EDITORIAL

Os movimentos na citricultura
(não podemos parar)
mares doentes e/ou velhos e sua substituição por cana-de-açúcar, mas também por
novos pomares, estes com espaçamentos
mais adensados e com melhor genética e,
também, o avanço e a distribuição dos citros para o centro-sul e sul do Estado, mostrando uma tendência, em todo o setor, do
caminhamento para uma produção em maior escala e mais tecnificada.

A citricultura se movimenta e se interage através dos elos de sua cadeia para tornar-se cada vez mais viável e manter sua importância econômica e social, como vem
sendo reconhecida ultimamente, principalmente pelos políticos em suas representações regionais, estaduais e federais.

Nesse contexto, a revista Ciência e Prática, em sua 20ª edição - e quando o GTACC
tem completados 6 anos de existência, se
movimenta, procurando trazer ao leitor uma
nova série de reportagens sobre a citricultura de outros Estados, iniciando pela de Sergipe, onde a equipe pôde realizar entrevistas, visitas e mesas redondas com representantes de produtores, da indústria, de cooperativas, do escritório local do Ministério
da Agricultura e da Secretaria de Estado da
Agricultura, apresentando as informações
de forma bem ampla e atualizada.

Podemos ver na região norte de São
Paulo um movimento de erradicação de po-

Artigos relacionados à situação econômica atual do setor, inspeção de pragas,

porta-enxertos, fazem parte desta edição,
além de uma entrevista, na Página Laranja,
com Marcos Machado, do Centro APTA
Citros Sylvio Moreira.
Na última página de CIÊNCIA & PRÁTICA, onde sempre aproveitamos para fazer
uma entrevista com pessoas que, de forma
prática e histórica contribuem com a citricultura, estamos prestando uma simples
homenagem ao sempre presidente do
GTACC, Kley Benedetti Leme, que faleceu no
dia 27 de março, próximo passado, vítima
de acidente automobilístico.
Enfim, não podemos parar...
Boa leitura a todos.

GTACC

P

ara os que vivem da citricultura e estão
atentos aos acontecimentos do setor,
percebem que esta área da agricultura
vive um momento especial da sua história,
sensibilizada por diversos fatores, entre eles:
efeitos da desvalorização do dólar na renda
do produtor, problemas fitossanitários como
a ocorrência de Cancro Cítrico em viveiros
telados, as ocorrências de Huanglongbing
(Greening) e os esforços para sua eliminação dos pomares afetados e as ações para
instalação do Consecitrus, procurando dar
uma forma mais transparente e dinâmica ao
processo de comercialização da fruta para
industrialização.
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e x p e d i e n t e
Fevereiro
3 – Reunião realizada no Hotel Plaza In
em Bebedouro com a equipe de nossa
parceira Chemtura onde foram discutidos assuntos de estratégia e uso de produtos.
3 – Nova reunião do PEG – Planejamento Estratégico GTACC.

9 – Participação do GTACC na reunião
do Comitê de Agroquímicos do Fundecitrus em Araraquara – SP, representada
pelos consultores Rubens Stamato Júnior e Santin Gravena.

20 – Primeira reunião do Comitê de Agroquímicos do Fundecitrus onde o GTACC
foi representado pelo consultor Aparecido Tadeu Pavani.

12 a 16 – Visita à citricultura do Estado
de Sergipe. O grupo foi representado
pelos integrantes Aparecido Tadeu Pavani e Décio Joaquim.

Março

14 – Palestra proferida pelo consultor
Kley Benedetti Leme com o tema: Aspectos Nutricionais da Cultura dos Citros
durante a ExpoParanavaí, Paranavaí, PR.

7 – Reunião no GTACC com a empresa
DuPont para posicionamento de seus
acaricidas na citricultura.
8 – O GTACC se reuniu nesta data para
auxiliar o Fundecitrus a definir as prioridades de projetos de pesquisas para a
citricultura. O grupo foi representado
pelos integrantes Aparecido Tadeu Pa-
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vani e Santin Gravena. Parabéns ao Fundecitrus pela brilhante iniciativa.
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15 – Palestra: Novas tecnologias de poda
para a citricultura, ministrada pelo consultor – Marco Valério Ribeiro durante a
ExpoParanavaí, Paranavaí, PR.
16 – Reunião do Laranja Brasil em Araraquara – SP na sede do Fundecitrus.
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"Cruzando novas fronteiras de conhecimentos"
Marcos Antonio Machado
Décio Joaquim

Diretor do Centro APTA Citros 'Sylvio Moreira'

D

outor em Fisiologia Vegetal e especialista
em Biologia Molecular, Marcos Antonio
Machado entende que os atuais trabalhos
sobre genoma são estratégicos. "Quem não tiver
conhecimento ou competência para acompanhar,
futuramente vai pagar caro pela falta dessa
tecnologia". O pesquisador está a frente de uma
entidade que é referência mundial em pesquisa
citrícola. Conheça mais sobre o Centro APTA
Citros Sylvio Moreira, e sua linha de atuação.

