Crise ou oportunidade?

A

citricultura vive um dos momentos
mais delicados da história, com a des
valorização cambial, mesmo com os
bons preços praticados em dólar o resultado é negativo para o produtor; defensivos e
fertilizantes não desvalorizaram na mesma
proporção, os outros custos envolvidos
quando não se mantiveram estáveis tiveram
elevações.

A morte súbita parece não estar avançando em distância, mas ainda destrói talhões dentro dos epicentros da doença.

No âmbito fitossanitário, doenças mais
recentes, como o greening nas regiões central e sul do estado e a pinta preta que
avança com rapidez para o norte do estado,
além de onerarem, obrigam o citricultor a
adotar novos pacotes tecnológicos.

O estado de São Paulo em 1990 tinha
723 mil hectares de citros, atualmente 580
mil hectares. Com a pressão da indústria canavieira e a de reflorestamento esses números podem diminuir ainda mais a cada ano.

A CVC nossa velha conhecida já esta presente em 43,28 % das plantas cítricas do
estado de São Paulo, avançando com severidade, levando as plantas à morte econômica em pouco tempo, diminuindo pela metade o potencial produtivo das áreas bastantes infestadas.

7/09: Participação no X Dia da Laranja em
Paranavaí – PR onde foi ministrada a
palestra: Tecnologias de manejo para
aumento de produtividade nos pomares,
proferida pelo Consultor Kley Benedetti
Leme.
15/09: Participação no IV Seminário de
Citricultura de Goiânia onde foram
proferidas as palestras: Novos plantios,
novas técnicas e avaliação de retorno de
investimento e capital: Leandro Aparecido
Fukuda, Manejo geral de plantas em
formação: Sérgio Luis Facio e Perspectivas
de áreas irrigadas (Sistema de implantação
e visão de manejo): Ramiro de Souza Lima
Neto.
20/10: Atualização do curso de CFO
(Certificado Fitossanitário de Origem) em
Cordeirópolis – SP no Centro APTA citros.
28/10 – Palestra: Aspectos Nutricionais para
citros de mesa, proferida pelo consultor
Rubens Paulo Stamato Júnior e Pragas e
doenças da cultura dos citros proferida pelo
consultor Roberto Aparecido Salva. Na
Associação dos Produtores Rurais de
Tocantins – MG.
28/10 – Reunião técnica com a empresa
BASF em Bebedouro – SP para avaliação
dos trabalhos realizados em 2005 e novas
atividades para 2006.
01/11 Palestra: Manejo em viveiros
protegidos de citros/aplicação de produtos

O citricultor está diminuindo, eram 27
mil, relatos recentes apontam 10 mil, que
com certeza adotam mais tecnologias, tem
acompanhamento técnico, e estão buscando maior produtividade que é o único caminho para a sustentabilidade.

teiro da Flórida, estima-se que seus prejuízos chegam a 13% da produção da próxima
safra, provocando o maior aumento no preço do suco concentrado dos últimos 10 anos,
batendo no mês de novembro U$ 1750,00
a tonelada na bolsa de Nova York.
Com todos esses fatos cabe nos uma
indagação, será que com a adoção de uma
citrucultura de alta tecnologia, produtiva, viveremos crise ou oportunidade?
Ao findar mais um ano os integrantes do
GTACC aproveitam para desejar aos amigos,
parceiros e citricultores um ano novo repleto
das bênçãos do senhor.

O nosso maior concorrente em suco
concentrado, os Estados Unidos estão com
a sua produção diminuída pela segunda safra, em decorrência de freqüentes furacões
e doenças como o cancro cítrico e recentemente o greening.

Boa leitura.

Josimar Vicente Ducatti
Eng.º Agrônomo GTACC
Coordenador da Revista

O furacão Wilma atingiu o estado in-

sistêmicos, realizado pela empresa Bayer em
Araraquara – SP e proferida pelo consultor
Roberto Aparecido Salva.

definidos três grupos de trabalho onde
serão desenvolvidas novas linhas de
atividades para o GTACC.

25, 26 e 27/11 – Confraternização de final
do ano do GTACC em Barretos – SP, onde
foram reunidos nossos familiares e parceiros
para melhor integração entre todos.

15 e 16/12: II Workshop de Citros
promovido pela empresa SIPCAM em
Águas de Lindóia – SP onde além da
participação do GTACC, foi proferida uma
palestra pelo Leandro Aparecido Fukuda
com o tema: Citricultura x Cana-de-Açucar.

28 e 29/11 Reunião com a empresa DuPont
para posicionamento de produtos e
realização de curso gerencial em Indaiatuba
- SP.
29/11 – Evento BASF: Plant Health
promovido pela BASF em Ribeirão Preto –
SP. Mais uma importante iniciativa de nossa
parceira que certamente vai revolucionar o
mercado.
29/11: Participação no Encontro anual dos
associados da Vivecitrus em Ribeirão Preto –
SP com as palestras: Poda mecânica dos
citros e Custos de implantação de pomares
e viabilidade econômica realizadas pelos
consultores Kley Benedetti Leme e Leandro
Aparecido Fukuda respectivamente.

Revista “Ciência & Prática”
Ano 5 - N.º 19
Outubro/Novembro/Dezembro
Órgão de informação, publicado sob a responsabilidade do Grupo Técnico de Assistência e
Consultoria em Citrus
Av. Sérgio Sessa Stamato, 64, Centro, Bebedouro - SP,
CEP: 14.700.170
Fone: (17) 3343-1717
Presidente: Kley Benedetti Leme
Conselho Editorial:
Josimar Vicente Ducatti (Coordenador),
Ramiro de Souza Lima Neto, Leandro Ap. Fukuda, Apa-

7/12 – Apresentação e detalhamento do
Projeto Laranja Nota 10 para o GTACC, com
a presença do Dr. Eduardo Fermino Carlos
do Centro APTA Citros. Parabéns a toda
equipe pela importante iniciativa.
7/12: Primeira reunião de trabalhos do PEG
– Planejamento Estratégico GTACC que vai
redirecionar os propósitos do grupo. Foram

recido Tadeu Pavani, Sivio Gil Rodrigues, Roberto Aparecido Salva e Décio Joaquim.
Editor e Jornalista Responsável:
Luis Otávio Martins - MTB: 20.538
Impressão: Gráfica Santa Terezinha
Periodicidade: Trimestral
Distribuição: Gratuita
Tiragem: 6.000 exemplares

e x p e d i e n t e
2

Revista Ciência & Prática

Outubro / Novembro / Dezembro

"Agricultura é a nossa vida"
Kunikazu Ninomiya
Diretor Presidente da Iharabras S. A. Indústrias Químicas
Formado pela Esalq-Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiróz, em 1964, o
engenheiro agrônomo Kunikazu Ninomiya
está na direção da Ihara há 21 anos.

1

Chegar aos 40 anos de existência é uma marca invejável. Qual
o sentimento da Ihara após ter
galgado esse patamar ?

Após superar inúmeras dificuldades
nos diversos cenários dentro e fora do País,
obtendo o reconhecimento do setor através de produtos de qualidade e tomando
parte da evolução da agricultura brasileira, esse feito, no momento em que o Brasil firma-se como potência mundial no
setor agrícola, representa para a Ihara uma
grande conquista.

2

Evidente que devem ter sido
muitos os momentos decisivos
nessa trajetória. PPoderia
oderia referir
referir-se a alguns deles ?

A Ihara surgiu em São Paulo, em 1965,
com o nome de Indústrias Químicas Mitsui
Ihara S.A. Quatro anos depois a sede e a
fábrica foram transferidas para Osasco, SP,
em seu primeiro plano de expansão, após
a entrada de outras empresas na sociedade. Em 1972 foi estabelecido o nome
Iharabras S.A. Indústrias Químicas, com a
saída da Mitsui, após transferência de ações
desta para a Kumiai Chemical. Um ano
depois o escritório voltou a ser na cidade
de São Paulo. Em 1982 foi inaugurado o
Parque Industrial em Sorocaba, SP, distribuído inicialmente em 10 hectares. Muito
importante foi o ano de 1984 quando a
empresa afirma seu respeito e confiança
pelo solo brasileiro, tornando-se uma empresa de capital nacional através da
Agroinvest Kayatani S.A. Desde 1987, a
administração também passou para
Sorocaba. A partir de 1994 a Ihara implanta
os "Doze Princípios da Administração",
passando a adotar uma filosofia que reflete seu compromisso com a qualidade de

vida de seus colaboradores, com o meio
ambiente e o sucesso do agricultor. Juntos, o Conjunto Administrativo, o Parque
Industrial e a Estação Experimental ocupam uma área de 233 hectares, passando, em 2003, por inúmeras obras de
ampliação e reforma, destacando-se a
construção do Centro de Convivência para
o bem- estar de seus colaboradores. Finalmente destaco, em 2004, a mudança no
controle acionário da Iharabras para os
Grupos Nippon Soda, Kumiai Chemical e
Sumitomo Corporation, entre outros, preparando a empresa para os próximos anos,
aliando a Ihara ao mercado mundial.

3

A Ihara preserva uma forte e tradicional ligação com o agricultor
tor.. É possível explicar isso?

