


Citricultura mundial em xeque?
Estamos vivendo um período sem pre

cedentes na citricultura mundial, par
ticularmente na Flórida e São Paulo,

onde se produz a esmagadora maioria de
frutas, sendo os responsáveis pelo supri-
mento de suco de laranja em todo mun-
do.

Em recente viagem do nosso gru-
po à Flórida, pude fazer um retrospecto
do que lá vi nos anos de 1997 e 2000 e
comparar com a situação atual. O panora-
ma naquele período era de euforia dos
produtores com extensos plantios e cres-
cente produção. Como tudo na agricultu-
ra é cíclico, a realidade hoje é alarmante,
tornando a atividade não tão atraente: 1)
grandes áreas estão sendo erradicadas por
contaminação de cancro cítrico, situação
esta que se agrava pelo clima local, extre-
mamente favorável à disseminação da do-
ença; 2) alto custo dos recursos para se
produzir; 3) grande valorização das terras

para construções de condomínios e resi-
dências de verão e para ajudar, a ocorrên-
cia do greening vem assombrar ainda mais
os produtores americanos.

No Brasil, só citando rapidamente
para não repetir o que todo mundo sabe:
CVC, greening, câmbio do dólar, retro-
cesso no sistema de produção de mudas,
custos, clima etc.

A Flórida é nosso grande concor-
rente a nível mundial e impõe pesadas ta-
xas para entrada do nosso suco de laranja.
Se não fosse isto seria o concorrente que
todo mundo quer ter, pois eles são os gran-
des pesquisadores e divulgadores dos be-
nefícios do suco de laranja por todo o mun-
do, fazendo uma propaganda “gratuita”
de nosso produto, ações de marketing das
quais devemos aprender e aplicar em to-
dos os setores do país, não só para a agri-
cultura, mas também para turismo, pro-
dutos industriais, etc. Kley Benedetti LemeKley Benedetti LemeKley Benedetti LemeKley Benedetti LemeKley Benedetti Leme

Presidente - GTACC
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e x p e d i e n t e

Que vamos ter uma redução no vo-
lume mundial de frutas, isto já ficou la-
tente, mas será que nossa remuneração
em real pela fruta vai continuar nos mes-
mos patamares? Estas perguntas somente
o tempo poderá nos dizer.

Colocando-se os problemas “natu-
rais” de lado, o que nos chamou a aten-
ção é que em outras viagens o café da
manhã tinha como opção exclusivamente
o suco de laranja. Hoje, em todos os ho-
téis que ficamos, tínhamos duas opções
de suco onde foi acrescido o de maçã. O
que isto pode ter demais? Será um sinal
de alerta?

Boa Leitura

Agenda

8 de junho:
Palestra proferida na 27ª Semana da
Citricultura em Cordeirópolis pelo
consultor Kley Benedetti Leme com o
tema: Fertilizantes fosfatados: eficiência
de uso na citricultura.

14 de junho:
Reunião da Laranja Brasil em Ribeirão
Preto –SP na sede da Abecitrus.

19, 21 e 25 de julho:
Palestra para a Agrofito Itápolis, Pindora-
ma e Matão: Nutrição na Citricultura,
proferida pelo consultor Kley Benedetti
Leme.

20 de julho:
Visita do GTACC ao produtor Edmundo
Blasco na Fazenda Raio de Sol.

26 de julho:
Reunião do GTACC com consultores em
irrigação para organização do III Simpó-
sio de Citricultura Irrigada.

13 de agosto:
Reunião técnica com a IHARA para
conclusão da parte de informações do
projeto “planta forte”.

22 a 28 de agosto:
Visita do GTACC a citricultura da Flórida
nos Estados Unidos

25 de agosto:
Palestra “Experiência do Estado do
Paraná na presença do Cancro Cítrico”
proferida pelo consultor Marco Ribeiro
Valério na Universidade da Flórida.

5 a 7 de setembro:
Palestra “Fisiológia da Florada” proferida
pelo consultor Décio Joaquim nas
cidades de Monte Azul Paulista, Bebe-
douro e Avaré, patrocinada pela empresa
Arysta.

9 de setembro:
Reunião no Fundecitrus em Araraquara –
SP com lideranças do setor para discus-
são da nova lei de viveiros.

12 a 14 de setembro:
Palestra “Fisiológia da Florada” proferida
pelo consultor Décio Joaquim nas
cidades de Taquaritinga, Itápolis e
Pirassununga, patrocinada pela empresa
Arysta.

10 de setembro:
Reunião da Gravena em Jaboticabal -SP
para padronização dos conceitos técni-
cos e elaboração da cartilha GTACC no
controle de Greening e CVC.

20 e 21 de setembro:
Realização do III Simpósio de Citricultura
Irrigada na EECB em Bebedouro - SP.



Osmar Bergamaschi
Diretor  Execut ivo  do  Fundeci t rus

te, iniciamos um novo programa com os
colaboradores, após realização de pesqui-
sa de clima organizacional envolvendo
mais de 300 colaboradores.

Efetuamos uma avaliação das compe-
tências e desempenho, implementando
posteoriormente o Plano de Metas para
2005.

Promovemos também treinamentos e
cursos, direcionados e definidos com base
nas necessidades detectadas.
Foram também neste período instituídos
melhorias dos processos e da geração de
informações.

Em relação ao controle de pragas e
doenças, o grande desafio foi ter iniciado
o trabalho enfrentando uma nova realida-
de: a chegada do greening. Sem deixar de
lado as outras importantes pragas, concen-
tramos nosso trabalho no controle do

greening. O Fundecitrus já tinha uma equi-
pe preparada para lidar com as pragas e
doenças mais conhecidas (como cancro
cítrico e CVC), mas tivemos que aprender,
e na verdade estamos aprendendo – como
todo o setor - a lidar com o greening. A
instituição tem buscado agir para evitar que
a disseminação aumente nos pomares.
Conseguimos, junto com o setor, sensibi-
lizar o governo sobre a necessidade da re-
gulamentação do controle; a conseqüên-
cia foi a publicação da Instrução Normativa
do greening, em março de 2005. Apesar
da lei em vigor, ainda estávamos impedi-
dos de efetuar o trabalho no campo, pois
havia a necessidade de um novo Convê-
nio/Credenciamento do Fundecitrus junto
à Secretaria de Agricultura do Estado de
São Paulo, permitindo que o Fundecitrus
iniciasse as inspeções e erradicação. Con-

Como foi assumir oComo foi assumir oComo foi assumir oComo foi assumir oComo foi assumir o
Fundecitrus?Fundecitrus?Fundecitrus?Fundecitrus?Fundecitrus?

Foi um grande desafio, pois no
Fundecitrus, o resultado não é medido pelo
lucro financeiro – como nas empresas -,
mas ter a recompensa de proteger 180
milhões de árvores e um parque citrícola
de enorme importância social e econômi-
ca para o país é sem dúvida um grande
estímulo.

Apesar do pouco tempo àApesar do pouco tempo àApesar do pouco tempo àApesar do pouco tempo àApesar do pouco tempo à
frente do Fundecitrus, quaisfrente do Fundecitrus, quaisfrente do Fundecitrus, quaisfrente do Fundecitrus, quaisfrente do Fundecitrus, quais
as melhorias implementadasas melhorias implementadasas melhorias implementadasas melhorias implementadasas melhorias implementadas
que podem ser destacadas?que podem ser destacadas?que podem ser destacadas?que podem ser destacadas?que podem ser destacadas?

Acredito que há dois lados: a adminis-
tração interna e as ações externas de res-
ponsabilidade da instituição. Internamen-
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Formado em Sociologia pela Universi-
dade de São Paulo – USP, concluiu em
1983, a Pós-Graduação em Administração
de Empresas – CEAG –FGV. Cursou, pela
Columbia University, Administração em
Marketing e Administração Financeira.

Durante 16 anos, ocupou cargos de
gerência e diretoria nas áreas de
marketing, vendas e administração da
Monsanto do Brasil. Assumiu projetos no
exterior, como a implantação do Conse-
lho Estratégico da Monsanto Company,
nos Estados Unidos, e da Diretoria de De-
senvolvimento de Novos Negócios para a
América Latina.

Também participou da diretoria de en-
tidades como Andef – Associação Nacio-
nal de Defesa Vegetal -e Sindag - Sindica-
to Nacional da Indústria de Produtos para
a Defesa Agrícola.
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seguimos este credenciamento, após mui-
to trabalho e coordenação junto à Secre-
taria  em maio.

Enquanto a questão não era solucio-
nada, o Fundecitrus já tinha iniciado ações
para garantir a sanidade dos pomares. Lan-
çamos uma grande campanha de comu-
nicação para conscientizar o setor sobre a
importância do greening e da aplicação
imediata das medidas de controle. O aler-
ta e as informações sobre a doença esta-
vam em todas as peças criadas – spots de
rádio, filmes de TV, anúncios de jornal,
cartazes, manuais técnicos, folhetos, ade-
sivos e malas-diretas. A campanha foi
focada no Estado de São Paulo, especial-
mente, nos 51 municípios que tinham pro-
priedades com greening na época. Parale-
la à campanha, continuou a divulgação
espontânea na imprensa para reforçar as
informações importantes que devem che-
gar aos citricultores.

Em maio, além da campanha, o
Fundecitrus iniciou um projeto para am-
pliar a aproximação com os produtores de
citros que têm greening em suas proprie-
dades. O objetivo é que eles se
conscientizem da necessidade da rápida
eliminação das plantas doentes, indepen-
dente da obrigatoriedade da lei. Para isso,
o Fundecitrus reuniu vasto material cientí-
fico, além de receber a colaboração de
citricultores e empresas que contaram a
experiência que tiveram com a doença. O
Fundecitrus também vem promovendo
encontros com os presidentes dos sindi-
catos rurais das regiões contaminadas.
Os resultados desta campanha e de todos
os esforços de comunicação têm reflexos
nas 280 mil plantas já erradicadas espon-
taneamente pelos citricultores.

Outra ação importante tem sido a qua-
lificação e preparação técnica que o
Fundecitrus está oferecendo gratuitamen-
te a pragueiros e inspetores das proprieda-
des cítricas. Já treinamos mais de 1000
inspetores e os treinamentos terão conti-
nuidade enquanto houver demanda.

Redirecionamos o trabalho de pesqui-
sadores próprios de forma a atender a no-

vas prioridades advindas com o greening
e financiamos diversos trabalhos de pes-
quisa através de parcerias com Instituiçoes
diversas como Esalq, Centro de Citricultura,
Unesp, etc.

Quais os principais desafiosQuais os principais desafiosQuais os principais desafiosQuais os principais desafiosQuais os principais desafios
do Fundecitrus?do Fundecitrus?do Fundecitrus?do Fundecitrus?do Fundecitrus?

Sem dúvida, o greening é o maior de-
safio do Fundecitrus neste momento. A
grande dificuldade é a corrida contra o
tempo, pois precisamos ter muita agilida-
de para eliminar todas as plantas doentes
dos pomares. Nossa meta é eliminar cerca
de 350.000 plantas contaminadas dentro
dos próximos 5 meses.

Além deste trabalho, é fundamental
conscientizar o citricultor de que o
greening é um problema de sua proprie-
dade, que vai impactar seu patrimônio, e
portanto, ele tem a responsabilidade de
inspecionar e eliminar as plantas doentes
em sua propriedade, independentemente
da Lei, da Secretaria ou do Fundecitrus.
Sem essa conscientização, a luta será mui-
to mais difícil.

Quais os planos futuros paraQuais os planos futuros paraQuais os planos futuros paraQuais os planos futuros paraQuais os planos futuros para
a entidade?a entidade?a entidade?a entidade?a entidade?

É preciso continuar desempenhando
cada vez melhor o trabalho de proteção
fitossanitária, controlar o greening sem
perder de vista o controle do cancro cítri-
co e o foco em outras doenças importan-
tes. O Fundecitrus tem uma grande histó-
ria e uma equipe muito bem preparada
para enfrentar grandes desafios , por isso,
carrega a responsabilidade acima.

