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432) Qual é a importância da maçã no mercado mundial de frutas?

433) Qual é a produção e a área cultivada com maçã no mundo?

434) Quais são os principais países produtores de maçã?

435) E em termos de área cultivada, quais são os principais países que
cultivam maçã?

436) Qual a produtividade média dos principais produtores mundiais de
maçã?

437) Quais são os principais países exportadores de maçã?

438) Quais são os principais países importadores de maçã?

439) Qual é o consumo per capita de maçã nos maiores produtores
mundiais?

440) Qual é a posição do Brasil no cenário mundial da cultura da maçã?

441) Qual é a produção brasileira de maçã?

442) Qual é a área cultivada com macieira no Brasil?

443) Quais os estados produtores de maçã?

444) Quais são os principais municípios produtores de maçã?

445) Qual é a produtividade da maçã no Brasil?

446) E o consumo per capita de maçã no Brasil?

447) Como evoluiu a produção de maçã no Brasil?

448) Em que tipo de propriedade a maçã é produzida?

449) O Brasil é autossuficiente em produção de maçã?
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450) O Brasil importa maçã?

451) Quais os principais fornecedores de maçã para o Brasil?

452) O Brasil exporta maçã? O que isso representa em relação à
produção?

453) Quais os principais países de destino?

454) Qual é o preço da maçã no mercado?

455) Qual o custo de produção de um hectare de maçã?

•••

432) Qual é a importância da maçã no mercado mundial
de frutas?

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO), em 2010, a maçã foi a terceira
fruta mais produzida no mundo, depois dos citros e da banana.

•••

433) Qual é a produção e a área cultivada com maçã no
mundo?

Em 2010, segundo dados da FAO, foram produzidas
69.569.612 t de maçã, em 4.728.333 ha.
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•••

434) Quais são os principais países produtores de
maçã?

Em 2010, o maior produtor mundial de maçã foi a China, com
33.265.186 t, ou seja, quase 50% da produção total. À continuação,
destacaram-se os Estados Unidos, com 4.212.330 t, Turquia com
2.600.000 t, Itália com 2.204.970 t e Índia com 2.163.400 t.

•••

435) E em termos de área cultivada, quais são os
principais países que cultivam maçã?

Em 2010, a China registrou 2.044.631 ha de área cultivada,
superando em muito os demais países. À continuação,
destacaram-se a Índia, com 305.800 ha, a Polônia, com
188.245 ha, a Rússia, com 186.000 ha, e a Turquia, com
165.078 ha.

•••

436) Qual a produtividade média dos principais
produtores mundiais de maçã?

Com exceção da Itália e dos Estados Unidos, a produtividade
dos maiores produtores de maçã é baixa.

Em 2010, a produtividade média da China foi de 16,27 t/ha; dos
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Estados Unidos, de 30,21 t/ha; da Turquia, de 15,75 t/ha; da Itália,
de 38,08 t/ha; e da Índia, de 7,07 t/ha.

•••

437) Quais são os principais países exportadores de
maçã?

De acordo com os dados da FAO, em 2010, o maior exportador
de maçã foi a China com, 1.123.053 t. Além de ser o principal
exportador, esse país apresentou uma grande evolução nos últimos
anos, pois, em 2000, figurava como o sétimo maior exportador.

O segundo maior exportador foi a Itália, com 856.598 t. O Chile
foi o terceiro, com 842.668 t de maçã, seguido pelos Estados
Unidos, com 790.376 t, Polônia, com 728.500 t, e França, com
695.760 t.

•••

438) Quais são os principais países importadores de
maçã?

Em 2010, a Rússia foi o maior importador mundial de maçã, com
1.204.175 t.

O segundo maior importador foi a Alemanha, que importou
621.502 t; em seguida aparecem a Inglaterra, com 460.722 t, o
Iraque, com 408.209 t, a Holanda, com 324.406 t, e a Espanha,
com 253.496 t importadas.
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•••

439) Qual é o consumo per capita de maçã nos maiores
produtores mundiais?

O consumo per capita da China, em 2007, foi de 20,21 kg, dos
Estados Unidos, 12,25 kg, da Polônia, 19,31 kg, do Irã, 36,46 kg, e
da Turquia, 33,60 kg. A média mundial foi de 9,74 kg.

•••

440) Qual é a posição do Brasil no cenário mundial da
cultura da maçã?

Em 2010, o Brasil figurava como o 9º principal produtor mundial e
o 20º em área cultivada.

•••
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441) Qual é a produção brasileira de maçã?

Em 2010 foram produzidas 1.275.852 t de maçã, e, em 2011,
1.351.865 t.

•••

442) Qual é a área cultivada com macieira no Brasil?

Em 2010 foram registrados 39.129 hectares plantados com
macieiras, enquanto em 2011 foram plantados 40.091 hectares.

•••

443) Quais os estados produtores de maçã?

A produção de maçã concentra-se nos estados da região Sul,
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embora haja uma pequena produção em São Paulo (1.851 t em
2011).