Quando foi constituída a Agroinvest,
éramos onze agricultores. Não tínhamos
conhecimentos industriais. Nossa formação era eminentemente agrícola. E por
sermos agricultores, não nos interessa apenas o sucesso comercial obtido com a venda dos produtos. Nos importa que o produtor também esteja ganhando. Para isso

acreditamos que devemos trabalhar para
que ele consiga uma melhora geral no seu
negócio. Que consiga melhorar sua gestão empresarial, melhorando a qualidade
do seu produto e aumentando a produtividade. Muitos agricultores percebem essa
diferença que nos caracteriza. Essa é a razão que explica porque estamos mais ligados aos agricultores.

4

Foram citados os "Doze Princípios da Administração". São eles
que norteiam a gerência da
empresa?

Recomendo a todos que procurem
conhecê-los. Estamos à disposição para tal
(www.ihara.com.br). Fazemos parte de um
amplo Grupo de Estudos (Seiwajuku Brasil) que difunde as idéias de Kazuo Inamori,
fundador da Kyocera Corporation, que diz
"que para a empresa ser sustentável tem
que crescer dentro de uma base filosófica
bem consolidada e que todos os seus colaboradores devem ganhar com ela, não
apenas seu proprietário ou acionistas". A
Ihara, na última década, conseguiu aprimorar o sistema de gestão tendo como

Outubro / Novembro / Dezembro

Revista Ciência & Prática

3

base a implantação da nossa Filosofia
Empresarial. Nos preparamos para caminhar firmemente com o crescimento da
agricultura brasileira que daqui a alguns
anos poderá ser líder mundial. Estamos
trabalhando para criar, cada vez mais, valor agregado para os nossos acionistas,
cumprir com a responsabilidade social e
fazer com que nossos colaboradores sejam cidadãos na mais ampla acepção da
palavra.

5

Qual o preceito básico desse
modelo de gestão ?

É muito simples. Podemos, inclusive,
traduzi-lo em uma única fórmula,
R=PxDxC. Na empresa ou na vida pessoal, os resultados obtidos (R) dependem
da maneira de pensar (P) das pessoas que
lideram, uma vez que em função disso
consegue-se a dedicação (D) ou não dos
colaboradores, aumentando automaticamente a sua capacidade produtiva (C). A
maneira de pensar pode ser negativa, invalidando a dedicação e reduzindo a capacidade produtiva. Assim, nunca o resultado obtido será positivo. Se pensar apenas que a situação financeira ou o preço
baixo inviabilizam uma ação, isso será suficiente para que nada aconteça. Ao contrário, se tiver um pensamento objetivo
estimulando sua dedicação, aumentará a
capacidade de realização, aprendizado ou
produção, quer seja do agricultor, do estudante ou do pesquisador. É fantástico!
Eu acredito que se essa "pequena" fórmula
fosse adotada pelas Universidades, mudaria o Brasil!

6

Às vezes, o pensamento negativo é inevitável. As empresas e os
agricultores sofrem com as alterações econômicas. Como conviver com isso ?

Numa gestão coerente as justificativas
para o não cumprimento de metas não
são admitidas. Se os preços baixaram, me
obrigo a ser mais produtivo. A agricultura
é uma atividade de alto risco. O agricultor
tem que ser consciente disso e gostar do
que faz, antes de qualquer outro pensamento. Gostar do que se faz é o primeiro
passo para se ganhar dinheiro. O clima,
os preços, o mercado etc, nada justifica a
menor dedicação, pois irá gerar queda de
produção. Se o preço baixar, tentaremos
ganhar com a elevação da produtividade
ou através da melhoria da gestão, redu4
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zindo custos de uma forma coerente, atacando os pontos falhos. A economia na
compra de insumos nunca será a melhor
forma de lucrar se estiver diminuindo a
qualidade e a eficiência da produção.

7

Em relação à citricultura, os produtores estão recebendo menos
do que no ano passado pela
caixa de laranja. Isso prejudica
os investimentos, não?

A situação cambial torna complicada
a rotina financeira de qualquer empresa,
principalmente das agrícolas, mas lembrando que citros é uma cultura perene fica
evidente também que o abandono dos tratos culturais em um determinado ano, terá
reflexos pelos anos subseqüentes, não sendo uma solução adequada. Na medida em
que se está deixando de adubar um pomar, por exemplo, por ser pequena a produção ou menor o valor recebido pela fruta naquele momento, está se esquecendo
que a planta também é constituída por
raízes, tronco, galhos e, principalmente,
por folhas, e que esse conjunto depende
da nutrição para poder, comercialmente,
voltar a produzir melhor no ano vindouro.
A criatividade nos momentos difíceis faz
com que consigamos soluções, muitas
vezes, inesperadas.

8

Que soluções a Ihara pode oferecer para ajudar os citricultores?

Além de oferecer nossa linha de produtos comerciais e de incentivar os produtores a se utilizarem da consultoria técnica, é hábito da empresa promover projetos implementados em parceria com os
agricultores. Um exemplo é o Sistema Planta Forte, já tradicional na cultura da batata
e que se apresenta em fase de desenvolvimento para citros. A partir de um modelo
matemático (que se está desenvolvendo
com a ajuda de várias instituições, entre
elas o GTACC), a Ihara pretende que o produtor possa avaliar sua própria atividade,
melhorando sua capacidade administrativa, descobrindo e corrigindo seus pontos
deficientes e ganhando com mais produtividade e qualidade. A Ihara também está
desenvolvendo pesquisas na cultura de
citros, tanto em sua Estação Experimental
em Sorocaba, quanto na Bagisa S. A.,
(neste caso de uma maneira mais específica em relação aos problemas locais, em
conjunto com o IAC e a Embrapa/Cruz das
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Almas) em propriedade agrícola de 15 mil
hectares na Chapada Diamantina, BA, destinada aos cultivos de tomate de mesa,
batata, hortaliças, cacau, maçã, ameixa e
citros.

9

Qual o posicionamento da empresa em relação à linha de produtos para citros?

A citricultura passou a ser novamente
um importante foco da Ihara. A empresa,
que nos anos 90 tinha uma importante
participação no mercado de citros, volta a
concentrar esforços sobre a cultura. Para
2006 está programado o lançamento do
acaricida Sanmite que, após passar por um
exaustivo período de testes sob a responsabilidade do Departamento Técnico da
Ihara, sofreu modificações na sua maneira
de ser utilizado, recebendo um novo
posicionamento de uso, diferente de anos
atrás, quando o produto foi lançado no
mercado por outra empresa. Outras fortes
posições da Ihara dizem respeito à consolidação no mercado de citros de produtos
como o Convence (neonicotinóide de alta
performance no controle de pragas e
vetores de doenças), além do Tiger 100
EC, inseticida que, usado em conjunto com
o Sumidan 150 SC, tornaram-se muito eficazes no controle da cochonilha ortézia.
Além disso, a Ihara continuará a promover produtos tradicionais de sua linha para
a citricultura, como Cercobin, Iharol, Nutri Phite, Fertamin e Highcrop.

10

De que maneira a Ihara preocupa-se em disseminar através dos
colaboradores as idéias de gestão expostas aqui?

Foi criado, em 2003, um Programa de
Trainees para a formação do Administrador Técnico de Venda. Esse profissional é
treinado para melhorar sua produtividade
comercial baseado na nossa Filosofia Empresarial. Assim, essas idéias chegarão às
revendas, aos agricultores, enfim, à todos
do agronegócio. Atualmente, quase 40%
dos nossos gerentes passaram pelo Programa. As pessoas são o bem mais precioso da Ihara. É este patrimônio humano a
pedra angular de toda organização que
continuará valorizada pelo constante desenvolvimento de tecnologias de gestões
que garantam a excelência da Empresa,
atribuindo "ares de ordem e progresso" e
transformando resultados em vantagens à
comunidade.
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PROTEÇÃO

Capacitação profissional:
necessidade ou obrigação?

F

ormar a melhor equipe na indústria. Esta
é uma das diretrizes estratégicas da BASF
para 2015, pois a empresa líder mundial da indústria química acredita que o treinamento e a capacitação profissional de sua
equipe são fatores chave na busca pela diferenciação. É muito importante investir no talento das pessoas para se montar uma grande equipe, seja em qualquer área. O diferencial hoje está nelas. De que modo podemos criar este diferencial? Vem através do
comprometimento e da preparação destas
pessoas para exercerem melhor sua atividade. Na agricultura não é diferente, sendo
muito importante investir na capacitação dos
trabalhadores rurais. Um bom exemplo é a
aplicação de produtos fitossanitários, que
exige conhecimento do aplicador sobre o
comportamento da praga que se quer controlar e da tecnologia correta para aplicar os
produtos, atingindo com precisão o alvo biológico. A aplicação errada do produto vai
gerar prejuízos causados pelo controle ineficaz e pela contaminação das pessoas e do
meio ambiente.
Da mesma forma que precisamos da carteira de motorista para guiar veículos, o aplicador de produtos fitossanitários precisa do
certificado de capacitação, é o que diz a
Norma Regulamentadora de Segurança e
Saúde no Trabalho na Agricultura (NR 31),
publicada na portaria 86 do Ministério do
Trabalho e Emprego em março de 2005.
A capacitação prevista nesta norma deve
ser proporcionada aos trabalhadores em
programa com carga horária mínima de 20
horas, com conteúdo que aborde as formas
de exposição direta e indireta aos fitossanitários; sinais e sintomas de intoxicação e
medidas de primeiros socorros; rotulagem e
sinalização de segurança; medidas higiênicas durante e após o trabalho; uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e a limpeza e manutenção das roupas,
vestimentas e equipamentos de proteção
pessoal.
São considerados válidos os programas
de capacitação desenvolvidos por órgãos e
serviços oficiais de extensão rural, instituições de ensino de nível médio e superior em
ciências agrárias e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, entidades sindicais,
associações de produtores rurais, cooperativas de produção agropecuária ou florestal
e associações de profissionais, desde que
obedecidos os critérios estabelecidos por
esta norma, garantindo-se a livre escolha de
6
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positivos de proteção;
d) disponibilizar um local adequado para a
guarda da roupa de uso pessoal;
e) fornecer água, sabão e toalhas para higiene pessoal;
f) garantir que nenhum dispositivo de proteção ou vestimenta contaminada seja levado para fora do ambiente de trabalho;
g) garantir que nenhum dispositivo ou vestimenta de proteção seja reutilizado antes
da devida descontaminação;
h) vedar o uso de roupas pessoais quando
da aplicação de produtos fitossanitários.
A Norma também determina que o trabalho com máquinas, equipamentos e implementos deve ser realizado somente por
trabalhadores capacitados e qualificados
para tais funções, exigindo que os equipamentos de aplicação sejam:
a) mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento;