Além disso, o Fundecitrus deve bus-
car um novo modelo de contribuição que
propicie a inclusão daqueles citricultores
que hoje não contribuem com a entidade,
e que ao mesmo tempo seja menos com-
plexo e mais transparente que o atual.Não
é uma tarefa fácil, mas é absolutamente
necessária.

Quantos funcionários têm oQuantos funcionários têm oQuantos funcionários têm oQuantos funcionários têm oQuantos funcionários têm o
Fundecitrus por departamen-Fundecitrus por departamen-Fundecitrus por departamen-Fundecitrus por departamen-Fundecitrus por departamen-
to?to?to?to?to?

O Fundecitrus - que tem sede em
Araraquara, 14 Centros de Apoio
Fitossanitário (CAFs) e 34 Escritórios Regi-
onais de Defesa Agropecuária (Edas) - é
dividido em três departamentos: técnico,
científico e administrativo. Na área admi-
nistrativa, temos 22 colaboradores; na ci-
entífica, 40 colaboradores, mais bolsistas
e estagiários; e na área técnica, temos o
apoio de 2.682 funcionários.

Como se observa, o grande contingen-
te é o do pessoal de campo, responsável
pelos levantamentos amostrais, varreduras,
inspeção e re-inspeção das propriedades,
além da erradicação de plantas, sempre
que solicitado pela Secretaria.

Os recursos do Fundecitrus sãoOs recursos do Fundecitrus sãoOs recursos do Fundecitrus sãoOs recursos do Fundecitrus sãoOs recursos do Fundecitrus são
suficientes? O governo temsuficientes? O governo temsuficientes? O governo temsuficientes? O governo temsuficientes? O governo tem
ajudado?ajudado?ajudado?ajudado?ajudado?

O Fundecitrus trabalha com um orça-
mento anual, aprovado pelo seu Conselho
Deliberativo, e faz a sua programação com
base neste valor. Os gastos do Fundecitrus
são pagos, em sua quase totalidade, pelos
produtores e pela indústria de suco.

Nosso orçamento atual não contem-
pla o trabalho de inspeção e erradicação
de greening nos moldes que hoje estão
sendo propostos, lembrando que no iní-
cio do ano o número de municípios com
greening era de cerca de 50. Hoje já che-
gou aos 80 o número de municípios con-
firmados com a doença.

Portanto, precisamos de verba adicio-
nal para cobrir estes 80 municípios, e
estamos trabalhando no sentido de con-
seguir junto ao Ministério recursos que pos-
sam nos ajudar neste momento de emer-
gência.

Vale lembrar que temos recebido, ao
longo dos anos, verbas do governo na for-
ma de convênios, que muito tem auxilia-
do nosso trabalho.
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Estes recursos variam de 5 a 10% do
total do orçamento do Fundecitrus, e tem
ajudado muito a implementação de proje-
tos especiais, como morte súbita, em 2004/
2005, e esperamos que atenda o controle
do greening em 2005/2006.

Como é composto o conselhoComo é composto o conselhoComo é composto o conselhoComo é composto o conselhoComo é composto o conselho
deliberativo do Fundecitrus?deliberativo do Fundecitrus?deliberativo do Fundecitrus?deliberativo do Fundecitrus?deliberativo do Fundecitrus?

O Conselho Deliberativo do Fundecitrus
é definido pelo estatuto que rege a insti-
tuição, tendo a seguinte composição: re-
presentantes das indústrias processadoras
de suco; representantes dos produtores; re-
presentantes do Ministério da Agricultura,
e representantes da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado de São
Paulo (Defesa fitossanitária).

Como o Fundecitrus avalia aComo o Fundecitrus avalia aComo o Fundecitrus avalia aComo o Fundecitrus avalia aComo o Fundecitrus avalia a
lei que viabiliza a produçãolei que viabiliza a produçãolei que viabiliza a produçãolei que viabiliza a produçãolei que viabiliza a produção
de mudas a céu aberto?de mudas a céu aberto?de mudas a céu aberto?de mudas a céu aberto?de mudas a céu aberto?

Trata-se de um verdadeiro desastre. No
momento em que contamos com a prote-
ção dos viveiros telados como um dos fun-
damentos mais importantes da luta con-
tra o greening, somos surpreendidos por
esta lei. Os benefícios advindos com a pro-
dução em viveiros telados são inúmeros,
e perdê-los seria um retrocesso tremendo.
Portanto, o Fundecitrus está totalmente
engajado, juntamente com a Secretaria, e

todas as entidades que atuam no setor
citrícola, na defesa e manutenção da pro-
dução de mudas exclusivamente em vivei-
ros telados.

Como é a relação doComo é a relação doComo é a relação doComo é a relação doComo é a relação do
Fundecitrus com a SecretariaFundecitrus com a SecretariaFundecitrus com a SecretariaFundecitrus com a SecretariaFundecitrus com a Secretaria
da Agricultura?da Agricultura?da Agricultura?da Agricultura?da Agricultura?

O Fundecitrus tem tido uma parceria
muito produtiva, tanto com a Secretaria
como com o Ministério da Agricultura.
Aliás, pode-se dizer que se trata de um
dos melhores e mais bem sucedidos exem-
plos de parceria entre órgãos governamen-
tais e a iniciativa privada na área da Defe-
sa Vegetal.

Todavia, o surgimento de novas pra-
gas e doenças como CVC, Morte Súbita e
agora mais recentemente o greening, sem
nos esquecermos do “velho” e conhecido
problema que é o cancro cítrico, vai exigir
de todos os envolvidos na defesa da
citricultura, uma nova postura e recursos
que permitam enfrentar esta nova realida-
de.

Precisamos lutar, juntamente com a
Secretaria,  para que ela tenha os recursos
necessários de forma a contar e manter
uma equipe de campo/coleta  capaz de
atingir a meta de erradicarmos 350.000
plantas nos próximos 5 meses.

Além das ações de defesa,  é preciso
que tenhamos todos, empresas, entidades
e Secretaria,  um  posicionamento  mais

5Julho / Agosto / Setembro Revista Ciência & Prática

forte  e consistente em termos de comuni-
cação, trazendo como resultado uma maior
conscientização do citricultor.
Ilustrando, podemos dizer que o combate
ao “greening” vai exigir a mesma atenção
e foco que hoje se dá ao combate da fe-
bre aftosa no país.

Cite três aspectos positivos eCite três aspectos positivos eCite três aspectos positivos eCite três aspectos positivos eCite três aspectos positivos e
três negativos para atrês negativos para atrês negativos para atrês negativos para atrês negativos para a
citricultura brasileira?citricultura brasileira?citricultura brasileira?citricultura brasileira?citricultura brasileira?

O fato da citricultura brasileira ser a
maior do mundo, já demonstra que o se-
tor sabe superar os seus aspectos negati-
vos. É claro que o desenvolvimento de
pragas e doenças é a grande questão ne-
gativa para os citricultores. Ao mesmo tem-
po que o clima é favorável ao desenvolvi-
mento das plantas, também favorece a
proliferação de pragas e doenças. O con-
trole exige custos, tecnologia e horas de
preocupação dos produtores. A falta de
barreiras fitossanitárias também impede a
segurança das propriedades. Outro fator
negativo é o pequeno desenvolvimento do
mercado interno.

Como aspectos positivos, podemos
citar a agilidade do setor, o desenvolvimen-
to da pesquisa na área de citros – temos
laboratórios e pesquisadores que estão en-
tre os melhores da área -, além da posição
de liderança e competitividade do setor em
relação ao mundo
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Citricultura irrigada
Cada vez mais necessária, a irrigação passa a ser um assunto mais debatido

pelos citricultores, como neste evento, já tradicional, promovido pelo GTACC

Pelo terceiro ano consecutivo, o
GTACC reúne técnicos e irrigantes
em um Fórum altamente especializa-

do na busca de uma maior excelência na
prática da irrigação. O III Simpósio de
Citricultura Irrigada, realizado na EECB-
Estação Experimental de Citricultura de
Bebedouro, SP, em 20 e 21 de setembro
último, revelou um evidente amadureci-
mento do setor no que tange à evolução
técnica das práticas e conceitos emprega-
dos atualmente na irrigação dos pomares
cítricos.

Com renda destinada ao Hospital
de Câncer da Fundação Pio XII, de Barretos,
SP, o Simpósio começa a adquirir um ca-
ráter tradicional na programação anual da
citricultura nacional, preocupando-se a
cada ano em ampliar os debates sobre os
mais contundentes temas da irrigação.
Pioneiro, o Encontro de 2005 conferiu à
Paulo Zucchi Rodas o prêmio de
“Citricultor Irrigante do Ano”, escolhido
por uma comissão de 21 consultores,
numa homenagem ao trabalho e à perse-
verança do produtor que através do inves-
timento técnico obtém evidente melhoria
de produtividade.

Além dele, os irrigantes Pedro Pau-
lo da Silva, Jurandir Assad Neto, Paulo
Zancanner Hernandes, Marcelo Carminati de
Almeida e Jamil Sader, puderam apresentar
seus depoimentos, expondo experiências e
relatando interessantes aspectos práticos da
utilização da irrigação em citricultura.

Palestras envolventes

Contando um pouco sobre a evo-
lução da irrigação na citricultura do País,
Walkmar Brasil de Souza Pinto, engenhei-
ro agrônomo da CATI, afirmou que “cada
vez mais,  a irrigação é um instrumento
necessário àqueles que hoje procuram pro-
duzir citros no norte/noroeste do Estado
de São Paulo”. Ele contou que “no muni-
cípio de Bebedouro, em 1991, a cultura
da cana-de-açúcar ocupava apenas 3 mil
hectares contra 45 mil de citros. Atualmen-
te, são 26 mil hectares de cana, contra 22
mil de laranja”.

Segundo Walkmar, “a freqüência
dos chamados “veranicos” tem aumenta-
do, além da necessidade do uso de porta-
enxertos mais sensíveis à seca para fugir
de problemas fitossanitários limitantes à
produção, fazendo com que aumente o
interesse do citricultor pelo emprego da
irrigação”.

Sobre as adversidades climáticas, o
pesquisador Orivaldo Brunini, do IAC-Ins-
tituto Agronômico de Campinas, expôs a
contínua preocupação tecnológica para a
obtenção de sensores e sistemas de moni-
toramento das variáveis ambientais, que
têm recentemente provocado desastres na-
turais. “Tem crescido no globo a necessi-

dade de obtenção e transferência de da-
dos meteorológicos em tempo real para
dar suporte às diversas atividades de pes-
quisa”, afirmou.

Para os irrigantes, Brunini lembrou
que o CIIAGRO (www.iac.sp.gov.br/ciia-
gro), sistema de monitoramento agrome-
teorológico, disponibiliza informações, per-
mitindo, a partir da geração de tabelas e
gráficos “on line”, dispensar o armazena-
mento de documentos, economizando tra-
balho em termos de mão-de-obra e espa-
ço físico em relação à memória de com-
putador. Recentemente, relatou, “foi cria-
do o INFOSECA (Centro de Monitoramen-
to e Mitigação de Seca e Adversidades Hi-
drometeorológicas), do IAC
(www.infoseca.sp.gov.br), permitindo um
sistema de contínuo monitoramento de ad-
versidades meteorológicas, em especial da
seca sobre as culturas”.

Importante definir, de acordo com
Orivaldo Brunini, “se o fator restritivo é
hídrico ou térmico”. Ambos podem deter-
minar redução de safras. E que os índices
usados para quantificar as adversidades
(propostos no INFOSECA) sejam quinze-
nais. Além disso, o fator hídrico não pode
ser considerado somente como o total de
precipitação mensal. Os períodos de estia-
gem, a distribuição das chuvas e o balan-

Paulo Zucchi Rodas - Eng. Agrônomo

Solenidade de Abertura
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ço hídrico, caracterizam melhor o quadro,
uma vez que revelam também o
armazenamento de água pelo solo”.

