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RESUMO 

SALVADOR, C. A. UMA CONTRIBUICAO DE ESTUDO PARA 0 CULTIVO DE 
TOMATE NA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - PROPOSTA DE 
CUL TIVO SUSTENTAVEL. Uma grande regiao do Estado do Parana, com cerca de 
15 mil Km2

, compreende a Regiao Metropolitana de Curitiba (RMC), e fazem parte 
26 municfpios, totalizando uma populagao de tres milhoes de habitantes. A RMC 
destaca-se na produgao de hortaligas, e apresenta uma importancia economica 
significativa, a atividade e desenvolvida em vinte e um municfpios da regiao, sendo 
que dos mais de dais milh6es de toneladas produzidos no Estado, mais de um 
milhao e produzido na regiao. 0 tomate e cultivado em larga escala na regiao, e 
ocupa o segundo Iugar em consumo de agrot6xicos por area, sendo uma cultura 
altamente impactante devido a aplicagao indiscriminada de agrot6xicos, com um 
elevado custo de produgao e contaminagao ambiental. A partir de um estudo 
sistematizado, este trabalho tern como Objetivo Geral o de subsidiar politicas 
publicas para garantir um desenvolvimento sustentavel da produgao de tomate na 
RMC. 0 cultivo sustentavel de tomate na regiao podera ser alcangado, a partir de 
politicas publicas direcionadas a mudanga do modelo de produgao agricola, 
possibilitando a conversao da produgao convencional a produgao sustentavel. 

Palavras-chaves: Cultivo; Tomate, Regiao Metropolitana de Curitiba, Sustentavel. 

e.mail: salvador@seab.pr.gov.br 
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1. INTRODU<;AO 

Uma grande regiao do Estado do Parana, com cerca de 15 000 Km2
, 

compreende a Regiao Metropolitana de Curitiba - RMC, e fazem parte 26 

municfpios: Adrian6polis, Agudos dos Sui, Almirante Tamandare, Araucaria, Balsa 

Nova, Bocaiuva do Sui, Campina Grande do Sui, Campo Largo, Campo Magro, 

Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, 

ltaperugu, Lapa, Mandirituba, Piraquara, Pinhais, Quatro Barras, Quitandinha, Rio 

Branco do Sui, Sao Jose dos Pinhais, Tijucas do Sui, Tunas do Parana, totalizando 

uma populagao de aproximadamente tn3s milh6es de habitantes. 

A RMC destaca-se no estado do Parana na produgao de hortaligas, e 

apresenta uma importancia economica significativa, a atividade e desenvolvida em 

vinte e um municfpios da regiao, sendo que dos mais de dois milh6es de toneladas 

produzidos na horticultura no Estado, mais de um milhao e produzido nessa regiao. 

A produgao de tomate na RMC apresenta uma importancia economica 

significativa, responsaveis por uma produgao de aproximadamente 28.000 ton., em 

uma area de 586 ha, com uma participagao de 23,47% da produgao Estadual. 

0 tomate cultivado (Lycopersicon esculentum Mill.) esta entre as hortaligas 

mais consumidas no mundo, nas diferentes formas processadas ou "in natura", ocupa 

Iugar de destaque na mesa do consumidor o que leva a promissora perspectiva para 

evolugao da cultura, tendo em vista os constantes aumentos na demanda, tanto do 

produto da forma in natura como industrializado. 0 tomate, alem de constituir materia

prima importante na alimentagao do brasileiro, esta associado ao desenvolvimento da 
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industria. E a segunda hortaliga em volume de produgao mundial, ocupa o primeiro 

Iugar em area plantada na America do Sui, com destaques na produgao os Estados 

de Goias, Minas Gerais e Sao Paulo, e esta em segundo Iugar em consume dentro 

das hortaligas com uma media de 5,0 kg de tomate por ano. 

A modernizagao tecnol6gica da agricultura se manifesta pelo aumento da 

produtividade, o aumento da utilizagao de agrot6xicos na produgao de alimentos, 

cujas consequencias para a saude do homem e o impacto ambiental, em especial a 

agua, 0 solo e 0 ar nao sao totalmente conhecidos. 

A cultura do tomateiro apresenta um grande numero de pragas e doengas, 

exigindo grande investimento em controles fitossanitarios, ocupando o segundo 

Iugar em consume de agrot6xicos por area, sendo uma cultura altamente 

impactante devido a aplicagao indiscriminada de agrot6xicos, e com um elevado 

custo de produgao e da contaminagao ambiental. 

Os agrot6xicos presentes no solo podem deslocar-se horizontalmente ou 

verticalmente por processes de erosao ou lixiviagao, atingindo rios, lagos, leng6is 

freaticos (aguas subterraneas, aqufferos) e ate oceanos, contribuindo com os riscos 

de contaminagao das Areas de Interesse de Mananciais de Abastecimento Publico 

da Regiao Metropolitana de Curitiba. 

Como cultivar to mate para que se evite o impacto ao meio ambiente? 

A atividade agricola para ser considerada como organica deve ser 

sustentavel, e estar orientada a partir de alguns princfpios como o manejo e 

conservagao do solo agricola, a promogao da biodiversidade e da qualidade da 

agua, a oferta de alimentos saudaveis sem a adigao de contaminantes e uma 
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integra<;ao entre agricultores e consumidores. 

E de fundamental importancia o desenvolvimento de pesquisas que venham 

contribuir para a melhoria desta cultura de grande importancia econ6mica, 

objetivando, tecnologias que minimizem o impacto ao meio ambiente, com manejos 

mais apropriados e praticas agrfcolas auto-sustentaveis. 

A demanda par tomate produzido organicamente vern crescendo, e pode ser 

urn nicho para a comercializa<;ao dos produtos organicos, e essa tendencia se 

manifesta em pontos comerciais e nas grandes redes de supermercados. Desse 

modo, a produ<;ao organica de tomate constitui, ao mesmo tempo, uma excelente 

oportunidade de neg6cio e urn grande desafio para os produtores, que nao dispoem 

de informa<;6es relativas a cultivares adaptadas ao cultivo organico, bern como de 

tecnicas de manejo cultura e de controle de pragas e doen<;as. 

A partir de urn estudo sistematizado, este trabalho tern como objetivo geral o 

de subsidiar pollticas publicas para garantir urn desenvolvimento sustentavel da 

produ<;ao de tomate na RMC. As a<;6es para execu<;ao do trabalho serao 

abordadas a partir dos seguintes objetivos especfficos: levantar o n°. de aplica<;6es 

de agrot6xicos na produ<;ao de tomate, buscar verificar resultados de 

monitoramento de resfduos agrot6xicos na produ<;ao de tomate, reunir informa<;6es 

sabre intoxica<;6es par agrot6xicos, apresentar informa<;6es sabre o atual modelo 

convencional de produ<;ao de agricola e consolidar informa<;6es para apresenta<;ao 

do modelo de produ<;ao organica na 6tica do desenvolvimento sustentavel. 
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2. REVISAO BIBLIOGAAFICA 

0 estudo apresenta as principais hortalic;as cultivadas na RMC, os aspectos 

relacionados a sustentabilidade da Regiao, origem, classificac;ao, qualidade e os 

principais mercados consumidores de tomate. 

2.1. ABORDAGEM CONCEITUAL DAS PRINCIPAlS HORTALI<;AS DA RMC 

Apresenta-se a seguir uma abordagem conceitual das principais hortalic;as, 

couve-flor, o tomate e cenoura, de interesse econ6mico da RMC. 

2.1.1. Couve-Fior 

Segundo FILGUEIRA (2000, p.269), "a couve-flor, Brassica o/eracea var. 

botrytis, apresenta folhas alongadas, com limbo elftico. As raizes podem atingir 

profundidades maiores, porem a maior parte delas concentra-se nos 20-30 em de 

profundidade". 

De acordo com RESENDE e SOUZA (2003, p.336), "a couve-flor e uma 

planta com caracteristicas semelhantes ao br6colis, sendo que a parte comestivel e 

uma inflorescemcia imatura. Esta inflorescencia forma uma "cabec;a", de cor branca 

ou creme, sustentada por urn caule curta". 

Estudos de FILGUEIRA (2000, p.274), demonstram que "o ciclo, da 

semeadura a colheita, varia de 180 a 130 dias, conforme a precocidade da cultivar, 

sendo aquelas de outono-inverno as mais tardias". De acordo com a EMATER 

(1997, p.72), "a epoca de semeadura, plantio da couve-flor para a regiao sui do 
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estado ocorre nos doze meses do a no". 

2.1.2. Tomate 

Conforme relates de HAAG e MINAMI, (1979, p.1) "o tomateiro e uma planta 

dicotiledonea, pertencente a famflia Solanacea, Genera Lycopersicum, dois 

subgeneros: Eu/ycopersicum (frutos coloridos) e Eriopersicum (frutos verdes)". 

Ns estudos de FILGUEIRA (2000, p.189), "planta herbacea, com caule 

flexfvel e incapaz de suportar o peso dos frutos e manter a posigao vertical. A forma 

naturallembra uma moita, com abundante ramificagao lateral, sendo profundamente 

modificada pela poda. Embora sendo uma planta perene, a cultura e anual: da 

semeadura ate a produgao de novas sementes, o ciclo varia de quatro a sete 

meses, incluindo-se 1-3 meses de colheita". 

Relates de RESENDE e SOUZA (2003, p.428), "por ser uma especie 

suscetfvel a urn grande numero de pragas e doengas, o cultivo organico do tomate 

pode exigir cuidados extras, em comparagao com outras cultivares mais 

resistentes". 

FILGUEIRA (2000, p.189), conclui que "dificilmente havera uma hortaliga 

mais cosmopolita que o tomate e uma cultura oleracea mais amplamente 

disseminada que a do tomateiro. Em contraposigao, nao ha na agricultura brasileira 

outra cultura tao complexa do ponte de vista agronomico e de risco economico tao 

elevado". 

0 plantio de tomate na primeira safra acontece nos meses de agosto a 

dezembro, e a colheita nos meses de janeiro a abril. Na RMC nao ocorre a segunda 

safra, conhecida como "to mate de risco", em outras regioes do estado ocorre nos 
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meses de fevereiro a junho. 

2.1.3. Cenoura 

De acordo com FILGUEIRA (2000, p.296), "a cenoura (Daucus carota), da 

familia umbelffera, e originaria da regiao onde hoje se localiza o Afeganistao. 

Entretanto, a cenoura alaranjada foi selecionada a partir de material asiatica na 

Franga e Holanda. A parte utilizavel e uma raiz tuberosa, carnuda, lisa, reta e sem 

ramificagao, de formate cilfndrico ou conico e de coloragao alaranjada". 

Relates de RESENDE e SOUZA (2003, p.326) "a cultura da cenoura e muito 

sensfvel as condig6es climaticas. Os cultivos de inverno, como o do Grupo Nantes, 

por exemplo, produzem melhor sob temperaturas amenas ou trias, entre 16 e 20°C. 

No perfodo chuvoso e quente, os cultivares de inverno nao produzem bern, 

ocorrendo doengas fungicas na folhagem". 

Relates de FILGUEIRA (2000, p.301 ), "o ciclo, da semeadura direta ate a 

colheita, varia de 85 a 120 dias". De acordo com a EMATER (1997 p.72), "a epoca 

de plantio, semeadura para o sui do estado eo ana todo". 

2.2. SUSTENTABILIDADE NA PRODUc;AO DAS HORTALic;AS DA RMC 

A seguir sera apresentada uma abordagem sabre a sustentabilidade na 

RMC; o valor economico das culturas; o efeito climatico sabre a cultura do tomate; 

clima e solo; mananciais hidricos e os impactos no meio ambiente; o efeito das 

pragas na cultura do tomate;, eo usa dos agrot6xicos e suas consequencias. 
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2.2.1. Aspectos da Sustentabilidade 

0 conceito de sustentabilidade, segundo ICS (2007), "implica uma visao 

hist6rica, capaz nao s6 de reconstituir e dar sentido a situac;oes passadas,. mas 

tambem de vislumbrar evoluc;oes futuras previsfveis e desejaveis, como 

consequencia de urn esforc;o prudente e rigoroso de racionalizac;ao de relac;oes 

contingentes". 

De acordo com SILVA (2007), "a polftica de desenvolvimento sustentavel 

deve envolver, par princfpio, toda a comunidade, inclusive, e nao exclusivamente, o 

Estado. A Sociedade sustentavel e aquela que persiste e se desenvolve. 0 conceito 

de sustentabilidade pode ser entendido como a busca do equilfbrio dinamico entre 

tres ordens de fatores: os economicos, os sociais e os ambientais". 

Conforme relat6rios oficiais de BRASIL (2007a), "a ideia de uma "agricultura 

sustentavel" revela, antes de tudo, a crescente insatisfac;ao com o status quo da 

agricultura moderna. Indica o desejo social de sistemas produtivos que 

simultaneamente, conservem os recursos naturais e fornec;am produtos mais 

saudaveis, sem comprometer os nfveis tecnol6gicos ja alcanc;ados de seguranc;a 

alimentar''. 

0 atual modelo agricola traz implicac;oes de ordem social, economica, 

tecnol6gica e ambiental. 
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Segundo pesquisa publicada por D'ASSUMPCAO: 

Modernizagao da agricultura, diz respeito ao modelo econ6mico implementado junto ao setor 
da agricultura brasileira, correspondente a um conjunto de medidas de natureza polftico
administrativa, que privilegiaram e estimularam praticas agrlcolas demandadoras de capital 
financeiro, maquinario, e grande consume de insumos para a produgao monocultura de 
produtos de exportagao, desenvolvidos nas decadas de 70 e 80, e que tem apresentado como 
efeitos colaterais: dispensa da mao-de-obra do trabalhador rural; desaparecimento de 
pequenas propriedades rurais; concentragao fundiaria; dependencia do mercado externo; 
exodo rural; seqi.ielas ambientais; conflito direto com os objetivos e princlpios da Questao 
Agraria. (D'ASSUMPCAO, 1996, p.142). 

De acordo com GUIVANT (1992, p.4), "A transformagao da agricultura 

moderna na diregao de uma agricultura sustentavel envolve uma complexa rede de 

problemas tanto no plano das macroestruturas como dos pr6prios agricultores". 

0 processo de mudanc;a do manejo convencional para organico e conhecido por 
conversao. Segundo as normas brasileiras, para que um produto receba a 
denominac;ao de organico, devera ser proveniente de um sistema em que tenham sido 
aplicados os principios estabelecidos pelas normas organicas por um perfodo variavel 
de acordo com a utilizac;ao anterior da unidade de produc;ao e a situac;ao ecol6gica 
atual, mediante as analises e a avaliac;ao das respectivas instituic;6es certificadoras. 
(DAROLD, 2002, p.133). 

