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Caros leitores,

Concluímos o ano de 2012 com a decisão da Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio – MDIC, de iniciar o processo 
de investigação que visa à renovação da tarifa antidum-
ping. Aos que acompanham nossa luta sabem que isto 
significa uma primeira vitória para o setor. Aos demais, a 
prevalência da tarifa é uma das garantias de continuidade 
do plantio de alho no país, pois sem a mesma, certamente 
a produção sucumbiria. Estamos cumprindo nosso dever 
de defesa do produtor e da produção nacional, respeitan-
do e cumprindo todos os procedimentos necessários. Ao 
longo do próximo ano estaremos dedicados à renovação e 
a todas as outras demandas do setor. 

Aproveite esta leitura para conferir os artigos sobre os 
vetos ao Código Florestal, Cultivares de alho para agri-
cultura orgânica, Medidas gerais de controle das viroses 
em alho e outros. Além disso, acompanhe o panorama 
das importações de alho em 2012, o lançamento de livro 
sobre processamento de tomate e visita técnica sobre Po-
dridão Branca.

Desejamos a todos um excelente ano novo. Até 2013!!!!

Tenha uma ótima leitura!
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Curtas

CONAB
Em 10 de dezembro, o presidente da ANAPA, Rafael 
Jorge Corsino, esteve reunido com Wellington Silva 
da Superintendência de Gestão da Oferta – Gerên-
cia de Alimentos Básicos da Companhia Nacional de 
Abastecimento, para tratar sobre o acompanhamento 
de dados sobre a cultura do alho no Brasil. 

PrOdutOres sOliCitAm 
desONerAçãO de iPi 
PArA emBAlAgeNs 2
Em audiência realizada com o 
Ministro da Integração Nacional 
Fernando Bezerra, Rafael Corsino, 
consultores e representantes da in-
dústria de embalagens solicitaram 
a desoneração do IPI para embala-
gens de cebola, alho e cenoura.  O 
pleito se deve a Solução de Con-
sulta n. 13 da Receita Federal, que 
veda uma interpretação abrangen-
te e determina que o produtor ru-
ral deva recolher o Imposto sobre 
Produtos (IPI) incidente na compra 
de embalagens.

PrOdutOres sOliCitAm 
desONerAçãO de iPi 
PArA emBAlAgeNs 1
Rafael Corsino e consultores 
apresentaram proposta ao Se-
cretário Adjunto do Ministério 
da Fazenda, Dyogo Henrique 
de Oliveira e Kichiro Mandai 
da Secretaria de Políticas Eco-
nômicas (MF), sobre a desone-
ração do IPI para embalagens 
de cebola, alho e cenoura.  

A AnApA  
deseja a todos  
um ano de 2013 de  
muitas felicidades, 
conquistas e um  
bom alho brasileiro!!!!
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Pela segunda vez o Congresso Nacional foi ignorado pela presidenta 
Dilma em suas prerrogativas constitucionais de independência, cuja 
função primeira é legislar. Os novos vetos ao projeto do novo Códi-
go Florestal Brasileiro, com decreto de constitucionalidade altamente 
questionável, desrespeita a democracia e a independência dos três po-
deres constituídos - o executivo, legislativo e o judiciário.

Quando falamos em Código Florestal Brasileiro devemos ter claro 
que não é tema exclusivo de ambientalistas, muitas vezes ca-

mufl ados em ONGs com interesses obscuros.

Nunca lembramos dos produtores rurais que 
realmente, na prática, defendem o meio am-
biente, carimbados equivocadamente como 

inimigos do meio ambiente e desmata-
dores  irresponsáveis. O que esquecemos 

é que, além de produzir alimentos, os 
produtores rurais têm, na sua essência, a 
obrigação de cuidar da água, da fauna e 

da fl oresta. Eles arcam com às custas, coi-
sas que nós, urbanos, nem pensamos, pois 

não resolvemos sequer o destino adequado do próprio lixo 
que geramos todos os dias.

A presidenta vetou vários pontos do projeto aprovado pelo 
Congresso Nacional através da Medida Provisória 571 com novos 

vetos ao projeto de conversão aprovado por unanimidade na comissão 
especial e plenários da Câmara dos Deputados e Senado.

Dos vetos, os primeiros e os de agora, só foram caneteados os que 
amenizariam o impacto e os custos para a agricultura. Ficou absolu-
tamente claro que prevaleceu apenas a visão radical e ideológica dos 
ambientalistas, como se eles fossem os donos absolutos da verdade e 
o setor produtivo os malfeitores do Brasil. Se ouvidos, foram repre-
sentados por pessoas erradas sem técnica e conhecimento de causa.

Política

que não é tema exclusivo de ambientalistas, muitas vezes ca-
mufl ados em ONGs com interesses obscuros.

Nunca lembramos dos produtores rurais que 
realmente, na prática, defendem o meio am-
biente, carimbados equivocadamente como 

inimigos do meio ambiente e desmata-
dores  irresponsáveis. O que esquecemos 

mufl ados em ONGs com interesses obscuros.

Nunca lembramos dos produtores rurais que 
realmente, na prática, defendem o meio am-

que não é tema exclusivo de ambientalistas, muitas vezes ca-que não é tema exclusivo de ambientalistas, muitas vezes ca-

não resolvemos sequer o destino adequado do próprio lixo 
que geramos todos os dias.

Congresso Nacional através da Medida Provisória 571 com novos 

não resolvemos sequer o destino adequado do próprio lixo 
que geramos todos os dias.

Os vetos da presidenta Dilma

Valdir Colatto 

Engenheiro Agrônomo, 
deputado federal do PMDB/SC

Por Valdir Colatto
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Política

A sociedade precisa ser informada que o acordo 
aprovado do relatório no Congresso Nacional, só 
foi possível com a garantia do não veto da Presi-
denta Dilma, o que não foi cumprido. Sequer foi 
atendido um pedido elementar da Frente Parla-
mentar da Agropecuária (FPA) para que o governo 
determinasse a EMBRAPA a realização de estudos 
sobre o custo da implantação do maior programa 
ambiental e de reflorestamento do planeta. Mas 
não precisava, pois o governo e ambientalistas  
acharam quem pagaria essa conta, mais uma vez o 
agricultor brasileiro! 

O Brasil, segundo a Agência Nacional de Águas 
(ANA), tem 1.630.000 Km de rios, somadas as 
duas margens são  3.200.600 Km, destes, 40% es-
tão em propriedades  privadas, ou seja 1.280.240 
Km em áreas que terão de ser isoladas com cer-
cas para impedir o acesso a atividades econômicas, 
como a pecuária. Serão 250 milhões de palanques 
com arame e mão de obra,  que custará a bagatela 
de R$ 15 bilhões. Não temos o cálculo dos custos 
da redução de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) e Reserva Legal (RL). Estudos de técnicos 
especializados mostram que a conta para implantar 
o novo Código Florestal chegará a R$ 1 trilhão. 
Quem duvida faça a conta, esse é o desafio!

A surpresa, e até indignação da agricultura, é por 
que  o governo não determinou um estudo pro-
fundo do impacto social, econômico e tributário 
que provocará a implantação do novo Código Flo-
restal Brasileiro aos moldes que foi concluído, com 
Medida Provisória, decretos e vetos.

A pergunta que não quer calar e desafia o Brasil é 
quanto custará para agricultura brasileira cada veto 
da sua excelência, a presidenta Dilma? E a tal de 
escadinha, quem inventou? Esse engenheiro do as-
falto vai ter que ensinar a fórmula de se conseguir 
implantá-la nas propriedades!

Agora as decisões políticas e ideológicas foram  
tomadas, o momento será de implantar o novo 
Código Florestal, que precisa ser essencialmente 
técnico e científico. Por isso o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e o Plano de Regularização  Ambien-
tal (PRA) devem ser regulamentados  pela União 
e pelos Estados e não podem sofrer influências, a 
não ser a análise e a orientação técnica. É preci-
so buscar na engenharia agronômica os caminhos 
possíveis para implantar o novo Código dentro da 
porteira. Somente ali vamos encontrar os proble-
mas e tentar soluções, identificar os erros e acertos 
da nova legislação.

Espera-se que o mundo político respeite as deci-
sões técnicas. Os Engenheiros Agrônomos e outros 
técnicos habilitados precisam assumir esse enorme 
desafio  de, aplicando a lei, encontrar uma fórmula 
de planejamento de ocupação territorial sustentável 
para harmonizar  com equilíbrio o meio ambiente 
e a produção de alimentos nas  5,2 milhões de pro-
priedades rurais brasileiras, dentro do maior progra-
ma de regularização ambiental e de reflorestamento 
do planeta que é o novo Código Florestal Brasileiro.

O desafio está lançado, pensemos responsavel-
mente nisso.
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Divulgação

XXV 
Encontro Nacional 
dos Produtores
de Alho 
São Marcos / RS 
Novembro de 2012
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Divulgação
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A EPAGRI de Caçador/SC, com o apoio da Associa-
ção Catarinense de Produtores de Alho (ACAPA) re-
alizou um Dia de Campo com o objetivo de divulgar 
para os produtores os resultados de produção de uma 
lavoura de alho formada a partir de sementes livres 
de vírus. O evento aconteceu no dia 31/10/2012, na 
propriedade de Wolni Maciel, no município de Frai-
burgo/SC, onde estão implantados, desde 2009, cam-
pos de multiplicação de sementes de alho nobre de 
várias cultivares, formados a partir de matrizes livres 
de vírus produzidas nos laboratórios da EPAGRI. 