Saber gerenciar

O professor Everardo Chartuni Man-
tovani, da Universidade Federal de Viço-
sa, trabalha com engenharia e manejo da
irrigação, otimizando um sistema de ge-
renciamento que possa ser eficaz,  preo-
cupando-se com a praticidade de sua apli-
cação,  compatível com o nível do empre-
endimento e com a capacidade de deci-
são da propriedade que empregá-lo.
Para ele, “devemos mudar a antiga visão
da irrigação, que servia apenas para forne-
cer água na luta contra a seca. Na verda-
de, o agronegócio atual vê a agricultura
irrigada como uma estratégia para aumento
de rentabilidade. Para que isso ocorra, é
necessário sustentabilidade: eficiência no
uso da água, no uso de energia, no uso
de insumos. É necessário um gerenciamen-
to eficaz”.

De acordo com Mantovani, “o ge-
renciamento profissional do processo pos-
sibilita administrar melhor o uso da água,
permitindo até ampliar a área irrigada com
o mesmo volume de água usado anterior-
mente. São conseqüências, a diminuição
das incertezas, a preservação do ambien-
te, facilidade para obtenção de outorga,
aumento da produção, agregação de va-
lor e maior rentabilidade”.
Em conjunto com o professor  Chartuni,
o pesquisador do GESAI-Grupo de Estu-
dos e Soluções para a Agricultura Irrigada
(www.ufv.br/dea/gesai), Luiz Fabiano Pa-
laretti, apresentou o IRRIGER, ferramenta
de gerenciamento que atende diversas
culturas, sendo aplicável a qualquer siste-
ma de irrigação. “O IRRIGER permite o
acompanhamento da qualidade de irriga-
ção, preocupando-se simultaneamente
com a administração dos fatores envolvi-
dos, mas sem esquecer das necessidades
da cultura”, esclareceu Palaretti.

Aspectos fisiológicos

Muito abrangente foi a palestra do
pesquisador do IAC, Rafael Vasconcelos Ri-
beiro, a respeito da influência da irrigação
sobre a fotossíntese, as relações hídricas e
a qualidade dos frutos em laranjeira. Atra-
vés de raciocínio lógico, considerando cau-
sas e efeitos, Vasconcelos Ribeiro demons-
trou como a irrigação pode se tornar uma
prática agrícola capaz de amenizar ou
mesmo impedir problemas advindos do
estresse hídrico.

Utilizando o exemplo de pomares
plantados em diferentes condições climá-

ticas e usando períodos de alta e baixa dis-
ponibilidade de água no solo, Rafael
enfatizou os efeitos induzidos pela defici-
ência hídrica sobre aspectos fisiológicos na
produção de fotoassimilados e, conseqüen-
te produção, além de características de
qualidade, tais como volume e massa dos
frutos, coloração da casca e do suco, teor
de sólidos solúveis, vitamina C, acidez e
ratio.

A utilização da irrigação evitaria o
fechamento dos estômatos, o que concor-
reria para que não houvesse redução da
fotossíntese, nem da transpiração da plan-
ta, contribuindo para que as folhas não se

aquecessem em demasia e permaneces-
sem com os estômatos abertos, o que
aumentaria a taxa fotossintética, a produ-
ção de carboidratos, promovendo um au-
mento na fixação dos frutos, mantendo
constante ou elevando a produção.

A influência da maior disponibili-
dade de água no sistema solo-planta so-
bre aspectos citados de qualidade, provo-
cam alterações positivas e significativas
mesmo em regiões citrícolas onde a irri-
gação complementar não seja essencial.

Apresentando resultados de pesqui-
sas realizadas na EECB, Eduardo Sanches
Stuchi, pesquisador da EMBRAPA-Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
concluiu que a irrigação uniformizou a
florada e a colheita da laranja Pêra, pro-
porcionou frutos com casca mais resisten-
te e com maior retenção de frutos madu-
ros na planta, ampliou a faixa de colheita,
por antecipar os valores de ratio, além de
que, em anos de estresse hídrico, obteve

melhores produções.
Outro assunto que despertou especial in-
teresse dos presentes foi a fertirrigação. O
consultor Valério Tadeu Laurindo, agrôno-
mo especialista no tema foi enfático ao
afirmar “que a fertirrigação tanto pode le-
var a maior eficiência de absorção e distri-
buição dos nutrientes, quanto pode levar
à perdas devido à irrigações deficientes ou
excessivas”.

Valério apresentou algumas conclu-
sões obtidas em um ensaio após o primei-
ro ano de fertirrigação, na cultura
conduzida por quatro anos sem irrigação.
Segundo ele, ocorreu uma tendência de

diminuição de Ca, Mg, V% e pH sob o
gotejador, independentemente da lâmina
de irrigação aplicada; o potássio aumen-
tou sob o ponto de emissão, com efeito
mais pronunciado no sistema de
gotejamento com uma única linha, onde
este efeito se estendeu até 60 cm de pro-
fundidade e lateralmente até 50 cm deste
ponto; houve uma concentração do fós-
foro na camada de 0-20 cm, sob o
gotejador; enquanto que no sistema de
microaspersão, não se observou diminui-
ção de Ca, Mg, V% e pH sob o ponto de
maior precipitação, nem concentração de
P e K neste ponto.

Ao falar sobre os procedimentos
técnicos para a injeção de nutrientes atra-
vés da irrigação localizada, Danilo José
Fanelli Luchiari, mestre e consultor em ir-
rigação, chamou a atenção para a solubi-
lidade dos adubos empregados, lembran-
do que esse fator (e não apenas a concen-
tração do nutriente) deve ser levado em

Grande presença de público
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consideração no momento de planejar seu
manejo e de calcular o custo/benefício dos
insumos a utilizar.

Luchiari aconselhou a se fazer a in-
jeção de P e K em maior tempo por causa
da mobilidade e profundidades alcança-
das; recomendou que o pH da solução
injetada seja igual ou superior a 6; sugeriu
iniciar a fertirrigação quinze dias após a
primeira irrigação; aconselhou que a dose
anual de adubo nitrogenado fosse dividi-
da em nítrica e amoniacal; lembrou que
deve-se tratar preventivamente o sistema
para a limpeza (física e biológica) dos com-
ponentes diversos; orientou que a água
fosse sempre analisada, idem para a solu-
ção da fertirrigação, para a solução do solo
no bulbo úmido (elementos, pH, CE etc),
para o solo no meio da rua e no bulbo
úmido, além das folhas. “O monitoramen-
to é a ferramenta mais importante da fer-
tirrigação”, concluiu Danilo.

Avaliando sistemas

O consultor em irrigação Stocler
Manoel de Andrade faz avaliações de sis-
temas de irrigação. Para ele, o correto
manejo hidráulico e operacional do siste-
ma, além do manejo da água no solo, só
será possível caso se conheça bem o siste-
ma de irrigação que se tem, além, claro,
do conhecimento da planta. Stocler vê
como fundamental as muitas aferições de
pressão ao longo do sistema, questionan-
do a eficiência de equipamentos onde pela
falta de manômetros torna-se impossível
garantir a vazão de irrigação.

Desmistificando a existência de fil-
tros infalíveis, o professor Roberto Teste-
zlaf, da Faculdade de Engenharia Agrícola
da UNICAMP-Universidade de Campinas,
afirmou que “até mesmo os filtros de areia
sofrem desgaste, merecendo uma substi-
tuição da areia com o tempo”. Para Teste-

zlaf, “a escolha correta do sistema de fil-
tragem, além de proporcionar melhor
aproveitamento do sistema de irrigação,
diminuirá o seu custo de manutenção, re-
duzindo riscos de danos a bombas e au-
mentando a vida útil do equipamento”.

Ao propor um tema tão vasto
como Manejo da Irrigação, o Simpósio
propiciou que três especialistas falassem
sobre o assunto, que foi dividido em três
apresentações: falando sobre o controle da
irrigação com base no monitoramento cli-
mático, Tonny José Araújo da Silva, do IAC,
mostrou como escolher o método para
calcular a evapotranspiração, além de des-
crever uma estação agrometeorológica,
cada vez mais necessária ao correto ma-
nejo da irrigação; Jarbas Honório de
Miranda, catedrático da ESALQ-Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
da USP, abordou o tema sob a ótica da
água e do solo, mostrando a importância
do solo na projeção de um programa de
irrigação, desde a influência na formação
do bulbo, até sobre o seu custo e a sua
eficiência; também do IAC, Regina Célia
de Matos Pires, fez considerações sobre
atualidades no controle da irrigação apli-
cada à citricultura, demonstrando que os
melhores resultados serão obtidos por
aqueles que escolherem um sistema que
sua propriedade mais se identifique, sen-
do capaz de monitorar e atender em ter-
mos de manutenção e de mão-de-obra
especializada.

Engº.Agrº.Décio JoaquimEngº.Agrº.Décio JoaquimEngº.Agrº.Décio JoaquimEngº.Agrº.Décio JoaquimEngº.Agrº.Décio Joaquim
Consultor GTACC – Itapetininga,SP.

deciojoaquim@uol.com.br
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Mancha Marrom de Alternária,
Uma opção de controle

Várias são as doenças que provocam
danos à citricultura. Algumas mais
antigas, outras mais recentes mas que,

de qualquer forma, tornam maior o desafio
no aumento da produtividade e redução de
custos dos produtores. A Mancha Marrom
de Alternária ou simplesmente Mancha
Marrom, ganha destaque nos últimos anos,
face aos danos provocados na produção de
tangerinas. Conhecida até então no Estado
do Rio de Janeiro, ganhou proporções após
2003, onde apareceu causando danos, nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul. O agente causal desta
doença, o fungo Alternaria alternata fAlternaria alternata fAlternaria alternata fAlternaria alternata fAlternaria alternata f. cv. cv. cv. cv. cv.....
citricitricitricitricitri ,produz uma toxina específica (ACT) para
tangerinas, tangores e tangelos, responsável
pela necrose dos tecidos, onde o fungo passa
a se desenvolver, não afetando laranjas doces,
limões e limas acidas.

A doença se caracteriza por manchas
marrons escuras nas folhas (Figura 01)(Figura 01)(Figura 01)(Figura 01)(Figura 01),
ramos (Figura 02)(Figura 02)(Figura 02)(Figura 02)(Figura 02) e frutos (Figura 03)(Figura 03)(Figura 03)(Figura 03)(Figura 03), nos
quais algumas vezes se nota a presença de
uma goma (Figura 04)(Figura 04)(Figura 04)(Figura 04)(Figura 04).

Fig. 01: Mancha Marrom em folhas

Fig. 02: Mancha Marrom em ramos

Fig. 03: Mancha Marrom em fruto

Fig. 04: Goma na lesão de M. Marrom

Pode causar desfolhas intensas
(Figura 05)(Figura 05)(Figura 05)(Figura 05)(Figura 05) , seca de ramos (Figura 06)(Figura 06)(Figura 06)(Figura 06)(Figura 06) e
queda de frutos (Figura 07)(Figura 07)(Figura 07)(Figura 07)(Figura 07).

Os frutos são suscetíveis à doença
até 4 meses após a queda das pétalas. Estes
sintomas que normalmente nas nossas con-
dições, ocorrem em Murcott e Poncã, apare-
cem de 24 a 48 horas após a infecção, sen-
do condições favoráveis ao mesmo, tempe-
raturas entre 20 e 27°C, altas umidades e
pouca ventilação.