2.2.2. Valor Economico das Principais Hortaligas Cultivadas na RMC 

Apresenta-se a seguir as tres principais hortaligas em importancia cultivadas 

na RMC, expressadas por meio do Valor Bruto da Produgao - VBP, area e 

produgao total. 

Conforme relat6rios oficiais de SEAB (2006a, p.5), "o Valor Bruto da 

Produgao Agropecuaria Paranaense- VBP representa toda receita bruta gerada na 

Agropecuaria, ou seja, o resultado da multiplicagao do prego dos produtos pela 

respectiva quantidade produzida. A cota parte do ICMs, vinte e cinco (25%) 

referente a produgao agropecuaria, e repassada aos municfpios de acordo com a 

composigao do lndice de participagao apurados". 
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a) Couve-Fior 

Conforme relat6rios oficiais de SEAB8 (2007, p.65), "a produgao de couve-flor 

na RMC e responsavel por uma produgao de aproximadamente 52 mil toneladas, 

em uma area de 1.832 ha e urn Valor Bruto da Produgao -'- VBP em torno de R$ 94 

milh6es, representando 63% do VBP estadual. A produgao de couve-flor organica 

apresenta urn VBP em torno de R$ 2 milh6es, com uma produgao total de 401 

toneladas em uma area de 38 ha. 

b) Cenoura 

De acordo com relat6rios oficiais, SEAB8 (2007, p.65), "a produgao de 

cenoura na RMC compreende uma produgao de aproximadamente de 25 mil 

toneladas, em uma area de 1.078 ha e urn Valor Bruto da Produgao em torno de R$ 

29 milh6es, representando 47% do VBP estadual. A produgao de cenoura organica 

apresenta urn VBP em torno de R$ 130 mil, com uma produgao total de 3.581 

toneladas em uma area de 1 . 78 ha". 

c) Tomate 

De acordo com relat6rio oficiai da SEAB8 (2007, p.65), "a produgao de tomate 

na RMC apresenta uma importancia. econ6mica significativa, responsavel por uma 

produgao de aproximadamente 26 mil toneladas, em uma area de 517,0 ha, e urn 

Valor Bruto da Produgao- VBP em torno de R$ 18 milh6es, representando 14% do 

VBP estadual, e uma produgao organica de tomate de 269,7 toneladas". 

2.2.3. Efeito Climatico Sabre a Produgao de Tomate 

0 tomateiro e uma hortaliga de larga adaptagao climatica. Fatores climaticos, 

temperatura, umidade do solo, umidade atmosferica e o fotoperiodo influenciam na 
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produc;ao e desenvolvimento da cultura. 

De acordo com ALVARENGA (2004, p. 33), "a temperatura 6tima para 

germinac;ao das sementes do tomateiro situa-se na faixa de 15 a 25°C, levando-se, 

nessas condic;oes, cerca de 6 a 14 dias para que ocorra a emergencia da plantula. 

Em condic;oes de temperatura abaixo que 8°C, a maioria dos trabalhos indica que 

nao ocorre a germinac;ao das sementes, o mesmo ocorrendo em temperaturas 

superiores a 40 °C". 

Conforme relates da EMBRAPA HORTALI<;AS (2007), sobre cultivo de 

tomates para industrializac;ao, "em temperaturas medias superiores a 28°C, 

formam-se frutos com colorac;ao amarelada em razao da reduc;ao da sfntese de 

licopeno (responsavel pela colorac;ao vermelha tfpica dos frutos) e aumenta a 

concentrac;ao de caroteno (pigmento que confere colorac;ao amarelada a polpa). As 

temperaturas noturnas pr6ximas a 32°C causam abortamento de flares, mau 

desenvolvimento dos frutos e formac;ao de frutos ocos. A produc;ao de p61en e 

afetada tanto por temperaturas altas (>1 ooc)". 

Outre fator importante e a Umidade do Solo, segundo ALVARENGA (2004, 

p.35), "na fase de germinac;ao, as sementes do tomateiro sao pouco exigentes em 

umidade; basta o teor de umidade estar urn pouco acima do ponte de murcha 

permanente para ocorrer a germinac;ao. Entretanto, nas fases de desenvolvimento e 

produc;ao, 0 tomateiro e bastante exigente em agua". 

Altos Indices pluviometricos e alta umidade relativa favorecem a ocorrencia 

de doenc;as, exigindo constantes pulverizac;oes de agrot6xicos. Segundo a 

EMBRAPA HORTALI<;AS (2007), "o excesso de chuva ou de aplicac;ao de agua por 
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irrigagao prejudica tambem a qualidade dos frutos, par causa da redugao do tear de 

s61idos soluveis (0 8rix) e do aumento de fungos na polpa. Em solos mal drenados, 

pode ocorrer acumulo de umidade, com limitagao de crescimento radicular, 

tornando as plantas menos eficientes na absorgao de nutrientes e mais suscetfveis 

as varia goes da umidade do solo". 

A umidade relativa do are urn fator importante sabre o desenvolvimento e 

produgao do tomateiro. Estudos de ALVARENGA (2004, p. 35), "em regi6es de alta 

umidade relativa ocorre a formagao de orvalho, favorecendo a multiplicagao de 

fungos e bacterias, e contribuindo, portanto, para a disseminagao de doengas". 

Na condugao de experimentos a EMBRAPA HORTALI<;AS (2007), 

recomenda que, "par ocasiao da escolha da area, devem-se evitar locais de 

baixadas e vales, onde geralmente e menor a circulagao do ar e, portanto, maior o 

perfodo de permanencia do orvalho nas plantas, especialmente nas partes mais 

sombreadas". 

Relatos de ALVARENGA (2004, p. 35), apontam que "a baixa intensidade 

luminosa pode reduzir a produtividade, e com relagao a composigao dos frutos, a 

alta intensidade luminosa contribui para au menta o tear de Vitam ina C". 

A EMBRAPA HORTALI<;AS (2007) afirma que, "o tomateiro nao responde 

significativamente ao fotoperfodo, desenvolvendo-se bern tanto em condig6es de 

dias curtos quanta de dias longos. 0 fotoperfodo exerce pouca influencia no 

florescimento de L. esculentum. Entretanto, algumas especies silvestres s6 

florescem em dias curtos". 
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2.2.4. Principais Aspectos de Clima e Solo da RMC 

Algumas condicionantes como clima, solo, hidrografia e o aproveitamento do 

espac;o regional estao demonstrados serao demonstrados seguir. 

Estudos de DAROLD demonstram que a RMC: 

A regiao metropolitana de Curitiba situa-se no primeiro planalto paranaense, e a maior parte da 
regiao apresenta clima temperado (Cfb de Koppen), com temperatura media anual de 16,5 °C. 
A porgao sui da RMC coincide com a area agroecol6gica mais produtiva; e temperada e sempre 
umida. Nesta porgao da regiao ocorrem em media de 10 a 20 geadas por ano. A porgao norte 
da RMC, envolvendo parte dos municipios de Cerro Azul, Adrian6polis, Rio Branco do Sui, 
Bocaiuva do Sui e Campina Grande do Sui, verifica-se a ocorrencia de outro tipo climatico (Af 
de Koppen), considerado tropical superumido com temperatura media em todos os meses 
superior a 18 °C e, praticamente, isento de geadas. A presenga de diferentes tipos climaticos 
torna-se urn fator diferencial de extrema importancia como estrategia de diversificagao dos 
sistemas de produgao. (DAROLD, 2004, p.1 06) 

A precipitac;ao pluviometrica anual regional, a partir de levantamento do 

IAPAR (2000), "tem-se uma media anual que se situa na faixa entre 1.200 e 1.600 

mm, e existe um decrescimo de pluviosidade para o norte da regiao e seu 

crescimento para o sui, refletindo os efeitos da orografia (montanhas) e 

meridionalidade". 

As caracteristicas mais marcantes dos solos do territ6rio metropolitano de Curitiba sao a baixa 
fertilidade natural e os altos teores de aluminio. Os solos da porgao norte sao 
predominantemente rasos, aparecendo os termos lit61icos e os afloramentos rochosos. Sabre a 
porgao sui do planalto predominam solos mais desenvolvidos e com maior fertilidade natural. 
Atualmente, alem das form as de uso efetivamente antr6pico ( centros urbanos, agricultura, 
pastagens etc.), observa-se urn mosaico de formas secundarias da vegetagao nativa, com raros 
remanescentes primaries, normalmente alterados pela exploragao seletiva. (DAROLD, 2004, 
p.106). 

Em estudo de caso de DAR OLD (2004, p.1 07) "as principais formas de usa do 

solo na regiao metropolitana de Curitiba. Da superficie total da area metropolitana de 

Curitiba apenas 12,6% correspondiam em 1995 a areas agricolas e 4,2% a areas 

urbanas. A atividade agricola concentra-se predominantemente no sui da regiao nos 

municipios de Mandirituba, Araucaria, Contenda, Sao Jose dos Pinhais, Campo 

Largo, Quitandinha e Tijucas do Sui". 
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Devido as suas peculiaridades, esta atividade e mal planejada e altamente 

poluidora, pais os solos sao manejados constantemente e demandam uma alta 

quantidade de insumos qufmicos, poluindo c6rregos , mananciais e causando serios 

problemas de intoxicagao aos agricultores e muitas vezes aos consumidores. 

De acordo com KHATOUNIAN: 

As plantas das alturas secas, como a batatinha eo tomate, tambem podem dar boas safras no 
inverno seco dos planaltos do Centro-sui , desde que livres de geadas, 0 tomate, ao contrario 
do que se costuma dizer, nao e uma cultura especialmente visada por pragas e doen~as , como 
se tivesse uma natureza fraca ou maldi~ao divina. E apenas uma planta endemica das 
montanhas e planaltos frescos e secos. Seu cultivo for~ado sob elevada umidade relativa do ar 
e seu emprego corrente como hortali~a ao Iongo de todo o ano sao filhos da era dos venenos 
agrfcolas. Antes dela, o tomate era mais uma dentre as diversas horta li~as que se sucediam ao 
Iongo do ano, da qual saborosos molhos podiam ser preparados e conservados pra tempero ao 
Iongo do ano. (KHATOUNIAN, 2001 , p.120). 

As principais form as de usa do solo da RMC estao demonstradas na figura 1: 

FIGURA 1 - VALORES PERCENTUAIS DAS PRINCIPAlS FORMAS DE USO DO 

SOLO NA RMC 

Mata Natural 
19.1% 

Reflorestamento 
13.9% 

Agricultura 
12.8% 

Proteyao Ambiental 
37.6% 

Area Urbana 
4.2% 

Pas tag em 
12.4% 

FONTE: Elaborado a partir de THEODOROVICZ (1 994) e EMATER (1995) e extraido de DAROLD (2004, p.1 07). 
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Segundo DAR OLD (2004, 1 07), a rigor, como mostra a figura 1, "cerca de 

56% do espa<;o regional e considerado como area natural de prote<;ao, formado par 

areas de interesse e protegao ambiental (area de mananciais, parques, areas de 

prote<;ao, reservas ecol6gicas) e mata natural. Sabre parte destas areas, sobretudo 

na regiao dos mananciais, existe urn grande numero de pequenos agricultores 

produzindo basicamente hortali<;as de forma convencional, o que imp6e a 

necessidade de estrategias de preservac;ao dos recursos naturais". 

2.2.5. Mananciais Hfdricos e os lmpactos ao Meio Ambiente 

Em torno de 60% do espac;o regional da RMC e considerado como areas de 

mananciais hfdricos para o abastecimento publico. Da mesma forma, em torno de 

60 a 70% do que e produzido na RMC, esta ou estara em areas de protec;ao 

ambiental (APA's). 

As areas de interesse e de protec;ao especial de Mananciais de 

Abastecimento Publico da RMC, e conforme legislac;ao (Decreta Estadual n° 

6390/2006) "as areas de Protec;ao tern como finalidade controlar o usa e a 

ocupac;ao do solo de forma a garantir condic;oes de qualidade da agua compatfveis 

com o abastecimento publico. As Areas de Protec;ao compreendem a Bacia do Rio 

Ribeira, a Bacia do Media lguac;u, Bacia do Alto lguac;u, Bacia Litoranea e Aquffero 

Karst". 

A RMC apresenta uma populac;ao expressiva, uma riqueza em agua, par 

isso, torna-se necessaria o estabelecimento de ac;oes tecnicas e tecnologias que 

visem a conversao do atual modelo de agricultura "poluente", para urn modelo mais 

"limpo", sustentavel, economico e mais justa para a sociedade. 
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Conforme relat6rio da SANEPAR (2005, p.3), "o inevitavel avango das as 

areas urbanizadas no sentido das bacias dos mananciais torna extremamente ardua 

a tarefa dos administradores publicos em evitar a degradagao da qualidade de suas 

aguas, principalmente nos reservat6rios de acumulagao, que tendem a ficar 

eutrofizados". 

A partir dos estudos de BITTENCOURT e GOBBI (2006. p.596), no meio 

rural, "o desenvolvimento das atividades agropecuarias tambem causa a 

degradagao dos recursos hfdricos, quer seja pelo desmatamento, pelo uso 

inadequado da agua na irrigagao, quer pelo carreamento, por meio da erosao, de 

agrot6xicos e de fertilizantes ate os corpos d'agua. Tais formas de poluigao pontuais 

e difusas acarretam a degradagao de ecossistemas, alem de prejufzos a qualidade 

das aguas a ao abastecimento publico". 

2.2.6. Efeito das Pragas no Cultivo do Tomate 

ALVARENGA, VALE e ZAMBOLIN (2004, p.217), nos estudos sabre Manejo 

lntegrado das Doengas do Tomateiro afirma que "As doengas do tomateiro sao 

responsaveis por significativas perdas na produgao. Para evitar essas perdas, os 

produtores adotam medidas de controle que, na maioria das vezes, resumem-se ao 

uso de produtos qufmicos. As doengas sao abordadas separadamente, segundo o 

tipo de agente causal, principalmente fungos, bacterias, nemat6ides e virus, alem 

das doengas fisiol6gicas". 

Estudos de CARVALHO e SILVA (2004, p.311), destacam que "a cultura do 

tomateiro e uma das mais atacadas por insetos-praga, sendo a infestagao intensa e 

podendo ocorrer durante todo o ciclo dessa cultura, desde a sementeira ate a 
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col he ita dos frutos. Mesmo em ambientes protegidos ( casas-de-vegetagao ), os 

ataques podem causar danos consideraveis, dependendo da intensidade". 