Preparo da calda (Aplicadores realizando a
mesma operação: preparo da calda – diferença
entre o leigo e o profissional capacitado)

quaisquer destes pelo empregador.
Além disto, o empregador rural ou equiparado, deve adotar as seguintes medidas:
a) fornecer equipamentos de proteção individual e vestimentas adequadas aos riscos,
que não propiciem desconforto térmico prejudicial ao trabalhador;
b) fornecer os equipamentos de proteção
individual e vestimentas de trabalho em perfeitas condições de uso e devidamente higienizados, responsabilizando-se pela descontaminação dos mesmos ao final de cada jornada de trabalho, e substituindo-os sempre
que necessário;
c) orientar quanto ao uso correto dos dis-
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Amadorismo (Não basta fornecer o EPI
para quem não sabe usar).

b) inspecionados antes de cada aplicação;
c) utilizados para a finalidade indicada;
d) operados dentro dos limites, especificações e orientações técnicas.
Outros temas relevantes disciplinados

Treinamento (Aplicador deve ser
capacitado para usar corretamente o EPI)

pela NR31 dizem a respeito da necessidade
de sinalizar as áreas tratadas e da conservação, manutenção, limpeza e utilização dos
equipamentos de aplicação, de forma a não
contaminar poços, rios, córregos e quaisquer outras coleções de água.
Com relação ao armazenamento, a norma veta que os fitossanitários sejam deixados a céu aberto e determina que as edificações destinadas ao armazenamento devem estar situadas a mais de 30 metros das
habitações e locais onde são conservados
ou consumidos alimentos, medicamentos ou
outros materiais, e de fontes de água.
Para aqueles que ainda tem dúvidas sobre benefícios de se investir na capacitação
profissional daqueles que aplicam os produtos fitossanitários, hoje há um forte argumento adicional: a lei obriga a capacitação.

O Programa EPI é uma iniciativa de responsabilidade social que visa aumentar a oferta e
o uso de equipamentos de proteção individual para aplicação de produtos fitossanitários. Por meio de investimentos em ações educativas e de comunicação, a empresa busca
aumentar a conscientização e o uso dos EPI para proteger a saúde dos aplicadores.
O programa tem o desafio de eliminar
as desculpas que normalmente são utilizadas pelos trabalhadores e agricultores para
não adquirir e usar corretamente os EPI. As
desculpas mais comuns para não utilização
dos EPI são: (ver quadro ao lado)
O programa EPI da BASF engloba ainda uma série de atividades destinadas ao agricultor, como organização de palestras, dias
de campo e treinamentos, além da distribuição de material educativo, como manuais,
CD e vídeos com instruções sobre o uso correto dos EPI. Para conseguir mais informações e material educativo sobre o uso correto de EPI ou sobre a NR 31, basta ligar para a
BASF (0800-0192500) ou solicitar informações pelo e-mail agro@basf-sa.com.br.
Eng. Agr
Agr.. Roberto Araújo

Programa EPI da BASF. (Não basta fornecer o EPI para atender a lei, é necessário
treinar o usuário e assegurar a qualidade das vestimentas de proteção).

Gerente de Segurança de
Produto BASF S/A
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LANÇAMENTO

Professor Santin Gravena lança livro de
Manejo Ecológico de Pragas dos Citros
A citricultura brasileira conta pela primeira vez com um livro completo de manejo de pragas com tendência ecológica.
Trata-se do “Manual Prático de Manejo Ecológico de Pragas dos Citros”. Foi editado pelo Professor Santin Gravena
e sua equipe após 31 anos de lida diária com pragas que atacam a planta cítrica e após 28 anos do lançamento
das diretrizes do MIP-Citros no encontro de citros de Boquim, Sergipe em 1977.

Como foi estruturado

Quarto Capítulo

O livro foi elaborado com 4 grandes
capítulos para atender de forma nítida a
necessidade de compreensão de todo o
sistema econômico e ecológico formado pela
planta, pelo solo, pelas pragas e organismos
benéficos que convivem na copa e nas raízes,
pelos sistemas de produção existentes hoje
em dia, e pelos desafios com que o citricultor
se depara em tempos de globalização das
relações entre paÍses nas questões
ambientais e alimentares.

Primeiro Capítulo
O MANEJO
Neste capítulo estão abordados da
forma mais clara possível para compreensão
do leitor os princípios e conceitos que regem
o manejo ecológico de pragas. Há farto
acompanhamento de fotografias e gráficos
para ilustrar o texto, este escrito com
linguagem simples, mas de cunho
essencialmente técnico para formação do
profissional que chamamos de Manejador
de Pragas (agrônomo, biólogo,
administrador, gerente, citricultor, técnico
agropecuário, etc)

Segundo Capítulo
AS PRAGAS

Praticamente todas as pragas da
citricultura brasileira são apresentadas com
indicações de importância, danos causados,
imagens de reconhecimento, biologia,
métodos de monitoramento e amostragem,
e técnicas de manejo ecológico. A proposta
é que o citricultor ou técnico, utilizando esse
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manual, poderá minimizar seus gastos com
tratamentos fitossanitários para aumentar
sua margem de lucro frente às oscilações de
preços em função de diminuição de
demanda e valorização do real.

Terceiro Capítulo
OS INIMIGOS NATURAIS
Pela primeira vez é dedicado, em livro,
um capítulo próprio para todos ou quase
todos os organismos benéficos que ajudam
a manter as pragas em equilíbrio ou reduzir
as populações para níveis abaixo dos que
causam perdas econômicas aos produtores.
O capítulo foi dividido em 3 partes,
separando-se em grupos: predadores,
parasitóides e patógenos. Nele, citricultores
e técnicos, consultarão dados biológicos,
identificarão espécies e saberão do papel
que representam na manutenção dos seus
pomares com qualidade ambiental e
economia na produção. As informações
obtidas poderão ajudar a preservar as
espécies benéficas para que trabalhem em
favor do produtor de laranja, tangerinas e
limões.

Outubro / Novembro / Dezembro

O livro termina com o capítulo
destinado à inspeção ou amostragem de
pragas. É útil para todos os leitores, mas é
essencial para os Inspetores de Pragas. Todos
os métodos atuais de amostragem e
monitoramento estão à disposição para
conhecer e praticar para auxiliar na tomada
de decisão de manejo por parte dos
Manejadores de Pragas. Incorpora-se no
texto bases para a utilização de CD-Rom
sobre manejo de pomares, tão necessário
hoje em dia pela rapidez exigida com a
tecnologia de informação.

Quem são os leitores
Todos os interessados em melhorar
suas atividades perante as tarefas de manejo
dos pomares encontrarão neste livro
informações indispensáveis para os diversos
sistemas de produção existentes atualmente.
São 372 páginas e 855 imagens ilustrativas
dos textos para serem consultadas no diadia do profissional. O que é mais importante,
o livro está sendo apresentado para auxiliar
os profissionais que lidam tanto na
produção convencional, quanto na
integrada e na orgânica, pois os princípios
do manejo ecológico são os mesmos para
todos.

Prof. Santin Gravena
Gravena Ltda / GTACC

PERSPECTIVAS

Futuro dos Citros na Flórida
O estudo detalhado do segmento de produção de mudas pode fornecer
um bom panorama do futuro da citricultura da Flórida.

