2010. The value of the crop was estimat-
ed at R$ 927.193 million by the IBGE, some-

what lower than in 2017.
Two states in Brazil are taking turns as 

top papaya producers in the Country over 
the past two years consolidated by re-
search. The State of Espírito Santo was the 
leading producer with 354,405 tons in 2018, 
followed by Bahia, with 337,151 tons. In the 
previous year, the biggest volume, 368,875 
tons, was harvested in the fields of Ba-
hia. The second largest volume had been 
achieved by the farmers in Espírito Santo, 
a total of 311,150 tons. The list of the main 
suppliers is followed by Ceará, Rio Grande 
do Norte and Minas Gerais.

In 2019, the papaya farmers faced pro-
duction challenges in all regions, according 
to the Hortifruti team of analysts, from the 
Center for Applied Studies on Advanced 
Economics (Cepea), of the Luiz de queiroz 
College of Agriculture (Esalq), a division of 
the University of São Paulo (USP). Among 
the problems, the most cited were the 
high production cost, market instability, 
climate-related problems and phytosani-
tary issues. The latter two adversely affect-
ed production and fruit quality, especially in 
the first half of the year.

In the North of Espírito Santo and in 
Southern Bahia, there was a high incidence 
of virus outbreaks (mosaic and sticky dis-
ease) in 2019, reducing the life cycle and ex-
erting pressure upon the productivity lev-
els of the fields. The presence of these pests 
was also reported in other regions. Cepea 
analysts observe that, as these virus dis-
eases do not respond to any treatment, 
the farmers need to eradicate the affected 
plants (practice known as roguing) in order 
to prevent the problem from spreading and, 
consequently, from getting more serious.

The dry weather conditions, with lit-
tle rain since 2019, was the most reported 
problem by the farmers based in the North 
of Minas Gerais and in Western Bahia. This 
caused an increase in the outbreaks of acari, 
resulting into a bigger number of physiolog-
ic spots and deformed papayas (carpeloid 
fruits, or cat-face fruits). In the States of Rio 
Grande do Norte and Ceará, excessive pre-
cipitation resulted into fungal diseases. The 
high incidence of corynespora, phytophtho-
ra, black spot and anthracnosis was equally 
responsible for more pesticide spraying and 
for the higher production cost.

state of espírito santo is the largest 
proDucer anD exporter of papaya

proDucTion oF pApAyA in BrAzil remAineD 
upwArDs oF 1 million Tons in 2018, keeping iTs 
posiTion As seconD BiggesT volume in THe worlD

healthtaste anD
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mAngA
ManGoes

HisTórico 
A manga é a fruta mais exportada pelo Brasil. O embarque da fruta foi recorde em 2019, com o envio de 221,913 mil toneladas, sig-

nificando alta de 30% em relação ao volume do ano anterior. O valor também cresceu 27,26%, com o total de uS$ 227,573 milhões em 
2019, segundo o sistema Agrostat, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O resultado das exportações também 
já havia sido o maior de todos em 2017.

O bom desempenho das exportações ainda contribuiu para limitar, muitas vezes, a queda nos preços domésticos, observa a equipe 
do Cepea. ressaltam que tanto os envios da fruta para a união Europeia quanto para os Estados unidos aumentaram em 2019. no caso 
dos EuA, a demanda aquecida pela manga brasileira se deu também devido ao atraso da safra equatoriana, que permitiu, inclusive, es-
tender o período de embarques até o começo do mês de dezembro, quando normalmente terminam no mês de novembro.

Para os analistas, o plantio de manga no semiárido deve aumentar em 2020, estimulado mais uma vez pelos bons resultados do ano 
anterior. Somente em São Paulo os investimentos seriam mais limitados e seriam confirmados após o término da temporada 2019/20, 
em meados do mês de março. A oferta também poderia aumentar em 2020, pois, com os plantios recentes, alguns pomares deveriam 
entrar em produção. Por sua vez, os preços irão depender das demandas interna e externa. O mercado poderá se equilibrar se a comer-
cialização, principalmente no mercado externo, seguir acompanhado a oferta.

Embora presente em vários estados bra-
sileiros, a produção de mangas é mais repre-
sentativa em determinadas regiões. O volu-
me da fruta foi de 1,319 milhão de toneladas 
em 2018, distanciando-se do resultado do 
ano anterior, de 1,089 milhão de toneladas. 
Também a área plantada, de 65.883 hecta-
res, e a produtividade média, de 20 tonela-
das, superaram as anteriores, de 2017, de 
acordo com a pesquisa da Produção Agrícola 
Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). O valor da produ-
ção subiu para R$ 1,335 bilhão em 2018.