Estudos de EMBRAPA HORTALIQAS, (2007), mostram que "as plantas 

daninhas interferem diretamente no desenvolvimento do tomateiro, competindo por 

agua, nutrientes, luz e liberando substancias aleloqufmicas que afetam a 

germinagao e o crescimento do tomateiro. lndiretamente, as plantas daninhas 

interferem como hospedeiras de urn numero grande de pragas e de pat6genos que 

atacam o tomateiro". 

2.2.7. Uso dos Agrot6xicos e Suas Consequencias 

Nesta parte aborda-se o uso de agrot6xico; insumo utilizado no controle de 

pragas na produgao agricola; os principais produtos utilizados na cultura do tomate; 

as implicagoes nas intoxicag6es pelo uso de agrot6xicos; e o efeito nos 

consumidores e ao meio ambiente. 

A exposigao ocupacional aos agrot6xicos insere o Brasil entre os maiores 

consumidores mundiais destes produtos. Segundo pesquisa publicada por 

LEVIGARD e ROSEMBERG. 

0 problema da exposic;ao ocupacional aos agrot6xicos adquire uma dimensao de forte impacto 
no que diz respeito a Saude Publica, uma vez que o Brasil situa-se entre os maiores 
consumidores mundiais destes produtos, o maior da America Latina. Com um vasto mercado 
de agrot6xicos, que compreende aproximadamente trezentos princfpios ativos aplicados em 
duas mil formulas diferentes, o Brasil tornou-se um importante p61o de aplicac;ao da nova 
dinamica de produc;ao agricola, conhecida como Revoluc;ao Verde. Do montante dessas 
substancias qufmicas, somente 10% foram efetivamente submetidas a uma avaliac;ao completa 
de riscos e 38% jamais sofreram qualquer avaliac;ao. (LEVIGARD e ROSEMBERG, 2004, p. 
10). 
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Mas o que vem a ser agrot6xico? Conforme relat6rios oficiais de BRASIL 

(2002b, Dec. Fed. n° 4074/04), que regulamenta a Lei Federal n° 7802, entende-se 

par: 

Agrot6xicos e afins, produtos e agentes de processos ffsicos, qu1m1cos ou biol6gicos, 
destinados ao usa nos setores de produ<;ao, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrfcolas, nas pastagens, na produ<;ao de florestas, nativas ou plantadas, e de outros 
ecossistemas e de ambientes urbanos, hfdricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composi<;ao da flora ou da fauna, a fim de preserva-las da a<;ao danosa de seres vivos 
considerados nocivos, bem como as substancias e produtos enipregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. (Decreta Federal n° 4074/04, art. 1°, 
2004). 

a) Aspectos dos Agrot6xicos par Marca Comercial, Utilizados na Cultura do 

To mate 

a.1) Lorsban 480 BR 

Este produto apresenta cad astra na SEAB (2007b ), "e um inseticida do grupo 

qufmico organofosforado, de ingrediente ativo clorpirifos, classe toxicol6gica II 

(altamente t6xico), formula<;ao concentrado emocionavel, utilizado para controlar 

insetos pragas. Usa liberado para algodao, batata, cafe, cevada, citros, couve, 

feijao, fumo, ma<;a, milho, pastagens, repolho, soja, sorgo, tomate e trigo. Na 

produ<;ao de tomate visa o controle das pragas broca-pequena do fruto, broca-

pequena-do-tomateiro, larva-minadora, mosca-minadora". 

a.2) Manzate 800 

Este produto apresenta cad astra na SEAB (2007b ), "e um fungicida do grupo 

qufmico ditiocarbamanto, de ingrediente ativo mancozebe, classe toxicol6gica Ill 

(medianamente t6xico), formula<;ao p6 molhavel e utilizado para controlar fungos. 

Usa liberado para arroz, br6colis, feijao, ma<;a, manga, pimentao, tomate, trigo, etc. 

Na produ<;ao de tomate visa o controle de fungos pragas como a antracnose, 

mancha-de-cladosporium, mancha-de-stephylium, mancha-de-alternaria, pinta 
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preta, requeima, mela, septoriose, pinta-preta-pequena e pinta-preta-grande". 

b) lntoxicac;ao par Usa de Agrot6xicos 

A Organizac;ao Mundial da Saude OMS (1996, p.69), citada par Organizac;ao 

Pan-Americana da Saude (OPAS) "estima que ocorram no mundo inteiro par ana 

cerca de tres milh6es de intoxicac;6es agudas par agrot6xicos, sendo que 220 mil 

pessoas chegam a morrer e 70% das mortes acontecem nos pafses em 

desenvolvimento". 

0 usa de agrot6xicos consiste em fator essencial para o alcance de nfveis de 

produtividade na 6tica do atual modelo de produc;ao, da pesquisa e tecnologias 

existentes. A comercializac;ao e o usa intensivo dos agrot6xicos, a baixa 

escolaridade dos usuarios e de cuidados e protec;ao quando na utilizac;ao resultam 

em intoxicac;6es. 

E o que explica conforme levantamento abaixo elaborado par POLASTRO: 

No Estado do Parana, dos dados referentes ao usa de agrot6xicos igualmente apontam uma 
desanimada realidade. A Secretaria de Estado da Saude informou que no periodo de 1990 a 
1999 ocorreram 8. 768 casas de intoxicagao par agrot6xicos, destes, 913 vieram a 6bito. Em 
outro levantamento, aquele 6rgao apurou as causas das intoxicag6es, especificando que 50% 
delas decorreram do usa profissional desses produtos, 29% derivaram de suicidio e 17% 
foram acidentais. E ainda, que desse total, 78% atingiram pessoas do sexo masculino e 22% 
do sexo feminino. A faixa etaria na qual predominou o maior numero de casas de 6bito foi 
acima de 40 anos. E outro levantamento, abrangendo o periodo de 1997 a 1999 a SESA 
apurou que 90% dos 6bitos foram provocados par suicidio, 5% pelo usa profissional e 5% par 
causas. (POLASTRO, 2005, p. 2). 

0 trabalho rural e o usa dos agrot6xicos envolvem quase a totalidade das 

famflias, jovens e adultos, assim temos uma participac;ao prematura do jovem nas 

atividades agrfcolas, resultando na ocorrencia de intoxicac;6es e 6bitos em 

individuos menores de idade. 
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POLASTRO (2005. p 80), "urn estudo comparative entre Nucleos Regionais 

da Regiao Sui, Curitiba, Irati, Uniao da Vit6ria, Guarapuava, Laranjeiras do Sui e 

Paranagua, mostra 326 intoxicagoes par agrot6xicos durante periodo de 1993 a 

2000, onde 83 foram par inseticidas, 65 par herbicidas, 13 par fungicidas, 11 par 

reguladores, 25 par misturas e 129 par outros". 

De acordo com POLASTRO (2005, p. 81 ), "o N. R. Curitiba foi o que 

apresentou o maior numero de intoxicagoes (326 casas), o equivalente a 28,6% do 

total de intoxicagoes da regiao sui, enquanto que o N.R. Paranagua apresentou o 

menor percentual (3,5%)", 

Autores como COUTINHO, FREITAS e SOARES apresentam em seus 

estudos consequ€mcias na saude dos usuaries do insumo agrot6xicos como 

ferramenta no controle de pragas. 

A relac;:ao de problemas de saude com alguns indicadores de exposic;:ao a agrot6xicos onde se 
encontrou resultados de extrema correlac;:ao entre indicadores e os efeitos nocivos a saude. 
Urn incremento na utilizac;:ao de inseticidas de urn para duas aplicac;:6es por safra aumentou a 
probabilidade de problemas nos olhos em 22%. Em relac;:ao aos problemas de pele, a 
probabilidade de ocorrencia aumentou em 30% para aqueles que faziam uma aplicac;:ao por 
safra, e em 50% para aqueles que faziam duas aplicac;:6es. Ja a incidencia de problemas 
gastrointestinais mostrou-se positivamente correlacionada com a exposic;:ao a agrot6xicos, 
sendo que aumentos de uma dose de herbicida para duas e tres, elevaram a probabilidade de 
anomalias gastrointestinais em 85% a 167%, respectivamente. (COUTINHO, FREITAS e 
SOARES, 2005, p. 688). 

c) Efeito do Agrot6xico Para o Consumidor 

0 usa de agrot6xicos causa efeitos ao meio ambiente e na saude humana, e 

seus impactos podem ser a curta, media ou Iongo prazo. Segundo a pesquisa 

publicada par PORTO e SOARES. 
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0 usa de agrot6xicos gera externalidades meio ambiente e na saude humana, sendo muitos 
desses impactos no Iongo prazo ainda desconhecidos. Na saude humana existem dais tipos 
de efeitos toxicol6gicos, par meio direto, atraves da intoxicac;ao do trabalhador rural, e par via 
indireta, prejudicando a saude do consumidor quando ingere um alimento cujo nfvel residual se 
encontra em nfveis prejudiciais a saude. No primeiro caso, os efeitos sabre a saude podem ser 
agudos e cronicos. Na intoxicac;ao aguda, o dana efetivo e aparente em um perfodo de 24 
horas, enquanto na cronica o dana resulta da exposic;ao continua a doses baixas de um ou 
mais produtos. Os efeitos agudos sao mais visfveis, sendo que a intoxicac;ao apresenta 
sintomas de convuls6es, vomitos, nauseas, dentre outros, ao passo que o cronico pode 
aparecer semanas, anos ou decadas ap6s o perfodo de usa. Fatores como a desinformac;ao e 
o despreparo, dos sistemas de saude podem fazer com que os casas passem despercebidos, 
gerando subnotificac;ao. Estudos relacionam o usa de agrot6xicos a reduc;ao de fecundidade e 
a alguns tipos de canceres. (PORTO e SOARES, 2007, p.137). 

De acordo com ABAKERLI e ZAVATTI (2006, p. 476). "Os fatores capazes 

de afetar os nfveis de resfduos terminais de agrot6xicos podem ser resumidos em 

tres categorias: uma relacionada as tecnicas de aplicac;ao, tais como numero de 

aplicac;6es, tipos de equipamentos utilizados na aplicac;ao e perfodo de carencia; a 

segunda, a fatores ambientais, e a terceira, as caracterfsticas moleculares dos 

princfpios ativos". 

A polftica publica deve atender a seguranc;a alimentar, preservar possfveis 

danos a saude da populac;ao e incrementar ac;6es que avaliem continuamente os 

nfveis de resfduos de agrot6xicos nos alimentos. 

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saude do Parana: 

0 Programa de Analise de Resfduos de Agrot6xicos em Alimentos - PARA, no Estado do 
Parana, coletou e analisou, no perfodo de junho de 2001 a junho de 2002, um total de 407 
amostras de nove diferentes tipos de hortalic;as e frutas oriundas da produc;ao agricola 
paranaense e de outros estados da federac;ao. Do total de 407 amostras analisadas no 
perfodo, 225 (55,3%) apresentaram resfduos de agrot6xicos em algum grau. Chama a atenc;ao 
os resultados encontrados para o tomate, mac;a e morango, que se mostraram positivos para a 
presenc;a de resfduos de agrot6xicos em mais de 90% das amostras. Do total de 225 amostras 
cujos resultados foram positivos quanta a presenc;a de resfduos de agrot6xicos, 118 
apresentaram alguma irregularidade: 65 (55%) acusaram a presenc;a de resfduos de 
agrot6xicos nao autorizados para a cultura, incluindo agrot6xicos que deveriam ser proibidos 
no Brasil como o dicofol e o endossulfan (par se tratarem de substancias t6xicas do grupo 
qufmico dos organoclorados, conforme classificac;ao da IUPAC- lnternation Union of Pure and 
Applied Chemistry) e 53 (45%) amostras com limites de resfduos acima dos valores permitidos 
pela legislac;ao vigente. (SESA, 2003, p. 6 ). 
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d) Efeito do Agrot6xico Para o Meio Ambiente 

A agropecuaria e de grande importancia para a sociedade desde a oferta de 

alimentos, a gera<;ao de empregos, a fixa<;ao do homem do campo, mas interfere 

nos recursos naturais provocando impactos ambientais negatives, sendo 

considerada uma atividade potencialmente degradadora e/ou poluidora do meio 

ambiente. 

A produ<;ao na Horticultura da RMC utiliza agrot6xicos no centrale de pragas, 

com a possibilidade contamina<;ao do meio ambiente (solo, agua ear) e intoxica<;ao 

de produtores rurais e consumidores. 

Os estudos de AGRA e SANTOS fazem referencia ao usa de agrot6xicos e 

consequencias. 

0 uso excessivo de agrot6xicos levou a contaminagao dos recursos hidricos do pais e 
principalmente, a contaminagao do homem, que aplica os agrot6xicos e que ingere os 
alimentos contaminados. 0 uso intensivo e inadequado de agrot6xicos ainda trouxe urn 
processo de resistencia de pragas, ervas infestantes e doengas, ate 1958, eram conhecidas 
193 pragas no Brasil; em 1976, o numero total de pragas conhecidas na agricultura era 593. 
(AGRA e SANTOS, 2006). 

Os agrot6xicos agem no meio ambiente, causando prejufzos e altera<;6es no 

solo, agua, plantas e insetos, conforme pesquisas publicadas par SOARES e 

PORTO: 
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Quanta ao meio ambiente, os agrot6xicos agem de duas maneiras: acumula-se na biota e 
contaminam agua e o solo. A dispersao de agrot6xicos no ambiente pode causar um 
desequilfbrio ecol6gico na interagao natural entre duas ou mais especies. Alguns tipos de 
agrot6xicos como os organoclorados, ja amplamente proibidos, porem com passive ambiental 
decorrente de sua elevada persistencia se acumulam ao Iongo da cadeia alimentar por meio 
da biomagnificagao, que e o aumento do nfvel tr6fico. Alem do mais, alguns agrot6xicos, alem 
de erradicar as pragas, tambem eliminariam seus inimigos naturais, ou seja, seus predadores 
e competidores. Acrescenta-se ao caso que alguns indivfduos sao mais resistentes, o que faz 
com que, ma maior parte das vezes, as pragas nao sejam completamente dizimadas, restando 
indivfduos com gen6tipo mais forte. 0 cruzamento desses individuos em adigao por uma 
menor competigao por alimento, espago e abrigo, promove aumentos substanciais a 
populagao, fazendo com que a praga volte mais resistente e em nfveis populacionais maiores 
do que antes da aplicagao qufmica. A outra via de impacto ambiental e a contaminagao na 
agua e no solo, tendo em vista que a degradagao de aguas subterraneas e superficiais tem 
sido identificada como a principal preocupagao no que diz respeito ao impacto da agricultura 
no meio ambiente. A contaminagao de aguas superficiais e subterraneas tem um potencial 
extremamente poluente, pais se, por exemplo, o local onde foi aplicado o agrot6xico for 
proximo a um manancial hfdrico que abastega uma cidade, a qualidade dessa agua captada 
tambem devera ser comprometida. No que diz respeito a contaminagao do solo, o acumulo de 
agrot6xicos pode fragilizar e desencadear absorgao de alimentos minerais, principalmente em 
solos desnudos, concorrendo para a redugao do grau de fertilidade do mesmo. (SOARES e 
PORTO, 2007, p.137). 