Panorama Geral
O Estado da Flórida com média de
220 milhões de caixas (2001 – 2005) e 75
milhões de plantas de laranja em produção
(‘Florida Agriculture Statistics Service’ 2004)
é a segunda maior região produtora de citros do mundo, sendo superada somente
por São Paulo que nos últimos cinco anos
produziu em média 350 milhões de caixas
com aproximadamente 180 milhões de plantas em produção.
A Flórida vem passando por grandes
problemas fitossanitários nos últimos meses reflexo dos furacões Charley, Frances,
Ivan, Jeanne e Wilma que atingiram a região
produtora de citros, danificaram várias plantas e disseminaram o Cancro Cítrico que
aparentemente estava sendo controlado no
Estado. Até novembro de 2005 haviam sido
constatados focos da doença em 22 condados e os relatos mais recentes foram encontrados nas principais áreas produtoras de
citros. Estima-se que o número de árvores
em produção esteja 8% menor do que o
número registrado em 2004 e que os problemas fitossanitários devam levar a erradicação mais 10% das plantas de citros.
Além do Cancro Cítrico, em agosto de 2005
foram detectados focos de Greening em
pomares residenciais e recentemente em
pomares comerciais o que pode reduzir ainda mais o número de plantas no Estado.

cobertas com filme plástico e laterais semiabertas, e o restante (17%) possuem uma
combinação dos dois sistemas. Os viveiros
parcialmente “protegidos” possuem instalações bastante precárias e ineficientes no
controle do psilídeo, vetor da bactéria Candidatus Liberibacter, que transmite o Greening. Muitos viveiros estão próximos a pomares e/ou plantas matrizes produtoras de
sementes e correm sério risco de contaminação por Greening e Cancro. Além disso,
não se observa nenhum bom controle de
prevenção de doenças nos viveiros em relação ao trânsito de pessoas, máquinas, equipamento, cerca viva, rodolúvio, uniformes,
sistema de irrigação localizado, etc...
O número de viveiros na Flórida vem
diminuindo drasticamente nos últimos anos.
Em 1960 havia 1.428 viveiros, em 1985 o
número caiu para 292 viveiros e atualmente
são apenas 46 produtores de mudas cítricas. A maioria dos viveiros (67,4%) produz
menos de 25.000 mudas e apenas 2 deles
são considerados viveiros de porte grande,
com mais de 200.000 mudas produzidas
por ano. Nota-se um desinteresse e falta de
profissionalismo muito grande de parte dos
viveiristas que produzem mudas cítricas, muitos deles já trabalham com plantas ornamentais e estão cada vez mais diminuindo a
participação dos citros na unidade de produção. O principal motivo da redução no

Produção de Mudas
Um dos segmentos mais afetados por
estas doenças é o de produção de mudas.
Dentre os focos de Cancro Cítrico registrados, quatro deles foram constatados em viveiros ou próximos a viveiros de mudas que
tiveram que erradicar sua produção ou estão em quarentena visto que a legislação
local determina erradicação de qualquer espécie de plantas cítricas em um raio de 580
metros e determina quarentena em qualquer planta cítrica que esteja localizada num
raio de 1.160 metros do foco da doença.
Já em relação ao Greening a situação
é ainda mais preocupante, pois dos 46 viveiros existentes em 2005, 28% são em
ambiente aberto, 54% possuem estruturas
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número de viveiros está relacionado a menor procura por mudas pelo setor produtivo, baixa remuneração obtida pelos viveiristas além da falta de mão de obra, prejuízos
causados por fenômenos climáticos e risco
de contaminação por Cancro Cítrico e Greening.
Segundo o Annual Report 2004-05
do ‘Bureau of Citrus Budwood Registration’
a produção de mudas cítricas da Flórida em
2005 é de somente 2.145.259 unidades; a
menor desde 1995 (Figura 1). Estes números se equivalem a produção de mudas da
década de 70 na qual a média de produção
girava ao redor de 1.500.000 plantas, bem
diferente dos números de mudas produzidas nas décadas de 80 e 90; média de
4.500.000 de plantas.
Esta drástica redução do número de
mudas vai refletir diretamente na produtividade da Flórida nos próximos anos, pois o
número de mudas produzidas atualmente
dificilmente será suficiente para repor as perdas que estão ocorrendo de plantas por Tristeza, Cancro Cítrico, Greening e outros danos causados pelos furacões. Segundo executivo da Florida’s Natural Growers, Stephen
Caruso, este é um dos principais fatores que
contribuirá para uma produção inferior a
200 milhões de caixas de laranja/ano para a
Flórida nos próximos 5 anos.

Distribuição das variedades
Copa x Porta Enxerto
As laranjas doces representam 65%
das mudas produzidas em 2005 e 85% do
total de plantas cítricas da Flórida. Dentre as
laranjas doces, as variedades Hamlin e Valência representam 31 e 53% respectivamente do total de plantas de laranja do parque

que esta variedade possui menor concentração de sólidos solúveis que as variedades
de meia-estação e tardia. Já um contínuo
aumento da área de Grapefruit pode ser
considerado muito arriscado visto que esta
variedade é considerada uma espécie altamente susceptível ao Cancro Cítrico.
Dentre os porta-enxertos propagados, 5 deles representam 88% de toda produção dos quais Citrumelo Swingle é o pre-

Fonte:
BUREAU OF CITRUS BUDWOOD
REGISTRATION, Annual Report
2004-2005, Florida Department
of Agriculture and Costumer
Services, AGO 2005.
FLORIDA AGRICULTURE
STATISTICS SERVICE, Citrus
Summary 2003-04, Florida
Department of Agriculture and
Costumer Services, FEV 2005.
FLORIDA AGRICULTURE
STATISTICS SERVICE, Commercial
Citrus Inventory 2004, Florida
Department of Agriculture and
Costumer Services, DEZ 2004.

citrícola. Desde 2002 a Hamlim vem sendo a
variedade mais enxertada nos viveiros seguido de perto pela Valência, todavia na década de 90 o número de mudas produzidas
de Valência sempre foi duas vezes superior
ao número de mudas de Hamlin. Pode-se
constatar também que 25% das novas mudas que estão indo ao campo são 'Grapefruit', que atualmente representa 10% do
total de plantas cítricas da Flórida (Figuras 2
e 3).
Analisando este cenário, a curto/médio prazo, pode-se projetar um aumento da
área de Hamlin em relação à Valência e também aumento de plantas de 'Grapefruit' em
relação à área de laranja doce. O aumento
da área de Hamlin tornaria os Estados Unidos ainda mais dependente do suco de laranja concentrado produzido no Brasil para
fazer o 'blend' com o suco americano, visto

ferido desde o ano de 1989 seguido pelo
Citrange Carrizo. O Carrizo Kuharske, que
surgiu comercialmente em 2002 tem sido o
porta-enxerto que mais cresceu nos últimos
anos devido a sua resistência a Nematóides
e o Citrumelo F80-8 tem perdido espaço
para outros porta enxertos como a Cleópatra e Smooth Flat Seville.
Visando minimizar os problemas com
Cancro Cítrico e prevendo um sistema de
produção de mudas na presença do Greening a questão sobre uma legislação de produção de mudas em ambiente protegido
está cada vez mais em evidência no Estado.
Todavia problemas de ordem climática, como
ventos fortes e altas temperaturas, manejo
de nutrição, falta de mão de obra e principalmente a redução da procura de mudas
por parte do setor produtivo são os grandes
desafios para os viveiristas da Flórida.

Engos Agros da CITROGRAF MUDAS
Marcelo Zanetti
(marcelozanetti@citrograf.com.br)
Christiano César Dibbern Graf
(cesar@citrograf.com.br)
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Inspecionando Pragas e
Inimigos Naturais em Citros

A

partir desta edição da revista, estare
mos abordando a inspeção das pragas
e dos inimigos naturais na cultura de
citros, individualmente, de forma simples e
objetiva, para que o produtor possa realizar
a inspeção em sua fazenda, auxiliando-o na
tomada de decisão para o manejo. Para começar, falaremos como deve ser realizada a
inspeção para o ácaro da ferrugem que nesta época do ano começa aumentar sua população atingindo picos nos meses de dezembro e janeiro, causando grandes danos
aos frutos. Somente para relembrar, devemos realizar as inspeções em intervalos de 7
a 10 dias na primavera e verão e a cada 15
dias no outono e inverno. Outra tarefa importante é dividir a propriedade em talhões
de 1.000 a 2.000 plantas, inspecionandose 1% das plantas de cada talhão. É importante lembrar que, em talhões com menos
de 1.000 plantas, o número mínimo a ser
inspecionado é de 10 plantas. O caminhamento, durante as inspeções, deve ser em
"zigue-zague" ou similar, avaliando-se plantas aleatoriamente dentro do talhão, para
que a amostragem seja representativa.

Como fazer a anotação na ficha de inspeção: anotar o número de ácaros existentes em
1 cm2, sendo que deveremos anotar número
de 0 a 30 ácaros por cm2, correspondente a
cada fruto inspecionado (Figura 2).

Inspeção do Ácaro da Ferrugem
(Phyllocoptruta oleivora)

Como calcular o número e a
porcentagem de infestação

Pomar em Formação (do plantio ao início
da produção de frutos): inspecionar 3 folhas semi-maduras da safra (nem verde escuro, nem verde muito claro), observandose 1 cm2 na parte inferior e próxima à ponta
da mesma, sendo que a folha deve estar na
periferia, distribuindo os pontos de amostragem ao redor da planta de forma uniforme.
Pomar em produção (a partir do início da
produção): inspecionar 3 frutos verdes da
parte externa da planta, observando a parte
do fruto entre o sol e a sombra, em uma

Ácaro da ferrugem e ovos
(Foto de TAMU-USA);

Ácaro ferrugem mais de 30
(Foto de SG)

Folhas semi-maduras

única batida de lente (1 cm2), distribuindo
os pontos de amostragem ao redor da planta de forma uniforme.

