A CULTURA DA MACIEIRA NO BRASIL

Engenheiro Agrônomo Luiz Borges Júnior

Apesar da macieira ter vindo para o Brasil com os primeiros colonizadores Europeus, sua cultura entre nós
sempre ficou limitada a pomares domésticos, não tendo expressão econômica. Até a década de 60,
somente a Região de Valinhos (SP) tinha alguns pomares comerciais, cultivados com variedades de baixo
valor comercial e que eram vendidas embaladas em caixas de tomate.

A moderna pomicultura brasileira surgiu em 1962, através da Safra – Sociedade Agrícola Fraiburgo Ltda,
empresa tripartite formada pelos Senhores René e Arnoldo Frey - fundadores de Fraiburgo, os Senhores
Gabriel Evrard, Henri Evrard e Roland Mayer - empresários franco argelinos e o Sr. Albert Mahler –
empresário europeu.

Para melhor conhecer as potencialidades da Região, a Safra implantou um grande pomar experimental,
onde foram plantadas todas as espécies temperadas com valor comercial, dando ênfase a uva, maçã e
frutas de caroço. O pomar experimental abrangia mais de 70 hectares e era dirigido tecnicamente pelo
Engenheiro Agrônomo Roger Biau, que trabalhava com os Evrard na Argélia.

Em 1965, dentro do objetivo do Governo Militar, que desejava diminuir a dependência externa do País, o
Ministro do Planejamento, Dr. Roberto Campos, solicitou aos Estados Unidos e a França, apoio técnico para
a implantação da pomicultura em nosso meio. O Governo Americano enviou em 1965, uma missão técnica
formada por especialistas do Departamento de Agricultura, que visitaram as Regiões de Valinhos (SP), São
Joaquim (SC), Vacaria, Veranópolis e Pelotas (RS), concluindo que, segundo eles, “o Brasil não tinha
condições climáticas para a cultura da macieira em bases comerciais”.

Em 1966, a França enviou o Viveirista George Delbard, mundialmente conhecido e que com o apoio do
Governo Francês, tinha auxiliado na modernização da fruticultura no Marrocos e Irã (Pérsia). O Sr. Delbard
foi levado aos mesmos locais visitados pelos americanos, mas, como tinha fornecido mudas para a Safra
em 62/63, incluiu Fraiburgo no roteiro de visitas.

Ao visitar os pomares experimentais da Safra, o grupo técnico oficial encontrou macieiras das variedades
Starkrinson e Golden Spur com uma ótima produção, mostrando a viabilidade econômica da cultura em
nosso meio e recomendou a utilização da tecnologia desenvolvida em Fraiburgo para o desenvolvimento da
cultura no Brasil.

Em 1969, o Governo Federal Incluiu a Macieira na Lei de Incentivos Fiscais Para Reflorestamento, que
permitiu o surgimento dos primeiros pomares comerciais na Região de Fraiburgo (Nodarisa e Renar) e, nos
anos seguintes, no Paraná e Rio Grande do Sul.

No Início da década de 70, a Secretaria da Agricultura, através do Senhor Luiz Gabriel – Secretário na
época, criou o Profit – Programa de Fruticultura de Clima Temperado, encarregando a Acaresc, sobre a
direção do Engenheiro Agrônomo Glauco Olinger, de implantar o referido programa que beneficiava
pequenos e médios produtores.

A experiência do Profit foi posteriormente levada ao Paraná e Rio Grande do Sul.
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