2.2.8. Aspectos dos Sistemas de Produgao 

A nogao dos aspectos referentes a urn sistema de produgao agricola, o 

sistema convencional e organico serao abordados a seguir. 

a) Aspectos de urn Sistema de Produgao Agricola 

Segundo trabalho publicado par KHATOUNIAN: 

Usualmente se refere a forma como a propriedade e fisicamente estruturada (hardware) e 
conduzida (software), dadas as suas limitag6es e potencialidades, tanto as internas quanta as 
colocadas pelo meio circundante. Essa estruturagao e condugao se orientam para atender os 
objetivos dos agricultores, sabre a base natural em que assentam, considerando seu entorno 
s6cio-ecn6nomico e formagao tecnica. Embora influenciada por fatores internes, a tomada de 
decisao e centrada no agricultor/familia agricultora, de modo que sistemas de produgao muito 
diferenciados sao encontrados num mesmo sistema agrario. (KHAOTOUNIAN, 2001, p.89). 

ALTIERI (1989, p.49), "produgao agricola, alocagao de recursos, 

processamento de produtos e comercializagao dentro de uma regiao agricola. De 

qualquer modo, deve-se ter em mente que agroecossistemas sao sistemas abertos 

que recebem insumos de fora exportam produtos que podem entrar em sistemas 

externos". 
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b) Sistema Convencional 

De acordo com DAROL T (2002, p. 243), "a agricultura convencional eo tipo 

de agricultura baseado em uma serie de atuagoes tecnicas que fomentam o uso de 

agrot6xicos, a mecanizagao intensiva, a adubagao qulmica, a pratica do 

monocultivo, o uso de variedades de plantas e animais selecionadas e modificadas 

geneticamente com o fim de conseguir urn crescimento continuo e rapido da 

produtividade". 

A modernizagao da agricultura segue o modelo industrial de produgao: 

Segundo KHATOUNIAN (2002, p. 91 ), A planta, o animal, a lavoura ou a 

propriedade sao fabricas que convertem determinadas materias-primas em certos 

produtos e, desse processo, resultam tambem subprodutos e reslduos. As ciencias 

basicas envolvidas, tambem como na industria, sao a ffsica e a qulmica. 

De acordo com ALTIERI (1989, p.59), "os agroecossistemas modernos nao 

tern a habilidade de reciclar os nutrientes, conservar o solo e equilibrar as 

populagoes de pragas e doengas. 0 funcionamento do sistema, portanto, depende 

de uma continua intervengao humana. Ate as plantas selecionadas para o cultivo, 

frequentemente, nao conseguem se reproduzir sem a assistencia humana; e 

incapazes de competir com as especies invasoras sem urn controle con stante". 

c) Sistema Organico 

A atividade agricola para ser considerada como organica deve ser 

sustentavel, e estar orientada a partir de alguns princfpios como o manejo e 

conservagao de solo agricola, a promogao da biodiversidade e da qualidade da 

agua, a oferta de alimentos saudaveis sem a adigao de contaminantes e uma 
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integra<;ao entre agricultores e consumidores. 

0 conceito de um sistema organico e abordado pela Lei Federal n°. 

10.831/2003 do MAPA, que dispoe sabre Agricultura Organica: 

Considera-se sistema organico de produgao agropecuaria todo aquele em que se adotam 
tecnicas especfficas, mediante a otimizagao do usa dos recursos naturais e socioeconomicos 
disponfveis e o respeito a integridade cultural das comunidades rurais, tendo par objetivo a 
sustentabilidade economica e ecol6gica, a maximizagao dos beneffcios sociais, a minimizagao 
da dependencia de energia nao-renovavel, empregando, sempre que possfvel, metodos 
culturais, biol6gicos e mecanicos, em contraposigao ao usa de materiais sinteticos, a 
eliminagao do usa de organismos geneticamente modificados e radiag6es ionizantes, em 
qualquer fase do processo de produgao, processamento, armazenamento, distribuigao e 
comercializagao, e a protegao do meio ambiente. (BRASILd, 2003). 

DAROLT (2002, p. 244), conceitua desenvolvimento sustentavel como o 

"conjunto de a<;6es baseadas no manejo e conserva<;ao da base dos recursos 

naturais, na orienta<;ao das mudan<;as tecnol6gicas e na ado<;ao de polfticas sociais 

e economicas mais solidarias e integradoras, de tal maneira que se assegure a 

satisfa<;ao das necessidades das gera<;6es presentes e futuras". 

E segundo PASCHOAL: 

A agricultura Organica e um metoda de agricultura que visa o estabelecimento de sistemas 
agrfcolas ecologicamente equilibrados e estaveis, economicamente produtivos em grande, 
media e pequena escala, de elevada eficiencia quanta a utilizagao dos recursos naturais de 
produgao e socialmente bem estruturados, que resultem em alimentos saudaveis, de elevado 
valor nutritive e livre de resfduos t6xicos, e em outros produtos agrfcolas de qualidade 
superior, produzidos em total harmonia com a natureza e com as reais necessidades da 
humanidade. (PASCHOAL, 1994, p.191). 

2.3. CLASSIFICA<;AO NA HORTICUL TURA 

As hortali<;as sao conceituadas e separadas em ramos conforme suas 

caracterfsticas visuais, funcionais e quanta ao usa na alimenta<;ao. 
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2.3.1. Conceito de Horticultura 

Conforme conceito de WILKIPEDIA (2007), "horticultura e uma atividade 

ligada a planta<;ao de hortali<;as, que podem ser destinadas ao consume humane, 

sendo uma 6tima fonte de renda para pequenas propriedades". 

Segundo FILGUEIRA (2000, p.15), "a palavra hortali<;a refere-se ao grupo de 

plantas que apresentam, em sua maioria, as seguintes caracterfsticas: consistencia 

tenra, nao lenhosa; ciclo biol6gico curta; exigencia de tratos culturais intensives; 

cultivo em areas menores, em rela<;ao a grandes culturas; e utiliza<;ao na 

alimenta<;ao humana sem exigir previa preparo industrial". 

2.3.2 Ramos da Horticultura 

De acordo com FILGUEIRA (2000, p.16), "a horticultura se divide em 

Olericultura: hortali<;as; Fruticultura: fruteiras; Floricultura: flares; Jardinocultura: 

plantas ornamentais; Viveiricultura: mudas em geral; Culturas de plantas 

condimentares; Culturas de plantas medicinais; Culturas de cogumelos 

comestfveis". 

As hortali<;as podem ser reunidas, segundo as partes utilizaveis e 

comerciaveis, em tres grandes grupos, segundo FILGUEIRA. 

Hortaligas-fruto: utiliza-se os frutos ou partes deles, como as sementes, como tomate, 
melancia, quiabo, morando, feijao-vagem, etc; Hortaligas herb<keas: aquelas cujas partes 
comerciaveis e utilizaveis localizam-se acima do solo, sendo tenras e suculentas; folhas 
(alface, repolho, taioba); talos e hastes (aspargo, aipo e funcho); flores ou inflorescencias 
(couve-flor, br6colos, alcachofra); Hortaligas tuberosas: as partes utilizaveis desenvolvem-se 
dentro do solo, sendo ricas em carboidrados; rafzes (cenoura, beterraba, batata-doce, 
rabanete e mandioquinha-salsa); tuberculos (batata, cara); rizomas ((inhame); bulbos (alho e 
cebola)). (FILGUEIRA, 2000, p.23). 
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2.4.0RIGEM, ASPECTOS BOTANICOS, CUL TIVARES E GRUPOS DE TOMATE 

Relatam-se neste momento a origem, os aspectos botanicos, as cultivares e 

os grupos de tomate. 

2.4.1 Origem do Tomate 

0 tomate Lycopersicon esculentum Mil. e uma das hortalic;as mais difundidas 

no mundo ocupa Iugar de destaque na mesa do consumidor o que leva a 

promissora perspectiva para evoluc;ao da cultura, tendo em vista os constantes 

aumentos na demanda, tanto do produto da forma in natura como industrializado. 

0 tomate e uma solanacea que se incorporou ao clima temperado, e apresenta 

como centro de origem a America Central. Segundo pesquisa publicada por 

FERREIRA: 

0 tomateiro tem sua origem na parte ocidental das Americas Central e do Sui nas regi6es 
andinas do Peru, Bolfvia e Equador. Era cultivado ate uma altitude de aproximadamente 2.000 
m dos Andes. Foi levado pelos povos Incas ate a regiao do sui do Mexico, onde habitava os 
astecas, que tornou o pais o centro de domestica<;ao do tomate cultivado, em especial na 
regiao de Puebla e Vera Cruz. (FERREIRA, 2004, p. 6). 

A sua domesticac;ao ocorreu no Mexico e quando da chegada dos espanh6is 

a America, o tomate ja estava integrado a cultura asteca, sendo cultivado e 

consumido em uma ampla variedade de formas, e era conhecido como "tomatl", da 

lingua natural do Mexico naquela epoca, dando origem ao nome tomate. Os 

espanh6is e portugueses difundiram o tomate pelo mundo atraves de suas colonias 

ultramarinas. 

De acordo com ALVARENGA (2004, p.15), "A primeira referenda hist6rica da 

aceitac;ao do tomate na alimentac;ao humana foi feita em 1554, sendo que a especie 

inicialmente introduzida na ltalia era de fruto amarelo, a daf o nome Pomi d'oro ou 

mac;a dourada". 
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A introduc;ao do tomate no Brasil deve-se a imigrantes europeus, 

principalmente italianos, espanh6is e portugueses no final do SEkula XIX, sendo que 

a difusao e o incremento no consumo comec;aram a ocorrer apenas depois da 

Primeira Guerra Mundial, par volta de 1930. 

2.4.2. Aspectos Botanicos 

0 tomateiro e uma Dicotiledonea, Ordem Tubiflorae, Familia Solanaceae, Genera Lycopersicon, 
Subgenera Eu/ycopersicon e Eriopersicon. Os tomateiros que pertencem ao subgenera 
Eu/ycopersicon produzem frutos que apresentam colora9ao avermelhada quando maduros, 
enquanto os tomateiros pertencentes ao subgenera Eriopersicon apresentam frutos de cor 
verde, amarela ou esbranqui9ada. As especies de Eriopersicon sao Lycopersicon hirsutum, 
Lycopersicon peruvianum, Lycopersicon chilensis, Lycopersicon penel/ii, Lycopersicon 
cheesmanii, Lycopersicon chmielewskii e Lycopersicon parvif/orum. No subgenera 
Eulycopersicon apresenta as especies Lycopersicon pimpinel/ifolium e Lycopersicon 
esculentum, Mill, eo tomateiro cultivado comercialmente. (ALVARENGA, 2004, p.17). 

De acordo com FERREIRA (2004, p.9), "a especie Lycopersicon esculentum 

Mill., apresenta uma baga carnuda suculenta e de cor vermelha quando madura, 

com dais (bilocular) ou mais 16culos (plurilocular) podendo atingir 12 16culos. A 

parede do ovario e chamada de pericarpo que possui tres camadas: exocarpo, 

mesocarpo e endocarpo. Todos sao tecidos epidermiais, a excec;ao do mesocarpo 

que envolve o tecido placentario onde estao as sementes, as quais sao 6vulos 

fecund ados". 

Estudos de FILGUEIRA (2000, p.189), "0 tomateiro e uma solanacea 

herbacea, com caule flexfvel e incapaz de suportar o peso dos frutos e manter a 

posic;ao vertical. A forma natural lembra uma moita, com abundante ramificac;ao 

lateral, sendo profundamente modificada pela poda. Embora sendo planta perene, a 

cultura e anual: da semeadura ate a produc;ao de novas sementes, o ciclo varia de 

quatro a sete meses, incluindo-se 1-3 meses de colheita". 
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De acordo com ALVARENGA (2004, p.19), "o tomateiro apresenta 

basicamente dais habitos de crescimento distintos: crescimento indeterminado e 

crescimento determinado. 0 caule ou ramo cresce mais que as ramificag6es 

laterais, apresentando dominancia apical, para plantas com habitos de crescimento 

indeterminando. 0 habito de crescimento determinado e caracterizado pela 

aus€mcia de crescimento a pica". 

Para FILGUEIRA (2000, p.189), "0 habito determinado ocorre para cultivares 

criadas especialmente para a cultura rasteira, com finalidade agroindustrial. As 

hastes atingem apenas 1 m, apresentando cacho de flares na ponta. Ha 

crescimento vegetative menos vigoroso, as hastes crescem mais uniformemente e a 

planta assume a forma de uma moita". 

Em estudos relatados par ALVARENGA (2004, p.21 ), "a iniciagao da floragao 

em condig6es de clima quente e alta luminosidade, para alguns cultivares, e de 45 

dias ap6s a semeadura, entretanto, na Regiao Sudeste do Brasil, ocorre 

aproximadamente em 60-70 dias". 

Para ALVARENGA (2004, p.21), "A floragao e urn processo afetado par 

varies fatores entre os quais a cultivar, temperatura, luminosidade, nutrigao mineral, 

pela relagao entre outros 6rgaos da planta, ale do efeito de reguladores de 

crescimento. A precocidade, rendimento e qualidade dos frutos de tomate sao 

evidentemente, influenciados pela diferenciagao e desenvolvimento da flor. As flares 

sao hermafroditas, conferindo a planta a autogamia, com baixa frequencia de 

fecundagao cruzada (menor que 5%), conferindo ao tomate uma baixa variabilidade, 

em fungao da homozigose da planta". 
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Relates de HAAG e MINAMI (1979, p.2), "0 fruto e carnoso, com dois ou 

mais 16culos: as sementes sao reniformes, pequenas, com pelos bem curtos. Os 

frutos podem ser vermelhos, amarelos ou cor-de-rosa, dependendo da variedade. 0 

embriao disp6e-se internamente, em espiral". 

Nos estudos apresentados por ALVARENGA (2004, p.22), "0 tempo 

necessaria para que um ovario fecundado se desenvolva em fruto maduro pode 

atingir de 7 a 9 semanas, dependendo da cultivar, da posigao do fruto na planta e 

nas condig6es ambientais. 0 crescimento final dos frutos esta relacionado 

diretamente como numero de 16culos e como numero de sementes". 

