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Horticultura é o ramo da agricultura que trata das 

plantas de cultivo intenso, utilizadas diretamente pelas 

pessoas  como alimento, para fins medicinais ou 

estéticos. Jules Janick

Hortus – jardim + colere – cultivar

Frutas, hortaliças, plantas ornamentais, flores, temperos, plantas 

medicinais

Muitos produtos hortícolas são consumidos vivos

Exige grande investimento em capital, trabalho e tecnologia por 

unidade de área.

O hortinegócio engloba o desenvolvimento do 

conhecimento, a produção de insumos e máquinas, a 

produção hortícola, a transformação, o transporte, a 

comercialização e a distribuição até o consumo dos 

produtos hortícolas.

2



O hortinegócio in natura brasileiro não tem governança.

• Produtor pequeno, especializado, sazonal

• O varejo e o serviço de alimentação precisam do mix de produtos todos os 
dias

• Diversidade de origens por época, variedades, tamanhos, qualidade, 
compradores

• Grande diferença de valor no mesmo dia do mesmo produto, por variedade, 
tamanho, qualidade 

• O valor é função da aparência, do frescor, do sabor, da oferta e da 
demanda do dia. 

• O produto é perecível, sensível: alto conteúdo de água, metabolismo 
intenso, macio, ........

• A comercialização é uma corrida contra o tempo.

• A melhor qualidade acontece no momento da colheita.

• A qualidade na colheita é o resultado da tecnologia empregada, do 
capricho do produtor, da aptidão da região, de ‘São Pedro’ e do santo 
forte do produtor.

• O melhor produto é o mais perecível: a fruta colhida mais madura, a 
hortaliça colhida mais tenra.

• Todos os cuidados da colheita até o consumo só conseguem  preservar a 
qualidade, nunca melhorá-la.
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Alface – 70 km

4



Maçã – Santa Catarina – 695 km
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Melão – Rio Grande do Norte – 2.891 km
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Mamão – Espírito Santo – 1.200 km
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Maracujá – Bahia – 1.979 km
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Uva – Petrolina 2.191 km
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Atemóia – Minas Gerais - 1.190 km
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Perda é o ato ou efeito de perder ou a privação de

algo que se possuía ou o fato de deixar de ter ou

possuir alguma coisa.

Perda é tudo que se compra ou se produz, mas, por

interferência de causas, conhecidas ou não, deixam de

ser devidamente comercializado de forma lucrativa.

Perda é a carência, privação do que se possuía.

Prejuízo patrimonial, ou de ganho previsto ou de

utilidade, que se sofre por culpa ou inamdiplemento de

obrigação de outrem, a quem se pode portanto reclamar

indenização. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa
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Consequências das perdas

• Lixo

• Resíduo sólido

• Poluição

• Aquecimento global

• Produto mais caro no consumo 

• Produção mais cara

• Consumo desnecessário de agua, insumos, energia

• Menor qualidade do produto no consumo

• Menor renda para o produtor

• Utilização desnecessária do solo: erosão, perda de 
fertilidade, desmatamento

• ..................... 
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Qual é a perda no hortinegócio in natura?

A perda que vai para o lixo?

Produto impossível de comercializar, perigoso para o consumo

A perda de valor?

Existe grande diferença de valor por qualidade entre produtos de 

mesma variedade e tamanho no mesmo dia

A perda de água?
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A perda que vai para o lixo

Produção

• Colheita

• Classificação

• Embalamento

Central atacadista – Exemplo da CEAGESP

• Fácil de medir – 1,36% do volume de entrada

• 11.000 toneladas = 150 toneladas de lixo por dia 

• Palha, coroa de abacaxi, produto estragado

• 74%  produto descartado

Varejo: supermercados, frutarias, feiras, 
varejões, ...

• 7 a 10%  - perda

• ?          - quebra

• Perda de água?

14



Serviço de alimentação: refeições coletivas privadas e 

institucionais, restaurantes, lanchonetes, bares, 

quiosques, ....

