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11Das fructas do paiz a mais louvada 
É o régio ananás, fructa tão boa 

Que a mesma natureza namorada 
Quiz como a rei cingil-a da coroa" 

Do poema Caramuru, escrito por Santa Rita Durão em 1781. 

O abacaxi tem e faz história, e se levarmos em consideração o 
nome do autor do poema Caramuru, podemos dizer que além de rei, 
na atualidade é considerado também uma Santa Fruta. 

Nessa condição, o fruto originário da América do Sul, inclusive 
do Brasil, opera milagres e faz transformações. Transformou em janeiro 
de 2000 o"Programa Paulista para a melhoria dos Padrões Comerciais 
e Embalagens de Hortigranjeiros" em um Programa Brasilei ro. Tal 
iniciativa começou poucos meses antes, em novembro de 1999, em 
Miracema do Tocantins, quando o destino forçou o encontro do Centro 
de Qualidade em Horticultura da CEAGESP, da EM ATER da Paraíba, da 
Bolsa do Comércio de Pernambuco e da CEPAMIR. Estes agentes 
organizaram a primeira reunião do programa como brasileiro no dia 
20 de janeiro de 2000, com a participação da Paraíba, Pernambuco, 
Tocantins, Pará, Bahia e do Paraná. Um dia depois, a Câmara Setorial de 
Frutas da Secretaria de Agricultura de São Paulo transfo rmava o 
programa em brasileiro. Agora, quando ele se transforma em "Programa 
Brasileiro para a Modernização da Horticultura': sua majestade está 
novamente presente. 

Em fevereiro de 2002,após todos os trâmites legais e mecanismo 
de consulta pública, o abacaxi freqüentou ao lado das uvas fina e rústica 
as páginas do Diário Oficial da União. Transformou-se numa Norma 
Oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São as 
primeiras normas aprovadas de frutas criadas para atender à nova Lei 
da Classificação. Mais uma vez o Rei dos Frutos é pioneiro e transformador. 

Na entrada do terceiro milênio, no ano de 2001, o país produziu, 
segundo o I.B.G.E., 1,4 bilhão de frutos distribuídos em vinte Estados 
da Federação. Dessa produção, Minas Gerais, Paraíba, Pará e Bahia, os 
quatro maiores produtores, foram responsáveis pela colheita de 68,46% 
da área total colhida de 58.194 ha. 

No novo século e milênio, o abacaxi agora devidamente 
padronizado, classificado e embalado vai continuar reinando, ampliando 
a renda dos produtores, gerando empregos no campo e, sobretudo, 
aumentando a aceitação da população consumidora, ao lado das mais 
nobres frutas. Afinal, ele é o rei delas. 
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"Baseado na Instrução Normativa no 1, 
de 1° de fevereiro de 2002. Regulamento 
Técnico de Identidade e Qualidade para a 
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