Os estados de Pernambuco e Bahia são 
os grandes produtores de mangas do País. 
O primeiro colheu 496.937 toneladas de 
mangas em 2018, muito acima das 241.914 
toneladas do ano anterior. A produção do 
segundo chegou a 378.362 toneladas em 
2018, menor que as 438.603 toneladas do 
ano anterior. Outras participações impor-
tantes foram as de São Paulo, com 202.328 
toneladas, e de Minas Gerais, com 83.165 

toneladas. Rio Grande do Norte e Ceará con-
tribuíram com volumes um pouco maiores 
que 40 mil toneladas, cada, em 2017 e 2018.

quatro regiões respondem por grande 
parte da fruta ofertada no País. A principal 
é a do Vale do São Francisco (Pernambuco/
Bahia), que ampliou a área colhida de 39,2 
mil hectares para 49 mil hectares em 2019. 
Outra que desponta é a região de Livramen-
to de Nossa Senhora (Bahia), com área de 
10,245 hectares em 2018, para 11,545 mil 
hectares. No interior de São Paulo, a área 
também cresceu de 8,570 mil hectares em 
2018 para 8,616 mil hectares. A plantação 
aumentou de 7 mil hectares para 7.500 hec-
tares de um ano para o outro no Norte de Mi-
nas Gerais. Juntas, as regiões somaram 76,7 
mil hectares em 2019, superando a do ano 
anterior, de 65 mil hectares.

Os bons resultados financeiros obtidos 
com a cultura estimularam os investimen-
tos em área pelo quinto ano consecutivo no 
País. O andamento do setor é acompanha-

do pela equipe de analistas de Hortifruti, do 
Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de queiroz (Esalq), da Uni-
versidade de São Paulo (USP). Os pomares 
situados no Norte Minas Gerais registraram 
a média recorde de produtividade de 27,8 
toneladas de mangas por hectare em 2019.

A mangicultura do semiárido foi positi-
va em 2019, avaliam os analistas do Cepea. 
A oferta nacional cresceu, como já era espe-
rado, com a entrada de produção de novas 
áreas, e a exportação da fruta foi histórica. 
O mercado se mostrou ativo, absorvendo o 
excedente na maior parte do ano. Além dos 
novos plantios, o aumento de disponibili-
dade também foi em consequência da pro-
dutividade maior, principalmente no Norte 
de Minas Gerais, em Livramento de Nossa 
Senhora e no Vale do São Francisco. No en-
tanto, a safra 2018/19 foi de baixa produção 
nas regiões paulistas, possibilitando melhor 
remuneração.

oferta brasileira De manga chegou
a 1,319 milhão De tonelaDas em 2018

áreA colHiDA nAs quATro principAis regiões 
proDuTorAs Foi AmpliADA pArA 76,7 mil HecTAres em 
2019, mAior que o espAço AnTerior, De 65 mil HecTAresacimasempre
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Though present in several Brazilian 
states, mangoes are most representative-
ly produced in certain regions. The volume 
of the crop amounted to 1.319 million tons 
in 2018, far above the result of the previ-
ous year, when 1.089 million tons were har-
vested. The planted area of 65,883 hectares, 
and average productivity, 20 tons, also out-
stripped the numbers of 2017, according to 
a survey conducted by the department of 
Municipal Agricultural Production (PAM), of 
the Brazilian Institute of Geography and Sta-

tistics (IBGE). The value fetched by the crop 
evolved to R$ 1.335 billion in 2018.

The states of Pernambuco and Bahia are 
the top producers of mangoes in Brazil. The 
former harvested 496,937 tons in 2018, far 
above the 241,914 tons in the previous year. 
The production of the latter reached 378,362 
tons in 2018, below the 438,603 tons of the 
previous year. Other relevant mango pro-
ducing states were São Paulo, with 202,328 
tons, and Minas Gerais, with 83,165 tons. 
Rio Grande do Norte and Ceará contribut-

ed with volumes slightly over 40 thousand 
tons, each, in 2017 and 2018.

Four regions account for a huge por-
tion of the mangoes produced in the Coun-
try. The main one is Vale do São Francisco 
(Pernambuco/Bahia), which expanded the 
planted area from 39.2 thousand hectares 
to 49 thousand hectares in 2019. Another 
mango producing region of note is Livra-
mento de Nossa Senhora (Bahia), with an 
area of 10.245 hectares in 2018, and 11.545 
thousand hectares a year later. In the inte-

plAnTeD AreA in THe Four mosT imporTAnT mAngo 
regions wAs expAnDeD To 76.7 THousAnD HecTAres in 2019, 
ouTsTripping THe previous AreA oF 65 THousAnD  HecTAres

mango 
supplies 
in brazil 

amounteD to 
1.319 million 
tons in 2018

rior of São Paulo, the area equally evolved 
from 8.570 thousand hectares in 2018 to 
8.616 thousand hectares. The plantation 
went up from 7 thousand hectares to 7,500 
hectares from one year to the next in the 
North of Minas Gerais. Together, the regions 
devoted 76.7 thousand hectares to the fruit 
in 2019, outstripping the 65 thousand hect-
ares of the previous year.