O controle baseia-se basicamente no
uso de fungicidas. Estudo visando identifi-
car genótipos para possível utilização em
cultivos comerciais, vem sendo avaliados em
Capão Bonito-
SP, na Unidade
de Pesquisa e
Desenvolvimen-
to do Pólo Regi-
onal do Sudo-
este Paulista, da
APTA/SAA, sob
coordenação de
Centro APTA Ci-
trus Sylvio Mo-
reira, do Institu-
to Agronômico
de Cordeiropo-
lis-SP. Para o
controle quími-
co, deve-se co-

Fig.05: Queda de folhas

Fig.06: Seca de ramos

Fig. 07: Queda de frutos

nhecer o histórico da área, condições ambi-
entais e tipo de fungicidas a serem empre-
gados. Para melhor eficiência devem-se har-
monizar épocas e intervalos de aplicação,
produtos e doses e estágios fenológicos da
cultura. Existem vários fungicidas para o
controle da Mancha Marrom, destacando as
estrobilurinas, cúpricos, ditiocarbamatos ,
triazóis e dicarboximidas. Os benzimidazóis
não são eficazes no controle desta doença,
podendo agravá-la se utilizados. Os fungi-
cidas deverão ser aplicados durante o perío-
do critico de suscetibilidade, principalmen-
te nas fases de inicio de brotações, floresci-
mento e frutificação. Assim sendo, o con-
trole deve ser preventivo e se basear num
esquema de manejo.

Com base nestas informações, a BASF
através de seu Depto. Técnico, estudou al-
gumas alternativas de manejo, as quais se-
rão apresentadas abaixo, para que sirvam
de ponto de apoio a produtores, consulto-
res e técnicos do setor. Os manejos estuda-
dos se baseiam no fungicida Comet (estro-
bilurina), o qual se mostrou eficaz no con-
trole desta doença, em ensaios anteriores.
O ensaio foi instalado no sítio São Francis-
co, município de Limeira-SP, propriedade do
Sr Eduardo Bueno, em Murcott plantada em
1995, podada no ano anterior à instalação
do campo. As aplicações se iniciaram no dia
14/10/2004, por ocasião do início das no-
vas brotações, que em função da seca neste
ano, se atrasaram, sendo utilizado um ato-
mizador, com uma vazão de 5,2 litros de cal-
da por pé. As pulverizações se sequencia-
ram, obedecendo a um esquema de manejo
previamente determinado, conforme Qua-Qua-Qua-Qua-Qua-
dro Idro Idro Idro Idro I.

Quadro IQuadro IQuadro IQuadro IQuadro I: Esquemas de manejo de fungicidas em
estudo, para controle da mancha marrom de
alternaria em murcott. Limeira-SP.2005.
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As avaliações dos resultados foram
efetuadas por ocasião da colheita, onde se
coletaram 200 frutos por tratamento (50
frutos/parcela). Estes foram  separados em
frutos sadios e infectados, sendo feito a
pesagem e classificação de acordo com a
TTTTTabela 01abela 01abela 01abela 01abela 01:

Foram também avaliados os núme-
ros de frutos caídos por tratamento. Para tal
foram feitas duas contagens, sendo a 1ª por
ocasião do início de maturação e a 2ª na
colheita. Os resultados são apresentados a
seguir. Na Figura 08Figura 08Figura 08Figura 08Figura 08, são apresentados os
resultados referentes aos pesos das frutas
amostradas.

Resultados semelhantes foram verificados
ao se analisarem o número de frutos caídos por pé
(Figura 09)(Figura 09)(Figura 09)(Figura 09)(Figura 09), onde também estes mesmos trata-
mentos se destacaram, pela menor quantidade de
frutos caídos. Destaque também neste item, para
os trat. 03 e 06.

TTTTTabela 01abela 01abela 01abela 01abela 01: Esquema de classificação dos frutos
de murcott atacados por Alternaria alternata. Li-
meira-SP.2005.

Nota-se por esta tabela, que todos tratamentos
diferiram da testemunha, em relação ao peso de
laranjas sadias e infectadas, destacando-se os
tratamentos 02 e 04, como os de maiores
produções nestes itens avaliados.Não houveram
diferenças dos tratamentos entre os pesos das
200 frutas.

Quando analisamos o número de frutos pelas clas-
ses de sintomas, verifica-se que todos tratamen-
tos diferiram da testemunha, embora os trat. 02 e
04  tenham obtido maiores números de frutos
sem sintoma, classe 0 (Figura 10)(Figura 10)(Figura 10)(Figura 10)(Figura 10) e frutos classifi-
cados até nas classes 1 e 2, não tendo nenhum
fruto nas classes mais severas, 3, 4 e 5 . (Figuras(Figuras(Figuras(Figuras(Figuras
11, 12 e 13)11, 12 e 13)11, 12 e 13)11, 12 e 13)11, 12 e 13).

Com base na análise dos resultados
obtidos, podemos concluir que todos ma-
nejos (tratamentos) estudados foram efici-
entes no controle da Mancha Marrom em
Murcott, para as condições deste ensaio. Os
produtos Comet, Cobox, Cantus, Dithane,
Delan e Score nas dosagens estudadas, se
prestam ao manejo da Alternaria alternata.
Entretanto, os melhores resultados foram
obtidos com os manejos (tratamentos) 02 e
04, destacando-se o uso de Comet com As-
sist na primeira aplicação, ou seja, no início

das novas brotações, o que é de fundamen-
tal importância para redução do potencial
de inoculo da área.

Estes são resultados iniciais, que ser-
virão como base para quem quer adotar um
controle químico, não sendo uma recomen-
dação ou posicionamento oficial da BASF,
devendo-se prosseguir os estudos. Para me-
lhor orientação, esquematizou-se abaixo, o
manejo do tratamento 02, que foi o que
apresentou os  melhores resultados (Figu-(Figu-(Figu-(Figu-(Figu-
ras 14 e 15)ras 14 e 15)ras 14 e 15)ras 14 e 15)ras 14 e 15)

Fig. 14: Área Testemunha Fig. 15: Área com Manejo 02

Fig. 16:Fig. 16:Fig. 16:Fig. 16:Fig. 16: Esquema de
manejo 02

Mauro Picinato Cottas
Eng. Agr. M.Sc. - Desenvolvimento de Mercado – BASF S/A - Agro
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Classes de
Sintomas

Infecção
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Lima Ácida Tahiti
A

 l ima ácida Tahiti Citrus latifolia
(Yu.Tanaka) Tanaka é conhecida po-
pularmente no Brasil como limão. Atu-

almente tem havido interesse pelo aumen-
to dos plantios comerciais dessa espécie  por
duas razões principais: a primeira prende-se
ao fato do Tahiti apresentar bom comporta-
mento em relação às mais importantes do-
enças e pragas que afetam as laranjas doces
(cancro cítrico, clorose variegada dos citros
– CVC, declínio, mancha preta, leprose e
mosca das frutas) e a segunda está na pos-
sibilidade de expandir a exportação de fru-
tos para os países do Mercado Comum Eu-
ropeu, Canadá, China, entre outros. Segun-
do informações da Associação Brasileira de
Produtores e Exportadores de Limão (ABPEL),
as exportações de limões praticamente do-
braram nos últimos três anos, devendo cres-
cer cerca de 10% em 2005. Na safra anteri-
or, dos R$270 milhões faturados pelos pro-
dutores com a venda de limões, aproxima-
damente R$45 milhões vieram das exporta-
ções da fruta in natura. Waldyr Promicia,
presidente da ABPEL, afirma que “nosso
potencial é muito grande e a remuneração
paga pela fruta no exterior é bem maior que
no mercado interno”. Devido a isso, a Asso-
ciação está atualmente investindo na divul-
gação do produto no exterior, com o objeti-
vo de ampliar o número de países compra-
dores. Foi estimada que a produtividade mé-
dia brasileira dos pomares de Tahiti é cerca
de 20 t ha-1. Entretanto, sendo adotadas es-
tratégias adequadas de produção, têm sido
obtidos níveis superiores a 40 t ha-1.

No estado de São Paulo, devido a flora-
das diversas apresentadas pelas plantas, há
duas safras bem definidas, uma no primeiro
semestre (70% da produção), onde os pre-
ços são baixos e outra no segundo (30% da
produção), com preços mais elevados.

Ficou evidente que a maneira mais ade-
quada para a comercialização dos frutos se-
ria exportar, abastecer o mercado interno e
industrializar no primeiro semestre e prati-
car a venda para consumo “in natura” no
próprio país no segundo semestre, onde os
preços são mais compensadores.

Os frutos são de forma ovalada, nor-
malmente não apresentando nenhuma se-
mente (híbrido triplóide, 3n = 27) e possu-
em ampla utilização culinária, além de pro-
priedades medicinais benéficas para um
grande número de moléstias, quase uma
centena, como por exemplo câncer, doen-
ças cardíacas, vírus HIV, entre outras.

Para o Tahiti não existem variedades e
sim clones. Os mais utilizados e conhecidos
são o IAC-5 ou Peruano e o Quebra-galho.
Na região nordeste, os clones mais difundi-
dos são o CNPMF-1 e o CNPMF-2, ambos de

origem nucelar. Um deles, o clone CNPMF-1
pré-imunizado, foi avaliado na Estação Ex-
perimental de Citricultura de Bebedouro, SP.
Suas plantas apresentaram porte elevado e
boa produção, apesar de estarem enxerta-
das em  tangerina Cleópatra. Em São Paulo
são cultivados os clones IAC-5 e  o Quebra-
galho, que também são  utilizados nas de-
mais regiões produtoras, incluindo a nor-
deste. Estimou-se que o número de plantas
dos clones Quebra-galho e IAC-5, em 2000,
no Estado de São Paulo, era de 1 e
5 milhões, respectivamente. Atual-
mente  existem cerca de 10 milhões
de plantas de Tahiti neste estado,
com mais de 90% de utilização do
Quebra-galho. Os clones mais di-
fundidos no nordeste não são uti-
lizados em São Paulo.

O IAC-5 é um clone nucelar
bastante produtivo que apresenta boa tole-
rância ao vírus da tristeza, ausência de fissu-
ras (ou rachaduras) na casca do tronco e
ramos, e menor incidência de hipertrofia do
cálice das flores. Os pomares formados com
esse clone costumam ser bastante unifor-
mes, com plantas de porte elevado. Há rela-
tos de pomares pouco produtivos do mes-
mo.

O clone Quebra-galho é um clone ve-
lho contaminado com viróides dos citros,
inclusive o viróide da exocorte, razão pela
qual as árvores são de menor porte, até 40%
menores aos cinco anos de idade, que as do
IAC-5. Os pomares de Quebra-galho são
razoavelmente produtivos, mas bastante
desuniformes e de vida útil mais curta. Sua
utilização permite adensar os plantios.

São apresentadas na TTTTTabela 1abela 1abela 1abela 1abela 1 algumas
diferenças entre os clones.

Existem ainda poucos estudos sobre
porta-enxertos para Tahiti realizados em São
Paulo e no restante do país, pelo que pre-
domina a utilização em grande escala do
limão Cravo.

Variedades

Apesar de induzir boa produtividade
às plantas têm havido grande mortalidade
das mesmas nos pomares devido ao apare-
cimento da doença gomose de Phytophthora
o  que tem encurtado a sua vida útil.

No estado de São Paulo foram feitos
experimentos de porta-enxertos para Tahiti,
clone IAC-5 em duas regiões distintas: Aguaí
e Bebedouro.

Os porta-enxertos utilizados foram:

Inicialmente foram plantados os tre-
ze porta-enxertos em Aguaí e apenas onze
em Bebedouro . Com o passar  dos anos
alguns porta-enxertos tiveram que ser des-
considerados devido à morte por gomose.
Com relação ao desenvolvimento vegetati-
vo das plantas foi observado que as mais
altas em Bebedouro estavam em limão Vo-
lkameriano, citrange Morton e tangelo Or-
lando .