O Estado de Santa Catarina, maior produtor, produziu 680.000 t
em 2010 e 666.312 t em 2011.

O Rio Grande do Sul, segundo maior produtor, produziu
537.507 t em 2010 e 627.002 t em 2011.

O Paraná produziu 56.497 t em 2010 e 56.700 t em 2011.

•••

444) Quais são os principais municípios produtores de
maçã?

Em Santa Catarina, são os municípios de São Joaquim e
Fraiburgo, que produziram 214.200 t e 140.506 t de maçã em 2009.

No Rio Grande do Sul, nesse mesmo ano, os maiores produtores
foram Vacaria, Caxias do Sul e Bom Jesus, com produções de
217.00 t, 117.450 t e 75.000 t, respectivamente.

•••

445) Qual é a produtividade da maçã no Brasil?

No Brasil a produtividade situa-se em torno de 34 t/ha. Em 2011,
no Estado de Santa Catarina, a produtividade média foi de 33 t/ha,
e no Rio Grande do Sul, de 37 t/ha.

•••
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446) E o consumo per capita de maçã no Brasil?

No ano de 2007, o consumo per capita de maçã dos brasileiros
foi de 5,8 kg.

•••

447) Como evoluiu a produção de maçã no Brasil?

Na década de 1970, a produção era baixa e o Brasil importava
de 150 mil a 200 mil toneladas de maçã por ano.

Na década de 1980/1989, o Brasil produziu em média 112.088 t
por ano, aumentando para 519.745 t na década de 1990/1999 e
para 952.189 t na década de 2000/2009.

•••

448) Em que tipo de propriedade a maçã é produzida?

A maior parte da produção de maçãs no Brasil é realizada por
grandes empresas, que possuem infraestrutura de câmaras frigorí-
ficas, transporte a frio e de comercialização.

No entanto, há um elevado número de pequenos produtores. Em
Santa Catarina, em torno de 2.400 produtores – ou seja, 60% do
total – cultivam até 4 ha de macieiras.

A maioria desses pequenos produtores entrega a fruta consig-
nada, recebendo o pagamento parcelado e proporcional às vendas
realizadas pelos distribuidores, após serem deduzidos os gastos de
comercialização e o lucro desses últimos.
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•••

449) O Brasil é autossuficiente em produção de maçã?

Sim, o Brasil não depende mais de importações para abastecer o
mercado interno, apresentando saldo positivo na balança co-
mercial.

•••

450) O Brasil importa maçã?

Sim, o Brasil continua importando maçã, embora represente
menos de 7% do consumo. Em 2010, a importação alcançou
76.879 t e em 2011, 96.565 t.

•••

451) Quais os principais fornecedores de maçã para o
Brasil?

A Argentina e o Chile foram os principais fornecedores, tanto em
2010 quanto em 2011. Forneceram, respectivamente, 48.448 t e
23.253 t em 2010, e 73.776 t e 12.600 t em 2011.

•••

452) O Brasil exporta maçã? O que isso representa em
relação à produção?
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Em 2010, o Brasil exportou 90.839 t de maçã, representando
7,12% da produção nacional. Em 2011 apenas 48.666 t foram
exportadas, representando 3,6% da produção nacional.

•••

453) Quais os principais países de destino?

Em 2010, o Brasil exportou maçã para 38 países, tendo a
Holanda recebido o maior volume (26.687 t), seguido pelo Reino
Unido (7.360 t), Portugal (7.066 t) e Bangladesh (6.735 t). Em 2011,
foram exportadas 15.200 t, 6.251 t e 4.485 t, respectivamente para
Reino Unido, Bangladesh e Portugal.

•••

454) Qual é o preço da maçã no mercado?

Os preços médios mensais praticados pela Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), no
primeiro semestre de 2011, variaram de R$ 2,63 a R$ 2,94 o quilo
da cultivar Fuji e de R$ 2,09 a R$ 2,51 para a cultivar Gala.

Para os produtores que entregam a fruta em consignação, os
preços recebidos são muito variáveis, de acordo com a categoria
da fruta. Como referência, pequenos produtores receberam
R$ 0,10 por quilo da maçã Cat3, R$ 0,24 pela Cat2 e R$ 0,40 pela
Cat1. Outros receberam R$ 0,30 por quilo pela Cat3, R$ 0,50 pela
Cat2 e R$ 0,85 pela Cat1.

O preço recebido pelo produtor também depende da cultivar e da
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época de produção.

•••

455) Qual o custo de produção de um hectare de maçã?

Os custos de produção variam de acordo com o sistema de
produção (cultivar, densidade de plantio, tecnologia empregada,
etc.), valor da mão de obra e preços dos insumos, entre outros.

Como referência, pode-se citar os gastos de custeio por
hectare/ano para a safra 2011, segundo a Mussatto Consultoria
Rural, que foi de R$ 15.063,00. Nesse custo não foram
considerados os juros, o valor da terra e a depreciação.

•••
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