Ao terminar a inspeção, o inspetor deve
contar quantos, dos frutos inspecionados,
apresentavam a quantia de 5 ou + ácaros, o
número obtido deve ser anotado na coluna
Número. O mesmo procedimento deve ser
refeito, contando quantos dos frutos apresentavam a quantia de 20 ou + ácaros, e
depois, para o número de frutos com 30 ou
+ ácaros.
Depois de preencher a Coluna Número,
devemos calcular a porcentagem de frutos
infestados pela praga. Para isso, temos que
saber o total de frutos avaliados. Relembrando, para Ferrugem, inspecionam-se 3 frutos

Ácaro ferrugem alta infestação
(Foto de SG);

Visada de inspeção (Foto de SG).

ou folhas por planta. Esse valor (3) deve ser
multiplicado pelo total de plantas avaliadas.
Por exemplo, se inspecionamos 20 plantas,
devemos fazer 20 x 3, o que nos dá 60. Então, 60, é o total de frutos avaliados ou visados. Depois, basta observarmos o número
que preenchemos na Coluna Número, acrescentar dois zeros (00) e dividir pelo total de
frutos inspecionados e assim teremos a porcentagem de infestação do ácaro da ferrugem, nas 3 quantidades de ácaros por cm2
(Figura 2).
Nível de ação sugerido: 30% de frutos com
5 ou + ácaros/cm2 e/ou 10% de frutos com
20 e/ou 30 ou mais ácaros/cm2.

Leitura recomendada:
Gravena, S. Manual Prático de Manejo Ecológico de Pragas dos Citros. Jaboticabal: Gravena. 2005. 372p.
Gravena, S. Manual Prático de Manejo Inspeção de Pragas dos Citros. Jaboticabal: Gravena. 2002. 52p.
Software Recomendado: eMEPGravenaCitrus. Jaboticabal: Gravena. 2004.

Figura 2. Ficha de Inspeção exemplo para talhão de 1000 plantas ou menos, Modelo da Gravena (Só a parte do ácaro da Ferrugem).

Biólogo (Tec. Agr.)
José Luiz Silva
GRAVENA Ltda e GTACC
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PRAGAS

Parlatória do tronco: perigo à vista

N

o último ano citrícola, 2004/2005, a
cochonilha de carapaça parlatória do
tronco, conhecida também como "picuinha", Parlatoria cinerea, aumentou infestação nos pomares paulistas.

Desde quando ela existe?
Esta cochonilha de carapaça foi vista pela
primeira vez, no tronco das árvores em 1990.
Inicialmente foi confundida com a, Parlatoria pergandii. Pouco tempo depois se constatou que ela existia porém em menor densidade. Na verdade era a parlatória do tronco, P. cinerea, a que estávamos vendo e era
mais abundante.

dante do que nas demais estações. Nas raízes, atacam durante o outono, inverno e primavera, sendo mais abundantes no inverno
e primavera do que no outono. Nos frutos
ela se perde na colheita ou na queda ao solo,
mas nas raízes permanece ao longo dos anos
em reprodução partenogenética, ou seja,
não ocorre acasalamento para gerar os filhotes. Tanto nos frutos como nas raízes é
de difícil controle pelo local e pela inoperância dos inseticidas sistêmicos atuais disponíveis.

Os prejuízos na citricultura
Infesta normalmente casca do tronco e
pernadas sugando a seiva continuamente,
o que causa desfolha geral e queda na produção. Os danos pareciam ser semelhantes
aos da escama farinha do tronco, Unaspis
citri, mas verificamos, posteriormente, que
esta espécie não era tão agressiva como a
escama farinha, pois não chega a provocar
rachaduras na casca. Entretanto, com infestações elevadas e intensas, os danos passam a ser mais evidentes. A parlatória do
tronco ataca também as raízes e infesta os
frutos sob o cálice, ainda verdes, podendo
ocorrer queda posteriormente.

Foto 2 - Cochonilha parlatória do tronco sob
o cálice do fruto

Ocorrência na planta cítrica
A cochonilha parlatória do tronco ocorre principalmente no tronco das plantas
(Foto 1), mas também é vista nos ramos secundários e terciários, à medida que a infestação aumenta. Podem chegar até o fruto
ainda verde (Foto 2), se a cochonilha estiver
em alta infestação no tronco. No sentido
contrário podem chegar às raízes (Foto 3).
No tronco e ramos, a época de preferência é
no verão (Figura 1) quando é mais abun-

Foto 3 - Cochonilha parlatória do tronco que
desceu até a raiz

Figura 1

A idade da planta
Foto 1 - Planta empoeirada ou “pipocamento”
mostrando visualmente ataque no tronco
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A cochonilha parlatória do tronco ataca
plantas desde 3 anos de idade em densida-
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Figura 2

de baixa, sendo maior aos 4 anos. Em estudo realizado por Odnei Donizete Fernandes,
sob nossa orientação de mestrado, na
Unesp de Jaboticabal, em 1990/1991, no
Estado de São Paulo, indicou que plantas
de 4 anos de idade apresentam o maior pico
de infestação (Figura 2). Plantas de 16 a 19
anos apresentam-se na seqüência com maior infestação. Entretanto, plantas de 5 a 15
anos são de menor susceptibilidade à cochonilha, se não houver desequilíbrios acentuados. A maior circulação de nitrogênio livre, que ocorre, tanto em plantas novas com
fluxo vegetativo constante, quanto em plantas velhas estressadas pela idade, têm a preferência dessas cochonilhas. O mesmo ocorre com plantas de 5 a 15 anos que sofreram
declínio ou colapso por outras pragas e doenças, pois estando estressadas acabam por
permitir maior quantidade de nitrogênio circulando na forma livre, atraindo, assim, as
cochonilhas.

Inimigos Naturais e Controle
Biológico
São muitos os inimigos naturais da cochonilha parlatória do tronco. Mas o controle biológico é baixo devido principalmente
a ocorrência da praga em locais protegidos
como o cálice do fruto e as raízes, além de
haver sempre uma película de poeira protegendo as colônias que ocorrem na casca do
tronco e pernadas. Os predadores mais importantes são o bicho lixeiro, Cereochrysa
cubana, e as joaninhas coccidófilus, (Fotos
4 e 5), Pentilia egena. Como parasitóides,
existe a vespinha Aphytis hispanicus. Como
patógenos, ocorrem 7 espécies de fungos,
sendo os do gênero Nectria e Fusarium, os
mais freqüentes e comuns embora de baixa
eficiência aparentemente.

Foto 4 - Joaninha coccidófilus na forma
larval atacando a parlatória

do ao tronco, que é a melhor forma de controle. Isso deve evitar que as cochonilhas
atinjam os frutos ou as raízes. Como nível
de não-ação, podemos indicar que não se
deve aplicar inseticidas se ocorrer presença
de predadores em abundância se movimentando na casca do tronco e pernadas e se
não se notar ainda a praga infestando frutos e raízes.

Foto 9 - Lente de bolso para identificar
parlatória (adulta, ovos e filhtoes) na inspeção

Foto 7 - Corpo da parlatória do tronco
na forma adulta, retirada a carapaça
Foto 5 - Joaninha coccidófilus na
forma adulta atacando a parlatória

Inspeção, Níveis de Ação
e Não Ação

Leitura recomendada:

Identifica-se, primeiramente, a planta
atacada pelo método visual que é a aparência empoeirada e "pipocada" da casca (Foto
1 e 6). Em seguida retira-se casca e examinase a presença de cochonilhas vivas (Foto 7) e
filhotes (Foto 8). Na Foto 9 está a demonstração de uso da lente para inspeção de corte de casca. Se ocorrer filhotes vivos ou pelo
menos 2 cochonilhas/cm2 de casca, em média, é momento de iniciar tratamento dirigi-

Foto 8 - Filhote, recém nascido do ovo,
caminhando sobre a casca infestada

Seletividade na aplicação
Inseticidas fosforados de contato são
indicados para aplicação no tronco e pernadas. O jato dirigido é forma seletiva ecológica de controle, mas se houver predadores
no tronco e pernadas não há produtos seletivos. Em orgânicos, a Calda Sulfocálcica é a
indicada, mas na ação direta sobre joaninhas não é seletivo. Para ambos os sistemas, somente óleos minerais são seletivos.

Manejo Ambiental
Foto 6 - Tronco exibindo sinais de presença
da cochonilha parlatória do tronco
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no meio da rua abrigando inimigos naturais são as medidas clássicas para diminuir
naturalmente a infestação de cochonilha picuinha. Além dessas duas práticas, a raspagem de tronco é outra técnica ambiental
possível, principalmente em pomares orgânicos.

Quebra-ventos que barram filhotes em
trânsito pelo vento e manutenção do mato

Outubro / Novembro / Dezembro
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Prof. Santin Gravena
Gravena Ltda e GTACC

INDUSTRIALIZAÇÃO

Por Dentro da Laranja
O que temos em uma caixa de laranja?