2.4.3. Cultivares de Tomate 

Pode-se definir cultivar como um conjunto de plantas cultivadas, claramente 

reconhecidas pela presenga de um ou mais caracteres (morfologico, fisio16gico, 

citol6gico etc.), caracteres que sao transmitidos aos descendentes, apresentando 

uma uniformidade quanta as caracteristicas fenotipicas. Os nomes dos cultivares 

sao expresses numa lingua moderna, e nao em latim, e devem escrever-se entre 

aspas simples. Vt. variedade. 

A cultivar e um dos componentes mais importantes do sistema de produgao e 

um dos poucos que podem ser modificados, sem alterar o custo de implantagao do 

pomar. De acordo com pesquisas publicadas por EMBRAPA HORTALI<;AS, (2007), 

"na escolha de uma cultivar, deve-se levar em consideragao algumas caracteristicas 

importantes tais como o ciclo, s61idos soluveis, viscosidade aparente ou 

consistencia, coloragao, cobertura foliar, acidez, firmeza, concentragao de 

maturagao, resistencia a doengas, retengao de pedunculo, formate e tamanho do 
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fruto". 

a) Cultivar Santa Cruz 

Relatos de ALVARENGA (2004, p.39), "Tomates cultivados no Brasil pelos 

colonos japoneses de Suzano e Magi das Cruzes, SP e por ocasiao da Segunda 

Guerra Mundial quando levados para o nucleo agricola em Santa Cruz no Estado 

do Rio de Janeiro, plantados este hfbrido natural teve 6tima aceitac;ao no mercado 

do Rio de Janeiro. 0 tomate Santa Cruz durante tres decadas sofreu selec;ao sob 

todas as situac;oes e condic;oes edafo-climaticas, resultando na cultivar Santa Cruz 

Kada, com seu peso media dobrado em relac;ao ao tomate original". 

b) Cultivar Angela 

Relatos de ALVARENGA (2004, p. 40), "a partir do cruzamento entre tomates 

Santa Cruz e to mates com resistencia ao virus Y, notadamente PI 126410, seguido 

de retrocruzamento, resultou em 1969, em uma nova linhagem denominada de 

Angela, com resistencia ao virus Y, a raga 1 Fusarium e Stemphylium, a podridao

apfcal e a rachadura dos frutos". 

Segundo ALVARENGA (2004, p. 41 ), "em 197 4, foi obtida a selec;ao Angela 

LC; em 1976, a selec;ao Angela Hiper e, finalmente, em 1978, a selec;ao Angela 

Gigante 1-5100, ja com peso media dos frutos em torno de 110-120 g, passando a 

ocupar cerca de 70% das plantac;oes de tomateiro estaqueado em todas as regi6es 

produtoras do Pals". 

c) Cultivar Santa Clara 

Para ALVARENGA (2004, p. 41 ), "a cultivar Santa Clara lanc;ada pelo 

lnstituto Agronomico de Campinas (lAC), surgiu do cruzamento entre as cultivares 
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Angela e o hfbrido F1 Duke, considerado urn 6timo material, em virtude de ser 

resistente a Verticifium e Alternaria e com 6tima aceitagao no mercado, ja com 

denominagao de lAC Santa Clara". 

d) Hfbridos F1 

Conceitua-se "F1 ", como send a a primeira geragao filial proveniente do 

acasalamento de progenitores homozig6ticos. 

SCHULTZ (1958, p. 165), "os processes de hibridagao e seu dominic pelo 

homem, merce do conhecimento das leis que regulam a hereditariedade, muito tern 

contribuido para aumentar e moldar as safras na agricultura, floricultura, silvicultura, 

fruticultura, etc". 

De acordo com ALVARENGA (2004, p. 42), "a hibridagao e urn processo pelo 

qual se originam recombinagoes genicas, entre as quais algumas podem ser 

altamente favoraveis. Assim, possa entao ser obtido cultivares agronomicamente 

superiores". 

Segundo ALVARENGA (2004, p. 42), "as primeiros hibridos F1 de to mate 

foram langados comercialmente em 1988 pela antiga Agroflora, atualmente "Sakata 

Seed Sudamerica Ltd a", a partir de entao, centenas de cultivares hibridas tern sido 

oferecida anualmente aos tomaticultores pelas varias empresas produtoras de 

sementes sediadas no Brasil". 

e) Tomate Longa-Vida 

De acordo com DELLA VECCHIA e KOCH (2000, p.3 e 4) "a expressao 

"tomates longa vida" tern sido utilizada no Brasil para descrever a caracteristica de 

maior conservagao p6s-colheita dos frutos produzidos par algumas cultivares 
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especfficas de tomateiro (cultivares longa vida)". 

Segundo ALVARENGA (2004, p.43), "comparativamente, os frutos de 

tomateiros tradicionais possuem uma vida bem curta ap6s colheita, sendo que a 

demora para o infcio da deterioragao de frutos longa-vida se traduz em frutos mais 

firmes ( sem amolecimento ), por um perfodo de tempo mais prolongado ap6s a 

colheita". 

Para ALVARENGA, (2004, p.45), "Desde a sua introdugao no mercado 

brasileiro, em 1988, o tomate longa vida tem aumentado a sua participagao no 

mercado para consumo in natura. Estima-se que hoje eles ja representem cerca de 

70% do mercado para o produto. Devido a maior flexibilidade oferecida ao produtor 

na hora da colheita, menor perda nas operag6es de embalagem e transporte dos 

frutos e menor perda na comercializagao dos frutos no varejo, o tomate longa vida 

conquistou definitivamente seu espago no me rca do brasileiro". 

2.4.4. Grupos de Tomate 

Apresenta-se a seguir uma abordagem dos grupos de tomate, suas 

caracterfsticas sensoriais como sabor, formato, tamanho, gosto e firmeza. 

a) Grupo Santa Cruz 

Sao frutos que apresentam uma grande demanda comercial, sendo muito 

conhecidos e com sabor ligeiramente mais acido. De acordo com ALVARENGA 

(2004, p.46), "As caracterfsticas dos tomates do grupo Santa Cruz se traduzem em 

frutos destinados ao consumo in natura; com poucos gen6tipos de crescimento 

determinado, langados mais recentemente; frutos oblongos, com diametro 

transversal menor que o diametro longitudinal; bi ou triloculares; resistentes ao 
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trans porte e peso media do fruto variam de 80 a 220 gramas". 

Segundo FERREIRA (2004, p.11 ), "o tomateiro da variedade Santa Cruz e 

uma planta de habito de crescimento indeterminado e a haste principal ultrapassa 

dais metros de altura em culturas tutoradas e podadas, conduzidas no campo. Nao 

e urn tomate indicado para o cultivo em estufa, em razao da sua alta rusticidade e 

me nor cota<;ao comercial em rela<;ao ao do grupo salad a ou caqui". 

b) Grupo Salada ou Caqui 

0 tomate-salada e tambem chamado de tomate-caqui, tomate-ma<;a ou 

tomatao, e quanta ao sabor, a maioria das cultivares e hfbridos apresenta os frutos 

menos acidos que os tomates do grupo Santa Cruz. 

Para ALVARENGA (2004, p.48), "este grupo pode apresentar plantas com 

habito indeterminado ou determinado; os frutos sao pluriloculares, com quatro ou 

mais 16culos; apresentam formate globular achatado, com diametro transversal 

maior que o diametro longitudinal; os frutos sao graudos, com peso unitario acima 

de 250 g, podendo chegar ate 500 g, com colora<;ao vermelha ou rosada". 

c) Grupo Saladinha 

De acordo com ALVARENGA (2004, p. 50), "os frutos do Grupo Saladinha, 

tern formate globular achatado, sao pluriloculares, cores vermelhas intensas, peso 

entre 150 e 250 g com habito de crescimento indeterminado ou determinado. 

Portanto, tern as mesmas caracterfsticas do grupo Salada, deferindo apenas do 

tamanho do fruto". 
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d) Grupo Saladete ou Italiano 

De acordo com ALVARENGA (2004. p. 53), "os frutos sao compridos 

(geralmente de 7 a 10 em) e com diametro reduzido (geralmente de 3 a 5 em), as 

vezes, pontiagudos. A semelhan9a do tomate para industria, o tomate-italiano tem 

polpa espessa, com colora9ao vermelha intensa, sendo muito firmes e saborosos". 

e) Grupo Cereja 

De acordo com AL VARENJA (2004, p. 55), "as variedades deste grupo 

possuem frutos pequenos (<30 g), apresentando pencas com 12 a 18 ou mais 

frutos. Este tipo de tomate tem apresentado uma demanda crescente ultimamente, 

sendo utilizado na ornamenta9ao de pratos e couvert, bem como em restaurantes". 

2.5. PADRAO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO TOMATE 

A competi9ao e as exigencias do consumidor em um marcado competitive e 

globalizado resultam a necessidade em fornecer alimentos de elevado padrao, com 

melhor aparencia e valor nutricional. Os aspectos como a classifica9ao em grupos e 

subgrupos, classe ou calibre, tipos, graus, sele9ao, categoria, serao abordados a 

seguir. 

De acordo com FERREIRA (2004, p.15), destacou que "a ciencia dos 

alimentos, a qualidade e composta pelas caracterfsticas que diferenciam unidades 

individuais de um produto, sento significante a determina9ao do grau de 

aceitabilidade pelo consumidor''. 

ALVARENGA (2004, p.369), que "a manuten9ao da qualidade hoje depende, 

em grande parte, dos cuidados na colheita, classifica9ao e embalagem dos 
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produtos. 0 ponto de colheita e fundamental para a qualidade, devendo-se evitar 

colheita de frutos imaturos, bern como o estagio avangado de maturagao". 

FERREIRA (2004, p.15), evidencia que "0 conceito de qualidade do tomate 

de mesa (Lycopersicon escu/entum Mill.), se refere aqueles atributos que o 

consumidor consciente ou inconscientemente estima que produto deva possuir. 0 

conceito de qualidade e aplicado ao consumidor, mas tambem a todos que 

participam da cadeia produtiva, isto e, desce o cultivo ate o consume". 

Conforme relat6rio oficial, BRASIL (1995c, Portaria n°. 553/95 do MAPA), 

"que tern par objetivo definir as caracterlsticas de identidade, acondicionamento, 

embalagem e apresentagao do to mate destinado ao consume "in natura", a ser 

comercializado entre os Parses membros do MERCOSUL, bern como no mercado 

interne, classifica o tomate em grupos, subgrupos, classes ou calibres, tipos au grau 

de selegao ou categorias". 

2.5.1. Classificagao em Grupos 

0 formate do fruto, 0 tomate sera classificado em 02 (dais) grupos: oblongo 

quando o diametro longitudinal for maior que o transversal e redondo quando o 

diametro longitudinal for menor ou igual ao transversal, BRASIL (1995c, Portaria n°. 

553 do MAPA). 

De acordo com FERREIRA (2002, p.17), "a forma do tomate esta relaciona 

ao grupo a que pertence a cultivar, isto e, cultivares do grupo Santa Cruz 

apresentam frutos de formate oblongo ou alongado, bilocular ou trilocular enquanto 

que do grupo salada au caqui que possuem formate redondo, globose ou achatado 

sao tipicamente pluriloculares". 
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2.5.2. Classifica<;ao em Subgrupos 

Segundo FERREIRA (2002, p.20), "outro fator de qualidade do tomate e o 

estado fisiol6gico, que esta relacionado ao estadio de matura<;ao do fruto. Durante a 

matura<;ao do tomate se produzem mudan<;as fisiol6gicas e bioquimicas que 

induzem a mudan<;a de cor, sabor, textura e aroma, definindo o momenta da 

colheita". 

Para ALVARENGA (2004, p.373), "A determina<;ao do ponto de colheita do 

tomate para a mesa depende, de maneira geral, da distancia entre o local de 

produ<;ao ate o mercado atacadista e ou varejista, e do tempo que o fruto demanda 

desde o comerciante ate chegar ao consumidor. Todavia, estudos tem demonstrado 

que o tomate colhido maduro tem sabor e aroma superior ao tomate colhido em 

estadios de amadurecimento anterior''. 

Relat6rio oficial de BRASIL (1995c, Portaria n°. 553/95 do MAPA), "colora<;ao 

do fruto, em fun<;ao de seu estagio de matura<;ao, o tomate sera classificado em 05 

(cinco) subgrupos: verde maduro, quando se evidencia o inicio de amarelecimento 

na regiao apical do fruto; pintado (de vez): quando as cores amarelo, rosa ou 

vermelho encontram-se entre 10 ( dez) e 30 (trinta) por cento da superficie do fruto; 

rosado: quando 30% a 60% do fruto encontra-se vermelho; vermelho: quanta o fruto 

apresenta entre 60 a 90% da sua superficie vermelha; e vermelho maduro: quando 

mais de 90% da superficie do fruto encontra-se vermelha". 

2.5.3. Defini<;ao da Classe ou Calibre 

Segundo FERREIRA (2002, p.18), "0 tamanho do fruto esta relacionado 

entre outros fatores a quantidade de agua utilizada na rega que determinara a maior 
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ou menor concentrac;ao de componentes soluveis. Alto fndice pluviometrico 

desencadeia uma produc;ao de tomates de grande tamanho, porem com menor 

conteudo de nutrientes e de sabor menos acentuado. Os atributos e altura dos 

frutos do tomateiro tambem variam em func;ao da cultivar". 

Relat6rio oficialde BRASIL (1995c, Portaria n°. 553/95 do MAPA), "de acordo 

com o maior diametro transversal do fruto, o "tomate oblongo" sera classificado em 

3 (tres) classes: grande: maior que 60 mm, medio: maior que 50 ate 60 mm; e 

pequeno: maior que 40 ate 50 mm". 

0 "tomate redondo" com excec;ao do Lycopersicon esculentum, variedade 

ceraciforme (cereja), de acordo como maior diametro transversal do fruto, (BRASIL, 

1995, Portaria n° 553/95 do MAPA), sera classificado em 04 (quatro) classes: 

Gigante: maior que 100 mm; Grande: maior que 80 ate 100 mm; Medio: maior que 

65 ate 80 mm; e Pequeno: Maior que 50 ate 65 mm. 

2.5.4. Tipos ou Graus de Selec;ao ou Categorias 

De acordo com os Indices de ocorrencia de defeitos na amostra, o tomate 

sera classificado nos tipos ou categorias estabelecidos, conforme determina o 

relat6rio oficial de BRASIL, (1995c, Portaria n°. 553/95 do MAPA). Entende-se por 

defeito itens como podridao, fruto passado, dano por geada, podridao apical, 

queimado pelo sol. 

Estudos de FERREIRA (2002, p.23), "afirmam que os defeitos encontrados 

no tomate de mesa podem ser de origem fisiol6gica, entomol6gica, patol6gica e 

mecanica". 0 total de defeitos graves e leves leva o fruto a urn determinado tipo 

enquadrado como "extra, categoria I ou especial ou selecionado, categoria II ou 
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co mercia I". 