The good financial results derived from 
the crop have encouraged investments in 
the area in the Country for the fifth year in 

a row. The unfolding strategy of the sector is 
followed closely by the analysts of the Horti-
fruti team from the Center for Applied Stud-
ies on Advanced Economics (Cepea), of the 
Luiz de queiroz College of Agriculture (Es-
alq), a division of the University of São Pau-
lo. The orchards in the North of Minas Gerais 
recorded record productivity rates of 27.8 
tons of mangoes per hectare in 2019.

Mango farming in the Semiarid was 
positive in 2019, say Cepea analysts. As ex-
pected, national supplies rose, with the 

plantations in new areas, and the exports 
of the fruit reached an all-time record. The 
market proved to be active, absorbing the 
surpluses all year round. Besides the new 
plantations, the bigger supplies were also 
a result from the higher productivity lev-
els, especially in the North of Minas Gerais, 
Livramento de Nossa Senhora and in Vale 
do São Francisco. Nevertheless, the pro-
duction volumes in the 2018/19 growing 
season were lower in São Paulo, with con-
sequent better remuneration.

HisTory
The mango is the most exported fruit by Brazil. The ship-

ments of the fruit hit a record high in 2019, totaling 221.913 thou-
sand tons, up 30% from the volume of the previous year. revenue 
brought in equally soared 27.26%, with a total of uS$ 227.573 mil-
lion in 2019, according to data released by the Agrostat System, of 
the Ministry of Agriculture, livestock and Food Supply (Mapa). Ex-
ports had already hit a record high back in 2017.

The good performance of the exports have contributed to-
wards preventing the domestic prices from dropping, observe Ce-
pea team members. They stress that both the amount of fruits 
shipped to the European union and to the united States increased 
in 2019. In the case of the uSA, the soaring demand for Brazilian 
mangoes stems mainly from the delay of the crop in Ecuador, a 
fact that even extended the shipment period until early December, 
seeing that it normally comes to a close in november, 

Analysts of the sector understand that mango plantations in 
the Semiarid should go up in 2020, again encouraged by the good 
results of the previous year. Only in São Paulo investments are 
supposed to remain limited, with the confirmation only coming 
at the end of the 2019/20 growing season, in mid-March. Supplies 
are equally supposed to go up in 2020, because, due to the recent 
plantations, some orchards should start bearing fruit. In turn, pric-
es will depend on demand at home and abroad. The market could 
reach its balance if commercialization, mainly in the foreign mar-
ket, keeps on a par with supply.

risealways
on the
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PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL
AnO 2017 2018
Área (hectares) 64.588 65.883
Produção (toneladas)   1.089.882  1.319.296
rendimento (kg/ha) 17.023 20.097
Valor da produção (mil reais) 999.643 1.335.322

Fonte: iBge. – Produção agrícola Municipal.

GRANDIOSOS • GREAT
PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES – TONELADAS

AnO  2017 2018
Pernambuco 241.914 496.937
Bahia 438.603 378.362
São Paulo 176.127 202.328
Minas Gerais 68.807 83.165
rio Grande do norte 44.253 44.066
Ceará 45.337 42.253

Fonte: iBge. – Produção agrícola Municipal.

PERFIL DA MANGA • MANGOES PROFILE
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL
AnO 2017 2018
Área (hectares) 64.588 65.883
Produção (toneladas) 1.089.882 1.319.296
rendimento (kg/ha) 17.023 20.097
Valor da produção (mil reais) 999.643 1.335.322

Fonte: iBge. – Produção agrícola Municipal.
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melAnciA
WaterMelon

A melancia já é a terceira espécie fru-
tífera mais produzida no Brasil. A colheita 
foi de 2,24 milhões de toneladas em 2018, 
com redução de 72.197 toneladas em re-
lação ao volume do ano anterior, que foi o 
maior de todos, de acordo com a pesqui-
sa Produção Agrícola Municipal (PAM), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Desde 2009, a cultura mantém 
colheitas superiores a 2 milhões de tonela-
das. A área plantada totalizou 102.412 hec-
tares em 2018, com redução de 1.219 hec-
tares. O rendimento por hectare diminuiu 
para a média de 21.974 quilos em 2018, 
com recuo de 438 quilos quando compara-
da com a média do ano anterior. O valor da 
produção da fruta foi estimado em R$ 1,325 
bilhão no referido ano.