Por outro lado, em Aguaí, somente
as plantas em tangelo Orlando atingiram
mais que 4 metros de altura. As menores
combinações foram aquelas enxertadas nas
tangerinas. Também nos dois experimentos,
o Trifoliata EEL e o citrumelo Swingle apre-
sentaram árvores de porte médio (3,5 a 4,0
m de altura), o que é uma importante carac-
terística adicional que os qualifica como por-
ta-enxertos para Tahiti. Embora não tives-

sem sido encontrados sintomas de incom-
patibilidade na região de enxertia do Tahiti
com as tangerinas, parece que elas não são
porta-enxertos adequados para o clone IAC-
5, em condições semelhantes às dos experi-
mentos. Pelo menos para Cleópatra, sua ina-
dequação para a lima ácida Tahiti já tinha

Porta-Enxertos
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sido relatada  no estado do Paraná.
A resistência à seca apresentada pe-

las plantas foi avaliada em Bebedouro.
Os porta-enxertos mais resistentes  à seca
foram os limões Cravo e Volkameriano. As
plantas nos outros porta-enxertos mostra-
vam folhas murchas e retorcidas, indicando
sua suscetibilidade à seca, enquanto aque-
las nos dias mais quentes apresentavam fo-
lhas normais, com flores e frutos já em de-
senvolvimento.

Com relação à produção apresenta-
da pelas plantas, pode ser concluído que
em média elas produziam mais em Aguaí
(7,3 t ha-1) do que em Bebedouro (5 t ha-1).
As tangerinas, nos dois experimentos, pro-
piciaram sempre baixas produções nos anos
avaliados.

Para o caso de Bebedouro as produ-
ções do tangelo Orlando foram inversamen-
te proporcionais a resistência à seca. Assim
o tangelo Orlando que induziu as maiores
produções (7,4 t ha-1), mostrou-se bastante
sensível  à seca e apresentou morte de 40%
das plantas, pelo aparecimento da gomose
de Phytophthora.

Por outro lado o limão Cravo foi o
mais resistente à seca, mas não proporcio-
nou boas produções nos dois locais. Em
Aguaí , os melhores porta-enxertos foram o
trifoliata EEL e o citrumelo Swingle. Eles apre-
sentaram produções intermediárias em Be-
bedouro. Em áreas com pequeno déficit hí-
drico como Aguaí, o trifoliata pode ser uma
boa opção para plantio, principalmente se a
gomose se constituir em preocupação.
Considerando-se o conjunto de característi-
cas estudadas, o citrumelo Swingle foi o
melhor porta-enxerto para o Tahiti IAC-5 nas
condições dos experimentos, podendo-se
admitir que tem grande potencial de utiliza-
ção no Estado de São Paulo, pois induziu
boas produções, volume médio de copas e
razoável resistência a períodos de seca. No
que se refere ao limão Cravo e às tangerinas
Cleópatra e Sunki eles não tiveram bom com-
portamento.

Cabe mencionar que esses resulta-
dos se aplicam às condições ecológicas se-
melhantes às dos experimentos, nas regi-
ões de Aguaí e Bebedouro.

Com relação a porta-enxertos que
induzem forte nanismo às plantas destaca-
se o Poncirus trifoliata (L.) Raf. var. monstro-
sa  Flying Dragon (FD). Existe apenas um ex-
perimento em São Paulo, usando como copa
o Tahiti IAC-5 e como porta-enxerto o FD,
instalado na Estação Experimental de Citri-
cultura de Bebedouro. Também na Bahia,
na EMBRAPA-MANDIOCA e FRUTICULTURA,
há alguns experimentos utilizando esse por-
ta-enxerto. A produtividade média das plan-
tas, após quatro anos de plantio, variou de
16,7 a 28,3 t.ha –1. A altura das plantas este-
ve próxima de 2,0m, o que permite o aden-
samento de plantio. O porta-enxerto é mui-
to sensível à seca e as plantas precisam ser
irrigadas. Acrescente-se que o Flying Dra-
gon não pode ser enxertado com o Quebra-

galho, uma vez que esse porta-enxerto é in-
tolerante à doença exocorte.

Até pouco tempo não existiam em
São Paulo experimentos de porta-enxertos
para o clone Quebra-galho. Atualmente os
primeiros experimentos estão sendo reali-
zados nas três principais regiões produto-
ras de Tahiti neste estado: Mogi Mirim, Ca-
tanduva e Jales.

O cultivo do Tahiti não requer a utili-
zação intensa de defensivos, pois o conjun-
to de pragas e doenças que normalmente
afetam a cultura, não causa tantos prejuízos
se comparado aos da laranja, por exemplo.

Alguns autores afirmam até que essa
lima ácida não é afetada pelos grandes pro-
blemas atuais da citricultura. Essa situação
desonera consideravelmente os custos de
produção. Mas existem entretanto algumas
pragas e doenças que requerem atenção
especial e medidas eficientes para seu diag-
nóstico e controle. São mencionadas a se-
guir apenas as principais pragas e doenças
que afetam a cultura, que devem ser contro-
ladas por processos específicos,  que não
serão abordadas neste artigo.
PragasPragasPragasPragasPragas – ácaros branco, da falsa ferrugem e
purpúreo; cochonilhas ortézia e parlatória;
larva minadora e mosca branca.
DoençasDoençasDoençasDoençasDoenças – queda prematura dos frutos jo-
vens, gomose, exocorte e tristeza.

Ela irá ocorrer em nosso país: (fruta
“in natura” e indústria) e no exterior, em
diversos países, cujo número tende a ser
ampliado.

Os consumidores desejam um fruto
de Tahiti com bom aspecto e com maior teor
de suco. Para a primeira exigência ser obtida
é necessário que a casca seja verde e bri-
lhante e ainda fina, lisa e ligeiramente ma-
cia, para assegurar o bom teor de suco. A
aplicação de ceras é também importante
para recobrimento e proteção dos óleos es-
senciais da casca, que preservam o aroma
especial dos frutos. Defeitos na casca e ata-
que de pragas desvalorizam o produto tan-
to no mercado interno, quanto externo.
Manchas claras nos frutos (bandeiras) deri-
vadas de falta de insolação são aceitas de
maneiras diferentes nos diversos países. O
mesmo ocorre em relação ao teor de suco
dos frutos. Todos estes fatores levam a dife-
rentes procedimentos, a serem tomados
com a colheita e pós colheita da fruta do
Tahiti, que, ao ser comercializada passará por
processos cada vez mais rigorosos de acei-
tação, no mercado interno e principalmente
nos países estrangeiros

Pragas e doenças

Comercialização:
padrões de qualidade

Frutos de lima ácida Tahiti

Planta de Tahiti IAC-5

Planta de Tahiti Quebra-galho

Hipertrofia de cálice em Quebra-galho

Rachaduras nos ramos de Quebra-galho

José Orlando de FigueiredoJosé Orlando de FigueiredoJosé Orlando de FigueiredoJosé Orlando de FigueiredoJosé Orlando de Figueiredo

Pesquisador do Centro de Citros/ IAC
joseorlando@centrodecitricultura.br
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Norma Regulamentadora - NR - 31
Portaria nº 86, de 03.03.2005 – DOU 04.03.2005

Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária,
Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura.

Esta Norma Regulamentadora tem
como objetivo estabelecer os precei
tos a serem observados na organiza-

ção e no ambiente do trabalho, de forma
a tornar compatível o planejamento e de-
senvolvimento das atividades da agricul-
tura, pecuária, silvicultura, exploração flo-
restal e aqüicultura com a segurança e saú-
de necessárias no ambiente do trabalho, e
também se aplica a atividades de explora-
ção industrial desenvolvidas em estabele-
cimentos agrários, e se encontra disponí-
vel no site wwwwwwwwwwwwwww.mte.gov.mte.gov.mte.gov.mte.gov.mte.gov.br.br.br.br.br.....

Esta norma regulamentadora tem
obrigações com diversos prazos para a obri-
gatoriedade, desde imediatas como a
31.12.2 de manter os manuais das má-
quinas, equipamentos e implementos no
estabelecimento, disponibilizá-los e dar co-
nhecimento aos operadores, até 02 (dois)
anos como a 31.12.14 – Só devem ser
utilizadas roçadeiras que possuam dispo-
sitivos de proteção que impossibilitem o
arremesso de materiais sólidos.

Na prática, o que temos são garan-
tias mínimas de segurança, conforto e hi-
giene aos trabalhadores rurais, muitas des-
sas inclusive já existentes nas NRRs (Nor-
mas Regulamentadoras Rurais) mas ainda
não aplicadas.

Entre algumas das obrigações dos
empregadores da NR 31 temos:
• Ações de melhoria das condições do

meio ambiente de trabalho;
• Campanhas educativas de prevenção de

acidentes e doenças decorrentes do tra-
balho;

• Ações de melhoria do ambiente de tra-
balho quanto à exposição a riscos Quí-
micos (pulverização, preparo da calda,
etc.), Físicos (ruído elevado, etc. ), Me-
cânicos (lesões, cortes, perfurações, etc.)
e Biológicos (vacinações, limpeza de sa-
nitários, etc. );

• Exames médicos – Admissionais, Perió-
dicos, Complementares, de Mudança de
Função, de Retorno ao Trabalho (quan-
do existe afastamento) e Demissional;

• Afastar gestantes das atividades com ex-
posição direta ou indireta a agrotóxico
imediatamente após ser informado da
gestação;

• Proibir a manipulação de agrotóxicos,
adjuvantes e produtos afins por meno-
res de dezoito anos e maiores de ses-

senta;
• Proporcionar a capacitação sobre pre-

venção de acidentes com agrotóxicos a
todos os trabalhadores mediante progra-
ma, com carga horária mínima de vinte
horas;

• Disponibilizar instalações sanitárias, lo-
cais para refeições, alojamentos (quan-
do houver permanência de trabalhado-
res nos locais de trabalho entre jornadas
de trabalho) e local adequado para o
preparo de alimentos com lavanderias
(quando houver trabalhadores alojados);

• Transportar trabalhadores com autoriza-
ção emitida pela autoridade de trânsito
competente, com todos os trabalhado-
res sentados, conduzido por motorista
devidamente habilitado e identificado e
possuir compartimento resistente e fixo
para a guarda de ferramentas e materi-
ais;

• Adotar medidas de proteção pessoal e
coletiva para controlar os riscos na fon-
te.

Obrigações do TrabalhadoTrabalhadoTrabalhadoTrabalhadoTrabalhador:

• Cumprir as determinações sobre as for-
mas seguras de desenvolver suas ativi-
dades, especialmente quanto às Ordens
de Serviço para esse fim;

• Adotar as medidas de proteção determi-
nadas pelo empregador, em conformi-
dade com esta Norma Regulamentado-
ra, sob pena de constituir ato faltoso a
recusa injustificada;

• Submeter-se aos exames médicos pre-
vistos nesta Norma Regulamentadora;

• Colaborar com a empresa na aplicação
desta Norma Regulamentadora.

Poderíamos escrever ou copiar toda
a legislação, mas após anos de contato
com as pessoas da roça e conhecendo suas
necessidades podemos afirmar que o ho-
mem do campo finalmente começou a ser
reconhecido como brasileiro.

Os produtores rurais devem procu-
rar o quanto antes tomar conhecimento
desta Norma Regulamentadora e procurar
se adequar, pois poderá sofrer Fiscaliza-
ções e Penalidades.

As NRRs (Normas Regulamentado-
ras Rurais) não existem de hoje, “PORTA-
RIA 3.067, DE 2 DE ABRIL DE 1988 APRO-
VA NORMAS REGULAMENTADORAS RU-

RAIS DO ARTIGO 13 DA LEI 5.889 DE 05
DE JUNHO DE 1973, relativas a Seguran-
ça e Higiene do trabalhador” mas perce-
be-se pela regulamentação da NR 31 que
é crescente a preocupação com a segu-
rança e a saúde do homem do campo.

