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Publicação da Embrapa Semi-Arido alerta para riscos de perdas no comércio da manga

A redução de perdas de frutos ao longo da
cadeia produtiva da manga pode significar o
divisor entre ter ou não ter lucro no comércio
dessa fruta. A queda continua dos preços mé-
dios registrados nos mercado nacional e inter-
nacional e o aumento no custo de produção

nos últimos anos têm feito o lucro dessa ativi-
dade cai r safra após safra. A atual variação de
perdas oscilando entre 20 e40% empurra para
baixo as margens de ganhos econômicos e com-
promete o negócio dessa fruta, garante o pes-
quisador Mohamrnad Menhazuddin Chou-
dhury, da Embrapa Serni-Árido.

Esta preocupação é expressa na publica-
ção "Perdas na Cadeia de Cornercialização da
Manga" (Série Documento no 186 - R$ 5,00),
escrita pelo pesquisador e a engenheira agrô-
noma Tatiana Silva da Costa, bolsista do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq). Nela, estão apon-
tadas as causas principais das perdas e as vá-
rias medidas às quais os segmentos da cadeia
produti va da manga podem recorrer para re-
duzir as incidências que deterioram os frutos

e depreciam os preços da fruta no mercado.
Monitoramento - Segundo Menhaz Chou-

dhury, não e bastante que se obtenha altas pro-
dutividades, frutos de qualidade superior e pro-
dução direcionada para públicos-alvo. Aliada a
esses fatores precisa estar o objetivo de man-
terem níveis mínimos as perdas de frutos. Entre
a fase pré-colheita, quando os frutos ainda es-
tão no campo, e o momento da venda o pesqui-
sador aponta nada menos que 23 pontos de
riscos propícios à danificarem os frutos.

A manga é uma fruta que se deteriora muito
rápido. O manuseio ou o transporte inadequado
potencializam a deterioração, O plantio de uma
cultivar inadequada, a adubação desequilibrada
ou a irrigação ineficiente do pomar também fa-
vorecem a ocorrência em quantidades elevadas
de perdas de frutos. O pesquisador da Ernbrapa
Semi-Árido recomenda que os agricultores mo-

nitorem toda a cadeia de comercialização da
manga para evitar desperdícios.
Serviço - A publ icação "Perdas na Cadeia

de Comercialização da Manga" pode ser ad-
quirida por meio de Cheque Nominal à Ernbra-
pa Semi-Árido ou Reembolso Postal. Para as
duas opções é necessário o acompanhamento
do formulário especificando a publicação que
está sendo comprada. O endereço para envio
do Cheque orninal ou Reembolso Postal é:
Embrapa Semi-Árido - Área de Comunicação e
Transferência de Tecnologia - BR 428, km 152,
Zona Rural, CP: 23 - 56302-970 - Petrolina-
PE. Se preferir peça pelo tel ou fax: Área de
Negócios Tecnológicos/Ernbrapa Semi-Árido
TeI. (87) 3862-1711- Ramais 111 e 255 ou
fax (87) 3862-1744. O catálogo com as publi-
cações para venda -www.cpatsa.embrapa.br/
servicos/catalogo/catpub.html