O plantio pode ser realizado o ano todo 
nas regiões de clima quente com disponibi-
lidade de irrigação ou chuvas. O Estado do 
Rio Grande do Norte liderou com o volume 
de 391.528 toneladas em 2018, resultado 
superior ao obtido no ano anterior (199.192 
toneladas). O segundo maior desempenho 
ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a co-
lheita chegou a 283.640 toneladas. A oferta 
gaúcha, de 346.310 toneladas, havia sido a 
maior do País em 2017. O Estado já chegou 
a produzir 581.544 toneladas de melancias 
em 2008. Esses dois estados foram segui-
dos por São Paulo, com 281.647 toneladas, 
e Goiás, com 241.684 toneladas.

estaDo Do rio granDe Do norte é o 
maior proDutor e exportaDor Da fruta

BrAsil colHe volumes superiores A 2 milHões De 
TonelADAs De melAnciA DesDe 2009, oBTenDo BoA 
renTABiliDADe em ToDos os seTores nos úlTimos Anos

refrescarpara

Em 2019, a rentabilidade da melancia 
foi positiva para a maior parte das regiões 
acompanhadas pela equipe do Hortifru-
ti/Cepea, da Esalq/USP. Inclusive superan-
do a do ano anterior. A oferta, no geral, foi 
bem distribuída, resultando em melhores 
preços. O ano anterior já havia sido satis-
fatório, o que estimulou o aumento ou a re-
cuperação da área plantada em algumas 
regiões. Em Uruana, no Estado de Goiás, o 
plantio aumentou, enquanto no Rio Gran-
de do Sul e na Bahia se recuperou (hou-
ve alta frente a 2018, mas ainda continuou 
inferior ao colhido em anos anteriores). 
Já em São Paulo (tanto na safra principal 
quanto na safrinha) e no Tocantins, agen-
tes relataram queda, e no Rio Grande do 
Norte e no Ceará, estabilidade – nesta últi-
ma, considera-se apenas as áreas de mini-
melancia sem semente, para exportação.

Os produtores esperavam boa rentabi-
lidade em 2020. Os investimentos devem 
continuar ocorrendo em regiões cuja área 
caiu com força recentemente, como no To-

cantins. Nessa praça, a expectativa é que os 
bons resultados de 2019 se repitam, mas 
sem problemas no calendário. Em São Pau-
lo, os rendimentos limitados da safrinha 
2019 e da safra principal 2019/20 têm pre-
ocupado agricultores, que podem seguir 
restringindo os plantios em 2020. Neste Es-
tado, pesa também a alta nos valores de ar-
rendamento e os problemas climáticos de 
anos recentes. Para as minimelancias do 
Rio Grande do Norte e do Ceará, as expec-
tativas são boas, já que as exportações têm 
batido recorde a cada safra.

A exportação de melancia fresca foi re-
corde em 2019. O resultado do ano tota-
lizou 102,987 mil toneladas e US$ 43,857 
milhões, conforme os dados do sistema 
Agrostat, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os Pa-
íses Baixos importaram 49,312 mil tone-
ladas e o Reino Unido, 37,628 mil tone-
ladas. O Rio Grande do Norte participou 
com o maior envio, de 75,630 mil tonela-
das, ou US$ 33,495 milhões.

PERFIL DA MELANCIA • wateRMelon PRoFile
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL

ANO 2017 2018
Área (hectares) 103.631  102.412
Produção (toneladas) 2.312.993  2.240.796
rendimento (kg/ha) 22.412 21.974
Valor da produção (mil reais) 1.344.457 1.325.068

Fonte: iBge. – Produção agrícola Municipal (PaM) – 2018.
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The watermelon is the third most pro-
duced fruit species in Brazil. In 2018, the 
crop reached 2.24 million tons, represent-
ing a decrease of 72,197 tons from the pre-
vious year, which was an all-time record, 
according to the Municipal Agricultur-
al Production (PAM) survey conducted by 
the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE). Since 2019, the crop has 
been over 2 million tons in size. The plant-
ed area totaled 102,412 hectares in 2018, 
down 1,219 hectares. The yield per hectare 
dropped to an average of 21,974 kilograms 
in 2018, representing a decrease of 438 ki-

lograms in comparison to the average of 
the previous year. The revenue derived 
from the fruit was estimated at R$ 1.325 bil-
lion in the year in question.

Plantings can take place all year round 
in regions where warm climates prevail and 
equipped with irrigation systems, or de-
pending on regular rainfall. The State of Rio 
Grande do Norte was the leader in volume, 
with 391,528 tons in 2018, result that out-
stripped the previous year (199,192 tons). 
The second best performance happened in 
Rio Grande do Sul, where the crop amount-
ed to almost 283,640 tons. The supply in 

Rio Grande do Sul, a total of 346,310 tons, 
had been the biggest in the Country since 
2017. The State produced the consider-
able amount of 581,544 tons of watermel-
ons in 2008. These two states were followed 
by São Paulo, with 281,647 tons, and Goiás, 
with 241,684 tons.

In 2019, the watermelon fetched profits 
in most of regions under the supervision of 
the Hortifruti/Cepea team, from Esalq/USP. 
Even outstripping the results of the previ-
ous year. Supplies, in general, were well 
distributed, resulting into better prices. 
The previous year had already been satis-

BrAzil HAs HArvesTeD 
volumes oF upwArDs 
oF 2 million Tons oF 
wATermelons since 2009, 
FeTcHing gooD proFiTs in All 
secTors over THe pAsT yeArs

state of rio granDe Do norte 
is the leaDing proDucer anD 

exporter of the fruit

for a refreshing

factory, a fact that encouraged further cul-
tivations or the recovery of planted areas 
in some regions. In Uruana, State of Goiás, 
planting increased, while Rio Grande do 
Sul and Bahia recovered some abandoned 
fields (planting was up from  2018, but con-
tinued inferior to previous years). In São 
Paulo (both in the main crop and in the win-
ter crop) and in Tocantins, agents referred 
to smaller crops, and in Rio Grande do 
Norte and Ceará, there was stability – in the 
latter, only the areas devoted to miniature 
watermelons for exports are considered.