E

sse artigo tem como objetivo fornecer ao leitor algum conhecimento relevante sobre a laranja e quais os produtos que obtemos no seu processamento.
E a resposta começa pela definição do
que é uma caixa de laranja: a reposta é exatamente 40,8 kg de laranja; tem esse valor
com vírgula, pois equivale a 90 libras de peso
que uma unidade de medida usada na Inglaterra e nos Estados Unidos. Assim uma
libra equivale a 0,4543 kg.
Em uma caixa de laranja com 40,8 kg
temos então os seguintes produtos:

• Polpa Cítrica
49,24 % (20,09 kg)
• Suco
44,81 % (18,28 kg ou 18,28 Litros),
• Células Congeladas
2,67% (1,09 kg)
• Óleo essencial da Casca
1,79%(0,73 kg)
• D’limonene
0,92% (0,37 kg)
• Líquidos Aromáticos
0,57%(0,23 kg)
O suco é o principal produto da citricultura, e por isso outra pergunta que normalmente fazemos é quanto suco produz
uma caixa de laranja? A resposta varia muito por causa do rendimento; que é a quantidade de açúcares e água na laranja; assim
outra definição importante surge, é o Brix e
a resposta é bastante simples: é percentagem em peso de açúcares em uma solução.
Assim uma caixa normalmente produz de
18 a 21 litros de suco variando o Brix entre
12 a 16 quando madura. Outro termo também muito usado nos pomares é o Ratio
Ratio;
que é a tradução do inglês para "relação"';
ou seja, é a relação entre o brix e a acidez do
suco, e a colheita da laranja é liberada quando os índices atendem ao padrão; ponto de
maturação; do suco que pretendemos fabricar.
Portanto para se fazer uma tonelada de
Suco a 65º Brix (FCOJ), precisamos concentrar o suco naturalmente extraído. Dividindo o Brix do suco natural da laranja pelo
Brix que queremos e então retirar a água
nessa proporção.(Ex: um suco de 14º Brix
natural, precisa ser concentrado em 4,64 vezes, ou seja, precisamos de 4.640 kg desse
suco para fazer uma tonelada à 65º Brix,
como uma caixa produz (40,8 kg x 44,81%),
18,28 kg de suco. Assim: 4.640/18,28 achamos 256 cx laranjas para fazer uma tonela18
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da de suco a 65º Brix. Esses valores como
dito anteriormente variam muito de laranja
para laranja, mas o importante e entender
como é feito o raciocínio dessas contas, para
entendermos como é feito o cálculo de rendimento industrial do suco).
Durante o processo de industrialização
além do suco são gerados vários outros subprodutos com valor comercial. Dentre aqueles que sobressaem temos: os óleos essenciais, o D'Limonene e o farelo de popa. São
produtos que tem diferentes aplicações
como, por exemplo, a fabricação de produtos químicos e solventes, aromas e fragrâncias, tintas, cosméticos, complemento para
rações animais e outras aplicações de menor importância. Vamos apresentar aqui os
mais interessantes. Óleos essenciais são produtos que tem aplicação na indústria alimentícia e farmacêutica, podem ser usados
diretamente para dar sabor a bebidas, sorvetes e outros alimentos ou ser utilizados
na fabricação de cosméticos, como sabonetes e perfumes. Sua remoção é feita por jatos de água enquanto uma centrifugação
faz a separação, então as bolsas de óleo da
casca das frutas se rompem e a liberação do
mesmo.Outro subproduto do processo de
tivemos as exportações citrícolas assim diviindustrialização da laranja é o D'Limonene
didas:
que é empregado em solventes de resinas,
borrachas, pigmentos e tintas. Muito usado na fabricação de adesivos,
Produto
Toneladas
Dolares
serve também como componente
Farelo de Polpa 858,7 Milhões
65 milhões
aromático nas indústrias farmacêuCitros Frescos
120,8 Milhões
37 milhões
ticas e alimentícias. Ajuda na obÓleos essencial 23,6 Milhões
70 milhões
tenção de sabores artificiais de
SLCC
1.054,1 Milhões 910 milhões
menta e hortelã durante a fabricaOutros Sucos
543,3 Milhões
288 milhões
ção de doces, balas e gomas de
mascar. É a fração oleosa, incolor e
As exportações citrícolas, compostas
de leve odor cítrico obtida da prensagem do
principalmente pelo suco de laranja concenresíduo úmido, casca, bagaço e sementes.
trado e congelado e seus subprodutos, perFarelo de polpa obtido através do tratamenfizeram 4,47 %, das exportações do agroneto de resíduos sólidos e líquidos remanesgócio ou 1,87 % da exportações brasileiras
centes da extração do suco, cascas, sementendo o valor de 1bilhão e 370 milhões de
tes e polpas. Material equivalente a 50 % do
dólares.
peso de cada fruta, tem a umidade de aproAssim fica claro que da laranja estamos
ximadamente de 82 %. O produto é peletiaproveitando todos os produtos, e isso deve
zado após a trituração, depois secado até a
contribuir para melhorar a receita das fábriumidade de 12%. Em geral usado como comcas e dos produtores envolvidos nessa caplemento para ração animal, principalmendeia produtiva.
te na bovinocultura de corte e leite. É um
produto muito sensível que deve ser muito
bem cuidado e armazenado, além de acondicionado para transporte, pois pode fermentar e embolorar rapidamente ficando imprestável para esse fim.
Ramiro de Souza Lima Neto
Esses produtos acima descritos também
Eng.º Agrônomo GTACC
são aproveitados e comercializados pelas
indústrias. Segundo a Secex no ano de 2003
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TECNOLOGIA

Procedimentos Técnico-Operacionais
para aplicação de Defensivos Agrícolas

D

ando seqüência ao artigo publicado
na última edição, estaremos discorrendo sobre os princípios básicos e procedimentos operacionais para que se possa
efetuar uma correta calibragem das máquinas, bem como sobre problemas operacionais diversos com turbo-pulverizadores e
ainda alguns fatores que influem na qualidade da aplicação, tais como mistura de produtos e pH da calda.

1.3 - Princípios básicos operacionais
São os seguintes os pontos básicos
fundamentais para que as pulverizações efetuadas com pistola e turbo-pulverizadores
resultem em melhor eficiência, a custo menor:

1.3.1 - Pistolas de pulverização
Na pulverização de plantas pequenas
ou de pequeno porte, onde há uma baixa
densidade foliar, é recomendado o uso de
pistolas de pulverização, já que o uso de
turbo-pulverizadores resultaria em grande
perda de produtos, devido ao grande intervalo existente entre as plantas. Porém, à
medida que as plantas vão se desenvolvendo e ocupando os espaços vazios, deve se
trocar o uso de pistolas pelos turbo-pulverizadores, uma vez que o uso desses equipamentos induzem e ocasionam menos erros,
decorrentes de movimentação e deslocamento dos mesmos, devido a uma maior
regularidade, ao contrário do que se obtém
com as aplicações efetuadas com pistolas,
onde o elemento humano entra como fator
multiplicador das deficiências e inadequações de seu uso. Considera-se a viabilidade
do uso de turbo-pulverizadores a partir do
3º ano de idade do pomar, dependendo do
seu desenvolvimento vegetativo.

Operação correta com pistolas
de pulverização
O uso de pistolas de pulverização necessita que o operador tenha um conhecimento prévio de sua movimentação, caminhamento e ajuste, para que o resultado
obtido possa ser o melhor possível. Este conhecimento se resume aos seguintes aspectos:
- movimentação do operador em relação ao
alvo
- deslocamento em relação à planta.

Pulverização com uso de atomizador
A movimentação do operador em relação ao alvo deverá ser efetuada a uma velocidade constante e adequada ao tipo, dimensões e altura da copa, ao mesmo tempo
em que se desloque numa trajetória possível à uma deposição uniforme das gotas
sobre o alvo.
Aplicações onde o operador se situa
em cima de uma plataforma montada sobre
o próprio equipamento, apesar de ser mais
cômoda, têm se mostrado ineficiente e irregular, pela ocorrência mais freqüente de focos de reinfestação nos locais mal aplicados
ou não atingidos pelo jato de pulverização.
Por outro lado, o caminhamento do operador induz a um maior cansaço ao final do
dia, que pode da mesma forma comprometer a qualidade da aplicação. Por esta razão,
é aceitável o uso de uma plataforma mais
larga que o próprio equipamento, que coloque o operador mais próximo do alvo,
permitindo uma melhor cobertura da planta, desde que a velocidade de deslocamento e movimentação do equipamento estejam adequadas à realização da operação e
desde que o porte das plantas seja realmente pequeno, podendo ser completamente
coberto, mesmo com uma aplicação a uma
distância um pouco mais longa. As recomendações operacionais completas são as seguintes:
a) Deve-se iniciar a aplicação por um das
extremidades da copa da planta, cuidando
de introduzir o jato dentro da copa, se for
planta adulta, com movimentos verticais e

horizontais, para efetuar uma cobertura interna, por completo.
b) Após o procedimento anterior, ou se as
plantas são de pequeno porte, o operador
se deslocará ao redor da copa, oscilando a
pistola em movimentos, que podem ser de
baixo para cima e de cima para baixo, desde
que o operador cuide de fazer uma faixa de
reposição a cada passada, uma vez que seu
deslocamento linear pode ocasionar áreas
de pouca densidade de gotas, ou ainda
movimentos circulares, que facilitam a penetração das gotas dentro da copa e na face
posterior das folhas, mas que têm o inconveniente de serem mais cansativos, podendo trazer um maior desgaste ao operador,
antes do final do dia.
c) Após completar o semicírculo de aplicação ao redor da planta, introduzir novamente o jato, ao final da operação, conforme
descrito no item a, quando se tratar de planta adulta.
d) Os procedimentos descritos em a, b, e c
deverão ser repetidos nas plantas seguintes
e na outra metade da copa, quando do retorno na rua seguinte, completando-se assim o processo.
Para que haja uma melhor geração de
gotas pelo bico, é recomendável que o operador esteja posicionado a uma distância
mínima da planta, executando-se a operação de maneira que haja um espaço não inferior a 1 metro entre o bico da pistola e a
planta, de forma que as gotas geradas possam ganhar uma certa turbulência e favorecer sua penetração no interior da planta.
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1.3.2 - Turbo-pulverizadores
Estes equipamentos constituem-se basicamente de um sistema de ventilação própria, que podem ser acionados tanto pela
tomada de força do trator (TDF), como por
motor auxiliar, ambos através de um eixo
cardam, que faz a transmissão do movimento até a turbina. A função principal do ventilador é gerar um grande volume de ar, o
qual ao ser direcionado para uma árvore,
permita que o ar retido pela copa e folhas,
seja arrastado e substituído por aquele gerado pelo equipamento, saturado por uma
população bastante densa de gotas, com o
defensivo, permitindo a sua deposição nas
folhas, frutos e órgãos internos da planta.
Copas de árvores muito densas podem
prejudicar a penetração e deslocamento de
ar e da nuvem de pulverização, pelo efeito
"barreira", sendo que com o uso de equipamentos dotados de motor auxiliar e que
possuem sistema de turbilhonamento do
fluxo de ar gerado, este efeito pode ser minimizado. Este efeito é ainda mais agravado
quando há frutos nas plantas que, devido a
sua quantidade e peso, causam um obstáculo ainda maior ocasionando uma pior
deposição do produto, se não houver o correto ajuste das gotas. Por esta razão, devese salientar que a distância entre os bicos de
pulverização e a saída do fluxo de ar até as
plantas é muito importante para que se consiga obter a substituição do volume de ar
existente dentro da copa por outro que esteja saturado pelo defensivo.