Renato Luis Vieira

Engenheiro Agrônomo Epagri - SC 
revieira@epagri.sc.gov.br

Dia de campo sobre produção 
de alho livre de vírus  

Por Renato Luis Vieira

Divulgação
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Divulgação

O Dia de Campo contou com a participação de 
70 pessoas entre agricultores, técnicos, estudantes 
e autoridades da região. No Estado de Santa Cata-
rina, a redução da área colhida de alho é resultado 
da perda de competitividade do produtor, causada 
pela invasão do alho Chinês no mercado brasileiro 
desde o início da década de 1990. O alto custo 
de produção, a falta de ações efetivas do governo 
para proteger o produtor e, principalmente, a bai-
xa produtividade das lavouras, são as causas que 
mais contribuem para agravar a crise no setor de 
produção de alho no Brasil.  

O principal benefício da utilização de sementes 
de alho livres de vírus é a garantia do desenvolvi-
mento de plantas sadias e com maior capacidade 
para produção de bulbos com melhor qualidade 
comercial que pode elevar a produtividade das la-
vouras em até 40%. Uma lavoura normal produ-
zindo 10 toneladas de bulbos por hectare poderá 
produzir até 14 toneladas se a semente livre de ví-
rus for utilizada. 

Informações  sobre aquisição de 
alho-semente livre de 

vírus com Wolni Maciel:  
(49) 3246-3182  ou Renato Vieira: 

revieira@epagri.sc.gov.br. 

Durante o evento, o produtor Maciel fez uma 
demonstração de colheita mecanizada de alho, 
uma tecnologia ainda pouco utilizada pelos pro-
dutores de Santa Catarina. O público presente teve 
uma participação ativa no evento, discutindo so-
bre a qualidade da lavoura, o potencial de resposta 
observado pelas diferentes cultivares livre de vírus 
utilizadas na lavoura e sobre as ações de pesquisas 
sugeridas pela equipe de pesquisadores envolvidos 
neste projeto visando à atualização do sistema de 
manejo desta cultura. 

Legenda: 1 Demostração de colheita mecanizada; 2 Visita de campo;  
3 Produtor Wolni Maciel

1

2

3
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Visita técnica

Preocupado com o avanço da doença Podridão Branca (Sclerotium 
cepivorum) que atinge algumas lavouras de alho, o presidente da 
ANAPA Rafael Jorge Corsino tem buscado alternativas que viabili-
zem a modifi cação desse cenário.

Visando um intercâmbio de tecnologia e com base em modelos de 
referência, a ANAPA trouxe ao país, no início do mês de dezembro, 
o pesquisador Oscar Villalta do DPI Victoria - Austrália, que desen-
volve investigações  a respeito da revisão das práticas de gestão para 
controle da Podridão Branca (S.cepivorum ) em culturas Allium. O 
pesquisador conheceu lavouras em Goiás e realizou visitas técnicas 
com palestras às regiões de São Gotardo – MG, Curitibanos – SC e 
São Marcos – RS. 

Como desdobramento desta iniciativa, parcerias serão fi rmadas 
com universidades e instituições nacionais e internacionais para o 
desenvolvimento de pesquisas visando à aplicabilidade de soluções 
para a Podridão Branca (S.cepivorum ). Além disso, Oscar Villalta 
está elaborando parecer técnico, após visitar as regiões e avaliar as 
condições produtivas. 

Podridão branca

Confi ra como foram as visitas!
No site da ANAPA você 
pode fazer o download 
completo da palestra no 
link PODRIDÃO BRANCA 
ou solicitá-la via e-mail 
para anapa@anapa.com.br

Fazenda 
Alvorada /GO

Agrícola Wehrmann/GO
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Visita técnica

Fazenda Shimada /MG

Rafael Corsino, Oscar Villalta e Hugo Shimada
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Visita técnica

Parque de exposições 
São Gotardo/MG



NossoAlho | Dezembro de 201216

Por Marco Antônio Lucini

O Engenheiro Agrônomo e pesquisador Dr. Oscar 
Villalta, do DPI-Austrália (Department of Primary 
Industries Victoria) esteve em Curitibanos visitando 
lavouras e palestrando sobre doenças do solo na cul-
tura do alho e cebola, assim como o fez em Minas 
Gerais e no Rio Grande do Sul.

O Dr. Oscar Villalta é um dos maiores especialistas em doenças do 
solo nas culturas de alho e cebola, em especial a podridão branca, 
que é a principal doença que atinge esses cultivos em todo o mundo. 
Hoje as duas regiões produtoras do Brasil onde a podridão bran-
ca está causando sérios danos à produção são: São Gotardo, Minas 
Gerais e São Marcos/Flores da Cunha no Rio Grande do Sul. Em 
Curitibanos o maior problema atualmente é a raiz rosada.

A vinda do referido doutor foi viabilizada através da Anapa (As-
sociação Nacional dos Produtores de Alho), da Acapa (Associação 
Catarinense dos Produtores de Alho), da Cooperalho com o apoio 
da Epagri/Curitibanos.

Durante o dia da sexta-feira, 07 de dezembro, o Dr. Oscar conhe-
ceu algumas lavouras com problemas de doenças de solo, sugerindo 
na ocasião o manejo adequado para o controle da mesma. O pesqui-
sador foi acompanhado pelo presidente da Acapa, Éverson Tagliari, 
do Engº Agrº da Cooperalho Gerson Ceconello e por nós da Epagri.

A noite foi realizada uma reunião com cem produtores da região 
na Câmara de Vereadores de Curitibanos. Na palestra o Dr. Oscar 
mostrou as últimas novidades utilizadas na Austrália, no controle 
e manejo das doenças do solo, em especial a podridão branca e raiz 
rosada, além é claro, do mais importante que são as medidas de ex-
clusão e rotação de culturas.

A Anapa tentará viabilizar linhas de pesquisas no controle e manejo 
das doenças do solo tendo o Dr. Oscar como um dos consultores/
coordenadores do projeto que será em parcerias com entidades pú-
blicas, privadas e universidades.

Marco Antônio Lucini

Engº Agrº Epagri/Curitibanos 
marcolucini@epagri.sc.gov.br

Pesquisador australiano visita 
curitibanos/ sc

Visita técnica
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Visita técnica

Fotos: Marco Antônio Lucini

Gerson da Cooperalho, Dr. Oscar Villalta, Everson Tagliari da Acapa e produtor Hakira Haramoto.

Podridão Branca sintoma parte aérea. Podridão Branca.

Micelio e esclerodios. Raiz Rosada em alho.
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Antidumping

É com muita satisfação que comunico a todos que a Secretaria 
de Comércio Exterior - SECEX decidiu iniciar a revisão do direito 
antidumping aplicado às importações brasileiras de alhos frescos ou 
refrigerados originárias da República Popular da China, conforme 
CIRCULAR N. 59, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, publicada 
em 12 de novembro no Diário Ofi cial da União.

É o início de uma longa jornada nesse processo de renovação, mas 
que explicita o resultado do trabalho desenvolvido pela ANAPA em 
prol do agricultor brasileiro, garantindo a produção nacional de 
alho. Essa revisão representa segurança jurídica aos produtores para 
que continuem a plantar, garantindo, de forma leal, uma concor-
rência com o produto importado. 

Entretanto, reitero nossa luta diária pela cadeia produtiva do alho 
e relembro que no ano de 2008, em apenas 23% do alho importado 
havia o recolhimento dos impostos referentes à taxa. Hoje, temos ou-
tro cenário delineado devido ao nosso combate à importação ilegal. 

Por fi m, enalteço que nossa luta continua e, em nome de toda 
a equipe, reafi rmo que enquanto estivermos à frente da ANAPA, 
trabalharemos com muita transparência, retidão, honestidade e res-
peito à nossa história. É com base nesses valores que construímos 
uma trajetória vencedora.

É a ANAPA trabalhando pelo produtor rural brasileiro. 

E mais uma vitória para o setor!!!!

Tarifa Antidumping para 
o alho chinês é garantida!
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Antidumping

CIRCULAR no 59, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012
(Publicada no D.O.U. de 12/11/2012) 

A SECEX, tendo em vista o que consta do Processo 
MDIC/SECEX 52272.001539/2012-21 e do Parecer 
no 38, de 8 de novembro de 2012, elaborado pelo De-
partamento de Defesa Comercial – DECOM, conside-
rando existirem elementos suficientes que indicam que 
a extinção do direito antidumping aplicado às impor-
tações do produto objeto desta Circular levaria, muito 
provavelmente, à continuação ou retomada do dumping 
e do dano dele decorrente, decide: 

1. Iniciar revisão do direito antidumping instituído 
pela Resolução CAMEX no 52, de 23 de outubro de 
2007, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) 
de 14 de novembro de 2007, aplicado às importações 
brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, comumente 
classificadas nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da No-
menclatura Comum do Mercosul – NCM, originárias 
da República Popular da China. 