Farmers are expecting good profits in 

2020. Investments are supposed to contin-
ue in regions whose planted areas suffered 
steep decreases recently, like in Tocantins. 
In this State, the expectation is for a repeat 
of the good results in 2019, but without 
any calendar problems. In São Paulo, the 
limited profits from the 2019 winter crop 
and from the main 2019/20 crop have 
kept the farmers on the alert, and they 
could continue restricting their plantings 
in 2020. In that State, what equally has a 
say is the high price of leased properties 
and the climate related problems of re-
cent years. For miniature watermelons in 

Rio Grande do Norte and Ceará, expecta-
tions look promising, as exports have hit 
record highs at every crop year.

Fresh watermelon exports hit record 
high in 2019. The result of the year totaled 
102.987 thousand tons and US$ 43.857 
million, according to data released by the 
Agrostat System of the Ministry of Agricul-
ture, Livestock and Food Supply (Mapa). 
The Netherlands imported 49.312 thou-
sand tons and the United Kingdom, 37.628 
thousand tons. Rio Grande do Norte’s 
share was the biggest, 75.630 thousand 
tons, or US$ 33.495 million. 
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melão
Melonprincipais frutas

próximo ciclo 
A safra principal do Vale do São Francisco poderá crescer 20% em 2020, conforme o Cepea. Os preços elevados da temporada 

anterior animaram melanicultores da região. Porém, a intenção de produtores do rio Grande do norte e do Ceará era de manter a 
mesma área de 2019, em parte devido à estagnação do mercado europeu. uma das opções adotada por eles é a diversificação dos 
destinos. novos acordos externos podem ser favoráveis, mas apenas nas próximas safras.

O cultivo brasileiro de melão não apre-
sentou grandes variações de produção nos 
dois últimos anos. O volume colhido foi de 
581.478 toneladas em 2018, com 40.180 to-
neladas a mais do que no ano anterior. A área 
destinada ao plantio totalizou 23.342 hecta-
res em 2018, um pouco menor do que a an-
terior, de 23.426 hectares. Mas o rendimen-
to, de 24.930 quilos por hectares, superou a 
média de 23.120 quilos obtida em 2017. O va-
lor da colheita foi estimado em R$ 586.263 
mil em 2018. Os dados são da pesquisa Pro-
dução Agrícola Municipal (PAM), do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O Estado do Rio Grande do Norte se-
gue no topo como o maior produtor de me-
lão do Brasil, com a colheita de 338.615 to-
neladas em 2018, quase o mesmo volume 
do ano anterior. As demais participações 
do ano foram as dos estados do Ceará, com 
85.201 toneladas, e da Bahia, com 58.119 to-
neladas. Também os estados de Pernambu-
co, Piauí e Rio Grande do Sul contribuíram 
com quantias relevantes da fruta.

Em 2019, no Vale do São Francisco (Bahia/
Pernambuco), a safra principal de melão, de 
abril a julho, manteve a mesma a área plan-
tada, de 1,5 milhão de hectares em 2019, con-
forme a equipe de analistas de Hortifruti, do 
Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de queiroz (Esalq), da Uni-
versidade de São Paulo (USP). Porém, as 
chuvas mais frequentes no período provo-
caram queda de produtividade e, em conse-
quência, os preços aumentaram.

 Na safra principal do Rio Grande do Nor-
te e do Ceará, de agosto a março, a área 
plantada foi de 13,4 mil hectares no ciclo 
2019/20, com redução de 12%, em função 
das dificuldades e do prolongamento das 
negociações dos contratos internacionais. 
Os importadores temiam que a oferta ele-
vada de 2018 se repetisse. Além disso, os 
exportadores baixaram o preço da fruta 
para compensar a alta considerável do fre-
te marítimo no período. Mesmo com as di-
ficuldades, mais de 80% da área colhida de 

melão do Rio Grande do Norte e no Ceará 
foi exportada em 2019. O comércio domés-
tico era menos rentável.

Os embarques totais de melão foram 
de 251,641 mil toneladas, com aumento de 
27%. Já o valor foi de US$ 160,389 milhões, 
com alta de 17,92%, de acordo com o siste-
ma Agrostat, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os analis-
tas do Cepea explicam que a exportação de 
melão do Rio Grande do Norte e do Ceará, 
em geral, ocorre entre os meses de agosto e 
março, aproveitando a janela europeia. 