FERREIRA (2002, p. 23), "a presen<;a de defeitos ou danos do tomate reduz 

o potencial de comercializa<;ao, embora, em alguns casos, nao haja redu<;ao do 

valor nutritive da qualidade comestrvel do produto. A deprecia<;ao da qualidade 

devido a deteriora<;ao pode ser causada por amassamentos, cortes e podrid6es, 

que levam ao descarte do produto proporcionando o aumento da perda e 

desperdfcio". 

2.6. PRINCIPAlS MERCADOS CONSUMIDORES DE TOMATE PRODUZIDO NA 

RMC 

De acordo com informa<;6es da CEASA (2007), "em torno de quatro mil 

toneladas produzidas na RMC sao comercializadas na Centrais de Abastecimento 

do Parana S/A (CEASA), correspondendo a 15% do total produzido na RMC". 

Em pesquisa realizada pelo Governo do Estado do Parana, SEAB (2001 c, 

p.1 09,), "o tomate e a segunda hortali<;a in natura em habito de consume no Estado; 

88,7% das famflias consomem este fruto; com urn con sumo per capita/mes de 

0,833 kg; urn potencial ffsico do produto de consume per/capita mes de 

aproximadamente oito milh6es de kg; urn potencial financeiro do produto de R$ 6,5 

milh6es; enos pontes de venda 65,9% apresenta origem do Parana". 

A mesma pesquisa da SEAB (2001 c, p.1 01 ), "para molhos e condimentos 

com tomate apresenta "como habito de consume de 81,7% das famflias; com 

potencial ffsico do produto de aproximadamente dois milh6es de kg e urn consume 

per capita/mes de 0,231 kg". 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

0 trabalho foi fundamentado na tecnica da pesquisa bibliografica e/ou 

documental, na visita a agricultores de tomate para aplicagao de questionario. 

Foi realizada pesquisa de campo par meio de aplicagao de questionarios em 

um perfodo de tres semanas, com o objetivo de levantar dados sabre o numero de 

aplicag6es de agrot6xicos na produgao de tomate na safra, RMC, Parana, 

amostrando-se no total, quinze (15) agricultores de tomate dos municfpios de 

Almirante Tamandare, Colombo e Sao Jose dos Pinhais, no universe de 418 

agricultores. 

As perguntas elaboradas foram no sentindo apresentar um estudo 

explorat6rio com o objetivo de levantar dados para identificar a formagao do 

proprietario, quantificar o usa de agrot6xicos no cultivo de tomate, o destine da 

embalagem vazia, a forma de armazenagem do produto na propriedade, o tamanho 

da propriedade, a categoria do agricultor e tipo de tomate cultivado. Os resultados 

foram tabulados e as respostas foram analisadas isoladamente, na forma de 

apresentagao par graficos e tabelas que vao dimensionar a realidade quanta ao usa 

dos agrot6xicos. 

A pesquisa foi fundamentada pelos autores Nilceu R. X. Nazarene (IAPAR) e 

Joao C. Zandona (EMATER), sendo que os criterios gerais estabelecidos para a 

escolha das propriedades foram aplicar questionarios em agricultores tradicionais no 

cultivo de tomate, residentes em localidades expressivas no cultivo de hortaligas e 

na tipificagao social dos agricultores. 
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4. CONSOLIDA<;Ao, ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

A seguir sera apresentado no formato de estatfstica descritiva, o 

levantamento de dados sobre o perfil e formagao dos agricultores, o numero de 

aplicag6es de agrot6xicos, a destinagao das embalagens vazias e o armazenamento 

de agrot6xicos, amostrando-se no total, quinze (15) agricultores de tomate dos 

municfpios de Almirante Tamandare, Colombo e Sao Jose dos Pinhais, atraves de 

pesquisa de campo para subsidiar o trabalho de conclusao do curso. 

4.1. PERFIL DO PRODUTOR E FORMA<;AO DO PROPRIETARIO 

A seguir sera apresentado o perfil dos produtores que foram aplicados os 

questionarios, apresentando as idades do agricultor, tempo de atividade na area em 

anos e a formagao do proprietario. 

4.1.1. Perfil do Produtor e Tempo de Atividade 

Conforme tabela 1 a baixo, da populagao estudada a faixa eta ria de 55 a 60 

anos e de 8 agricultores, nas faixas 45 a 50 anos e 40 a 45, encontra-se 3 

agricultores e na faixa dos 35 a 40 anos de idade encontra-se somente 1 agricultor. 

Ao observar-se o tempo em que os produtores encontram-se na atividade, 

verifica-se que no intervale 9 a 11 anos, apresenta somente 1 esta na atividade, no 

intervale 12 a 14, encontra-se 3 e com mais de 15 anos na atividade encontra-se 11 

agricultores. 
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Tabela 1 - Faixa Etaria e Tempo de Atividade (anos) 

I dade no Tempo de Atividade (anosl no 

20-35 - 1 a 2 -
25-40 - 3a5 -
35-40 1 6a8 -
40-45 3 9 a 11 1 
45-50 8 12 a 14 3 
55-60 3 mais de 15 15 

4.1.2. Formagao do Proprietario 

A tabela 2 apresenta a formagao do proprietario, quanta ao seu nfvel de 

escolaridade. Quanta a formagao fundamental I media, na faixa 1° Grau Incomplete 

apresenta 8 indivfduos, na faixa 1° Grau Complete encontram-se 5 indivfduos, na 

faixa 2° Incomplete e Complete apresenta 1 individuo em cada faixa, e finalmente 

dos agricultores entrevistados nenhum apresentou curse media tecnico. 

Verificou-se tambem na tabela 2 no grupo estudado, a nao participagao em 

curses de graduagao, aperfeigoamento na area, p6s-graduagao na area, 

especializagao na area e mestrado. 

Tabela 2 - Formagao do Proprietario 

Formac;ao do Proprietario no Tipo no 

Fundamental/ Medio Outros -
1° Grau Incomplete 8 Curses de Graduagao -
1° Grau Complete 5 Aperfeigoamento na area -

2° Grau Incomplete 1 P6s-Graduagao na area -
2° Grau Complete 1 Especializa_Qao na area -

Curse Media Tecnico - Mestrado -
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A adogao de tecnologias agrega a necessidade de conhecimentos tecnicos 

aprofundados do agricultor e assistencia tecnica permanente para o usa e da 

maximizagao da tecnologia, visando a produtividade, minimizagao de riscos 

toxicol6gicos, ambientais, agron6micos e econ6micos. 

4.2. MUNICIPIO, AREA DA PROPRIEDADE E DA PRODU<;AO 

A tabela 3 e grafico 2, mostram que a amostra foi composta de quinze (15) 

propriedades rurais que plantam tomate, sendo essa quantidade igualmente dividida 

em tres (3) municipios da RMC. A area total das propriedades pesquisadas foi de 

88,5 ha e de 9,15% a area total plantada nessas propriedades. Em media, para as 

propriedades pesquisadas, cerca de 1 0% da sua area e destinada ao cultivo do 

to mate. 

Tabela 3- Area Total da Propriedade e Area Cultivada com Tomate 

MUNICIPIO QUANTI DADE AREA_(_hal 
Total Produ_gao % 

Colombo 5 27,5 3,95 14,4% 
Sao Jose dos Pinhais 5 33 2,3 7,0% 
Almirante Tamandare 5 28 2,9 10,4% 
Total 15 88,5 9,15 10,3% 

0 tamanho media das propriedades alva das entrevistas foi de 5,9 ha, com 

0,61 ha com plantio da cultura do tomate. 
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Grafico 2 -Area de plantio de tomate, em ha e em 0/o, por municipio. 

Colombo Sao Jose dos Pinhais 

Almirante Tamandare Total 

4.3. CATEGORIA DO ENTREVISTADO 

Em rela<faO a categoria de posse da lavoura dos quinze (15) entrevistados, OS 

resultados estao apresentados na Grafico 3. 



Grafico 3 - Quantidade de propriedades, por categoria do entrevistado. 

S6cio 
Proprietario 

1 (6,7°/o) 
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Quase todos os entrevistados (13 = 86,7°/o) sao proprietaries das areas onde 

as informa~6es foram coletadas. Os dois (2) restantes, um e socio proprietario e 

somente um e arrendatario. Em termos de area, total e plantada com tomate, a 

propor~ao fica proxima a propor~ao numerica, ou seja, entre 80 e 90°/o da area 

plantada de tomate que comp6e a amostra e cultivada pelo proprio proprietario da 

terra. 

4.4. GRUPO DE TOMATE 

Dentre as diversas variedades de tomates existentes para plantio comercial, 

as produzidas pelos entrevistados lim ito u-se a quatro ( 4) grupos: Cereja, Saladete, 

Saladinha e Santa Cruz. 
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Tabela 4 - N°. de lavouras, area plantada, produ~ao e produtividade par grupo de 

to mate. 

GRUPO Quantidade* 
Area Produtividade 

Plantada (ha) (Uha) 
Cereja 1 0,40 (4,4%) (3,8%) 17,5 
Saladete 6 2,70 (29,5%) (31,4%) 21,6 
Saladinha 10 5,30 (57,9%) (56,2%) 19,6 
Santa Cruz 2 0,75 21,3 
Total 19 9,15 100,0% 100,0% 20,2 

• A quantidade refere-se a quantidade de lavouras, padenda haver mais de 1 lavaura, com variedades diferentes au 
epacas de plantia diferentes, par prapriedade entrevistada . 

• 

Grafico 4. Area plantada e produtividade por grupo de tomate. 
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Os percentuais da area plantada e a produ~ao sao equivalentes ja que a 

produtividade e semelhante para os quatro (4) grupos de tomate. As variedades 

Saladinha e Saladete respondem por quase 90°/a da produ~ao total, sendo proximo a 

30o/o para esta e 56°/o para aquela. 
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A produtividade media foi de 20,2 toneladas par hectare, sendo que a que se 

apresentou mais produtiva foi do grupo Saladete, sendo cerca de 6,5% mais 

produtiva que a media. A menos produtiva foi a do grupo Cereja, quase 15% menos 

produtiva que a media. 

4.5. APLICA<;OES DE AGROTOXICOS POR SAFRA 

No levantamento realizado atraves dos questionarios, foram informados a 

marca comercial, o numero de aplicag6es e a dosagem. Todas as tabelas e 

comparag6es realizadas a seguir sao originarias dessas informag6es. 

Tabela 5 Q - uan 1 a e e \gro OXICOS fd d d A t' . A I' d pICa OS nas L avouras d T e t oma e e p or Tipo 

TIPO Lavouras* 
Quantidade** Area Quantidade*** 

fg ou ml) A_plicada (ha) (Kg ou 1/ha) 
Acaricida 1 1.750 0,25 7,0 
Fungicida 40 480.622 27,35 17,6 
Herbicida 1 700 2,10 0,3 
lnseticida 27 192.278 14,70 13,1 
Total 69 675.350 44,40 15,2 

-* Refere-se ao numero de aphcagoes nas lavouras de tomate ex1stentes nas 15 propnedades pesqUisadas durante 
uma safra. 
** Quantidade total de produtos aplicados nas lavouras de tomate existentes nas 15 propriedades pesquisadas 
durante uma safra. 
*** Quantidade media aplicada nas lavouras de tomate existentes nas 15 propriedades pesquisadas durante uma 
safra. 

Conforme tabela 5, foram utilizadas diversas marcas comerciais, sendo 1 

acaricida, 1 herbicida, 10 inseticidas e 12 fungicidas. A excegao do herbicida, que foi 

aplicado uma unica vez, para todos os outros produtos houve cerca de 7 aplicag6es 

em media durante o ciclo da cultura. 

Em quantidade de produto formulado a cultura do tomate sofre maior 

quantidade de aplicagao de Fungicida (17,6 Kg/ha) seguido de lnseticidas (13, 1 

Kg/ha). 

Em media, considerando-se todos os agrot6xicos utilizados nas lavouras de 

tomate pesquisadas, utiliza-se mais de 15 Kg ou litros par hectare par safra. Da 
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mesma forma que realizado anteriormente, extrapolando-se essa quantidade para a 

area de tomate plantada no Estado do Parana, chega-se a uma quantidade 

aproximada de 68 toneladas de agrot6xicos que sao utilizados apenas nessa cultura. 

4.5.1. Classe Toxicol6gica 

Quanta a classe toxicol6gica dos produtos utilizados nas lavouras de tomate, 

a maioria foi da classe Ill (97, 1 %) seguida pela classe I (1 ,9%) e IV (1 ,0%), conforme 

tabela 6. Nao houve utilizagao de produtos da classe II. 

Tabela 6 - N°. de Aplicag6es e Quantidade de Agrot6xicos Aplicados nas Lavouras 
de Tomate por Classe Toxicol6gica 

CLASSE 
TIPO 

No Quantidade Quantidade 
TOXICOLOGICA Aplicag6es (g ou ml) (Kg ou 1/ha) 

Acaricida --x-- --x-- --X--

Fungicida 7,0 630 1,3 
I Herbicida --x-- --X-- --X--

lnseticida 7,5 12.365 5,9 
Total 7,4 12.995 5,0 
Acaricida 7,0 1.750 7,0 
Fungicida 6,8 475.827 18,1 

Ill Herbicida --x-- --X-- --x--
lnseticida 6,7 177.988 15,9 
Total 6,8 655.565 17,3 
Acaricida --X-- --X-- --x--
Fungicida 7,0 4.165 8,3 

IV Herbicida 1,0 700 0,3 
lnseticida 7,0 1.925 1,4 
Total 5,5 6.790 1,7 

Quanta a classe toxicol6gica dos produtos utilizados nas lavouras 

pesquisadas, houve 3 produtos da classe toxicol6gica 1: 2 inseticidas (Lannate BR e 

Vertimec 18 CE) e 1 fungicida (Daconil 500). Esses produtos foram utilizados em 4 

das 15 propriedades. 

Quanta a classe toxicol6gica Ill, houve aplicagao de 1 acaricida (Tamaron 

BR), 11 fungicidas (Cartap BR 500, Cerconil PM, Cuprozeb, Curzate BR, Dacobre 
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WP, Daconil 500, Dithane NT, Folicur 200 EC, lsatalonil, Manzate 800 e Ridomil 

Gold MZ) e 6 inseticidas (Actara 250 WG, Decis TAB, Karate 50 CE, Lorsban 480 

BR, Rumo WG e Tamaron BR). Produtos dessa classe toxicol6gica foram aplicados 

em todas as propriedades pesquisadas. 