Antidumping do alho chinês no Brasil

   Cronograma

•	abertura da investigação e envio dos questionários aos importadores, 
exportadores e aos produtores no terceiro país; 

•	 Prazo conclusão do processo: doze meses (até 12 novembro de 2013),  
sem prorrogação;

•	análise das respostas ao questionário;

•	realização de verificações in loco;

•	Divulgação dos fatos essenciais sob julgamento;

•	 Elaboração do parecer DECom;

•	 Submissão do tema à CamEX;

•	 Publicação da decisão CamEX;

Continua valendo a regra  
do mercado argentino,  em face da natureza  

da China (não economia de mercado) 
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Antidumping

Investigação original 

Em 31 de maio de 1994, a Associa-
ção Goiana dos Produtores de Alho - 
AGOPA - encaminhou à Secretaria de 
Comércio Exterior – SECEX - pedido 
de abertura de investigação de dum-
ping nas exportações para o Brasil de 
alhos frescos ou refrigerados originários 
da República Popular da China.

A investigação foi aberta por meio 
da Circular SECEX no 87, de 5 de de-
zembro de 1994, publicada no Diário 
Oficial da União (D.O.U.) de 8 de de-
zembro de 1994. 

Na sequência do processo, foi impos-
to direito antidumping provisório de 
36% por intermédio da Portaria Inter-
ministerial MICT/MF no 13, de 29 de 
agosto de 1995, publicada no D.OU. 
de 30 de agosto. 

Em 17 de janeiro de 1996, por meio 
da Portaria Interministerial MICT/MF 
no 3, foi encerrada a investigação com 
a aplicação de direito antidumping de-
finitivo na forma de alíquota específica 
de US$ 0,40/kg sobre as importações 
de alhos frescos ou refrigerados, origi-
nárias da República Popular da China, 
classificados nos códigos 0703.20.10 e 
0703.20.90 da Nomenclatura Comum 
do MERCOSUL - NCM -, com prazo 
de vigência de cinco anos. 

     arrECaDaÇÃo   

     anTIDUmPIng

US$ 52 mILHÕES 
Por ano

     TEC     

US$ 38 mILHÕES 
Por ano

     ToTaL   

 US$ 90 mILHÕES 
Por ano
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Antidumping

Primeira revisão 

Em 20 de junho de 2000, a SECEX pu-
blicou a Circular no 20, informando que 
o prazo de vigência do direito antidum-
ping estabelecido pela Portaria Interminis-
terial MICT/MF no 3 expiraria em 18 de 
janeiro de 2001. Em 3 de julho de 2000, 
a Associação Nacional dos Produtores de 
Alho - ANAPA manifestou interesse na 
revisão do referido direito e, em 24 de ou-
tubro de 2000, apresentou petição solici-
tando abertura de investigação para fins de 
revisão e prorrogação do prazo de vigência 
do direito antidumping em questão. 

A revisão foi aberta por meio da Circular 
SECEX no 1, publicada no D.O.U. de 9 
de janeiro de 2001. Na sequência, conclu-
ídos os exames pertinentes, a revisão foi 
encerrada em 21 de dezembro de 2001, 
com a publicação no D.O.U. da Resolu-
ção CAMEX no 41, que alterou o direito 
antidumping aplicado nas importações 
brasileiras de alhos frescos ou refrigera-
dos, classificados nos itens 0703.20.10 e 
0703.20.90 da Nomenclatura Comum 
do MERCOSUL – NCM-, originárias da 
República Popular da China, para a alí-
quota específica fixa de US$ 0,48/kg, com 
vigência de até 5 anos. 

Segunda revisão 

Em 9 de junho de 2006, a SECEX publicou 
a Circular no 43 informando que o prazo de vi-
gência do direito antidumping estabelecido pela 
Resolução CAMEX no 41 iria expirar em 21 de 
dezembro de 2006. A Associação Nacional dos 
Produtores de Alho, em 4 de julho de 2006, en-
caminhou correspondência manifestando interesse 
na prorrogação do direito. 

Em 21 de setembro daquele ano, a ANAPA, 
atendendo ao disposto no § 1o do art. 57 do De-
creto no 1.602, de 1995, encaminhou petição for-
malizando o pedido de prorrogação do direito. 

A revisão foi aberta por meio da Circular SECEX 
no 84, publicada no D.O.U. de 14 de dezembro de 
2006. Após análise do pleito e efetuadas as avaliações 
previstas no regulamento brasileiro, a segunda revi-
são foi encerrada em 14 de novembro de 2007 com 
a publicação no D.O.U. da Resolução CAMEX No 
52, de 23 de outubro de 2007, que prorrogou o di-
reito antidumping definitivo na forma de alíquota 
específica fixa de US$ 0,52/kg, aplicado nas impor-
tações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, 
classificados nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da 
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, 
originárias da República Popular da China. 
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Antidumping

Terceira revisão - processo atual 

A Circular SECEX no 55, de 8 de no-
vembro de 2011, publicada no D.O.U. 
de 10 de novembro de 2011, tornou pú-
blico que o direito antidumping aplicado 
às importações brasileiras de alhos frescos 
ou refrigerados originárias da República 
Popular da China seria extinto em 14 de 
novembro de 2012. 

Atendendo aos prazos prescritos na ci-
tada circular, a Associação Nacional dos 
Produtores de Alho – ANAPA manifestou 
interesse na revisão e, em 10 de agosto 
de 2012, protocolou, no Ministério do 
Desenvolvimento Indústria e Comércio 
Exterior - MDIC, petição de abertura da 
revisão nos termos do § 1o do art. 57 do 
Decreto no 1.602, de 1995. 

a renovação do direito antidumping é um 
procedimento que exige o cumprimento
 de diversos requisitos, dividindo-se em 

algumas fases. a primeira fase é justamente
 a abertura da investigação que decidirá, 
no prazo de 12 meses, se haverá ou não a 

renovação por mais 5 anos. assim, a anaPa 
cumpriu todas as exigências e demostrou 

a necessidade de instaurar um novo 
procedimento visando à renovação.

Esta renovação provisória pelo prazo de 
12 meses é uma primeira vitória da classe, pois, 
além de ter certo que o antidumping vigorará 

por mais este período, a petição formulada 
pela anaPa demonstra que a extinção 

deste direito acarretaria o fi m da produção 
de alho no país. Com o início da investigação,

todos poderão se manifestar: produtores,
 importadores e exportadores.

a anaPa está preparada para defender 
o interesse da classe, e tem a convicção que

 a renovação é uma medida de direito e justa.

Dr. Clovis Volpe (Jurídico – anaPa) 
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TOTAL GERAL EM 2012

MÊS/ANO VOLUME - CX US$ DECLARADO
US$/CAIXA/
DECLARADO

Janeiro  941.414  10.596.403,00 11,26

Fevereiro  1.284.987  14.129.048,00 11,00

Março  1.762.619  19.269.625,00 10,93

Abril  1.378.862  13.376.256,00 9,70

Maio  1.709.796  15.664.938,00 9,16

Junho  1.246.712  12.108.999,00 9,71

Julho  1.338.606  16.154.457,00 12,07

Agosto  1.282.458  17.711.397,00 13,81

Setembro  838.770  11.968.506,00 14,27

Outubro  1.180.569  15.340.188,000 12,99

Novembro  1.361.854  18.427.290,000 13,53

Dezembro #DIV/0!

TOTAL  14.326.647  164.747.107,00 11,50

média  1.302.422  14.977.009,73 11,50

Elaboração: Engº Agrº Marco A Lucini

Fonte: Aliceweb

ALHO CHINÊS 

MÊS/ANO VOLUME - CX US$ DECLARADO
US$/CAIXA/               
DECLARADO

Janeiro  271.176  1.769.147,00 6,52

Fevereiro  293.501  1.745.807,00 5,95

Março  378.722  2.168.876,00 5,73

Abril  681.046  4.634.111,00 6,80

Maio  1.221.236  8.726.653,00 7,15

Junho  872.506  6.684.428,00 7,66

Julho  615.540  5.835.358,00 9,48

Agosto  774.846  10.217.517,00 13,19

Setembro  738.800  10.515.062,00 14,23

Outubro  1.143.029  14.735.122,00 12,89

Novembro  1.063.386  13.127.546,00 12,35

Dezembro #DIV/0!

TOTAL  8.053.788 80.159.627,00 

média  732.163  7.287.238,82 9,95

ALHO PERUANO

mês/ano volume - cx US$ declarado US$/caixa/
declarado

Maio  4.800  58.949,00 12,28

Julho  4.800  63.281,00 13,18

Agosto  2.400  28.003,00 11,67

Setembro 0,00

Importações de 
Alho 2012
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ALHO ARGENTINO

MÊS/ANO VOLUME - CX US$ DECLARADO
US$/CAIXA/
DECLARADO

Janeiro  663.038  8.695.256,000 13,11

Fevereiro  941.186  11.611.411,000 12,34

Março  1.303.037  15.945.121,000 12,24

Abril  637.156  8.076.045,00 12,68

Maio  483.760  6.879.336,00 14,22

Junho  374.206  5.424.571,000 14,50

Julho  533.771  7.834.140,000 14,68

Agosto  241.600  3.708.420,000 15,35

Setembro  58.650  877.082,000 14,95

Outubro  18.370  303.750,000 16,54

Novembro  267.068  5.060.514,000 18,95

Dezembro #DIV/0!

