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INTRODUÇÃO:

Segundo a definição estabelecida pela EU FUSIONS (Food Use for Social Innovation by

Optimising Waste Prevention Strategies), as perdas são consideradas como qualquer alimento e partes

não comestíveis de alimentos removidos da cadeia de abastecimento alimentar (TOSTIVINT, 2016;

WRAP, 2017). Recentes estudos de quantificação das perdas nas unidades de produção se baseiam

nessa definição para avaliar as perdas, dividindo-as em duas categorias: alimentos comestíveis mas

que não atendem padrão de mercado e alimentos comestíveis que apesar de atenderem o padrão de

mercado não foram colhidos (STRID et al., 2014, WRAP, 2017, BAKER, 2019).

Em estudos de perdas de alimentos, as perdas durante o processo de produção não são

contabilizadas. Esses estudos se restringem a investigar as perdas em sistema convencional de

produção e em países desenvolvidos - Estados Unidos e Europa. No Brasil, os principais estudos

baseados em entrevistas a produtores e demais agentes das cadeias alimentares apontam que as

perdas de hortaliças, principalmente as folhosas, são muito significativas (CNA, 2017), sendo que

aproximadamente 35% das perdas ocorre na cadeia primária de sistemas convencionais de produção

(VILELA, 2003).

Tentando romper com o sistema convencional de produção, diversas alternativas surgiram

desde o século XX em busca de restaurar o equilíbrio entre a agricultura e a natureza, entre elas a

Agricultura Sintrópica. Idealizada por Goetsch em 1995, a Agricultura Sintrópica busca produzir

sistemas de produção, conservação e manejos baseados nos princípios ecológicos, com a finalidade

de otimizar os processos naturais sem a interferência humana (BOATO, 2017; GREGIO, 2018). s
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Sistemas Agroflorestais (SAFs) seguem esses fundamentos, pois utilizam as dinâmicas do

ecossistema, como ciclagem de nutrientes e aproveitamento do espaço nos planos horizontais e

verticais, para a consorciação de frutas, hortaliças e árvores (COSTA, 2018).

Buscando (1) ampliar o entendimento das perdas, incluindo etapas da produção agrícola não

tradicionalmente abordadas nos estudos de caso, (2) prover quantificação de perdas em países em

desenvolvimento, (3) prover quantificação de perdas em sistemas de produção não-convencionais,

este projeto analisou as perdas pré-colheita e durante a colheita de alface em um sistema agroflorestal

em unidade de produção no Brasil. Seus objetivos secundários envolvem: i. quantificar as perdas e

qualificar suas causas finalísticas; ii. avaliar a importância relativa entre perdas por causas climáticas,

de manejo e de mercado; iii. comparar os resultados com dados da literatura e com as estimativas dos

agentes responsáveis pela produção.

METODOLOGIA:

Este trabalho foi realizado em um imóvel rural localizado no distrito de Joaquim Egídio,

município de Campinas/SP. O imóvel possui área de aproximadamente 35 ha e está localizado em

Área de Proteção Ambiental (APA Campinas). Neste imóvel há um restaurante que é abastecido por

duas hortas, uma em sistema orgânico com aproximadamente 1.000 m2, e a outra em um sistema

agroflorestal (SAF) com aproximadamente 2.000 m2. Além do abastecimento do restaurante, os

produtos das hortas (excedentes) são comercializados em feiras e/ou usados na composição de

cestas CSA em conjunto com outros produtores locais.

Este estudo foi realizado na área de SAF, onde são consorciadas espécies frutíferas, arbustivas

e hortaliças, com acompanhamento de 4 lotes de produção de alface mimosa, sobretudo o controle

das perdas, a caracterização das práticas produtivas adotadas pelos funcionários e a caracterização

das condições edafoclimáticas.

A metodologia foi dividida em duas etapas: procedimentos de coleta e procedimentos de

análise. Durante o procedimento de coleta, os lotes de produção foram controlados no período

outono-inverno. Esses lotes estavam escalonados com plantio semanal e o controle das perdas foi

dividido em três etapas: transplantio, desenvolvimento e colheita, sendo realizados controles

semanais. Durante cada controle, os pés de alface foram classificados como: saudável, pequeno,

não-vingou, doente, raquítico, ataque de insetos ou com pendão, os dados foram sistematizados

utilizando o modelo de planilha a seguir:
Figura 1: Tabela utilizada para controle de cada pé
no lote, localizando em que linha de plantio ele está
situado (linha 1, linha 2, etc) e sua posição dentro da
linha (1, 2, 3, etc). Cada foi classificado de acordo
com seu estado no dia do controle seguindo a
classificação de cores e siglas onde: verde é
saudável (S), amarelo claro é pequeno (P),
vermelho é doente (VC - vira cabeça, F - ferrugem,
PM - podridão mole, etc), amarelo é raquítico (R),
azul é ataque por inseto (I) e cinza é ocorrência de
pendão (PD).
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Além disso, dados meteorológicos de temperatura e precipitação foram registrados diariamente

utilizando um termômetro e pluviômetro instalados na área do SAF e confirmadas utilizando

informações disponibilizadas pela estação meteorológica do CEPAGRI, que também foram utilizadas

para registrar as informações de temperatura e precipitação nos dias em que o controle não foi

realizado. As práticas de manejo agrícola adotadas e condições de produção foram informadas pelos

responsáveis pela produção durante o acompanhamento dos lotes, e posteriormente serão apoiadas

por entrevistas aos responsáveis pela produção e dono do negócio.