Os principais destinos da fruta continu-
aram sendo os tradicionais países da Euro-
pa, que consumiram cerca de 95% do total 
embarcado em 2019. Os envios para a Ásia 
e o Oriente Médio representaram apenas 
2% do volume total exportado pelo Brasil. 
A dependência da produção brasileira em 
relação ao mercado europeu pode reduzir 
se essas outras opções de mercado forem 
bem trabalhadas nos próximos anos, ava-
liam os analistas do Cepea.

mais De 50% Do melão brasileiro
é colhiDo no rio granDe Do norte

BrAsil proDuziu 581.478 TonelADAs De melão 
em 2018, com o Acréscimo De 40.180 TonelADAs 
em relAção Ao volume Do Ano AnTerior 

abertoscaminhos
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PERFIL DO MELãO • Melon PRoFile
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL

AnO 2017  2018
Área (hectares)  23.426  23.342
Produção (toneladas)  541.298  581.478
rendimento (kg/ha)  23.120  24.930
Valor da produção (mil reais) 494.709  586.263

Fonte: iBge. – Produção agrícola Municipal.

MELANICULTORES • Melon PRoduCeRs
PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE MELãO - 2018

Estados Área plantada (ha) Volume (t) 
rio Grande do norte 12.872 338.615 
Ceará 2.664 5.219 
Bahia 2.898 58.119 
Piauí 938 27.521 
Pernambuco 1.505 43.529 
rio Grande do Sul 1.707 18.445

Fonte: iBge. – Produção agrícola Municipal.

nexT cycle
The main crop in Vale do São Francisco could go up 20% in 2020, say Cepea officials. 

The high prices of the previous season encouraged the melon farmers in the region. How-
ever, the intention of the growers in rio Grande do norte and Ceará was to maintain the 
same area in 2019, partly because of the stagnation of the European market. One of their 
options consists in the diversification of the destinations. new external agreements could 
turn out to be favorable, but only for the coming crops. 

BrAzil proDuceD 581,478 
Tons oF melons in 2018, up 
40,180 Tons From THe volume 
oF THe previous yeAr

more than 50% of 
the brazilian melons 
are harvesteD in rio 
granDe Do norte

Brazilian melon cultivations did not 
show big production variations in the 
past two years. The entire crop reached 
581,478 tons in 2018, up 40,180 tons from 
the previous year. The area devoted to 
the crop totaled 23,342 hectares in 2018, 
somewhat smaller than in the previous 
year, when 23,426 hectares were culti-
vated. Productivity, 24,930 kilograms per 
hectare, surpassed the average of 23,120 

kilograms achieved in 2017. The value 
of the crop was estimated at R$ 586.263 
in 2018. The data come from the survey 
conducted by the department of Munic-
ipal Agricultural Production (PAM), f the 
Brazilian Institute of Geography and Sta-
tistics (IBGE).

The State of Rio Grande do Norte is by 
far the largest producer of melons in Bra-
zil, with a crop of 338,615 tons in 2018, al-

most on a par with the previous year. Other 
participations in the year include the states 
of Ceará, with 85,201 tons, and Bahia, with 
58,119 tons. Relevant contributions of the 
fruit came equally from Pernambuco, Piauí 
and Rio Grande do Sul.

In 2019, in Vale do São Francisco (Ba-
hia/Pernambuco), the summer melon 
crop, from April to July, was cultivated in 
the same area, 1.5 million hectares in 2019, 

according to the Hortifruti team of analysts 
from the Center for Applied Studies on Ad-
vanced Economics (Cepea), of the Luiz de 
queiroz College of Agriculture (Esalq), a di-
vision of the University of São Paulo (USP). 
However, frequent rainfalls during the peri-
od adversely affected the productivity lev-
els and, in consequence, prices soared. 

In the summer crop in Rio Grande do 
Norte and Ceará, August through March, 

paths
Open

the area dedicated to the crop reached 
13.4 thousand hectares in the 2019/20 
growing season, with a reduction of 12%, 
by virtue of the difficulties and long nego-
tiations involving international contracts. 
The importers were concerned about the 
fact that there could be a repeat of the 
excessive supplies in 2018. Furthermore, 
the exporters lowered the price to make 
up for the considerable increase in mari-
time transport costs over the period. De-
spite these difficulties, more than 80% of 
the entire crop produced in Rio Grande 
do Norte and Ceará was shipped abroad 
in 2019. Domestic sales were less attrac-
tive in terms of returns. 

Total melon shipments amounted to 
251.641 thousand tons, up 27%. Reve-

nue brought in was US$ 160.389 million, 
up 17.92%, according to the Agrostat Sys-
tem of the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (Mapa). Cepea an-
alysts explain that melons exported by Rio 
Grande do Norte and Ceará, in general, 
take place from August to March, taking ad-
vantage of the European window. 