TOTAL  5.521.842  74.415.646,00 

média  501.986  6.765.058,73 13,48

ALHO CHILENO

MÊS/ANO VOLUME - CX US$ DECLARADO
US$/CAIXA/
DECLARADO

Janeiro  7.200  132.000,00 18,33

Fevereiro  50.300  771.830,00 15,34

Março  75.560  1.113.360,00 14,73

Abril  60.660  666.100,00 10,98

Ago/Nov  -    -   0

ALHO MEXICANO

MÊS/ANO VOLUME - CX US$ DECLARADO
US$/CAIXA/
DECLARADO

Julho  52.600  786.194,00 14,95

Agosto  57.188  863.910,00 15,11

Setembro  12.100  180.472,00 14,92

Outubro  7.350  126.911,00 17,27

Novembro  4.400  72.246,00 16,42

ALHO ESPANHOL

MÊS/ANO VOLUME - CX US$ DECLARADO
US$/CAIXA/
DECLARADO

Julho  131.895  1.635.484,00 12,40

Agosto  206.424  2.893.547,00 14,02

Setem-
bro  29.200  395.890,00 13,56

Outubro  11.820  174.405,00 14,76

nov  27.000  166.984,00 6,18

ALHO DE TAIWAN

MÊS/ANO VOLUME - CX US$ DECLARADO
US$/CAIXA/
DECLARADO

Março  5.300  42.268,00 7,98

Ago/Nov  -    -   0,00



A produção de alho no Brasil é dividida em duas cate-
gorias: a primeira é formada por produtores que uti-
lizam cultivares de alho nobre roxo, que produzem 
bulbos de alto valor comercial. A segunda agrupa os 
produtores de alho comum, também chamado de tro-
pical ou semi-nobre, que são cultivares mais rústicas 
e menos exigentes em condições edafoclimáticas, mas  
que produzem bulbos de formato e aparência menos 
atrativa para o consumidor.

As cultivares de alho nobre apresentam bulbos com túnicas de co-
loração branca e bulbilhos com película de coloração roxa intensa 
e numero de bulbilhos varia de 8 a 12 por bulbo. O alho comum/
semi-nobre possui a cor bulbos variando de branca a creme com pre-
sença de estrias de antocianina, por isso os bulbos apresentam aspec-
to arroxeado. Os bulbilhos têm película branca ou rósea e produzem 
no máximo 15 bulbilhos por bulbo. 

As cultivares de alho nobre mais produtivas e com melhores carac-
terísticas comerciais em cultivo orgânico nas condições do cerrado 
são San Valentin e Chonan. Estas cultivares são originárias do Sul do 
Brasil, exigem mais de 13 horas diárias de luz e temperaturas mais 
baixas para formação dos bulbos. Somente bulbificam nas regiões 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste quando os bulbos são submetidos 
à frigorificação em pré-plantio. São cultivares de ciclo longo que che-
ga 180 dias na região sul e varia de 120 a 130 dias nas outras regiões 
do país com verbalização antes do plantio.

Francisco Vilela Resende

Eng. Agr., DSc. Embrapa Hortaliças 
Brasília, DF 

fresende@cnph.embrapa.br

José Guilherme Marinho Guerra

Eng. Agr., DSc. Embrapa Agrobiologia 
Seropédica, RJ 

gmguerra@cnpab.embrapa.br

Cultivares de alho  
para agricultura orgânica

Por Francisco Vilela Resende e José Gui-
lherme Marinho Guerra

Artigo



Caturra e Chinês Real são as cultivares de alho 
comum ou semi-nobre com melhor desempenho 
em sistemas orgânicos de produção na região do 
cerrado. Nas condições da região sudeste do Brasil, 
além do Chinês Real, se destacou também a culti-
var Gigante Roxão nas diferentes altitudes em que 
foram feitos os testes. Embora com menor aceita-
ção comercial que o alho nobre, ainda é bastan-
te utilizada por pequenos produtores. Bulbifi cam 
com um fotoperiodo de apenas 9 horas, podendo 
ser plantados em todas as regiões do Brasil sem ne-
cessidade de vernalização. São cultivares de ciclo 
médio que em cultivo orgânico são colhidos entre 
130 a 140 dias após o plantio.

Os bulbos são comercializados em réstias e ainda 
estão bastantes presentes em mercados regionais e 
informais pelo país afora, devido a sua rusticidade 
e facilidade de cultivo. 

A melhor época de plantio para as regiões Centro-
-oeste, Sudeste e Nordeste se estende desde 15 de 
março até 15 de junho. Para as condições da região 
Sul, são recomendadas épocas de plantio de alho de 
15 de março a 15 de maio para o alho comum e os 
meses de junho/julho para o alho nobre. Deve-se pre-
ferir o plantio em altitudes superiores a 600 metros.

Recomenda-se utilizar adubação de plantio com 
2,0 kg/m2 de composto orgânico (preparado com 
base em esterco de aves, mistura de e enriquecido 
com termofosfato) e 250 g/m2 de termofosfato e 
a adubação de cobertura deve ser feita aos 30 dias 
após plantio com 1,0 kg/m2 de composto orgânico.

 A adubação de cobertura pode ser feita também 
com 300 g/m2 de composto de farelo (bokashi) 
parcelado aos 30 e 60 dias após o plantio. Reco-
menda-se um composto de farelos fabricado com 
os seguintes componentes: cama de matrizes de 
aves, calcário, torta de mamona, farelo de trigo, 
farinha de ossos, cinzas ou carvão, leite, microor-
ganismos decompositores (EM), açúcar cristal e 
água. Nos primeiros 30 dias após o plantio, visan-
do melhorar o estabelecimento das plantas, pode-
-se fazer aplicações foliares semanalmente com 
biofertilizantes na concentração de 5%. O biofe-
tilizante é um adubo orgânico líquido preparado 
com a mesma fórmula do bokashi, entretanto, a 
fermentação do produto ocorre em meio liquido.

O espaçamento mais indicado para a produção 
do alho em cultivo orgânico é de 25 cm entre li-
nhas 10 cm entre plantas em canteiros com 20 a 
30 cm de altura e 1,0 m a 1,20 de largura. Pode-se 
também fazer o plantio em linhas duplas com 30 a 
40 cm entre fi leiras duplas, 10 a 12 cm entre fi lei-
ras simples e 8 a 10 cm entre plantas.

Tratamento fi tossanitário é feito preventivamen-
te com aplicações de calda bordalesa ou sulfocalci-
ca para doenças foliares e óleo de neen (Azadiracti-
na) para controle de ácaros e trips.

A cobertura do solo no cultivo agroecológi-
co do alho tem sido utilizada com o intuito de 
proteção do solo, controle de plantas invasoras, 
além de contribuir para manutenção da tempe-
ratura e umidade do solo em níveis adequados 
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para o desenvolvimento das plantas. Podem ser 
utilizados materiais de origem vegetal (serra-
gem, maravalha, casca de arroz, e capim seco, 
etc) ou sintéticos (plástico preto - mulching), 
considerando-se para sua escolha a facilidade de 
aquisição e utilização pelo produtor. 

As cultivares Chonan e San Valentim apresen-
taram rendimentos de 9,5 e 11,5 t/ha respecti-
vamente em sistema orgânico com 70 a 80% dos 
bulbos com diâmetro superior a 42 mm. 

CULTIVARES
CLASSES - TAMANHO DE BULBOS (%) EF

( NPL. HA-1) PMB (G) PT
(THA-1)7 6 5 4 3 Refugo

Chonan 36,93 28,96 15,97 9,94 4,54 3,64 260.75 b 36,06 a 9,52 b

Caçador 6,84 21,30 24,18 16,09 18,50 13,06 228.37 c 24,37 c 5,53 e

Quitéria 11,79 21,54 20,88 18,62 15,49 11,65 336.00 a 23,03 d 7,72 c

Jonas 9,20 16,07 23,24 21,78 17,53 12,15 251.12 b 25,75 c 6,43 d

Chinesão 24,55 13,85 15,74 17,00 14,28 14,56 126.87 d 19,90 e 2,56 f

Blanco Galego 13,01 19,85 17,00 15,20 16,04 8,88 257.25 b 30,54 a 7,81 c

Ito 10,55 31,92 20,36 16,84 12,57 7,73 231.00 c 29,06 b 6,77 d

San Valentim 21,15 30,40 22,18 15,50 6,31 4,43 357.87 a 31,45 a 11,50 a

Bergamota 8,90 30,32 19,56 16,45 15,36 9,38 293.12 b 25,65 c 7,43 c

REBJ-13 21,20 8,83 21,46 16,29 18,81 13,38 134.75 d 19,79 e 2,70 f

Roxo Caxiense 2,90 8,65 18,47 30,69 20,00 19,27 319.37 a 18,43 e 5,88 e

* Teste Scott & Knott (5%) 

Tabela1: EstandE Final (EF), PEso médio dE bulbo (Pmb) E (Pt) Produção total dE bulbos E distribuição 
dE bulbos Em classEs dE tamanho dE cultivarEs dE alho vErnaliZado Em sistEma orgânico dE Produção. 
brasília, EmbraPa hortaliças, 2007. 