Após encerrado os procedimentos de coleta, foram iniciados os procedimentos de análise por

lote de produção. Ao finalizar a colheita de cada lote, os pés de alface de cada classificação foram

totalizados e distribuição percentual das perdas foi calculada conforme os seguintes indicadores: (i)

total de pés transplantados no lote; (ii) % pés de alface colhidos = número de pés saudável / (i); (iii) %

perdas de manejo/clima = número de pés “não vingou” + doente + pendão / (i); (iv) % perdas de

mercado = número de pés pequeno + “sem demanda” / (i); (v) % perdas totais = perdas de

manejo/clima + perdas de mercado / (i). A partir dos valores calculados, foi possível calcular médias e

identificar o máximo e mínimo para cada situação.

Ainda pretende-se, preliminarmente, analisar as perdas temporalmente e analisar a relação

delas com as condições climáticas, considerando que o sistema de produção e o solo sejam o mesmo

para os 4 lotes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O controle de outono-inverno ocorreu do dia 04/04 à 06/07, sendo controlado um total de 4

lotes plantados escalonadamente a cada semana, neste período o tempo de desenvolvimento dos pés

de alface é maior do que no período de primavera-verão, sendo que os pés de alface se desenvolvem

melhor devido às condições climáticas. Como o estudo foi realizado em uma horta de um restaurante,

o tempo médio de desenvolvimento de cada lote se estendeu, dado que a colheita ocorre de acordo

com a demanda do mesmo, caracterizando colheita tardia a partir do lote 2, o que ocasiona o

surgimento de pendões. O tempo que cada lote levou desde o transplantio até a colheita foi disposto

na tabela a seguir:

Tempo médio de
desenvolvimento

Tempo de
duração da

colheita
Lote 1 45 dias 5 dias
Lote 2 57 dias 4 dias
Lote 3 64 dias 4 dias
Lote 4 71 dias 8 dias

Tabela 1: Número de dias em cada lote de alface, desde o transplantio até o final da colheita, considerando o

tempo desde que a colheita foi iniciada até sua finalização.

Ao final do controle, o número de pés que foram colhidos, que não vingaram durante a

produção (mudas que não se desenvolveram em até 2 semanas após o transplantio, relacionada a
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baixa qualidade das mudas) e os que foram descartados por estarem doentes, raquíticos, pequenos

e/ou com ocorrência de pendões foram contabilizados na Tabela 3 a fim de calcular a porcentagem de

perdas de manejo/clima, perdas de mercado e perdas totais.

N° de pés Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Total
Transplantados 129 133 168 160 590

Saudáveis 124 126 154 119 523
% Pés Colhidos 96,12 94,74 91,67 74,38 88,64

Não Vingaram 3 2 3 0 8
Doentes 1 5 7 8 21

Raquíticas 1 0 0 0 1
% Perdas de manejo/clima 3,88 5,26 5,95 5,00 5,08

Pequeno 0 0 3 5 8
Com Pendão 0 0 1 28 29

% Perdas de mercado 0 0 2,38 20,625 6,27
% Perda totais 3,88 5,26 8,33 25,63 11,36
Tabela 2: Quantificação e qualificação das perdas, considerando perdas de manejo e clima, e perdas de

mercado.

Com o aumento do tempo de desenvolvimento dos lotes além do necessário, observou-se um

aumento da ocorrência de pendões e alguns casos de doença (Podridão Mole). Além disso, alguns pés

apresentaram miolo queimado e/ou borda queimada, relativo à falta de cálcio. Porém, como as perdas

de mercado foram consideradas como os pés que foram descartados por não atingirem um padrão de

qualidade desejado (pés pequenos e/ou com pendões), os Lotes 1 e 2 não tiveram perdas, uma vez

que o restaurante tinha demanda por pés de alface e não possuíam outros para substituí-los com

maior padrão de qualidade, logo esses pés foram aproveitados durante a colheita.

Contudo, no Lote 4 os pés que não atingiram um padrão de qualidade desejado foram

descartados, caracterizando perda de mercado, pois a demanda do restaurante era menor e/ou

haviam outros pés com melhores níveis de qualidade para substituí-los. Por isso, a % de perdas de

mercado foi significativamente maior, comparada aos outros lotes.

De modo geral, os dados da Tabela 3 mostram que as perdas totais de outono-inverno

representam uma média de 11,36% sendo que 5,08% equivalem a perdas de manejo e clima e 6,27%

representam perdas de mercado. Comparativamente, o estudo realizado por Murakami em 2019,

concluiu que durante o inverno em um sistema de produção convencional as perdas totalizaram 37%,

sendo que 80% foram causadas pelas doenças vira cabeça e podridão mole, mostrando que as perdas

no sistema agroflorestal foram consideravelmente menores do que no sistema convencional.

CONCLUSÕES:

Este estudo constatou que as perdas de alface em um Sistema Agroflorestal durante a

produção de outono-inverno foram de aproximadamente 11%, sendo que a principal causa está

associada a ocorrência de pendões, que está relacionada ao excedente de tempo de desenvolvimento

dos pés de alfaces, e em menor escala, à ocorrência da doença podridão mole e à pés pequenos.
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Como este estudo analisou apenas a produção de outono-inverno, é necessário repeti-lo no período

primavera-verão, para que os dados sejam comparados a fim de relacionar as perdas às condições

climáticas.

A princípio, constatou-se que as perdas em um Sistema Agroflorestal foram consideravelmente

menores do que em um sistema convencional de produção de hortícolas, mas novos estudos devem

continuar sendo realizados, tanto no outono-inverno quanto na primavera-verão, visando consolidar um

maior banco de dados para que os resultados possam ser verificados em outros SAFs, considerando

as suas particularidades.
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