Além da NR-31 o setor rural deverá
estar em conformidade com as determi-
nações das NRs 7, 15 e 16, que respecti-
vamente do PCMSO – Programa de Con-
trole Médico e Saúde Ocupacional, Ativi-
dades e Operações Insalubres e Atividades
e Operações Perigosas.

Atualmente, muitos empregadores
e empregados ainda têm uma visão detur-
pada da Segurança e Saúde do Trabalho,
entendendo que são “coisas” sem impor-
tância e que só atrapalham o desenvolvi-
mento dos trabalhos. Os empregadores não
se dão conta do passivo trabalhista que
está sendo gerado e os empregados dos
riscos a que estão expostos diariamente em
seus ambientes de trabalho, comprome-
tendo muitas vezes, além da sua própria
vida, o futuro de sua família.

Assim como aconteceu na indús-
tria, a evolução da Segurança e Saúde no
trabalho rural vem ganhando espaço e re-
conhecimento, e os empregadores têm
dado atenção especial, capacitando seus
empregados, não somente para cumprir
legislação, mas para melhorar a auto-esti-
ma e, consequentemente manter a moti-
vação entre o grupo, melhorando o nível
de desempenho e reduzindo desperdíci-
os.

Hoje após tantas conquistas, lança-
mos nosso olhar para o futuro da Segu-
rança do Trabalho, e temos cada vez mais
convicção de que a maneira mais eficien-
te para reduzirmos os números alarman-
tes de acidentes e doenças profissionais
no Trabalho Rural, é continuarmos inves-
tindo incansavelmente nos meios de Pre- Pre- Pre- Pre- Pre-
vençãovençãovençãovençãovenção à Saúde do Trabalhador

Roberto Munhoz BlancoRoberto Munhoz BlancoRoberto Munhoz BlancoRoberto Munhoz BlancoRoberto Munhoz Blanco

Engenheiro de Segurança
do Trabalho
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Suco de Laranja associado a exercícios
físicos traz benefícios à saúde

A ingestão de suco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranja associ-
ada à prática de exercícios físicos pode
trazer vários benefícios para a saúde

do organismo como um todo, ao coração
e no desempenho físico ou performance,
como comprovado pela pesquisa desen-
volvida na Tese de Mestrado de Nancy Prei-
sing Bonifácio, sob orientação da Profa.
Dra. Thais B. César da Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas da UNESP de Araraqua-
ra-SP.

De acordo com a pesquisa, reali-
zada com trinta mulheres previamente se-
dentárias que recebiam diariamente 500
mililitros de suco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranja e realizavam
exercícios aeróbios por 50 minutos, 3 ve-
zes por semana, durante 3 meses, a in-
gestão de suco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranja associado ao
exercício regular trouxe excelentes resulta-
dos. As mulheres reduziram 30% em mé-
dia a quantidade de gordura corporal de-
vido ao exercício, enquanto a ingestão pré-
via do suco de laranja suco de laranja suco de laranja suco de laranja suco de laranja antes da caminha-
da diminuiu a concentração de ácido láti-
co no sangue. Esta substância é liberada
normalmente durante a prática do exercí-
cio moderado ou intenso podendo levar a
fadiga. Este efeito benéfico do suco pode
ser atribuído à vitamina C e aos flavonói-
des cítricos, presentes no suco de laran-suco de laran-suco de laran-suco de laran-suco de laran-
jajajajaja e que previnem a doença cardíaca e o
câncer. Além disso, as voluntárias do es-
tudo tiveram um aumento de 18% no co-
lesterol de HDL, ou bom colesterol, e uma
redução de 15% no LDL, conhecido como
colesterol ruim.

O suco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranja ainda forne-
ceu carboidratos, que no corpo são trans-
formados em energia ou armazenados
como glicogênio, uma forma de açúcar
do fígado que posteriormente é utilizado
para a atividade física. O estudo indica que
os atletas e adeptos de exercícios físicos

Apoio: Laranja BrasilApoio: Laranja BrasilApoio: Laranja BrasilApoio: Laranja BrasilApoio: Laranja Brasil

Nancy Preising A. BonifácioNancy Preising A. BonifácioNancy Preising A. BonifácioNancy Preising A. BonifácioNancy Preising A. Bonifácio

que desejam melhorar seu desempenho
podem utilizar o suco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranjasuco de laranja para re-
por a energia gasta na atividade e para a
re-hidratação corporal. Ainda mais, a vita-
mina C do suco, é um antioxidante natu-
ral que auxilia o organismo a remover os
radicais livres produzidos pelo exercício.

Dep. de Alimentos e Nutrição- Faculdade
de Ciências Farmacêuticas

Unesp-Araraquara- nanyp@uol.com.br
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O Setor Citrícola e os Resíduos de Pesticidas
Apreocupação com os efeitos dos re

síduos dos pesticidas na saúde huma
na não é coisa da atualidade. Desde

que os mesmos começaram a ser sintetiza-
dos há décadas atrás, com o intuito de pro-
mover aumentos na produtividade e na ofer-
ta de alimentos, tal preocupação vem ga-
nhando espaço cada vez maior na socieda-
de. Governos e políticas, embasadas na de-
manda por leis que garantam uma alimen-
tação mais saudável e na própria evolução
da ciência, na medida que os processos de
síntese de pesticidas, os métodos de detec-
ção de resíduos e a medicina evoluem, ca-
minham no sentido de se promover a segu-
rança alimentar de uma população crescen-
te e consciente dos riscos que tais resíduos
podem trazer à saúde. Por outro lado, a ado-
ção das boas práticas agrícolas deve garan-
tir que os resíduos de agroquímicos, quan-
do presentes, estejam abaixo dos níveis con-
siderados prejudiciais à saúde do consumi-
dor.

Considerado um dos alimentos mais
completos e benéficos à saúde, o suco de
laranja e seus subprodutos têm lugar ga-
rantido e de destaque na dieta do ser hu-
mano, principalmente nos países mais de-
senvolvidos. Dentro desse contexto, o suco
também está no foco dos controles que,
cada vez mais, são estabelecidos no sentido
de se garantir ao consumidor um produto
seguro desde sua origem. Essa garantia que
as engarrafadoras tem que dar aos consu-
midores, não importando se são europeus,
japoneses ou americanos, deve começar na
ponta de toda a cadeia de produção ou seja,
nos nossos pomares. É verdade que muitos
controles já foram implementados a nível
de processo. Protocolos de garantia da qua-
lidade, como ISO 9000 e HACCP, há mais de
dez anos estão presentes nas fábricas, mas
hoje os clientes querem mais que um suco
dentro das especificações de qualidade.

A Harmonização Européia
Para entender o processo europeu

no tocante ao uso de pesticidas e seus resí-
duos, que hoje caminha em marcha irrever-
sível e com dead line estabelecido, é preciso
voltar no ano de 1991. Foi nesse ano que
foi aprovada a Diretiva da Comunidade Eu-
ropéia 91/414, que buscava a harmoniza-
ção em todos os países do bloco europeu
para o uso, comercialização e controles de
resíduos dos pesticidas nos alimentos. Esta-
belecia um prazo de 12 anos para comple-
tar todo o processo. Buscava-se com isso
não só alinhar as regras do comércio euro-
peu para resíduos em  alimentos entre os
países comunitários, mas também para ali-
mentos importados por todos eles.

Iniciou-se então a revisão do regis-
tro de mais de 1,000 moléculas químicas
para uso na agricultura, pecuária e saúde
pública. Como haviam muitas moléculas ob-
soletas ou que já não se enquadravam mais
dentro de novas exigências adotadas pela
União Européia em questões como eficiên-

cia agronômica, impacto ambiental, resídu-
os e toxicologia, muitas delas, mais da me-
tade, deixaram de ser suportadas pelos seus
fabricantes. Essas medidas, pela sua abran-
gência, causariam impactos em todos os
países exportadores de alimentos para a
Europa.

Na prática e expirado no ano de 2003
o prazo inicialmente previsto, que foi pror-
rogado para 2006, temos uma lista de vinte
ativos com registro para citros no Brasil que
perderam seu Limite Máximo de Resíduos
(LMR) na União Européia, sendo que esse
valor foi estabelecido para o Limite de De-
tecção do Método (LOD) de apenas 0,01
ppm. Uma medida arbitrária para muitos,
mas que, quando colocada em prática, po-
derá significar a rejeição de muitos partidas
de alimentos, principalmente daqueles que
não tiverem se adequado à essas normas.
Dentro desse preocupante cenário, a Abeci-
trus, em conjunto com o Fundecitrus, atra-
vés do Subcomitê de Pesticidas, vem traba-
lhando desde o ano de 2001 no sentido de
entender melhor toda a legislação interna-
cional sobre pesticidas e seus impactos so-
bre o agronegócio citrícola. Uma série de
gestões foram feitas em diversos órgãos re-
lacionados com a área de registro de produ-
tos no Brasil e no exterior. Apesar da com-
plexidade do tema, alguns pontos têm evo-
luído de maneira satisfatória nos trabalhos
conjuntos com Anvisa, Ministério da Agri-
cultura e empresas de agrotóxicos. O foco
principal do trabalho tem sido o de regula-
rizar os ativos que perderam seus LMR’s na
Europa. Para isso são necessários, por exem-
plo, ações das empresas donas dos ativos
com problemas no sentido de se estabele-
cer o import tolerance dos mesmos na UE.
Uma medida cara, um processo demorado,
mas que pode representar a saída para uma
série de moléculas que estarão irregulares
na UE quanto aos seus LMR’s, para que as
mesmas possam continuar a ser utilizadas
aqui sem maiores problemas. Algumas em-
presas já tomaram esse caminho, uma vez
que declararam que não têm interesse de
manter o LMR de alguns ativos na Europa,
mas sim no Brasil.

Outra saída, no caso política, seria
estabelecer contatos com a Comissão Euro-
péia no sentido de se negociar o LOD esta-
belecido de 0,01 ppm para uma série de
ingredientes ativos com LMR estabelecidos
aqui mas não na UE, uma vez que o que se
reclama e não se aceita é a maneira como
esse limite foi estabelecido, sem maiores es-
tudos do impacto no comércio internacio-
nal e na segurança alimentar, constituindo-
se numa barreira técnica aos nossos produ-
tos.

Essa é, portanto, a situação atual dos
trabalhos. A maior preocupação no momen-
to é que, a partir da entrada da diretiva em
vigor, emendada recentemente pela Direti-
va 396/2005, os produtos processados nes-
sa safra já passem a sofrer os controles esta-
belecidos por esse documento, que prevê a

coleta e amostragem de sucos nos super-
mercados para análises de resíduos, uma vez
que muitos produtos proibidos por lá estão
sendo utilizados aqui sem a sua devida re-
gularização.

A Lista Positiva no Japão
Reconhecidamente mais exigentes

que a grande maioria da população mundi-
al, o Japão também acaba de implantar seu
sistema de controle de resíduos de pestici-
das em alimentos. A chamada “Lista Positi-
va” foi concluída recentemente e será a base
para a aceitação de resíduos de pesticidas
em produtos exportados para lá. Para isso
adaptou sua legislação a partir da consulta
de uma série de outras legislações sobre o
tema, dentre elas o Codex Alimentarius, a
União Européia e o EPA (Estados Unidos),
além de dados do próprio governo japonês,
e compilou sua relação que apresenta mais
de 700 ativos com LMR estabelecido para
citros.

Próximos passos
Reconhecendo a complexidade do as-

sunto e que muitas ações não dependem
de uma única entidade, é de se esperar que
os processo citados causem uma revolução
em todas as cadeias produtivas com vistas à
exportação, no tocante ao uso de pesticidas
e seus resíduos. Os mercados aqui citados,
Europa e Japão, representam algo em torno
de 80% das exportações do suco brasileiro,
sem falar do mercado Chinês, hoje muito
promissor e que se baseia em grande parte
nos parâmetros do vizinho Japão.