As produtividades do alho comum foram meno-
res do que as do alho nobre em cultivo orgânico. 
Chinês Real e Caturra produziram cerca de 5 t/ha 
nas condições do Distrito Federal. N a região ser-
rana do estado do Rio de Janeiro, Chines Real foi a 
cultivar mais produtiva com cerca de 11.5 t/ha em 
Paty do Alferes juntamente com Gigante Roxão 
com cerca de 10 t/ha. As cultivares de alho comum 
produziram de 50 a 60% dos bulbos nas classes 5,6 
e 7, ou seja, diâmetro superior a 42 mm.
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CULTIVARES
CLASSES - TAMANHO DE BULBOS (%) EF 

( NPL.HA-1)
PMB 
(G)

PT 
(T.HA-1)7 6 5 4 3 Refugo

Amarante - 7,85 17,28 35,34 20,62 28,88 292.250 b 14,56 c 4,27 b

G.Lavinia 5,44 7,34 9,11 19,86 31,42 26,80 230.120 c 13,41 d 3,08 c

G. Roxão - 3,30 16,54 21,04 27,42 31,66 284.370 b 12,70 d 3,60  c

Gravatá 12,78 16,45 14,25 19,69 16,32 20,47 361.310 a 18,10 a 2,52 d

Chinês Real 3,60 6,06 17,52 26,69 27,35 18,75 304.500 a 16,34 b 5,04 a

Chinês S Joaquim - 5,47 7,59 16,86 29,48 40,57 222.250 c 11,82 e 2,66 d

Hozan - 14,61 12,38 25,58 22,13 25,27 265.500 c 14,56 c 3,85 c

Caturra 12,34 6,58 14,96 25,76 19,67 20,67 309.750 a 16,33 b 5,04 a

Cateto Roxo 4,10 7,63 17,02 28,57 22,11 20,54 261.160 c 16,50 b 4,37 b

Gigante Roxo - - - 20,70 37,17 42,11 168.000 d 11,05 e 1,85 e

Peruano - 3,99 12,27 18,41 29,50 35,82 276.500 b 13,36 d 3,71 c

Gigante Núcleo - 13,77 21,88 26,04 19,79 18,49 301.870 a 16,14 b 4,86 b

* Teste Scott & Knott (5%)

Tabela 2: EstandE Final (EF), PEso médio dE bulbo (Pmb) E (Pt) Produção total dE bulbos E distribuição 
dE bulbos Em classEs dE tamanho dE cultivarEs dE alho comum Em sistEma orgânico dE Produção. brasília, 

EmbraPa hortaliças, 2007.
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CULTIVARES
CLASSES - TAMANHO DE BULBOS (%)

PT* (T.HA-1)) PMB (G) EF ( NPL.HA-1)
7 6 5 4 3 Refugo

NOVA FRIBURGO – 1100 DE ALTITUDE

Amarante - 8,79 7,32 26,37 27,83 29,67 5,46 b 14,21 384.000

Gigante Lavínia - 15,66 29,81 23,49 25,00 7,53 6,64 a 17,29 384.000

Gigante Roxão - 12,50 17,01 25,34 27,08 16,31 5,76 a 15,00 384.000

Gravatá - 22,09 15,11 15,69 32,26 14,82 6,88 b 17,91 384.000

Chinês Real - 20,48 29,80 17,46 27,00 5,23 8,59 a 22,36 384.000

Chinês S. Joaquim - 7,82 19,55 27,93 36,87 7,82 7,16 a 18,64 384.000

Hozan - - 20,15 15,89 34,88 29,06 5,16 b 13,43 384.000

Caturra - - 11,86 13,98 35,59 38,55 4,72 b 12,29 384.000

Cateto Roxo - - 10,66 20,44 29,33 39,55 4,50 b 11,71 384.000

Gigante Roxo - 12,59 27,24 28,03 39,05 5,66 6,35 a 16,53 384.000

PETRóPOLIS – 1050 M DE ALTITUDE  

Amarante - 10,10 17,89 28,63 35,36 8,00 4,75 b 16,04 304.000

Gigante Lavínia - 33,72 27,93 23,18 12,38 2,76 7,59 a 20,25 348.000

Gigante Roxão - 34,19 14,51 23,26 20,67 7,35 10,06 a 19,22 400.000

Gravatá - 10,22 19,31 33,80 28,12 8,52 7,04 a 17,52 444.000

Chinês Real - 0,36 31,88 14,31 12,58 4,77 9,22 a 27,10 348.000

Chinês S. Joaquim - 15,79 18,41 30,26 28,49 7,06 7,93 a 18,60 384.000

Hozan - 8,18 19,69 39,64 27,36 5,11 7,82 a 20,41 360.000

Caturra 11,6 17,78 18,36 27,69 26,82 9,32 6,86 a 18,70 392.000

Cateto Roxo - 9,61 34,78 29,97 21,96 3,66 8,74 a 20,67 492.000

Gigante Roxo - 24,16 28,90 23,78 19,69 3,32 7,82 a 21,08 344.000

PATy DO ALFERES – 680 M DE ALTITUDE

Amarante - 14,55 20,00 25,30 28,57 11,42 7,35 c 31,27 235.800

Gigante Lavínia - 15,71 26,27 21,96 25,88 9,67 7,65 c 17,07 448.000

Gigante Roxão 3,44 28,76 24,82 23,44 17,43 5,41 10,15 a 20,63 492.000

Gravatá - 27,20 23,48 27,41 18,20       3,37 8,90 b 19,43 458.000

Chinês Real - 26,67 33,27 29,12 9,06 1,69 11,81 a 24,70 488.000

Chinês S. Joaquim 4,14 18,21 21,15 27,02 24,19 5,06 9,88 b 18,15 486.000

Hozan - 3,37 21,22 46,56 22,84 5,86 8,01 c 17,86 460.000

Caturra - 16,68 20,46 35,37 22,58 4,67 8,99 b 18,76 484.000

Cateto Roxo 8,45 39,76 25,78 18,30 10,50 5,41 9,23 b 21,89 446.000

Gigante Roxo - 3,50 13,48 35,37 32,04 15,23 5,71 c 12,80 464.000

* Teste Scott & Knott (5%)

Tabela 3. distribuição dE bulbos Em classEs dE tamanho, Produção total (Pt), PEso médio dE bulbo (Pmb) 
E EstandE Final (EF) dE cultivarEs dE alho comum Em sistEma orgânico sob  diFErEntEs condiçõEs agrocli-
máticas no Estado do rio dE JanEiro. sEroPédica, EmbraPa agrobiologia, 2004.
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Figura 1. Plantios dE alho dE acordo com PrincíPios agroEcológicos dE Produção  
(uso dE quEbra vEntos E associaçõEs dE cultivo).

Figura 2. asPEcto do dEsEnvolvimEnto vEgEtativo, dos bulbos E bulbilhos dE cultivarEs dE alho comum 
Em sistEma orgânico dE Produção.

Chinês Real Caturra Gigante Roxão
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Figura 3. asPEcto do dEsEnvolvimEnto vEgEtativo, dos bulbos E bulbilhos dE cultivarEs dE alho nobrE 
Em sistEma orgânico dE Produção.
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A multiplicação do alho via bulbilhos (assexuada) contribui 
para ampla disseminação de doenças, principalmente as vi-
roses, que contribuem efetivamente para a degenerescência 
das plantas e redução da produtividade. O alho é hospedeiro 
natural de espécies virais pertencentes aos gêneros Allexivirus, 
Carlavirus e Potyvirus, que têm sido detectadas em plantas 
de alho nas principais regiões produtoras em todo o mundo. 
Esses vírus são transmitidos por pulgões (potyvírus e carlaví-
rus) ou por ácaros (allexivírus) e, geralmente, não ocasionam 
a morte das plantas. As plantas infectadas, então, passam a 
conviver com os vírus de forma crônica, que são perpetuados 
através de distintos ciclos de cultivo. Dessa forma, os vírus são 
disseminados e perpetuados em plantios sucessivos, acarre-
tando a degenerescência (decréscimo gradativo da produção) 
da cultura, sendo que, em geral as plantas de alho cultivadas 
estão infectadas por um ou mais vírus. Levantamentos da di-
versidade viral em lavouras de alho são conduzidos em vários 
países produtores, inclusive no Brasil, que tiveram início na 
década de 1970 (Dusi, 1995; Fajardo et al., 2001; Melo Filho 
et al., 2004; Mituti, 2011; Fayad-Andre et al., 2011), os quais 
poderão auxiliar no estabelecimento de estratégias visando o 
aumento da qualidade fitossanitária do alho-semente e da 
produtividade nacional.

