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APRESENTAÇÃO



Os manuais da série Frutas do Brasil foram concebidos como fonte de orienta-
ções técnicas sobre a tecnologia relativa às cadeias produtivas das principais espécies
frutícolas de interesse econômico, tanto na fase de pré-colheita como na de pós-
colheita. Oferecem ainda informações e orientações sobre aspectos econômicos,
particularmente aquelas relativas a mercados e comercialização. Destinam-se a
pesquisadores, técnicos, professores, estudantes e produtores.

O conteúdo de alguns de seus capítulos, particularmente aqueles referentes a
Melhoramento Genético, Fertilidade de Solo, Fitossanidade e Irrigação, trata de
temas técnicos mais complexos, com uso de vocabulário especializado, que poderá
ocasionar alguma dificuldade de entendimento para as pessoas que não tenham
formação profissio-nal especializada. Deve ser ressalvado que, na prática agrícola, os
problemas relativos a tais assuntos exigem, para sua adequada solução, o assessoramento
de um Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrícola (na fase pré-colheita) e de um
Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro de Alimentos (na fase pós-colheita). Portan-
to, tais capítulos são destinados a esse público de especialistas, que devem ser
procurados pelos produtores que tiverem problemas nas respectivas áreas. Conside-
rando essa situação e com o intuito de amenizar o problema de vocabulário
mencionado apresenta-se,  ao final de alguns manuais, um glossário com a definição
dos termos técnicos mais difíceis encontrados no texto dos vários capítulos.
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1 INTRODUÇÃO

O pessegueiro é originário da
China, onde há relatos de cul-
tivo há mais de 20 séculos.

Provavelmente foi levado à Pérsia por
rotas comerciais, tonando-se conhecido
como um fruto persa e dando origem,
erroneamente, ao seu nome Prunus persica

(L.) Batsch.
Por volta de 330 a.C. chegou à

Grécia, e durante a idade média espa-
lhou-se pela Europa. Na América do
Sul, aparentemente foram os portugue-
ses que o introduziram na costa leste. Há
relatos de que chegou ao Brasil em 1532,
com Martin Afonso de Souza.

No Brasil são cultivados cerca de
20.000 ha, que produzem mais de 110 mil
toneladas. Oitenta por cento da produ-
ção estão concentrados na Região Sul,
participando o Rio Grande do Sul com
mais de 60.000 t. Deste total, dois terços
são processados em calda e o restante
destina-se ao consumo in natura. É na
região sul do estado que está concentrado
o parque industrial processador.

 A partir da década de 60, em Pelotas,
RS, foi iniciado um programa de pesqui-
sa abrangendo a exploração econômica
do pessegueiro, nas condições de solo e
clima nacionais. Esse programa tem
possibilitado a expansão da cultura nos
Estados do sul e o plantio em outras re-
giões não tradicionais, quer disponibi-
lizando cultivares adaptadas, quer geran-
do tecnologia que permita a exploração
em níveis de rentabilidade satisfatórios.

Nos últimos anos, com a estabilida-
de econômica, o consumo de frutas in
natura vem crescendo, incorporando
expressiva parcela da população. O con-
sumo per capita de pêssegos, de 0,85 kg

ainda é muito baixo, se comparado ao
dos demais países produtores. Aliado à
elástica relação entre consumo e renda
no mercado de frutas, tem-se grande
potencial para o aumento da produção
no mercado interno, especialmente quan-
do forem implementadas medidas que
reduzam a atual taxa de desemprego.

O hemisfério norte, com seu exten-
so e rico mercado consumidor, é cada
vez mais exigente quanto aos produtos
para consumo in natura e/ou minima-
mente processados, abrindo espaço para
a entrada de produtores do hemisfério
sul para suprir seu período de entressafra.

Se, por um lado, as possibilidades
de expansão da cultura são excelentes, as
exigências do mercado consumidor tam-
bém são crescentes quanto à qualidade
incluindo, necessariamente, a ausência
de resíduos químicos.

A produção de pêssegos no Brasil
ainda é muito dependente de agroquí-
micos para o controle de doenças e pra-
gas. Cultivares resistentes aos princi-pais
organismos somente estarão disponíveis a
médio e longo prazo. Por muito tempo o
cultivo do pessegueiro vai depender do
uso de produtos químicos. Entretanto o
seu uso pode ser minimizado se observado
o sistema no seu todo. A seleção da culti-
var adequada, a boa qualidade da muda, a
correta localização do pomar e práticas
culturais restritas às recomendações téc-
nicas são fatores que minimizam o uso dos
agroquímicos. O uso de produtos regis-
trados para a cultura e o respeito aos
prazos de carência, também são funda-
mentais para a produção de frutos de
qualidade e para a entrada no disputado
mercado mundial.