Operação correta com
turbo-pulverizador
A operação correta com turbo-pulverizadores é função direta dos seguintes fatores:
- velocidade de deslocamento;
- pressão de trabalho;
- volume de aplicação;
- número e disposição de bicos na barra de
pulverização;
- condições climáticas durante a aplicação.

a) Velocidade de deslocamento.
Este é um dos parâmetros que mais
ocasiona maus resultados nas aplicações.
Normalmente tende-se a trabalhar com velocidades diferentes das recomendadas, a
fim de se obter melhores rendimentos operacionais, o que pode ocasionar duas situações distintas:
- operação a baixa velocidade - 1 a 3 km/
hora;
- baixo rendimento operacional;
- volume de aplicação em excesso;
- escorrimento e baixa penetração da calda
no interior da planta;
22
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- gasto excessivo de produtos.
- operação com velocidade mais alta - acima
de 4,5 km/hora.
- pouco tempo para que o ar saturado com
produto penetre na planta;
- sub-dose do produto aplicado;
- baixo ou nenhum controle da praga ou
doença;
- necessidade de reaplicações.
Para que os fatores acima descritos não
influenciem o resultado da aplicação é necessário e essencial que o equipamento opere com velocidade de deslocamento entre
3,0 e 4,5 km/hora, de acordo com o volume
de ar produzido e a densidade da planta a
ser tratada. Esta velocidade permitiria se
obter uma boa penetração, evidentemente
se complementada com o ajuste correto em
número de bicos e o ajuste correto da pressão de trabalho. Portanto, para cada tipo de
copa, porte ou altura da planta, deve-se definir e ajustar corretamente a velocidade,
sempre em função da qualidade de deposição das gotas e não apenas em função da
produtividade do equipamento.

b) Pressão de trabalho
O uso de bicos de jato cônico vazio com
pressões muito altas, ocasiona um espectro
de gotas não homogêneo. Por outro lado,
pressões muito baixas irão gerar gotas muito grossas e pesadas, não conseguindo serem transportadas adequadamente pelas
correntes de ar. Por esta razão, recomendase trabalhar com o equipamento ajustado
na pressão de 120 a 200 libras/pol2 ou 8 a
13 bars.
O procedimento normalmente usado
de se alterar o volume de calda através da
variação da pressão, devido ao fato de alterar completamente o espectro de gotas, resulta em grandes perdas, tanto por evaporação das gotas finas, quando a pressão fica
acima do recomendado, como pelo escorrimento de calda sobre as folhas, quando a
pressão fica abaixo do recomendado. Além
disto, o uso de pressões muito altas, associada ao efeito abrasivo de alguns produtos,
acelera o processo de desgaste e deteriora
rapidamente os bicos, alterando significativamente o padrão de espectro e distribuição de gotas, bem como o volume de calda
aplicado.
Outro fator a ser considerado é que
quando se aumenta demasiadamente a pressão de trabalho, ocorre a ionização das gotas, que passam a ter carga elétrica negativa, igual à carga elétrica das plantas, o que
poderá fazer com que a copa venha a repelir
a nuvem de pulverização, desviando-a do
alvo pretendido.

c) Volume de pulverização.
A conceituação, errada, de que o uso
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de altos volumes de aplicação, com escorrimento dos produtos sobre as folhas é indicativo de um bom padrão de pulverização, deve ser deixada de lado. A recomendação correta do volume a ser utilizado está
no conhecimento e avaliação da própria lavoura, da densidade das plantas, espaçamentos, das pragas e/ou doenças a serem
controladas e das condições climáticas existentes. Além disto, trabalhos realizados pelo
CEA / IAC, em parceria com o Fundecitrus,
utilizando conhecimentos desenvolvidos na
área de Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários (TAPF) na distribuição do
ar da turbina, da calda e da adequação do
tamanho de gotas, mostram, por exemplo,
que não há uma relação direta entre o volume de calda aplicado e o controle do ácaro
da Leprose, indicando que a tendência atual de redução dos volumes de calda está se
tornando uma alternativa bastante viável e
muito interessante.
O volume de aplicação pode ser determinado de acordo com a altura da planta e
o diâmetro da copa, através da seguinte fórmula:
V.A. = 3,14 x (diâm)2 / 4
porém, a recomendação de 2,5 L a 3,5 L de
calda por metro de altura da planta, ou ainda a recomendação de 0,5 L a 0,8 L por m2
de copa, constituem-se em bons indicativos
práticos para uma boa cobertura e penetração, mas sempre ressaltando que para cada
caso específico deve haver uma recomendação diferenciada, devendo inclusive ser o
volume adequado em função do modelo e
regulagem do pulverizador utilizado.

d) Número e disposição dos bicos de pulverização.
O número e disposição de bicos tem
muito a ver com as plantas, seu porte, densidade foliar, estatura e os espaçamentos utilizados. Estes fatores causam bastante dificuldades na determinação do equipamento
a ser utilizado e na aplicação. Deve-se transformar o volume a ser aplicado em um maior número possível de gotas finas, para que
se obtenha a mais alta densidade, penetração e deposição dos mesmas. Isto é obtido
com o uso de bicos com orifícios adequados à vazão, com difusores de um ou dois
furos que resultem sempre em jato cônico
vazio e a correta distribuição dos bicos na
barra de pulverização. Portanto, ao se estabelecer o volume de calda necessária, bem
como a velocidade ideal, deve-se adequar a
quantidade de bicos para que atenda àquele volume, naquela velocidade de trabalho.
Quanto à disposição dos bicos, recomenda-se a seguinte ordem:
- bicos superiores - são aqueles direcionados para atingirem o topo das plantas e
devem estar posicionados em ângulos que
variam de 0º a 15º de inclinação até ângu-

los de 30º a 40º de inclinação, sendo responsáveis pela cobertura de 0 a 15% da área
foliar.
- bicos centrais - são os responsáveis, de
maneira geral, pela maior quantidade de
gotas geradas e que irão atingir a maior
quantidade das folhas situadas na parte central ou mediana da planta, devendo estarem posicionados em ângulos que variam
de 30º a 40º de inclinação até ângulos de
60º a 70º de inclinação, sendo responsáveis
pela cobertura de 60 a 70% da área foliar.
- bicos inferiores - são direcionados à base
das plantas e devem estar posicionados em
ângulos que variam de 60º a 70º de inclinação até ângulos de 110º de inclinação, sendo responsáveis pela cobertura de 20 a 25%
da área foliar.
Nas plantas baixas, pode-se direcionar
os bicos superiores para baixo, acompanhando os ângulos dos bicos centrais, ou mesmo isolá-los, deixando-os sem uso. O mesmo pode ocorrer com os bicos inferiores.

e) Condições climáticas durante a
aplicação
O fator climático mais importante a ser
considerado é a umidade relativa do ar, já
que a gota ao perder água por evaporação,
terá também reduzido seu peso, aumentando sua deriva ou desvio da trajetória inicial,
inclusive devido à influência do vento que
entrará como fator agravante.
Portanto, as recomendações quanto às
condições climáticas limites para se interromper uma pulverização são as seguintes:
- umidade relativa do ar - mínimo de 55%
- velocidade do vento - acima de 10 km/hora
ou 3 m/s
- temperatura ambiente - acima de 35º

2. Problemas operacionais com
turbo-pulverizadores
Existem aspectos operacionais negativos em relação à direção e intensidade dos

ventos, quando trabalhando com turbopulverizadores, como a seguir discriminados:

- Ventos contra ou a favor do deslocamento
da máquina Os turbos geram sua própria corrente
de ar, porém isto não facilitará uma boa deposição em condições de ventos intensos,
multidirecionais ou mesmo em rajadas, que
poderão influir diretamente na pulverização,
facilitando ou prejudicando a deposição de
gotas. Ventos com direção no mesmo sentido de deslocamento, contra ou a favor, irão
atuar sobre a cortina de gotas, distorcendoa ou alterando sua trajetória ideal. Neste
caso, o melhor que se tem a fazer é interromper a aplicação.

- Ventos laterais -

produto reduz o efeito de outro ou ainda
causa toxicidade às plantas, como no caso
da mistura de óleos minerais com enxofre.
Além disto, é importante verificar a seqüência de diluição de produtos na calda de aplicação, pois a não observação desta seqüência pode alterar ou prejudicar a solubilidade
dos produtos.
Para se diminuir estes efeitos, deve-se
obedecer à seguinte ordem:
1º - Pós molháveis (fazer pré-mistura antes
de colocar no tanque)
2º - Suspensões concentradas.
3º - Pós solúveis.
4º - Suspensões aquosas.
5º - Soluções.
6º - Concentrados emulsionáveis.
7º - Óleos.