Medidas gerais de controle  
das viroses em alho

Dra. Fernanda Rausch Fernandes

Pesquisadora Dra. Em Fitopatologia 
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Lavoura estabelecida com alho-semente livre de vírus.



É muito difícil a distinção entre as espécies que 
compõem o complexo viral do alho, em função de 
possuírem o mesmo círculo de hospedeiros expe-
rimentais e causarem sintomas similares nas plan-
tas hospedeiras naturalmente infectadas. O uso de 
plantas indicadoras como ferramenta de diagnose 
é limitado também pelo fato de a diversidade de 
plantas hospedeiras dos vírus que infectam o alho 
ser restrita à família Alliaceae. Essas plantas são in-
dicadoras pouco eficientes para detecção por não 
apresentarem sintomas específicos para cada tipo 
de infecção. A sorologia é um método empregado 
eficientemente para a diagnose de vírus em alho, 
sendo que vários centros de pesquisa produzem 
antissoros para esses vírus. Elisa é o principal mé-
todo diagnóstico utilizado para teste de rotina em 
larga escala na detecção de vírus infectando alho.

O controle das viroses, especialmente no caso do 
alho, é essencialmente preventivo. Diversos méto-
dos têm sido empregados no controle dos vírus em 
alho, dentre elas a limpeza clonal, pela associação 
de termoterapia com micropropagação e indexa-
ção para os principais vírus, assim como a propa-
gação controlada para obtenção de material básico 
de alta qualidade sanitária para multiplicações pos-
teriores. Dessa forma, a forma ideal de controle das 
viroses do alho é o estabelecimento da lavoura com 
alho-semente livre de vírus para posterior propa-
gação.  As cultivares de alho que são submetidas 
à limpeza clonal apresentam melhor desempenho 
agronômico, em relação à mesma cultivar origi-
nária de propagação convencional, naturalmente 
infectada por vírus. Esta técnica tem contribuído 
para que as plantas sejam mais produtivas do que 
plantas oriundas de multiplicação convencional. A 
obtenção de plantas sadias é o primeiro passo para 
o melhor conhecimento das viroses que causam 
danos ao alho e seus agentes etiológicos e, princi-
palmente, para a produção de lavouras com eleva-
da qualidade fitossanitária.
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Uma lavoura estabelecida com alho-semente 
oriundo de um processo de limpeza clonal geral-
mente resulta em plantas mais vigorosas (maiores 
altura de planta e número de folhas), e em conse-
quência, os bulbos colhidos são maiores, aumen-
tando a produtividade, o peso médio de bulbo e a 
qualidade da produção, uma vez que os produto-
res são remunerados em função do tamanho dos 
bulbos produzidos. A avaliação da ocorrência de 
reinfecção natural após ciclos sucessivos de uma 
mesma semente original em cultivos comerciais 
de alho, um fenômeno também conhecido como 
degenerescência, é importante no sentido de de-
terminar até qual geração o alho-semente obtido 
da limpeza clonal pode ser multiplicado, sem que 
ocorram reduções significativas na produtividade 
em função da degenerescência.

Silva et al. (2010) demonstraram que as cultiva-
res Gigante Roxo, Gravatá, Gigante de Lavínia e 
Gigante Roxão provenientes de multiplicação via 
cultivo de ápices caulinares podem ser multiplica-
das convencionalmente por pelo menos nove anos 
consecutivos, que a produtividade ainda será supe-
rior em relação ao uso de material propagativo que 
não passou inicialmente pelo processo de limpeza 
clonal. Em outro estudo conduzido no Brasil por 
sete anos consecutivos, verificaram-se as característi-
cas de degenerescência relacionadas à reinfecção no 
cultivo de alho, registrando um aumento de 141% 
da produção em plantas livres de vírus em relação 
às infectadas pelo complexo viral no primeiro ciclo, 
enquanto que, no quinto ciclo, ainda foi registrado 

um aumento de 49%. Em condições experimentais 
com alta pressão de inóculo, até na sétima geração 
de plantio, a produção foi cerca de 30% maior que 
aquela obtida com o alho utilizado comumente pelo 
produtor (Melo Filho et al., 2006). 

O controle dos vetores é, porém, pouco eficien-
te. No caso dos afídeos, o inseto vetor transmite o 
vírus em poucos segundos. Desta forma, a pulveri-
zação com inseticidas praticamente não têm efeito 
no controle, pois a transmissão poderá ocorrer an-
tes que o afídeo morra em decorrência do contato 
ou da ingestão do inseticida.

 A associação de diversas práticas culturais é 
necessária para favorecer o pleno desenvolvimento 
da planta, bem como reduzir a disseminação de 
viroses no campo e, consequentemente, menor in-
fecção do cultivo. As práticas mais eficientes utili-
zadas são evitar plantios sucessivos, evitar culturas 
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novas próximas às velhas, realizar o controle de 
plantas daninhas hospedeiras de afídeos e elimi-
nar restos de culturas contaminados. Pelo fato de 
os vírus facilmente reinfectarem lavouras sadias, a 
detecção efi ciente da infecção viral e remoção rápi-
da das plantas infectadas, torna-se uma medida de 
controle essencial para assegurar o potencial pro-
dutivo da lavoura. Por isso, a realização do plantio 
em área isenta de patógenos e vetores, em época 
apropriada e o uso de bulbilho semente com qua-
lidade sanitária conhecida que assegure um baixo 
nível de inóculo primário, constituem quesitos de 
extrema importância para o sucesso desta cultura. 

Assim, a alternativa de controle mais efi ciente é 
o uso de alho-semente livre de vírus e seu plantio 
em condições que minimizem as reinfecções. O 
nível de reinfecção através de sucessivas gerações 
de multiplicação depende bastante da tolerância 
da cultivar, do nível populacional dos vetores e do 
isolamento de cultivos infectados.
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O alho (Allium sativum L.) pertence à família Aliace-
ae e é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo. 
Originário das regiões centrais da Ásia espalhou para 
a região do Mediterrâneo em eras pré-históricas (FIL-
GUEIRA, 2008) e há mais de cinco mil anos já era 
utilizado pelos hindus, egípcios, gregos e por quase 
todas as antigas culturas do Velho Mundo (CAMAR-
GO e BARRERA, 1985). Provavelmente foi intro-
duzido para as regiões ocidentais pelos navegadores 
espanhóis, portugueses e franceses. 

A importância econômica da cultura tem aumentado nos últimos 
anos, não só pelo seu uso generalizado como condimento, mas tam-
bém por algumas qualidades nutracêuticas que a ele são atribuídas.

Segundo a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO, 
2012), no período 2000 a 2010 foram cultivados no mundo, em 
média, 1,2 milhões de hectares com produtividade média de 16,5 to-
neladas de alho.

Os dados relativos à área plantada, produção e produtividade de 
cada continente do mundo no período de 2000 a 2010 são apresen-
tados nas Figuras 1, 2 e 3, respectivamente.

Figura 1. Evolução da árEa Plantada com a cultura do alho no PEríodo 
dE 2000 a 2010, Por continEntE. (FontE: Fao, 2012)
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Em relação à área plantada por continente, verifi-
cou-se redução de áreas cultivadas nos continentes 
europeu (21,5%) e americano (19,2%) e aumento 
de área na Oceania (16,2%), Ásia (30,7%) e África 
(46,6%). Já a produção foi decrescente apenas nas 
Américas (13,2%), sendo que a Europa e a Oce-
ania apresentaram crescimento de 0,6% e 6,7%, 
respectivamente; e o destaque no aumento da pro-
dução nesse período ficou por conta dos continen-
tes africano (40,2%) e asiático (123,4%). Quanto 
à produtividade, a Oceania apresentou decréscimo 
(8,2%). O destaque em termos de produtividade 
foi a Ásia que no período de 11 anos conseguiu um 
aumento em 70,9%, seguida da Europa (28,2%), 
América (23,7%) e África (7,4%).

Em relação aos maiores países produtores, des-
taca-se a China, Índia, Coréia do Sul e Egito que 
junto representavam 79,0% da produção mundial 
no ano de 2000 e no ano de 2010 passaram a pro-
duzir 88,2%. Enquanto nesse período os quatro 
países maiores produtores aumentaram sua pro-
dução em 9,2%, o Brasil apresentou decréscimo 
em relação à produção mundial, que representou 
0,69% em 2000 e 0,46% em 2010.

Entretanto, a produção brasileira apresentou 
um acréscimo de 23,6%, passando de 84.215 t 
em 2000 para 104.126 t em 2010, em função de 
melhores produtividades obtidas no período. Os 
dados relativos à área plantada, produção e produ-
tividade brasileira de alho no período de 2000 a 
2010 são apresentados na Figura 4.

Figura 2. Evolução da Produção da cultura do alho no PEríodo dE 2000 a 2010, Por continEntE. (FontE: Fao, 2012)

Figura 3. Evolução da ProdutividadE da cultura do alho no PEríodo dE 2000 a 2010, Por continEntE. 
(FontE: Fao, 2012)
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A queda na área plantada no período de 2000 a 
2010 deve-se à concorrência com o alho chinês e 
o baixo preço dos últimos anos. De acordo com 
Dusi et al. (2011), a abertura de mercado, espe-
cialmente com a entrada da China no comércio 
mundial, afetou a cadeia do alho no Brasil. 