• Custo por refeição é determinante na competitividade

• Índice de aproveitamento

• Alimentação institucional – paga pelo mais caro e recebe o mais 

barato.
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Perda de água

• O conteúdo de água, característico de cada fruta e 
hortaliça, está entre 85 e 95% do seu peso, no momento 

da colheita.  A colheita interrompe o fluxo de água e de 

nutrientes para o produto. 

• O ambiente de comercialização está em torno de 35 a 45% 
UR.

• A perda de água acelera o metabolismo e a senescência 
das frutas e hortaliças frescas. 

• Perda de peso em um dia de observação, 15ºC, 45 a 65%UR

Produto % perda Produto % perda

Alface 7,5 Cenoura 3,0

Brócolos 7,5 Couve-flor 2,0
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A melhor qualidade do produto acontece no momento da colheita.

Todos os cuidados pós- colheita só conseguem manter a 

qualidade, nunca melhorá-la.

As frutas e hortaliças frescas continuam vivas depois da 

colheita. O manuseio brusco, altas temperaturas e baixa 

umidade do ar, aceleram o seu metabolismo e a sua senescência.

Os ferimentos, danos mecânicos, por manuseio na colheita e na 

pós-colheita são as principais portas de entrada de micro 

organismos causadores de podridão e de aceleração do 

metabolismo e da senescência dos produtos hortícolas frescos.
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Perdas: problemática e solucionática
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Falta

Governança

Padronização

Agregação de valor

Transparência na comercialização

.....

















Na produção

• Descarte dos produtos inadequados para a 
comercialização in natura. 

• Controle inadequado de pragas e doenças, a ocorrência de 

granizo, a falta de polinização ou de poda adequada, o ponto de 

colheita incorreto

• Perda alta e desconhecida

• Manuseio inadequado na colheita, embalamento e 

transporte para a seleção são causas importantes de 

batidas, ferimentos, que aceleram o metabolismo e 

permitem o desenvolvimento de microorganismos

oportunistas, prejudiciais ao produto. 
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O caso do pêssego

Levantamento semanal na CEAGESP em 2 safras de pêssego 

(2001/2002 e 2002/2003) – 1.835 frutos/amostra

• Até 44% dos frutos com problemas visíveis

• 46% das podridões associadas a ferimentos 

• O nível de dano depende da procedência (do produtor)

Martins, M. et al.
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Doenças sem evolução pós-colheita
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Doenças com evolução pós-colheita
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Doenças associadas a ferimentos pós-colheita
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Não existe mágica! 

Não há como reparar a perda!

Doenças pós-colheita não têm remédio.

Só a prevenção resolve!
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No transporte

• As responsabilidades do transportador sobre a 
qualidade do produto não estão claras.

• Fragilidade do pequeno produtor frente aos 
transportadores.

• Pulverização da produção dificulta a paletização 
da carga.

• Veículos inadequados para o transporte

• Qualidade e falta de padronização das embalagens

• Estradas ruins.
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O caso do mamão

Comparação entre o comportamento pós-colheita do mamão 

Golden:

I. Embalado em caixa de madeira e transportado, sem 

paletizar, sem refrigerar, em carga seca lonada

II.Embalado em caixa de papelão, paletizado, 

refrigerado, em carga refrigerada 
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Sistema 01
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Sistema II
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Injúria mecânica  e podridão

Injúrias mecânicas detectadas: abrasões, cortes, 

amassamentos em mamão colhido na mesma roça, no mesmo 

dia

• Sistema I – 47% injúria mecânica e 25% podridão

• Sistema II – 94% injúria mecânica e 65% podridão

Cerqueira, E.
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Produção Consumo

Insumos

Tecnologia

Transporte

Varejo

Serviço de alimentação

Atacado
Comprador local
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Ceasa paulistano



Atacado - CEASA

• Dois tipos de perdas:  a que vai para o lixo e de valor 
do produto 

• A quantificação de perda que vai para o lixo é feita com 
a pesagem do lixo, na maioria orgânico. 