Talvez os pontos mais importantes a
serem focados sejam a conscientização dos
citricultores para o uso correto dos pestici-
das, dentro das boas práticas agrícolas e o
contínuo controle por parte das processa-
doras. Essas medidas, por si só, diminuem
significativamente os riscos de contamina-
ções, que já são muito pequenos devido à
própria característica e estrutura do fruto,
além do baixo risco de contaminação du-
rante o processamento dos mesmos.

No entanto a saída definitiva caberá
ao Governo, no sentido de negociar com UE
e Japão medidas políticas para aceitação do
uso de alguns importantes pesticidas na ci-
tricultura, considerados imprescindíveis ao
processo produtivo. Outro setor com papel
decisivo no processo são os fabricantes dos
pesticidas, uma vez que o primeiro passo
para a regularização de um determinado
ativo tem que ser dado por eles. Cabe ao
setor produtivo cobrar desses setores a im-
plementação dessas medidas, sobe o risco
de termos rejeição dos produtos citrícolas
no futuro próximo

Eng. AgrônomoEng. AgrônomoEng. AgrônomoEng. AgrônomoEng. Agrônomo
Marcos PozzanMarcos PozzanMarcos PozzanMarcos PozzanMarcos Pozzan

Coordenador do Subcomitê
de Pesticidas da Abecitrus/
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Procedimentos técnico-operacionais
para aplicação de Defensivos Agrícolas

1. Aspectos Técnicos

A aplicação de defensivos agrícolas
em citros pode ser efetuada por diferentes
equipamentos, os quais possuem caracte-
rísticas bem definidas, sendo os principais
os seguintes:

- pulverizadores com pistolas.
- turbo-pulverizadores.

Com qualquer dos equipamentos
utilizados, é necessário se levar em conside-
ração três fatores de aplicação, para o su-
cesso no controle de pragas e doenças:

- geração e condução da gota.
- deposição da gota.
- princípios básicos operacionais.

1.1 – Geração e condução da gota

Os pulverizadores existentes no mer-
cado utilizam bicos hidráulicos, assim de-
nominados por gerarem as gotas através da
passagem forçada de um determinado vo-
lume de líquido, sob pressão controlada, por
um orifício calibrado. O bico hidráulico deve
atender basicamente a três funções essenci-
ais:
- definir um volume de aplicação à pressão
escolhida.
- gerar um padrão de gotas o mais homogê-
neo possível.
- distribuir estas gotas o mais uniformemente
possível.

Para se obter uma deposição adequa-
da de gotas, tanto externa quanto interna-
mente às plantas, deve-se trabalhar com
gotas finas, as quais apresentam comporta-
mentos aerodinâmicos mais eficientes. Por
esta razão, o uso de bicos de jato cônico
vazio são os mais recomendados, principal-
mente quando se trabalha com o turbo-pul-
verizador, que dispõe de correntes de ven-
tos fortes e direcionadas.

Gotas grossas e pesadas, geradas por
bicos de jato plano (leque) e/ou jato cônico
cheio, somente se depositarão com mais fa-
cilidade nas partes externas das plantas, oca-
sionando escorrimentos e perdas, alem de
gerar uma população de gotas mais pobres
e ineficientes, sem possibilidade de pene-
tração, acompanhando as correntes de ven-
to dentro das plantas, não sendo, portanto
recomendadas para a pulverização de inse-
ticidas, acaricidas e fungicidas, nos citros.

Por outro lado, pressões de trabalho
muito altas - acima de 200 libras/pol2 - oca-
sionam uma desordenação do espectro de
gotas, causando o mesmo efeito daqueles
obtidos com os bicos do jato plano ou côni-
co cheio. O espectro de gotas é o intervalo

entre o menor e o maior diâmetro das gotas
e quanto mais estreito for este intervalo, mais
homogênea será a aplicação da calda a ser
pulverizada.

1.1.1 - Bicos de pulverização

Conforme descrito anteriormente, são três
os tipos de bicos disponíveis, de acordo com
sua forma de pulverização:

- bicos de jato plano.
- bicos de jato cônico cheio.
- bicos de jato cônico vazio.

a - Bicos de jato plano

São constituídos de uma ponta que
produz um tipo de jato em forma de um
plano mais ou menos uniforme e que têm
como características fundamentais a gera-
ção de gotas grossas e trabalharem a pres-
sões bem baixas - 15 a 60 libras/pol2.  A sua
faixa de deposição se apresenta com uma
maior quantidade de volume de líquido e
de gotas na parte central do jato, com de-
créscimo para as extremidades. Devido à for-
ma de seu orifício e pressões de trabalho
relativamente baixas, gera gotas de grande
diâmetro e pesadas e por esta razão são mais
recomendados e adequados para a aplica-
ção de herbicidas em pré-emergencia, onde
o controle de deriva é fundamental, devido
os produtos usados serem menos seletivos
às culturas de maneira geral. Nas pulveriza-

ções onde se necessita a deposição de go-
tas de maneira uniforme, dentro das plan-
tas ou em ambas as faces das folhas, como
exigem as aplicações de herbicidas pós-
emergentes, acaricidas, inseticidas e fungi-
cidas, estes tipos de bicos ou pontas são
menos eficientes que as pontas de jato cô-
nico vazio e, portanto têm restrito o seu uso.

b - Bicos de jato cônico cheio

Foram desenvolvidos a partir dos bi-
cos de jato cônico vazio, para que pudes-
sem melhorar a penetração e envolvimento
das plantas. Aplicando-se em conseqüência
um maior volume de calda, baseado no con-
ceito errôneo de que quanto maior o volu-
me de calda usado, melhor é a pulverização.
Como possui as mesmas características dos
bicos do jato plano, fica também restrita e
não recomendada a sua utilização para a
aplicação de defensivos agrícolas que ne-
cessitam do uma ação de penetração. No
entanto, podem ser recomendados em apli-
cações de herbicidas em pré-emergência, em
condições climáticas extremas, com baixa
umidade relativa do ar, temperaturas eleva-
das e ocorrência de ventos, quando os bicos
de jato cônico vazio não teriam um bom de-
sempenho. 0 seu volume de aplicação deve
ser bastante alto, trabalhando com pressões
entre 15 a 20 libras/pol2.

Os bicos de jato cônico cheio são
aqueles que utilizam o mesmo tipo de difu-
sor ou “core” dos de jato de cônico vazio,
porém com um furo na sua parte central, o

Usar sempre equipamento de proteção individual
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que dá origem à forma de cone cheio. A
recomendação de alguns técnicos e fabri-
cantes quanto a utilização de bicos de jato
cônico cheio alternados com bicos de jato
cônico vazio, baseia-se no antigo conceito
de que jatos com ângulo estreito e direcio-
nado, darão uma melhor penetração e de-
posição de gotas. Este conceito é completa-
mente errado e inadequado, pois como as
gotas produzidas são muito grossas e pesa-
das, não conseguem ser arrastadas pelo flu-
xo e velocidade do ar gerado pela turbina,
caindo próximo à maquina ou depositan-
do-se somente na parte externa da planta.

Por estas razões, é conveniente repe-
tir que bicos com pontas de jato plano ou
com pontas e difusores que geram um jato
cônico cheio, produzirão gotas grossas e
pesadas, deposição excessiva com grande
escorrimento do produto na parte externa,
penetração pobre das gotas no interior da
planta, com conseqüente aumento no volu-
me de calda aplicada.

c - Bico de jato cônico vazio

O melhor efeito de uma pulverização
onde a penetração e deposição desejada das
gotas ocorra tanto externamente como in-
ternamente, sendo a mais densa e uniforme
possível. será obtida com gotas de diâmetro
na faixa de 150 a 250 micras. As gotas gera-
das por um bico de jato cônico vazio, traba-
lhando na faixa de pressão adequada - en-
tre 120 e 200 libras/pol2 - produzem um
espectro bastante favorável e adequado
àquela faixa, diferente do que ocorre com
as gotas geradas pelos outros bicos, onde
as gotas superam o diâmetro médio de 450
micras.

Para que se obtenha o melhor efeito,
tanto em tamanho, como em transporte e
deposição de gotas geradas por um bico de
jato cônico, é necessário que o mesmo este-
ja posicionado a uma distância mínima de
50 cm do alvo a ser atingido, para que as
gotas geradas tenham o tempo necessário
para a sua formação final e a nuvem de go-
tas possua a turbulência adequada para se
conseguir o envolvimento e penetração na

planta, arrastada pelo fluxo de ar gerado
pela turbina.

1.2 - Deposição da gota

A deposição das gotas sobre um alvo
é efetuada pelo processo de sedimentação
ou por impacto, quando forçadas por uma
forte corrente de ar. A dispersão das gotas
em uma corrente de ar deverá ser efetuada
através de uma boa velocidade inercial para
que possam chegar ao alvo desejado. Em
função de sua pequena massa, as gotas pe-
quenas não permitem sua projeção em di-
reção ao alvo desejado, apenas utilizando-
se de sua velocidade inercial, ao passo que
gotas grossas e médias adquirem maior ve-
locidade e portanto podemos dizer que a
deposição de gotas sobre um alvo é influ-
enciada pelo tamanho e massa destas go-
tas. Desta forma, pode-se afirmar que gotas
muito finas terão sempre a tendência de
permanecerem suspensas no ar e se perde-
rem por evaporação, volatilização ou deriva.
Através de testes, pode-se comprovar que
gotas com diâmetro inferior a 80 micras di-
ficilmente conseguem se depositar em al-
vos agrícolas, enquanto que os mesmos tes-
tes mostram que há grande eficiência na
coleta de gotas entre 150 e 250 micras.

Abaixo, pode-se ter uma idéia da in-
fluência da gota em relação a seu tamanho:

A condução de gotas geradas pelos bicos
de pulverização será efetuada da seguinte
forma:

- pistola de pulverização- pistola de pulverização- pistola de pulverização- pistola de pulverização- pistola de pulverização

O processo resulta diretamente da velocida-
de inercial das gotas produzidas e do diâ-
metro e peso das mesmas. As gotas mais
pesadas e com maior velocidade terão sua
trajetória mais curta, finalizando por um

impacto maior e menor penetração foliar. Já
as gotas menores e mais leves terão uma
velocidade inercial menor e conseguirão,
com a ação de correntes de ar existentes no
momento da aplicação, penetrar e se depo-
sitar no interior da planta.
A pistola de pulverização trabalhando com
um jato fechado, produzirá gotas mais gros-
sas que aquelas que serão produzidas com
o jato aberto. Portanto, escolhendo-se uma
regulagem intermediária, o trabalho será
melhor aproveitado.

- turbo-pulverizador

As gotas geradas pelos bicos deste
equipamento serão conduzidas até o alvo
pelas correntes de ar geradas pelo próprio
equipamento e que permitirão, em função
do peso e diâmetro das mesmas, um maior
ou menor alcance e penetração no interior
da planta. Gotas mais pesadas serão retidas
pela superfície externa da planta, ocasionan-
do escorrimentos e perdas de produtos, en-
quanto que gotas finas e médias terão me-
lhor facilidade de penetração.

A velocidade de deslocamento da
máquina e o direcionamento dos bicos nas
barras terão também grandes influências no
sucesso das aplicações.

Na próxima edição estaremos discor-
rendo sobre os princípios básicos e procedi-
mentos operacionais para que se possa efe-
tuar uma correta calibragem das máquinas,
bem como sobre problemas operacionais di-
versos com turbo-pulverizadores e ainda al-
guns fatores que influem na qualidade de
aplicação, tais como mistura de produtos e
pH da calda.