Embora a área plantada tenha diminuído, veri-
ficou-se um aumento de 57,0% na produtividade 
brasileira nesse período. Mesmo com este aumento, 
a mesma ainda está abaixo dos valores obtidos pe-
los maiores produtores mundiais de alho. Mesmo 
possuindo um grande mercado consumidor além de 
condições edafoclimáticas que favoreçam o desen-
volvimento da cultura do alho no Brasil, para o que 
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o país atinja valores similares aos grandes produto-
res, faz-se necessário, conforme Dusi et al. (2011), o 
desenvolvimento de ações articuladas entre o Estado 
(mediante políticas públicas), os produtores (pela 
melhoria da qualidade do produto) e pela pesquisa 
(pela viabilização de novas tecnologias).

Figura 4. Evolução da árEa Plantada, Produção E ProdutividadE da cultura do alho no brasil no PEríodo dE 
2000 a 2010. (FontE: Fao, 2012)
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INTRODUÇÃO

A cebola (Allium cepa L.) é amplamente cultivada por ser uma 
planta extremamente versátil em termos alimentares e culinários, 
podendo ser consumida in natura na forma de saladas, processada 
ou na forma de temperos. Atualmente esta hortaliça é a terceira mais 
importante em termos econômicos e a terceira mais produzida no 
mundo. Segundo o IBGE (2011), na safra 2010-2011, a produção 
nacional de cebola foi estimada em 1,402 milhões de toneladas.

Dentre as doenças que podem ocasionar grandes perdas na produ-
ção dessa hortaliça, a mancha-púrpura, causada pelo agente etioló-
gico Alternaria porri e eventualmente por Stemphylium vesicarium é 
uma das mais frequentes e importantes em regiões de clima quente 
e úmido. Atualmente a doença encontra-se disseminada por todas as 
regiões produtoras do país, sendo conhecida também por crestamen-
to ou queima das folhas. Os danos provocados pela doença refletem 
na produção e conservação dos bulbos e na produção de sementes. 
Lavouras severamente atacadas sofrem drástica redução do tamanho 
dos bulbos e, consequentemente, redução na produção, que pode 
chegar até 70%.

Sintomatologia

Os sintomas da doença iniciam-se nas folhas, sob a forma de pe-
quenas lesões aquosas de formato irregular (2 a 3 mm). Posteriormen-
te estas se tornam maiores assumindo um formato mais arredonda-
do de coloração púrpura com centro esbranquiçado (Figura 1). Em 
condições de alta umidade, a superfície das lesões cobre-se com anéis 
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concêntricos característicos de coloração marrom a 
cinza-escuro. No centro das lesões observa-se uma 
coloração acinzentada, correspondente à frutifica-
ção do patógeno, onde ocorre abundante esporula-
ção do fungo (Figura 2).  Com o progresso da do-
ença as lesões podem coalescer, levando à murcha o 
enrugamento das folhas a partir do ápice (Figura 3).  
Quando a doença incide sobre folhas ainda novas, 
estas são precocemente destruídas, o que resulta na 
produção de bulbos pequenos.

O ataque às hastes florais e inflorescências de ce-
bola impede a formação de sementes. Quando estas 
chegam a ser produzidas geralmente são chochas e 
enrugadas. As hastes, quando danificadas por lesões, 
tornam-se mais sensíveis à quebra devido ao peso 
das inflorescências e incidências de ventos.

O patógeno eventualmente ataca os bulbos de 
cebola durante a colheita, causando uma podri-
dão semi-aquosa e o enrugamento das escamas 
frescas do bulbo. Bulbos afetados inicialmente 
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Figura 1. sintomas da mancha-PúrPura causada Por altErnaria Porri Em Folhas dE cEbola. (Foto: ricardo b. PErEira)

Figura 2. lEsõEs causadas Por altErnaria Porri Em 
Folhas dE cEbola Exibindo abundantE EsPorulação 
do PatógEno. (Foto: FrEdErick m. aguiar)
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Figura 3. sintomas dE murcha E EnrugamEnto a 
Partir do áPicE Em Folhas dE cEbola inFEctadas Por 
altErnaria Porri. (Foto: ricardo b. PErEira)

apresentam uma coloração amarelada, tornando-
-se avermelhados com o tempo. Em condições de 
alta umidade há a formação do micélio do fungo 
sobre o bulbo infectado, o qual adquire uma co-
loração marrom-escura a preta. Frequentemente, 
apenas algumas escamas mais externas são afeta-
das pelo patógeno, contudo, em alguns casos, o 
ataque abrange o bulbo inteiro.

Etiologia

A mancha-púrpura é causada pelo fungo Alterna-
ria porri. Contudo, eventualmente também pode 
ser causada por Stemphylium vesicarium. Estes dois 
fungos também ocorrem em outras aliáceas, como 
alho (A. sativum), alho-poró (A. ampeloprasum) e 
cebolinha (A. fistulosum), além de outras espécies 
do gênero Allium.

Epidemiologia

Os conídios do fungo são disseminados principal-
mente pelo vento, respingos de chuva ou irrigação. 
Sementes infectadas também podem disseminar o 
patógeno a longas distâncias e constituem-se como 
fonte de inóculo inicial. O patógeno sobrevive na 
forma de micélio e esporos em restos de cultura de 
uma estação para outra, constituindo em fonte de 
inóculo inicial para cultivos subsequentes. 

A presença de água livre na folha é essencial para 
os processos de germinação dos conídios e infecção 
do patógeno (Figura 4). Temperaturas entre 21 e 
30ºC e alta umidade relativa são condições favorá-
veis ao desenvolvimento do patógeno, sendo o ótimo 
de 90% de umidade relativa e 25ºC de temperatura.  
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A infecção tem início com a penetração das hifas 
por estômatos ou diretamente pela cutícula das fo-
lhas após a formação de apressórios (Figura 5). Fe-
rimentos causados por insetos como tripes facilitam 
a penetração do patógeno. Em condições favoráveis 
ao progresso da doença, vários ciclos secundários do 
patógeno podem ocorrer durante o ciclo da cultura, 
levando a epidemias severas no campo.

Controle

A adoção integrada de diferentes práticas é fun-
damental para o controle efi ciente da mancha-
-púrpura em cebola. Os métodos de controle pre-
ventivo devem ser priorizados sempre que possível, 
pois após o estabelecimento da doença o controle é 
mais difícil e os prejuízos podem ser maiores. Des-
ta forma, a utilização de cultivares comerciais de 
cebola com resistência e/ou tolerância à mancha-
-púrpura é uma das medidas mais indicadas para 

Figura 4. conídios dE altErnaria Porri.
(Foto: FrEdErick m. aguiar)
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Figura 5. ciclo da mancha-PúrPura causada Por 
altErnaria Porri Em cEbola. (artE: ricardo b. PErEira)



o controle da doença. Dentre as vantagens tem-se 
a redução dos custos com fungicidas e a redução 
da contaminação do ambiente, do produtor e do 
produto final. A Embrapa Hortaliças tem traba-
lhado no desenvolvimento de cultivares resistentes 
às principais pragas e doenças da cebola. Recen-
temente a instituição lançou a cultivar BRS-367 
Riva com tolerância à mancha-púrpura.

A escolha da área e época de plantio são medidas 
fundamentais para se prevenir epidemias severas. 
Locais onde há possibilidade de acúmulo de umi-
dade e ventos fortes e constantes e épocas do ano 
de maior precipitação são mais favoráveis à ocor-
rência da doença. A utilização de sementes sadias 
e/ou tratadas com fungicidas também é recomen-
dada como medida inicial de controle, pois impe-
de a disseminação da doença na cultura.

Como medidas culturais recomenda-se a ro-
tação de cultura por um a três anos com plantas 
não hospedeiras (gramíneas); a incorporação dos 
restos culturais, que acelera a decomposição e con-
tribui para a redução do inóculo que permanece 
viável em restos de cultura, servindo como fonte 
de inóculo para os próximos cultivos; a adoção de 

menores densidades populacionais e plantio em 
solos bem drenados que evitam a formação de mi-
croclimas úmidos favoráveis ao patógeno; evitar 
plantios novos próximos a áreas em final de ciclo, 
com o intuito de diminuir as fontes de inóculo e 
impedir a disseminação da doença; realizar irriga-
ções preferencialmente por gotejamento e no perí-
odo da manhã, com lâminas mais pesadas e menos 
frequentes, o que permite a completa secagem da 
folhagem antes do período noturno; eliminação de 
hospedeiras alternativas (alho, alho-poró, ceboli-
nha e outras espécies do gênero Allium), plantas 
voluntárias (tigueras) ou remanescentes de cultivos 
anteriores que nascem e se desenvolvem dentro e 
aos arredores da área de cultivo; evitar a adubação 
excessiva de nitrogênio, especialmente depois de 
formado o bulbo; realizar cobertura do solo com 
palhada, o que contribui para a redução da dis-
seminação das doenças, pois evita que respingos 
da chuva carreguem conídio do patógeno do solo 
para a parte aérea da planta. 