The main destinations for the fruit are 
the Countries in Europe, as usual, and they 
consumed around 95% of the total ship-
ments in 2019. Shipments to Asia and the 
Middle East represented only 2% of the to-
tal volume shipped abroad by Brazil. The 
dependence of the Brazilian crop on the 
European market could decline if the oth-
er market options are properly treated over 
the next years, say Cepea analysts.
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uvAs
GraPes

Os parreirais brasileiros mais presen-
tes nas regiões Sul e Nordeste seguem for-
necendo volumes menores de uvas, mas 
ainda representativos a cada safra. A pro-
dução de uvas somou 1,591 milhão de to-
neladas em 2018, com queda de 151.444 
mil toneladas. A área plantada foi de 
74.475 hectares em 2018, menor que o es-
paço destinado ao cultivo nos anos ante-
riores. Também a produtividade média 
caiu para 21.377 quilos por hectare, dian-
te do anterior de 23.020 quilos por hectare. 
O valor da produção recuou para R$ 2,611 
bilhões, inferior aos R$ 3,195 bilhões obti-
dos em 2017. Os números são apontados 
pela pesquisa Produção Agrícola Municipal 
(PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A previsão é de que a produção de uva 
tenha sido de 1,445 milhão de toneladas 
em 2019, menor que a anterior, conforme 
estimativa do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA), do IBGE. Para 
o Rio Grande do Sul, principal produtor de 
uvas para o processamento industrial, foi 
previsto o volume de 666.423 toneladas 
de uvas em 2019, menor que o resultado 
anterior de 823.698 toneladas. O desem-
penho esperado para Pernambuco é de 
420.830 toneladas, um pouco menor que 
as 426.392 toneladas registradas em 2018. 
A expectativa é de que o terceiro maior viti-
vinicultor, o Estado de São Paulo, tenha co-
lhido 148.379 toneladas de uvas em 2019, 

com alta de 10 mil toneladas.
A produção nacional de uvas destina-

das à elaboração de vinho, suco e deri-
vados foi estimada em 818,29 mil tone-
ladas em 2018, equivalente a 51,39% do 
total, destaca a pesquisadora Loiva Ma-
ria Ribeiro de Mello, da Embrapa Uva e Vi-
nho, de Bento Gonçalves (RS). O restante 
do volume, 48,61%, direcionou-se ao con-
sumo natural. O consumo médio da fruta 
ficou em 3,6 quilos de uvas in natura e do-
ces, 0,13 quilos de uvas passas, 1,33 litros 
de suco e 1,78 litros de vinhos e espuman-
tes. Loiva observa que o mercado brasi-
leiro depende totalmente da importação 
de uvas passas. Em 2018, a importação de 
uvas passas foi de 26,39 mil toneladas no 
valor de US$ 49,75 milhões.

Os embarques de uvas de mesa, princi-
pal item das exportações do setor vitiviní-
cola nacional, cresceram 19% em volume 
(47,323 mil toneladas) e 4,61% em valor 
(US$ 96,089 milhões), de acordo com o sis-
tema Agrostat, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). A impor-
tação da fruta ficou em 42,333 mil tonela-
das e US$ 78,084 milhões, registrando dife-
rença positiva no mercado internacional.

Os produtores do Vale do São Francis-
co (Pernambuco/Bahia) seguem apostan-
do no mercado internacional para esco-
ar a produção de uva, destaca equipe do 
Hortifruti/Cepea, da Esalq/USP. Também 
se preparam para explorar novos merca-

dos e consolidar ainda mais os negócios 
com clientes tradicionais, como os Esta-
dos Unidos. O baixo rendimento regis-
trado no Chile, em consequência da seca 
intensa que atinge o país, também pode 
representar oportunidade para o Bra-
sil. Por outro lado, segundo o Cepea, vale 
lembrar que um grande comprador das 
uvas chilenas, a China, está com proble-
mas de escoamento, devido ao coronaví-
rus. Assim, produtores podem redirecio-
nar a colheita a outros países.

rio granDe Do sul e pernambuco 
continuam na liDerança Da proDução

viTiviniculTurA nAcionAl ToTAlizou 1,591 milHão De 
TonelADAs De uvAs em 2018, DirecionAnDo 51,39% Ao 
processAmenTo e o resTAnTe Ao consumo in nATurA

mantidagranDeza

PERFIL DA UvA • gRaPe PRoFile
PRODUçãO DA FRUTA NO BRASIL

AnO 2017 2018
Área (hectares) 75.968 74.475
Produção (ton 1.743.430 1.591.986
rendimento (kg/ha) 23.020 21.377
Valor da prod. (mil reais) 3.195.482 2.611.384

Fonte: iBge. – Produção agrícola Municipal (PaM) – 2018.

 
vITIvINICULTORES
• gRaPe PRoduCeRs
ESTADOS PRODUTORES DE UVA (T)

ESTADO 2018 2019*
rio Grande do Sul 823.698  666.423
Pernambuco 426.392 420.830
São Paulo 138.055 148.379
Bahia 60.524 74.142
Santa Catarina 58.261 59.525
Paraná 56.981 48.000
Minas Gerais 15.800 17.307