Quanta a classe toxicol6gica IV, houve aplicac;ao de apenas 4 produtos: 1 

herbicida (Sencor BR), 1 fungicida (Cercobin 700 WP) e 2 inseticidas (Confidor 700 

WG e Orthene 750 BR). Esses produtos foram aplicados em 3 das 15 propriedades. 

0 grafico 5 apresenta a quantidade media de agrot6xicos que os agricultores 

de tomate aplicaram na ultima safra, por grupo de produto (Acaricida, Fungicida, 

lnsetidica e Herbicida) e por classe toxicol6gica. 

Grafico 5 - Quantidade Media de Agrot6xicos Aplicados na Safra de Tomate, em 
Kg ou 1/ha, por Tipo de Agrot6xico e Classe Toxicol6gica. 

Fungicida 

Herbicida Classe IV 
Classe III 

Classe I 
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4.5.2. lnseticidas 

A quantidade media de inseticidas aplicada da classe toxicol6gica I foi de 5,9 

Kg/ha, da classe toxicol6gica Ill foi de 15,9 Kg/ha e da classe toxicol6gica IV foi de 

apenas 1 ,4 Kg/ha. 

4.5.3. Fungicidas 

A quantidade media de fungicidas aplicada da classe toxicol6gica I foi de 1 ,3 

Kg/ha, da classe toxicol6gica Ill foi de 18,1 Kg/ha e da classe toxicol6gica IV foi de 

8,3 Kg/ha. 

lmagina-se que produtos que possuem toxicologia aguda maier (classes 

toxicol6gicas I e II) sao mais eficientes que os de menor toxicologia (classes II e IV). 

lsso nao se aplica a tecnologia de aplicagao de agrot6xicos que envolve diagn6stico, 

recomendagao do produto, dosagem, por dois motives: a toxicologia do produto e 

baseada nos valores de DL50 
1 (oral e dermica), CL50

2 (inalat6ria) em animais de 

laborat6rio (preferencialmente mamiferos), o alvo do produto e um inseto, uma 

planta daninha, um fungo, uma bacteria, ou seja, a fisiologia desses alvos sao 

totalmente distintos dos mamfferos. Esse trabalho mostra que os inseticidas da 

classe IV foram aplicados em uma dosagem bern menor que os da classe I, assim 

como os fungicidas da classe IV tiveram dosagens menores que os da classe Ill. 

Conclui-se que o importante para a aplicagao de agrot6xicos na cultura do 

tomate e uma assistencia tecnica efetiva, com diagn6stico precise da praga a ser 

controlada, com recomendagao de produtos que sejam eficientes para aquela praga, 

(lembrando-se sempre de realizar a rotagao de ingredientes ativos e de grupos 

1 DL50 refere-se a dose aplicada nos animais de laborat6rio (via oral ou dermica) para que 50% dos 
animais sejam levados a 6bito. 
2 CL50 refere-se a concentrac;:ao do agrot6xico no ar para que 50% dos animais de laborat6rio sejam 
levados a 6bito em func;:ao da inalac;:ao do produto t6xico. 
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qufmicos procurando evitar a selec;ao naturale consequents resistencia das pragas), 

aplicac;ao de maneira correta (seguir recomendac;oes tecnicas de tipo de 

equipamento, pressao de usa, tipos de bicos, vazao) de forma a atingir a praga 

procurando reduc;ao do numero de aplicac;oes. Deve-se tambem levar em conta a 

utilizac;ao de equipamentos de protec;ao individual (EPis) dos aplicadores de 

agrot6xicos e respeito ao perfodo de carencia, procurando evitar a produc;ao e 

comercializac;ao de produtos com resfduos acima do tolerado na legislac;ao. 

4.6. ORIENTAQAO TECNICA 

Quanta ao recebimento de assistencia tecnica na aplicac;ao dos agrot6xicos, a 

frequencia foi a que segue na tabela 7. 

Tabela 7 - Frequencia do usa de assistencia tecnica na aplicac;ao de agrot6xicos. 

Assistencia Tecnica Quantidade 
Area Plantada Produc;ao 

(ha) (tonelada) 
Nao Recebe 3 1,25 (13,7%) 26,0 (14,0%) 

EMATER 4 2,20 (24,0%) 39,2 (21,2%) 

Cooperativa - - {0,0%) - (0,0%) 

Particular 1 0,50 {5,5%) 10,0 (5,4%) 

Firma Vendedora 7 5,20 {56,8%) 110,0 (54,4%) 

Curso de Treinamento - - (0,0%) - (0,0%) 

Total 15 9,15 (100,0%) 185,2 (100,0%) 

Valem algumas considerac;oes acerca do fato de que nao houve respostas 

para os itens "Cooperativa e Curso de Treinamento". Primeiro porque espanta o fato 

de que uma das regioes mais produtoras de tomate do Estado (cerca de 20%) nao 

possuir uma cooperativa de assistencia tecnica, segundo que nao esta havendo 

cursos de treinamento para aplicac;ao de agrot6xicos em uma lavoura de risco par 

do is motivos: a geometria da cultura do to mate concorre a intoxicac;ao do aplicador e 

par ser urn produto de consumo in natura. A falta de treinamento, sobretudo para 
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essas culturas mais problematicas e urn indicativa da falta de presenga do Estado 

nessa cadeia produtiva, adicionando-se ao tomate todas as hortaligas. 

Segundo a pesquisa, 20% dos produtores nao recebem assistencia tecnica 

alguma. Segundo estimativa da SEAB (2007a) "na safra 06/07 no Estado do Parana, 

foram plantados 2.358 ha de to mate na 1 a safra com uma projegao de produgao de 

quase 122 mil toneladas, para a 28 safra e estimada em pouco mais de 1.247 ha e 

produgao de quase 81 mil toneladas". Bern verdade que o tamanho da amostra nao 

permite esse tipo de inferencia, porem se isso se repetir no resto da regiao estudada 

e no Estado, significa que o Estado do Parana estaria sujeito a uma produgao de 

quase 60 mil toneladas de tomate produzidas sem assistencia tecnica alguma, 

tornando-se urn risco incomensuravel aos consumidores desses produtos. 

A maioria das lavouras e "assistida" pelas Firmas Vendedoras de agrot6xicos, 

o que pode ser urn indicativa de excesso desnecessario de aplicagoes de 

agrot6xicos nessa cultura, ja que os proventos dos tecnicos contratados pelas firmas 

dependem diretamente do volume de vendas e pelo fato de nao cobrarem pela 

assistencia tecnica, estando esse servigo embutido no prego dos insumos. 

4.7. DESTINA<;AO DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS 

Quanta a destinagao de embalagens vazias dos agrot6xicos utilizados nas 

lavouras de tomate, a tabela 8 resume os dados. 
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Tabela 8- Destinagao final das embalagens de agrot6xicos. 

Destinagao das Embalagens Quantidade Area Plantada Produgao 
(ha) (tonelada) 

Trfplice Lavagem e Devolugao 11 5,75 (62,8%) 109 (58,9%) 

Deixa a Ceu Aberto 4 3,40 (37,2%) 76,2 (41,1%) 

Enterra (contrariando a bula) - - (0,0%) - (0,0%) 

Enterra (seguindo a bula) - - (0,0%) - (0,0%) 

Queima - - (0,0%) - (0,0%) 

Total 15 9,15 (100,0%) 185,2 (100,0%) 

Conforme tabela 4, cerca de 60% das embalagens possuem destinagao 

adequada: Trfplice lavagem e devolugao a um posto de recebimento ou ao 

comerciante. Ainda assim, restam 40% das embalagens que nao se adequam as 

recomendagoes do Receituario Agronomico, da Bula e da legislagao, trazendo risco 

aos usuarios e ao ambiente. Novamente e a aus€mcia do Estado, representado 

pelos 6rgaos de fiscalizagao da agricultura e meio ambiente, que corrobora para a 

destinagao inadequada de embalagens de agrot6xicos. 

Observagao importante e que o percentual de agricultores que dao destinagao 

inadequada as embalagens (aprox. 40%) e bern superior ao percentual de 

produtores que nao recebem assist€mcia tecnica (20% ), onde se pode inferir que a 

assistencia tecnica levada a cabo a esses agricultores nao e adequada o suficiente a 

ponto de orienta-los a dar destinagao adequada as embalagens. 

Tambem falta um sistema de controle eficaz, preferencialmente informatizado, 

para o cruzamento dos dados de aquisigao de agrot6xicos pelos agricultores e as 

devolugoes realizadas nos postos de recebimento. 
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4.8. ARMAZENAMENTO DE AGROTOXICOS E EXISTENCIA DE EPI 

Este item aborda as condic;oes de armazenamento de embalagens cheias de 

agrot6xicos, ainda nao utilizados. De modo geral, os procedimentos tecnicos basicos 

sao adotados, visando manter a qualidade qufmica e ffsica dos produtos, a nao 

contaminac;ao de pessoas, animais, graos, sementes e do meio ambiente. 

Tabela 9 - Armazenamento dos Agrot6xicos. 

Armazenamento Agrot6xico Quantidade 
Area Plantada Produc;ao 

(ha) (tonelada) 
Em local proprio, identificado - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%) 

Dentro da residencia - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%) 

Junto com alimentos ou ra9ao - (0,0%) - (0,0%) - (0,0%) 

Separados de adubos, sementes, ... 1 (6,7%) 1,00 (10,9%) 20,0 (10,8%) 

Em galpao de maquinas, isolados 14 (93,3%) 8,15 (89,1%) 165,2 (89,2%) 

Total 15 (100,0%) 9,15 (100,0%) 185,2 (100,0%) 

Conforme tabela 9, observa-se que nenhum agricultor armazena os 

agrot6xicos em condic;oes ideais (item a), conforme NRR5, norma regulamentadora 

do Ministerio do Trabalho que trata, entre outras coisas, do armazenamento 

adequado de agrot6xicos e afins. 

As (micas respostas foram do armazenamento separados de adubos e outros 

insumos (6,7%) e, a grande maioria, armazena em galpao junto com o maquinario, 

mas isolados dos mesmos (93,3%). Normalmente o galpao de maquinas s6 fica 

fechado- quando apresenta portas- durante a noite, ficando aberto durante o dia e, 

portanto, trazendo risco da entrada de pessoas alheias ao uso de agrot6xicos, 

principalmente crianc;as. Essa facilidade de acesso aos agrot6xicos pode ser uma 

das causas da grande quantidade de intoxicac;oes por tentativa de suicfdios 

ocorridos no Estado do Parana. Segundo dados da SESA, "entre os anos de 1993 e 
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2005, dos quase 9 mil casas de intoxica9ao par agrot6xicos, quase 1/3 foram 

causados par tentativa de suicidio", dai a importancia do armazenamento adequado 

desses insumos como forma precaucionaria ao acesso de pessoas estranhas a 

atividade de aplica9ao de agrot6xicos. 

Quanta a existencia de EPI, 53% das propriedades entrevistadas possuiam

na. Aqui valem duas considera96es. Uma e que o fato de existir nao significa que a 

utilizem. Outra e a validade desses EPis, normalmente sabre utilizados, perdendo 

sua capacidade de prote9ao, sobretudo do cantata dos agrot6xicos com a pele e 

pela inala9ao de substancias volateis t6xicas. Segundo dados da SESA, "93,3% dos 

casas de intoxica9ao de causa profissional3 ocorreram via Respirat6ria e Cutanea" 

dai a grande importancia de urn equipamento de prote9ao em boas condi96es. 

Adicione-se a isso o fato de a cultura do tomate concorrer ao cantata do agrot6xico 

com o aplicador, em fun9ao de sua geometria, tem-se uma combina9ao ideal para 

intoxica9ao par agrot6xico. 

4.9. PROPOSTA DE CULTIVO SUSTENTAVEL DO TOMATE PARA A RMC 

0 cultivo sustentavel e uma abordagem de uma agricultura fundamentada na 

integra9ao dos aspectos agronomicos, ambientais, sociais, culturais, economicos e 

na mudan9a comportamental e de identidade dos atores principais (agricultores, 

profissionais, consumidores e entidades forma is) que participam diretamente ou 

indiretamente do processo produtivo. 

3 Causa profissional refere-se a contaminac;:ao quando do uso profissional de agrot6xicos. 
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A transi~ao para um novo modelo, alternativo ao padrao produtivo 

convencional requer um comprometimento do Estado, por meio de formula~ao de 

uma polftica publica direcionada a um padrao sustentavel de produ~ao agricola. 

Para que isto ocorra e necessaria, a cria~ao de um "Programa Regional de 

Cultivo Sustentavel do Tomate para a RMC". 

4.9.1 Programa Regional de Cultivo Sustentavel do Tomate (PRCST) para a RMC 

0 PRCST remete ao Estado por meio do Sistema Estadual de Agricultura e 

Abastecimento, de envolver o Departamento de Desenvolvimento Agropecuario 

(DEAGRO) da SEAB, e algumas empresas vinculadas que comp6e o Sistema 

Estadual de Agricultura, como o Centro Paranaense de Referenda em Agroecologia 

(CPRA, o), o lnstituto Agronomico do Parana (IAPAR) e o lnstituto Paranaense de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural (EMATER), a responsabilidade de implantar e 

viabilizar a produ~ao sustentavel do tomate. 

a) Centro Paranaense de Referencia em Agroecologia (CPRA) 

0 CPRA e uma autarquia do Sistema Estadual de Agricultura, criado em 

28/12/2005, e tern por missao divulgar, apoiar e promover a~6es de ensino, 

pesquisa e extensao voltados ao desenvolvimento de modelos agrfcolas 

sustentaveis, baseados nos preceitos da ciencia agroecol6gica, e ocupa uma area 

de 1.500 ha do entorno da Area de Prote~ao Ambiental da Represa do lrai, 

Pinhais/PR. 

A idealiza~ao do CPRA pelo Governo do Estado e o de irradiar e expandir o 

pensamento de uma agricultura agroecol6gica nas institui~6es estaduais e na 

sociedade. 
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Apresenta uma estrutura administrativa e operacional insuficiente, composta 

por dois diretores e seis assistentes tecnicos; e a mao-de-obra operacional por 15 

funcionarios todos estes pertencentes a outras empresas estaduais como a 

EMATER, o IAPAR e a SEAB. 