É importante lembrar que o controle químico 
da mancha-púrpura deve ser iniciado assim que 
ocorram condições favoráveis ou se evidenciem os 
primeiros sintomas da doença no campo, podendo 
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ser realizado por meio de aplicações preventivas de 
fungicidas protetores (oxicloreto de cobre, manco-
zebe, iprodiona, clorotalonil, metiram, propinebe, 
vinclozoline, etc.) ou aplicações curativas de fungi-
cidas sistêmicos (tebuconazol, difenoconazol, bro-
muconazol, tetraconazol, azoxistrobina, metco-
nazol, boscalida, piraclostrobina, procloraz, etc.), 
caso a doença apresente risco de epidemias. O uso 
alternado de fungicidas sistêmicos e de contato é 
recomendado para prevenir a ocorrência de raças 
resistentes dos patógenos envolvidos. Somente 
fungicidas registrados no Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o con-
trole da mancha-púrpura em cebola podem ser uti-
lizados. Informações sobre produtos encontram-se 
disponíveis no Agrofit (2012). Para as aplicações 
dos fungicidas o produtor deve seguir rigorosa-
mente as recomendações do fabricante quanto à 
dose, o número e intervalo de aplicação, o volume 
do produto e da calda a ser aplicado, o intervalo 
de segurança, o período de carência. Vale ressaltar 
que o uso do equipamento de proteção individual 
(EPI) é essencial para a proteção do aplicador. 
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O Estado do Paraná na safra 2011/2012 cultivou uma 
área de 7.446 ha de cebola, distribuída em 132 Muni-
cípios, envolvendo 5.500 propriedades principalmen-
te de agricultores familiares com uma produção total 
de 166.205 toneladas. 

Nas últimas safras (1986/1987 a 2011/2012) a produtividade da 
cultura da cebola no estado do Paraná passou de 4.164 kg/ha para 
22.321 kg/ha. Esta evolução deve-se ao trabalho realizado pela exten-
são rural junto com os demais parceiros da cadeia produtiva da cebo-
la e os agricultores e também as tecnologias discutidas nos principais 
eventos sobre a cultura:  

O cultivo de cebola no Paraná é realizado, na grande maioria das 
propriedades agrícolas, pela mulher e pelos fi lhos.  A área média de 
cultivo gira em torno de 1,4 ha. Algumas famílias têm a cebola como 
cultivo principal, como é o caso das Comunidades de Pinho de Baixo 
no município de Irati e Assungui, no Município de Fernandes Pinhei-
ro, porém para a maioria das famílias, geralmente ela é secundária, no 
entanto gera uma boa densidade de renda. A renda liquida média dos 
últimos anos no Paraná gira entorno de R$ 4.500,00 por ha, para uma 
produtividade de 20.000 kg/ha e preço médio de R$ 0,50/kg.

Por Iniberto Hamerschmidt

Eng. Agr. Iniberto Hamerschmidt

Coordenador Estadual de Olericultu-
ra do Instituto EMATER do Paraná             

O cultivo da cebola 
no Paraná
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Cultivares de cebola mais plantadas no 
Paraná e percentual de plantio:

SUPER PRECOCES E PRECOCES: 60%  
Super precoce, Primavera, Baia  

Precoce e Bola Precoce

TARDIAS: 40%

Os preços médios em reais, recebidos pelos produtores 
na safra 2.011/12, por saca de 20 Kg foram:

Outubro de 2.011: 19,33

Novembro de 2.011: 11,72

Dezembro de 2.011: 8,11

Janeiro de 2.012: 10,33

Fevereiro de 2.012: 12,24
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Quanto ao escalonamento de plantio, colheita e comercialização na safra 2.011/12, os dados em 
percentagem acumulada, estão na tabela abaixo:

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Plantio 16 54 96 100

Colheita 90 100 5 20

Comer-

cialização
33 47 70 95 98 100 2 7

As principais tecnologias utilizadas são o espaçamento e densidade corretos, manejo do solo e da água, 
plantio direto, recomendação de adubação de acordo com a análise de solo.



Quanto à evolução da produção, apresentamos no 
quadro abaixo o que foi colhido nas cinco últimas 
safras e a previsão para 2.012/13

SAFRAS ÁREA 
(ha)

PRODUÇÃO 
(t) PRODUTIVIDADE  

(kg/ha)

2007/08 6.670 101.930 15.282

2008/09 7.287 129.710 17.800

2009/10 7.650 132.896 17.372

2010/11 8.086 157.100 19.444

2011/12 7.446 166.205 22.321

2012/13 7.440 170.727 22.947

FONTE: SEAB/DERAL
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A Extensão Rural Oficial do Paraná, através do Institu-
to EMATER, orienta cerca de 2.500 produtores de cebola, 
utilizando como metodologias cursos, encontros, excursões, 
palestras, reuniões e visitas. Os Extensionistas estão orga-
nizando os produtores em grupos, tendo cada grupo uma 
propriedade de referência, onde são aplicadas as principais 
tecnologias preconizadas para a cultura da cebola.
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“Produção de tomate para processamento industrial” é 
o título do livro recém-lançado pela Embrapa Hortali-
ças (Brasília/DF), durante a realização do 6º Congres-
so de Tomate Industrial (CBTI). Composto por textos 
produzidos por 35 autores – pesquisadores da Unidade 
e de outras instituições -, o livro trata de temas que 
vão desde o perfi l socioeconômico da cadeia produtiva 
do tomate para processamento, às tecnologias desen-
volvidas por todas as áreas trabalhadas pela pesquisa e 
aplicadas na extensão, a exemplo do melhoramento de 
cultivares, produção de sementes, doenças e pragas, uso 
da irrigação, entre outras, encerrando com uma análise 
sobre os aspectos industriais da cultura.  

Núcleo de Comunicação Organizacional 
Embrapa Hortaliças

paula.rodrigues@embrapa.br
www.cnph.embrapa.br

Por Paula Rodrigues e Anelise Macedo
Fotografi a: Henrique Carvalho

Embrapa Hortaliças lança livro sobre 
processamento industrial de tomate
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Editado pela agrônoma Flávia Clemente, super-
visora da área de Transferência de Tecnologia, e 
pelo pesquisador Leonardo Boiteux, que coordena 
o Programa de Melhoramento de Tomate, a coletâ-
nea, dividida em 15 capítulos, tem como proposta 
atender a todos os segmentos da cadeia produtiva 
do tomate para indústria, além de se constituir em 
uma fonte atualizada de consulta. “A última publi-
cação sobre esse tema foi produzida em 2000, e no 
decorrer desse tempo muita coisa evoluiu, como 
o expressivo aumento da mecanização e a predo-
minância de híbridos, fatores que representam um 
custo menor de produção, pois promovem a oti-
mização de maiores colheitas”, atesta a supervisora. 
Outra mudança, segundo ela, diz respeito ao perfil 
do produtor, “que passou a ter uma configuração 
mais empresarial”. 

A evolução no Brasil gerou reflexos no cenário 
mundial: nos últimos quatro anos, o País cresceu no 
ranking de produção de tomate para processamento 
industrial, passando da 8ª posição para o 5° lugar. 
Um crescimento que o pesquisador e chefe-geral da 
Embrapa Hortaliças Celso Moretti atribui à adoção 
de tecnologias nos diversos elos da cadeia produti-
va, assim como à inserção e adequação do Cerrado 
brasileiro para a produção de tomate para indústria. 
“Especialmente no Estado de Goiás houve uma res-
posta bastante positiva às novas tecnologias para o 
cultivo, o que contribuiu para levar essa região à li-
derança nacional”, pontifica o pesquisador, também 
um dos autores do livro. 

Híbrido nacional

Recentemente, a Embrapa Hortaliças também 
lançou o primeiro híbrido nacional de tomate para 
processamento industrial: o tomate BRS Sena. De 
acordo com a pesquisadora Alice Quezado Duval, 
a cultivar pode dinamizar a cadeia de sementes, 
ainda dependente de material importado. “Como 
os resultados têm sido satisfatórios, considera-se 
que o híbrido apresenta grande potencial para in-
serção na cadeia produtiva nacional de tomate para 
processamento industrial, tornando-se uma opção 
para o mercado”, acentua.

Resultado de um programa de melhoramento ge-
nético realizado pela Embrapa Hortaliças, o híbri-
do BRS Sena apresenta excelente cobertura foliar 
que protege da exposição solar seus frutos firmes 
e cilíndricos. Com boa concentração da matura-
ção e ótimo desempenho na colheita mecânica, o 
material ainda se mostra tolerante à geminivirose 
e resistente à murcha de fusário (raças 1 e 2), à 
pinta-bacteriana raça 0 e ao nematoides-das-galhas 
(Meloidogyne incognita e M. javanica).

As áreas de validação do tomate BRS Sena tam-
bém constataram que o híbrido é um material bem 
superior quando se trata de resistência à geminivi-
rose, doença transmitida pela mosca-branca e fator 
limitante da produção de tomate para processa-
mento industrial. Os índices de produtividade e os 
teores de sólidos solúveis (grau Brix) são outras ca-
racterísticas que tornam o híbrido vantajoso para 
cultivo comercial.
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