3.2 - Correção do pH da água

Em aplicações onde o vento se situa
lateralmente à maquina, é recomendável
que o conjunto pulverizador se desloque
mais próximo do lado da árvore oposto à
direção do vento. Agindo assim, está se favorecendo o deslocamento das gotas, que
estarão sendo projetadas na mesma direção do vento, aumentando-se a sua velocidade de deslocamento, facilitando a sua
penetração na copa.

3. Outros fatores que atuam na
qualidade da aplicação
3.1 - Misturas de produtos
Como se sabe, as misturas de produtos
são bastante utilizadas, aproveitando a mesma operação para fazer diversos tipos de
tratamentos, porém as mesmas devem ser
realizadas com cautela, pois as misturas podem proporcionar efeitos sinérgicos, inibidores ou antagônicos, o que pode influir na
qualidade da aplicação. Há um efeito sinérgico quando a adição de um produto aumenta a ação ou eficiência de outro, mas há
o efeito antagônico quando a adição de um

O pH da água tem uma forte influência
na eficiência dos produtos, pois provoca a
hidrólise alcalina alterando a mistura da calda seja por quebra de emulsão, má dispersão do produto, maior deposição no fundo
do tanque ou estratificação. O Ph é constantemente alterado, por vários fatores, sendo o principal deles a temperatura. É necessário que se conheça o pH da água de pulverização, de todas as fontes disponíveis e é
importante que se conheça também o pH
dos produtos a serem utilizados, pois caso
pH de algum dos produtos seja diferente
do pH da água, será necessário que se faça a
correção do pH da água, antes da mistura
do produto a fim de se evitar que ocorra a
hidrólise alcalina e conseqüente redução na
meia vida do produto.
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CONSULTORIA

GTACC - Mais do que um grupo
Retrospectiva
Há seis anos, numa pequena e simples sala em Bebedouro nascia o GTACC, estávamos num fim de ano e muita lembrança
nos vem à cabeça. Era um período difícil da
citricultura e um pequeno grupo de técnicos foi reunindo-se e agregando mais pessoas com o mesmo pensamento: “a valorização do profissional de agronomia em especial a dos consultores em citros e o aprimoramento técnico para levar sempre informações importantes aos citricultores”. Na
época da fundação éramos oito pessoas
onde foi embasada a filosofia de trabalho e
convivência do grupo. Nestes anos fomos
agregando mais pessoas e uma perda nos
abalou que foi a do saudoso Luiz Ventura
de Aquino que Ele levou para o andar de
cima. Em pouco tempo nos mudamos para
uma sede maior já em um prédio bem localizado em um edifício no centro de Bebedouro. Desde os primeiros meses o GTACC
não parou mais de crescer.

Hoje
Atualmente o GTACC conta com uma
moderna sede para atender os clientes ami-

Reunião na antiga sede

gos e parceiros. Nas nossas instalações se
destacam a sala de estudos que leva o nome
do Aquino onde possuímos um acervo de
livros, revistas, documentos, trabalhos, etc.,
ligados à citricultura e a nossa sala de reuniões que leva o nome da Dra. Veridiana Victoria Rosseti, onde são discutidos assuntos

de interesse técnico e administrativo do grupo. Nosso grupo cresceu e hoje contamos
com 15 integrantes.

Atuação
O grupo atua hoje em mais de 120
cidades, principalmente São Paulo, Minas
Gerais e Paraná. (Figura 1). Abrange mais de
450 propriedades agrícolas e 230 produtores, perfazendo um total de mais de 32 milhões de plantas cítricas em assistência técnica. Atuamos ainda no ramo da consultoria e auditoria onde estes números são ainda mais expressivos. O potencial na área de
viveiros é muito grande, chegando a sete
milhões de mudas produzidas em ambiente
protegido.

Parceiros
Contamos com a parceria das mais
importantes empresas envolvidas com a citricultura e dentro de nossa proposta os parceiros são de fundamental importância, pois
participam de forma intensa no nosso aprimoramento. Elas nos dão subsídios de seus
produtos para que possam ser bem utilizados e ao mesmo tempo sabemos das noviSede atual
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dades antes que cheguem ao mercado. Atuamos também muito em reposicionamento
de produtos. Realizamos dias de campo,
palestras, áreas pólo e demonstrativa. Em
nossas reuniões trocamos informações mútuas sobre problemas que encontramos no
campo como: deficiência ou eficiência de
produtos, mau uso, misturas, etc. Por outro
lado, nutrimos as parceiras de informações
de campo e de tendências do mercado citrícola em geral.

Viagens Técnicas

Semana da Citricultura

O grupo já esteve em vários paises
buscando novas tecnologias e integrandose com técnicos de diferentes citriculturas.
A participação em congressos nacionais e
internacionais é freqüente, proporcionando
acúmulo expressivo de conhecimentos.

Marcamos presença no evento maior de nosso setor que é a Semana de Citricultura. Nosso stand muito bem localizado
recebeu vários agricultores, amigos, pesquisadores.

Revista/Home Page
Nossa revista está entre as mais importantes publicações específicas de citros
que levam informações em linguagem simples para o citricultor. Até hoje é distribuída
gratuitamente para o acesso de todos em
todo o Brasil e exterior. Nossa home page é
muito acessada e presta um serviço de recolocação profissional de pessoas ligadas ao
setor, previsão do tempo, notícias, etc.

Eventos: Simpósio e Workshop
Nosso Simpósio de Citricultura Irrigada já virou tradição no calendário citrícola e no próximo ano irá para a sua quarta
edição. O mesmo vale para nosso Workshop
que a cada ano discute assunto de interesse
dos agricultores e está indo para sua terceira edição.

Integrantes do grupo GTACC

Filantropia
Quando fundamos o GTACC resolvemos, em caso de dissolução do grupo,
doar todo o nosso patrimônio para o Hospital de Câncer de Barretos, que é referencial a
nível nacional no tratamento da doença. O
destino às vezes nos prega uma peça e quando menos esperávamos nosso colega de grupo precisou fazer tratamentos naquela instituição, onde recebeu cuidados especiais
gratuitamente. A partir daí começamos a
fazer eventos em prol desta entidade e anualmente são feitas doações e visitas ao hospital.

O presente

Stand GTACC

O GTACC caminha ao lado de seus
clientes e torna a citricultura um negócio lucrativo, colocando seus produtores assistidos no mais alto nível tecnológico e de eficiência administrativa. Os anos se passaram,
mas uma coisa o GTACC nunca perdeu que
foi trilhar no caminho ético, da amizade, da
responsabilidade e da conivência com os clientes buscando o bem comum.
Outubro / Novembro / Dezembro
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Figura 1 - Número de plantas por município

Nossos parceiros
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Outubro / Novembro / Dezembro

PRÁTICA

A técnica à serviço da eficiência

A

crise pela qual passou a citricultura
brasileira no final da década de 1990,
com a violenta queda de preço do
produto, não abalou a confiança com que
Rondes Antonio Cardoso encarava a atividade, iniciada em 1983 com apenas mil
plantas na Fazenda Santa Teresa, em Uru SP.
Com 10 anos na época, Rodson
Reginaldo Cardoso, filho mais velho e o
mais novo, Rondes Antonio Cardoso Júnior, com apenas 5 anos de idade, não sabiam exatamente qual era a lucratividade da
cultura, mas lembram, com saudade, que
os preços da fruta estavam bons para o
produtor e por isso seu pai sempre podia
investir em novas máquinas e implementos agrícolas em cada safra. E os lucros da
cultura de laranja ainda permitiam que a
família fosse adquirindo novas propriedades e ampliando o número de plantas cultivadas, que hoje está em torno de 100
mil.
No início, os Cardoso vendiam apenas para o mercado de fruta fresca, mesmo porque a produção era pequena. Mas
à medida que a produção foi aumentando, com a aquisição de novas propriedades, a família passou a fornecer também
para a indústria.
Rodson atualmente com 32 anos
formado em Direito, pretende seguir fielmente seu pai em uma característica: acreditar no conhecimento, na tecnologia, no
aprendizado constante. E, constatando

Rodson Reginaldo Cardoso
que um produtor com o porte a que tinha
chegado era praticamente forçado a acompanhar e a aplicar qualquer evolução tecnológica da citricultura, não hesitou em
buscar, sempre que necessário, ajuda técnica de especialistas no setor. O que Rodson continua fazendo, agora junto aos técnicos do GTACC.
A década de 90 foi uma época difícil para a família Cardoso, que chegou a
ter problemas de crédito devido a queda
do preço da laranja, para arcar com todos
os compromissos assumidos na época em
que expandiu seus negócios.
Mas a aplicação da moderna tecnologia, aliada ao trabalho constante e

dedicado, sempre acaba dando o devido
retorno, como garante Rodson, para quem
a citricultura ainda é uma as melhores
opções para o produtor rural no Estado de
São Paulo.
Isso não impede que ele também
defenda a diversificação de culturas como
prevenção para possíveis problemas futuros, e como fonte alternativa de rendimento para qualquer propriedade rural.
Desde que se apliquem, em qualquer produção agrícola, as mais modernas tecnologias, seja na formação das culturas¸ no cultivo, na comercialização da
safra ou na administração geral da propriedade agrícola.