Proposta ao CPRA de: 

a.1) Consolidar a estrutura de recursos humanos, corpo tecnico e operacional 

por meio de concurso publico, para realizar de fato sua missao, possibilitando ser 

uma instituic;ao que irrradie um modelo de agricultura agroecol6gica agricultura 

Paranaense. 

a.2) Apresentar um papel de articulador estadual com as empresas publicas e 

privadas, Universidades, movimentos sociais, consumidores, Organizac;6es nao 

Governamentais (ONGs) e estudantes a fim de identificar e compartilhar as 

experiencias existentes de cultivo sustentavel. 

b) Institute Agronomico do Parana (IAPAR) 

E um 6rgao de pesquisa que da embasamento tecnol6gico as politicas 

publicas de desenvolvimento rural do Estado do Parana. Apresenta como missao, a 

de promover o desenvolvimento da agropecuaria paranaense por meio da gerac;ao 

de conhecimentos cientlficos e tecnol6gicos adequados a realidade social e 

economica dos produtores, que possibilitem, respeitando o meio ambiente, 

produzirem alimentos saudaveis e produtos de qualidade para a agroindustria. 

Proposta ao IAPAR de: 

b.1) Orientar as linhas de pesquisa na concepc;ao do cultivo sustentavel de 

tomate: buscar cultivares crioulas e melhorar as variedades existentes visando 

resistencia genetica quanta a incidencia de pragas; desenvolver sistemas de 
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produgao que propiciem a adubagao organica, o manejo integrado e formas de 

controle natural das pragas. 

b.2) Capacitar os profissionais da pesquisa com orientagao ao cultivo 

sustentavel do tomate. 

b.3) lnfluenciar na mudanga comportamental e da identidade dos profissionais 

da empresa. 

b.4) Tornar mais eficiente a transferencia das tecnologias sustentaveis ao 

setor produtivo. 

c) Institute Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural (EMATER) 

A EMATER e uma empresa de extensao rural, tendo como missao a de 

contribuir, de forma educativa e participativa, para o desenvolvimento da agricultura, 

para o desenvolvimento rural sustentavel e para a promogao da cidadania e da 

qualidade de vida da populagao rural. 

Proposta a EMATER de: 

c.1) Atuar no processo produtivo nos princfpios da sustentabilidade do cultivo 

do tomate, e tornar mais eficiente a transferencia, a adaptagao e difusao das 

tecnologias de desenvolvimento sustentavel dos institutes de pesquisa e ensino ao 

setor produtivo. 

c.2) Promover a capacitagao e formagao de tecnicos e agricultores visando 

ofertar um alimento limpo e de melhor qualidade. 

c.3) lnfluenciar na mudanga comportamental e da identidade dos profissionais 

da empresa. 

c.4) Construir uma articulagao com os agricultores, grupos organizados e 

movimentos sociais envolvidos na produgao sustentavel. 
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c.5) Estimular estrategias de aproximac;ao entre produtores e consumidores. 

d) Departamento de Desenvolvimento Agropecuario (DEAGRO) 

0 DEAGRO apresenta a func;ao de coordenac;ao e execuc;ao dos programas 

e projetos da SEAS. 

Proposta ao DEAGRO a coordena~ao do PRCST. 

4.9.2. Outras propostas para o PRCST 

Para viabilizar este programa, e necessaria promover urn ambiente propfcio . 

para mudanc;as no meio rural e medidas complementares auxiliam no processo de 

tomada de decisao do agricultor: 

a) Garantir a compra e uma remunerac;ao diferenciada para o produto. 

b) Apoiar a abertura de novas pontos de comercializac;ao. 

c) lncluir na alimentac;ao escolar alimentos organicos. 

d) Garantir a certificac;ao participativa de que o tomate e produzido sob os 

preceitos da sustentabilidade. 

e) Promover a Multifuncionalidade das propriedades. 

f) Aproximar agricultor do consumidor. 

g) Criar calendario para visitas de consumidores as propriedades agrfcolas. 

h) Desenvolver urn circuito regional integrado de comercializac;ao e 

agroindustrializac;ao. 

h) Revalorizar as formas tradicionais de produc;ao e transformac;ao de 

produtos. 

i) Produzir material tecnico-educativo, em linguagem adequada para 

agricultores sabre praticas e metoda de produc;ao organica. 



59 

i) Criar na Internet pagina da SEAS, o "Portal dos Organicos" para anuncios 

comercializa<;ao, marketing, divulga<;ao, recomenda<;5es tecnicas, etc. 

j) Promover campanhas de estfmulo e esclarecimento a alimenta<;ao natural. 

k) Realizar campanhas de esclarecimento ao publico consumidor. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

A partir de urn estudo sistematizado e tendo como objetivo geral o de 

subsidiar polfticas publicas para garantir urn desenvolvimento sustentavel na 

produgao de tomate na RMC, e por meio de revisao bibliografica apresentamos urn 

estudo com uma abordagem conceitual das hortaligas na RMC; os princfpios da 

sustentabilidade na produgao; a classificagao da horticultura; a origem, aspetos 

botanicos, cultivares e grupos de tomate; o padrao de identidade e qualidade do 

tomate e os principais mercados consumidores de tomate produzidos na RMC. 

A abordagem te6rica dos objetivos especfficos buscou verificar resultados de 

monitoramento de reslduos de agrot6xicos na produgao de tomate; reunir 

informag6es sobre intoxicag6es de agrot6xicos e apresentar informag6es sabre o 

atual modelo convencional de produgao agricola. Os resultados demonstram que o 

Nucleo Regional de Curitiba foi o que apresenta o maior n°. de intoxicag6es por 

agrot6xicos da regiao sui do Parana; que o Programa de Analise de Reslduos de 

Agrot6xicos em Alimentos- PARA, no Estado do Parana, para o perlodo de 2001 a 

2002, apresenta em seus estudos que o tomate e uma das hortaligas que mais 

apresentam reslduos de agrot6xicos; e o atual modelo convencional utiliza 

agrot6xicos na produgao agricola, apresentando riscos ao meio ambiente, de saude 

dos trabalhadores e consumidores. 

Foi efetuado urn levantamento para verificar o n°. de aplicag6es de 

agrot6xicos na produgao de tomate na safra, amostrando-se (15) agricultores de 

tomate nos municfpios de Almirante Tamandare, Colombo e Sao Jose dos Pinhais, 

atraves de pesquisa de campo e apresentam-se os resultados do atual modelo de 
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produgao de tomate, quanta aos riscos da exposigao dos aplicadores, dos resfduos 

nos alimentos aos consumidores e para o do meio ambiente. Constatou-se que para 

a ultima safra de tomate houve cerca de 7 aplicagoes em media por agrot6xico 

durante o ciclo da cultura. Em media, considerando-se todos os agrot6xicos 

utilizados nas lavouras de tomates pesquisadas, utiliza-se 15 Kg ou litros por hectare 

por safra. 

Constata-se que a assistencia tecnica oficial e pouco presente, 20% dos 

agricultores nao recebem assistencia alguma e a ausencia de cursos de capacitagao 

dos produtores, para urn publico que apresenta urn tamanho media das 

propriedades de 5.9 ha, com 0,61 ha com plantio da cultura do tomate. Urn indicativa 

assustador e que a maioria das lavouras e assistida por Firmas Vendedoras de 

agrot6xicos, e conclui-se que pode haver urn excesso desnecessario de aplicagoes 

de agrot6xicos nessa cultura. 

Outro item avaliado no questionario foi que somente 60% das embalagens 

possuem uma destinagao adequada, com trfplice lavagem e devolugao a urn posto 

de recebimento ou comerciante, caracterizando-se a situagao como contaminante 

ambiental, e o risco devido a possibilidade de reutilizagao dessa embalagem. 

0 levantamento apresentou que nenhum agricultor armazena os agrot6xicos 

em condigoes ideais, conforme as normas tecnicas preconizadas, colocando em 

risco a contaminagao de pessoas e animais, graos, sementes e o meio ambiente. 

Somente 53% das propriedades entrevistadas possufam Equipamento de Protegao 

Individual (EPis), a disponibilidade de EPI mostra que o agricultor manipula e aplica 

as substancias qufmicas com protegao. 
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A partir da proposta de cultivo sustentavel do tomate para a RMC, 

contemplamos os objetivos especlficos, em consolidar informag6es para apresentar 

urn modele de produgao organica na 6tica do desenvolvimento sustentavel. 

Finalmente prop6e-se a criagao de urn Programa Regional de Cultivo 

Sustentavel do Tomate (PRCST) para a RMC, cabendo ao Sistema Estadual de 

Agricultura a responsabilidade de implantar, coordenar e executar ag6es que 

viabilizem o programa. 

Esse estudo e uma oportunidade de apresentar dados, informag6es a respeito 

da cultura e da produgao do tomate, suas implicag6es tecnol6gicas com o meio 

ambiente e a saude da populagao, e proper uma alternativa ao modele atual de 

produgao agricola. 

0 estudo agregou na formac;ao profissional uma maior competencia em 

avaliar as caracterfsticas tecnol6gicas na produgao agricola da RMC, interagir como 

os profissionais do Sistema Estadual de Agricultura na busca de solug6es e 

alternativas tecnicas na busca de proposta de cultivo sustentavel. 

Pessoalmente, a participagao como aluno da p6s-graduac;ao em gestae e 

formulagao de poHticas publicas, a atualizagao nos conhecimentos, ampliagao no 

universe dos relacionamentos pessoais dentro da esfera publica estadual, e 

proporcionou durante o estudo e da redagao do TCC uma satisfagao pessoal em 

aprender "como fazer'' urn trabalho academico respeitando metodologia e normas da 

Universidade Federal do Parana (UFPR). 

Este trabalho e uma contribuigao e uma reflexao, com propostas e sugest6es 

para enriquecer o debate, e principalmente de como o Estado pode intervir a partir 
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de Politicas Publicas que garantam um desenvolvimento sustentavel na produgao de 

tomate na RMC. 
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7. APENDICES 
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7.1. APENDICE I- Questionario da Pesquisa de Campo 

0 presente questionario tern objetivo levantar dados sabre o numero de aplicac;oes de 

agrot6xicos na produc;ao de tomate na safra, Regiao Metropolitana de Curitiba (RMC), 

Parana, amostrando-se no total, quinze (15) agricultores de tomate dos municfpios de 

Almirante Tamandare, Colombo e Sao Jose dos Pinhais, atraves da pesquisa de campo 

para subsidiar o trabalho de conclusao, do Curso de Especializac;ao em Formulac;ao e 

Gestao de Politica Publicas, entre a parceria com a UFPR - Departamento de Ciencias 

Contabeis e a SEAP I Escola de governo do Estado do Parana. Portanto, solicitamos 

especial atenc;ao e colaborac;ao para que respondam este questionario, que sera de extrema 

valia para encaminhar o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, como uma das fontes 

principais para consolidar os resultados. Destaca-se, que o nome e a participac;ao do 

pesquisado nao sera identificado para que fique totalmente livre, de modo para responder 

com colocac;oes de forma real, considerando o ambiente que trabalho nessa escola. 
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1) Perfil do Produtor 

a) ldade entre: 

20-25 ( ); 25-30 ( ); 35-40 ( ); 40-45 ( ); 45-50 ( ); 55-60 ( ) 

b) Tempo de Atividade na area, em anos: 

1 a 2 ( ); 3 a 5 ( ); 6 a 8 ( ); 9 a 11 ( ); 12 A 14 ( ); mais de 15 anos ( ). 

2) Marcar os itens abaixo, de acordo com o seu perfil de forma~ao, pode ter mais de 

uma resposta: 

a) Formagao dos Proprietarios ( ) I Outros ( ) 

Primeiro Grau: incompleto ( ) Completo ( ); Segundo Grau: incompleto ( ) Completo ( ). 

Curso de Media Tecnico ( ) Area Citar: ................................................................................... . 

Cursos de Graduagao ( ) Nome do Curso: .............................................................................. . 

Aperfeigoamento na area ( ) mais de 180 h/a 

P6s-Graduagao na area ( ) igual ou superior a 360 h/a 

Especializagao na area ( ) igual ou superior a 360 h/a 

Mestrado ( ) area do Curso: ................................................................................................... . 

3) Preencher as lacunas abaixo: 

Area da Propriedade: ................................................................................................................ . 

Localidade: .................................................................... Municipio: .......................................... . 

4) Categoria do entrevistado: 

( ) Proprietario 

( ) Arrendatario 

( ) S6cio-proprietario 

( ) Parceiro 

Quantos?( ............................. ) 

( ) Ocupante 

( ) Outros. Citar: ....................................................................................................................... . 
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5. Dados referentes a safra, produ~ao e tipo de tomate produzido: 

a) Primeira Safra ( ). 

Area Produc;ao (ton.) Tipo de Tomate (%) 

Total: 

b) Segunda Safra ( ). 

Area Producao (ton.) Tipo de Tomate (%) 

Total: 

6. Nome do agrot6xico e n°. de aplica~oes na safra: 

Produto N° aplic. Dosagem Unid. Equipamento 

Total: 
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UNIVf:RSID>AJDE FlE.D~OO il"Afi':ANA ______________________ __j 

7. De quem recebe orientac;ao tecnica de uso/manuseio de agrot6xicos: 

a. ( ) Emater b. ( ) Cooperativa c. ( ) Firma vendedora dos produtos 

d. ( ) Particular e. ( ) Curso/treinamento f. ( ) Nao recebe 

g. ( ) Recebe algumas vezes: Citar quando ........................................................................... . 

8. Quanto a destinac;ao das embalagens vazias de agrot6xicos: 

a. ( ) Realiza da trfplice lavagem e encaminha em tempo habil, aos postos de devolw~:ao; 

b. ( ) Deixa as embalagens a ceu aberto, na lavoura, em carreadores da propriedade ou fora 

dela, em margens de mananciais d'agua; 

c. ( ) Realiza o enterrio das embalagens nao seguindo as recomendag6es do IBAMA, 

expresso nos rotulos e bulas dos produtos; 

d. ( ) Realiza o enterrio das embalagens seguindo as recomendag6es do IBAMA, expresso 

nos rotulos das embalagens e bulas dos produtos; 

e. ( ) As embalagens sao queimadas; 

f. ( ) Outro destine: Citar ....................................................................................................... . 

9) Quanto ao armazenamento de agrot6xicos e de suas embalagens na propriedade 

rural o agricultor: 

a. ( ) Armazena os agrotoxicos em local proprio, devidamente identificados, em local 

trancado, ventilado, coberto com piso impermeavel, contendo em sua parte externa 

placa com aos dizeres: CUI DADO VENENO; 

b. ( ) Os agrotoxicos estao armazenados dentro de residencias ou alojamentos; 

c. ( ) Os agrotoxicos estao armazenados junto com alimentos ou rac;ao animal; 

d. ( ) Os agrotoxicos estao separados de adubos, sementes e oleos lubrificantes para evitar 

contaminac;ao; 

e. ( ) No armazem existe Equipamento de Protec;ao Individual - EPI para uso; 

f. ( ) Os agrotoxicos estao guardados em galpao de maquinas, sendo a area isolada com 

telas ou paredes; 

g. ( ) Outras condig6es: Citar ................................................................................................. . 