• O transporte e o manuseio inadequados geram batidas e 
ferimentos, descarte e perda de valor do produto. 

• A fragilidade comercial do produtor faz com que ele 
assuma as consequências das perdas, que podem 

superestimadas pelo comprador na luta por uma maior 

margem comercial. 

• Existe grande diferenciação de valor por tamanho e por 
qualidade na venda do atacado para o varejo.

• Diferentes sistemas convivem no mesmo lugar.
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O exemplo dos cinco sistemas de 

embalamento e transporte do abacaxi



1º  Transporte a 

granel e venda a 

granel

Descarga
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2º 

Transporte 

a granel e 

venda 

embalado 
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2º Transporte a 

granel e venda 

embalado 
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3º Embalado 

na produção, 

não 

paletizado e 

sem 

refrigeração
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Caixas 

amassadas 

durante 

transporte 

rodoviário
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4º Embalado 

na produção, 

paletizado e 

sem 

refrigeração
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5º 

Embalado, 

paletizado 

e 

refrigerad

o na 

produção
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Abacaxi diferenciado

Redinha

Etiqueta 

Individual
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Varejo

• O sistema de exposição no supermercado pode destruir 
todo o esforço do produtor e do atacadista na melhoria 
do produto. 

• O produto é despejado na gôndola e perde a 
rastreabilidade com a mistura de produtos de diferentes 
origens e sem a identificação do produtor. 

• A informação do produtor, da origem, do produto e 
variedade não é fornecida ao consumidor.

• As perdas, com causas identificáveis segundo os 
supermercados, giram em torno de 7%.  
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O esforço 

do produtor 

pode ser 

facilmente 

destruído 

no varejo
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Manuseio 

Mínimo
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A caixa do 

produtor na 

gôndola  do 

supermercado.
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A prevenção de perdas exige a definição das 

responsabilidades e a responsabilização de cada 

agente da produção, do transporte e da 

comercialização, até o consumidor, como o PACA 

dos americanos.
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Perishable Agricultural Commodities Act - 1930

Objetivos

• Suprimir práticas injustas e fraudulentas na 
comercialização de produtos perecíveis frescos

• Ajudar na solução de atritos comerciais,

Componentes

• Definição dos diferentes atores e tipos de transação 
comercial e suas responsabilidades

• Cadastro e licença dos comerciantes

• Justiça rápida.

https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/paca



Solução na produção 

• Adoção de Boas Práticas Agrícolas

• Adoção de Boas Práticas de Manuseio

• Prevenção de danos mecânicos

• Ambiente de conservação adequado

• Embalagem de proteção, movimentação e exposição

• Classificação do produto

• Lotes de tamanho e qualidade homogêneos

• Obediência a padrões mínimos de qualidade

• Busca de diferenciação de valor

• Rotulagem

• Perspectiva de comércio justo e de diferenciação de valor 
por qualidade.

57



Solução no transporte

• Estabelecimento das responsabilidades do 
transportador na conservação da qualidade do 

produto

• Melhoria das embalagens 

• Exigência de obediência á lei de transporte de 
alimentos

• Capacitação dos motoristas e transportadoras

• Financiamento da adequação do veículo às 
exigências da lei e à paletização 
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Solução no atacado

• Restrição à carga a granel

• Incentivo à paletização

• Melhoria de infra estrutura de transporte, recebimento, 

armazenamento e exposição 

• Capacitação de todos os agentes – carregadores, 

funcionários e gerentes das empresas

• Implantação de regras de comércio justo e justiça 

rápida.
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Solução no varejo

• Adoção do Manuseio Mínimo: a colocação na gôndola da 
caixa do produtor

• Adoção de novos indicadores de desempenho para o setor 
de FLV, além de perda, quebra e ruptura:

• Conformidade aos padrões mínimos de qualidade e homogeneidade de 

tamanho no recebimento do produto e na gôndola

• Rastreabilidade

• Sazonalidade
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