Rubens StamattoRubens StamattoRubens StamattoRubens StamattoRubens Stamatto
Engº. Agrônomo
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A viagem do GTACC à citricultura
dos Estados Unidos

Este artigo foi elaborado pela Gravena
Ltda e colaboradores do GTACC após
a visita técnica realizada por 12 inte-

grantes do grupo à citricultura dos Esta-
dos Unidos, no período entre 22 e 29 de
agosto do presente ano. O roteiro foi sen-
do traçado ao longo das reuniões formais
do grupo na sua sede em Bebedouro e em
parceria com a DuPont do Brasil, repre-
sentada pelo Eng. Agro. Carlos Alberto
Lovatto, cujo mérito foi o de conduzir o
grupo e oferecer toda a comodidade que
usufruímos. O objetivo era proporcionar
ao grupo uma viagem de capacitação pes-
soal quanto às técnicas utilizadas pelos ci-
tricultores e também o conhecimento das
linhas de pesquisas na área de fitossanida-
de e da economia.

Desta forma, foram programadas
três visitas em empresas de produção de
cítricos, onde havia uma breve apresenta-
ção do GTACC e os objetivos da viagem
para os gerentes e encarregados, sendo
seguida por uma dinâmica nos pontos de
interesse do grupo. Ao final de cada visita
realizávamos uma mesa redonda para tro-
ca de experiências e definição de alguns
parâmetros que poderiam ser implemen-
tados nas empresas de nossos clientes. Du-
rante o percurso tivemos a oportunidade
de uma breve visita técnica a uma unida-
de de produção de adubos foliares e uma
cooperativa de distribuição de defensivos
agrícolas.

Entretanto, o período definido para
a viagem contava com o evento anual de

citricultura no Estado da Flórida, definido
como “Citrus Expo”, que em sua 14ª. edi-
ção trazia como slogan “Agregando valor
a produção cítrica além da commodity”.

Realizado em Fort Myers, nos dias
24 e 25 de agosto, em um pavilhão com
mais de 150 expositores distribuídos entre
fabricantes de defensivos, máquinas e equi-
pamentos, empresas de irrigação, agentes
de suporte financeiro e consultoria, tam-
bém disponibilizava um anfiteatro para as
palestras de pesquisadores da Universida-
de da Flórida, Departamento de Agricul-
tura e personalidades da comunidade ci-
trícola. Dentre os visitantes, o Brasil este-
ve representado pelos consultores do

GTACC e mais
66 empresários
cítricolas à con-
vite da Du Pont
do Brasil, atra-
vés de seu Vip
Club. Entretan-
to, a “Citrus
Expo” também
contou com um
expositor brasi-
leiro de imple-
mentos agríco-
las (IFLO Ltda) e
o palestrante
Maurício Men-
des (FNP/GCON-
CI), abordando a
tecnologia de

produção e os desafios de nossa citricul-
tura.

O roteiro técnico fora finalizado na
Universidade da Flórida, Campus de Lake
Alfred, por ser um centro educacional e
de pesquisas exclusivamente voltado à ci-

tricultura (CREC) e com a maior biblioteca
mundial no assunto citrícola. Neste dia fo-
mos recepcionados pelo atual diretor e
professor de entomologia, Dr. Harold W.
Browning, o qual fez questão de mencio-
nar que os pesquisadores trabalham em
função dos interesses dos produtores e da
indústria de processamento, parceiros no
suporte financeiro desde a origem do cen-
tro em 1917. A mensagem do diretor foi:
“Nós entendemos que para prosperar, pre-
cisamos nos adaptar. É o que estamos fa-
zendo”. Esta mensagem pode ser confir-
mada pelas palestras exclusivas ao GTACC
de alguns colaboradores do centro, como
a da Dra. Natalia Peres em melhoramento
genético, o Dr. Lavern W. Timmer emIfló presente na Exposição de Citrus

Foto do grupo em Fort Myers



manejo de doenças fúngicas e contenção
do cancro cítrico, a Dra. Jacqueline K.
Burns em fisiologia vegetal relacionada à
abscisão de frutos para colheita mecani-
zada e o Dr. L. Gene Albrigo, em agricul-
tura de precisão utilizando-se GPS e foto-
grafia aérea, um trabalho em parceria com
o Fundecitrus e a NASA.

Nesta oportunidade, mais uma hon-
ra para o GTACC foi a palestra ministrada
pelo Eng. Agro. Marco Valério Ribeiro, con-
sultor no Estado do Paraná, para os pes-
quisadores da Universidade da Flórida, abor-
dando as estratégias implementadas para
o manejo do Cancro Cítrico no estado do
Paraná. Dentre os fatores abordados pelo
colega do grupo, os que culminaram para
o sucesso do manejo da doença e que des-
pertaram interesse dos ouvintes foram a
implantação de quebra-ventos, o controle
sincronizado da larva minadora com os flu-
xos vegetativos da planta e a manutenção
de cobertura morta especialmente em so-
los arenosos para reduzir a abrasividade
das partículas de areia sobre as folhas. Além
disso, Ribeiro complementou a importân-
cia da aplicação de fungicidas cúpricos du-
rante a maturação foliar e o desenvolvi-
mento inicial dos frutos, a redução das do-
ses de nitrogênio e o trabalho constante
da equipe de avaliadores de cancro cítrico
para avaliar a eficiência destas estratégias.

A visão do GTACC

Na visão do GTACC, a viagem téc-
nica à citricultura dos Estados Unidos foi
de extrema validade, pois permitiu avaliar-
mos as dificuldades dos produtores quan-
to aos custos de produção, a extrema va-
lorização da terra como investimento imo-
biliário e a atual disseminação do cancro
cítrico.

Dentre os itens mais onerosos está
a mão-de-obra, a qual impulsiona o uso
mais freqüente de herbicidas que dispen-
sa atividades manuais e reflete os anseios
dos produtores pela implementação da co-
lheita mecanizada. Em muitos casos tam-
bém são programados tratamentos fitos-
sanitários conjugados como o controle da
mancha graxa, Mycosphaerella citri ao do
ácaro da ferrugem, dispensando-se a ne-
cessidade de avaliação da praga. Nos po-
mares em produção preconizam o con-
trole biológico de pulgões e cochonilhas,
entretanto, a larva minadora tem sido o
alvo principal em todos os estágios de de-
senvolvimento da cultura, devido à severa
ocorrência do cancro cítrico.

A situação atual

Como agravantes da disseminação
do cancro cítrico estão relacionados os fu-
racões Charley, Frances e Jeanne ocorri-
dos no verão passado e as condições cli-
máticas de elevada temperatura e umida-
de relativa do ar durante a referida estação
do ano. A doença que fora erradicada em
1995 atualmente já é responsável por uma

redução de 29.000
acres de produção de cí-
tricos, equivalente a 4,5
milhões de plantas, con-
tabilizadas até o final de
maio/2005. O programa
de erradicação de can-
cro cítrico mantido pelo
governo possui um con-
tingente superior a 1000
pessoas para a inspeção
das propriedades, entre-
tanto, os produtores já
estão capacitando inspe-
tores próprios para au-
xiliar na identificação.

Todas as medidas de
contenção da doença
estão sendo implemen-

Mapa mostrando áreas afetadas pelo Cancro Cítrico

Erradicação do Cancro Cítrico

tadas, como a desinfecção de veículos, pes-
soas e todo o material de colheita. Da
mesma forma, para minimizar a dissemi-
nação do cancro, os produtores estão rea-
lizando sistematicamente a erradicação das
plantas infectadas no raio definido pelo pro-
grama, justificando a presença de poucos
pomares em formação. O estímulo à erra-
dicação é no sentido de preservar o par-
que citrícola e à remuneração garantida
pelas árvores retiradas em pomares resi-
denciais e comerciais. Entretanto, os pro-
dutores ainda temem os furacões como o
agente mais eficiente de disseminação da
doença, a exemplo do Katrina, que nova-
mente assolou a população do Estado da
Flórida durante a nossa viagem aos Esta-
dos Unidos.

Pomar em produção

 Biólogo José Luiz Silva
Engº Agrônomo Sérgio Benvenga

 GRAVENA-ManEcol Ltda/ GTACC
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Pesquisa a serviço da Citricultura

Assim, Pedro Takao Yamamoto define
o motivo que o fez optar pela
carreira de Engenharia Agronômica.

A paixão pelos cuidados com as plantas e
com a terra lhe proporciona motivação
para desenvolver pesquisas importantes
para a citricultura.

Nascido na pequena cidade de Te-
lêmaco Borba, interior do Paraná, ele mo-
rou durante muito tempo em Arapongas e
só veio para o Estado de São Paulo em
1985, para cursar Engenharia Agronômi-
ca, na Unesp de Jaboticabal. Como é cos-
tume entre os alunos da faculdade, Pedro
ganhou um apelido que traduz perfeita-
mente o seu gosto pela liberdade: “Par-
dal”.

Na vida acadêmica, se identificou
com a área de entomologia e, desde en-
tão, se dedica aos estudos dos insetos re-
lacionados à citricultura. Trabalhou no
CEMIP – Centro de Manejo Integrado de
Pragas – da Unesp e desenvolveu um tra-
balho de conclusão de curso sobre mane-
jo de cochonilha dos citros, tendo como
orientando o professor Santin Gravena.

Após a formatura, em 1992, foi tra-
balhar com o professor Santin, que estava
iniciando os trabalhos na Gravena ManE-
col. Nesta atividade, Pedro aprofundou os
conhecimentos na área de entomologia,
desenvolvendo pesquisas, ministrando trei-
namentos e oferecendo assessoria aos pro-
dutores rurais. Na época, também cursou
mestrado e doutorado na Unesp, na área
de entomologia.

Em 1996, a convite do Dr. Antônio
Coutinho, Pedro foi trabalhar no Fundeci-
trus, no Departamento Científico, onde atua
até os dias de hoje.

O principal foco das pesquisas na

época em que ingressou no Fundecitrus
baseava-se no controle do CVC – Clorose
Variegada dos Citros. Assim, Pedro foi um
dos maiores colaboradores para se com-
por o pacote tecnológico de controle da
doença, principalmente pela identificação
do vetor e definição dos métodos de ma-
nejo. Ele enfatiza que os pontos fortes do
combate de CVC foram utilização de mu-
das sadias e controle químico das cigarri-
nhas.

Ele realizou trabalhos de levanta-
mento populacional de cigarrinhas em vi-
veiros de diferentes tipos de manejo do
vetor. Para sua surpresa, foi constatado
que, mesmo em viveiros onde se realiza-
vam pulverizações freqüentes, existia inci-
dência cigarrinhas e a chance de transmis-
são de CVC. A partir desta informação,
concluiu-se que a grande virada no con-
trole do vetor seria a produção de mudas
em viveiros protegidos, já que, no cam-
po, mesmo com pulverização, não havia
um controle eficaz.

Pedro também atuou na realização
de trabalhos de sub-enxertia na morte sú-
bita e comprovação de agente infeccioso.
Mais recentemente, passou a participar no
desenvolvimento de trabalhos de identifi-

Eu não me imagino
trabalhando direto em um
escritório ou lugar fechado.

Gosto de ter contato
com a natureza.

cação da bactéria e psilídeo causadores do
Greening. Hoje suas atividades estão mais
voltadas a este novo desafio, que põe os
citricultores em estado de alerta. “Com a
nova doença, a citricultura brasileira está
passando por um momento decisivo, que
exige aperfeiçoamento da técnica, cautela
e rigor no controle”.

Ele faz um apelo aos produtores
para que estejam atentos aos primeiros sin-
tomas do Greening. “Não existe manejo
sem eliminação do inóculo. É preciso eli-
minar as plantas doentes e, adicionado a
isso, fazer o controle químico, para que
novas plantas não sejam contaminadas.
Este controle deve ser feito principalmen-
te em momentos como este que  estamos,
de baixa incidência, pois quando explodem
as populações é muito mais complicado”,
alerta.

Com tanta dedicação e trabalhos re-
alizados em benefício da agricultura, Pedro
é hoje um dos engenheiros agrônomos de
grande destaque, pelo trabalho sério, ca-
pacidade e comprometimento. Pode-se
dizer, assim, que o seu trabalho é, verda-
deiramente, um serviço de referência para
toda a citricultura brasileira.
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