Fonte: iBge/lsPa. * estimativa.      
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The Brazilian vineyards, very common in 
the South and Northeast regions, continue 
supplying smaller amounts of grapes, but 
still very representative, at each crop year. 
Grape production amounted to 1.591 mil-
lion tons in 2018, down 151,444 thousand 
tons from the previous year. The area de-
voted to the crop reached 74,475 hectares in 
2018, smaller than the planted area in pre-
vious years. In the meantime, average pro-
ductivity levels dropped to 21,377 kilograms 
per hectare, against the 23,020 kilograms 
per hectare last year. The value of the crop 
shrank to R$ 2.611 billion, inferior to the R$ 
3.195 billion achieved in 2017. These num-
bers resulted from the survey conducted 
by the Municipal Agricultural Production 
(PAM), of the Brazilian Institute of Geogra-
phy and Statistics (IBGE).

The forecast is for a grape crop of 1.445 
million tons in 2019, smaller if compared to 
the previous crop, according to an estimate 

by the Systematic Agricultural Production 
Survey (LSPA), of the IBGE. For Rio Grande 
do Sul, leading producer of grapes for indus-
trial processing, the predicted volume was 
for 666,423 tons of grapes in 2019, small-
er than the previous result of 823,698 tons. 
The performance expected for Pernambu-
co is 420,830 tons, somewhat smaller than 
the 426,392 tons recorded in 2018. The ex-
pectation is for the third biggest winegrape 
producer, the State of São Paulo, to harvest 
148,379 tons of grapes in 2019, representing 
an increase of 10 thousand tons. 

The national production of grapes des-
tined for the production of wine, juice and 
derivatives was estimated at 818.29 thou-
sand tons in 2018, equivalent to 51.39% of 
the total, says researcher Loiva Maria Ri-
beiro de Mello, from Embrapa Grape and 
Wine, based in Bento Gonçalves (RS). The 
remainder of the volume, 48.61%, was di-
rected toward fresh consumption. Average 

viTiviniculTure 
in BrAzil ToTAleD 
1.591 million Tons 
oF grApes in 2018, 
cAnAlizing 51.39% 
To processing AnD 
THe remAinDer 
To FresH 
consumpTion
consumption of fresh grapes and pastries 
remained at 3.6 kilograms per person, 0.13 
kilogram of raisins, 1.33 liters of juice and 
1.78 liters of wine and sparkling wines. Loiva 
observes that the Brazilian market of raisins 
depends entirely on imports. In 2018, im-
ports of raisins amounted to 26.39 thousand 
tons, at a cost of US$ 49.75 million.

The shipments of table grapes, top export 
product of the national vitiviniculture sector, 
rose 19% in volume (47.323 thousand tons) 
and 4.61% in value (US$ 96.089 million), ac-
cording to the Agrostat System of the Minis-
try of Agriculture, Livestock and Food Sup-
ply (Mapa). Grape imports remained stable 
at around 42.333 thousand tons and US$ 
78.084 million, recording a positive difference 
in the international market. 

The producers in Vale do São Francis-
co (Pernambuco/Bahia) continue betting 
on the international market to deliver their 
grape crop, explain the Hortifruti/Cepea 
team, from Esalq/USP. These producers 
are also engaged in exploring new markets 
whilst further consolidating their business-
es with the traditional clients, like the Unit-
ed States. The low performance recorded in 
Chile, as a result of the prolonged drought 
that is hitting the country, could also trans-
late into an opportunity for Brazil. On the 
other hand, according to Cepea sources, it 
is worth recalling that a major buyer of Chil-
ean grapes, China, is facing transportation 
problems due to the coronavirus problem. 
As a result, the producers might redirect 
their crop to other countries. 

rio granDe Do sul anD pernambuco 
continue leaDing proDuction

preservedgranDeur
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SEGURANÇA NO TRANSPORTE
E QUALIDADE NA GÔNDOLA

A linha FRESH de bandejas para frutas e legumes é uma solução pioneira da Klabin. 
Prática e versátil, é produzida com Papelão Ondulado, feito a partir de fibras limpas, 

que garantem que os alimentos sejam armazenados e transportados com total 
segurança e livres de contaminação.

Leve e resistente, a embalagem é reciclável e biodegradável, contribuindo 
com o meio ambiente. 

Entre em contato com a nossa equipe comercial e saiba como a linha de 
bandejas para frutas pode agregar valor à sua empresa e contribuir com 

o crescimento das suas vendas.
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events HyGraphics® - A resistência do papelão ondulado com a qualidade da 
impressão fotográfi ca para suas embalagens de frutas.

DIGA OLÁ PARA AS CORES

Embalagens mais 
resistentes: inédita 
impressão no papel 
antes da produção 

de papelão

Cores mais 
vivas

Alta diferenciação 
no ponto de venda

Possibilidade de 
impressão interna, 

valorizando seu 
produto

Embalagens 
sustentáveis, 
recicláveis e 

amigáveis ao meio 
ambiente
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