1

A biotecnologia norteia a pesquisa
agrícola atual. Sua formação profissional facilita a obtenção de maiores progressos para a citricultura?

Sou engenheiro agrônomo, com doutorado na Alemanha voltado para a biologia molecular. Essa condição me permite ter
uma visão mais abrangente do assunto, fazendo com que eu não superestime os recursos técnicos disponíveis. A biotecnologia é uma vasta área, dotada de ferramentas
muito interessantes, inimagináveis havia alguns anos e, fundamentalmente, uma geradora de conhecimentos. Procuro traçar objetivos coerentes para uma pesquisa que
busque resolver a problemática da citricultura, valendo-me das novas possibilidades
técnicas, mas pensando, a princípio, em ir
abrindo portas em termos de conhecimentos para aproveitamento futuro.

2

A mudança da denominação do
antigo Centro de Citricultura, implicou em outras alterações administrativas?

O Centro de Citricultura de Cordeirópolis (instituído em 1994) foi a continuidade
da Estação Experimental de Limeira, do IAC Instituto Agronômico de Campinas, que existia desde 1928. O conceito de unidades de
pesquisa que mantinham-se ligadas a uma
sede, como o exemplo do próprio IAC, que
responsabilizava-se por mais de 20 Estações
Experimentais, foi mudado. Foi constituída
na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o DDD - Departamento de
Descentralização do Desenvolvimento, para
administrar a maioria delas, que passaram a
ser Pólos de Desenvolvimento Regionais.
Nossa unidade continua ligada diretamente à administração do IAC, tendo passado

apenas por uma "pseudo-reforma". Hoje,
constituímos o Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio de Citros
'Sylvio Moreira". Em resumo, Centro APTA Citros.

3

O Centro APTA Citros modernizouse. Como é a atual estrutura da entidade ? De onde provém os recur
recur-sos para mantê-lo?

Como já foi dito, o Centro é uma unidade do Instituto Agronômico de Campinas.
Temos cerca de 60 funcionários, sendo 33
deles remunerados diretamente pelo Estado e o restante, através de programas e convênios com a iniciativa privada. Costumo dizer que "quem quer recursos tem de correr
atrás". Posso dizer que apenas 5% dos custos variáveis do Centro são cobertos pelo
Estado. O restante vem do financiamento
das pesquisas (Fapesp, Finep, CNPq, Comu-

nidade Européia etc), dos variados serviços
prestados pelo Centro, da venda de borbulhas e sementes, da arrecadação com eventos, da venda de publicações e de contribuições de produtores e da indústria. O Centro
conta com 25 pesquisadores, trabalhando
em laboratórios voltados à pesquisa e à prestação de serviços.

4

Especifique os serviços que são oferecidos pelo Centro APTA - Citros,
aos produtores.

Destaco a Clínica Fitopatológica, capaz
de identificar as mais variadas doenças que
ocorrem nos citros, atendendo como rotina
as solicitações isoladas de produtores ou
emitindo laudos que atestam a sanidade de
lotes de mudas em relação à CVC - Clorose
Variegada dos Citros, Gomose e Nematóides, necessários para sua comercialização.
Além disso, realizamos, também, exame de
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Décio Joaquim
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Machado: “Genoma é conhecimento adquirido”.

material suspeito para Greening (Huanglongbing). Recentemente foi inaugurado o Laboratório de Qualidade da Fruta, que analisa variados aspectos das amostras encaminhadas pelos produtores, tais como: peso,
tamanho, rendimento em suco, graus Brix,
acidez, ratio, cor do suco, rendimento de
óleo essencial da casca, nível de vitamina C
etc. De qualquer modo, o serviço mais tradicional oferecido é a venda de sementes e
borbulhas de cítricos para a produção de
mudas, a partir de material vegetal premunizado, indexado e certificado. Outro serviço, com uma menor demanda, é a possibilidade de identificação de paternidade de porta-enxertos e de algumas copas (exceção das
laranjas), quase sempre solicitado quando
necessário em questões judiciais. Para quem
tem plantas matrizes oferecemos microenxertia, recuperação clonal, indexação de virus e viróides e a genotipagem genética das
variedades.

5

Fale sobre a importância do Banco
de Germoplasma do Centro APTA
Citros.

Talvez seja o maior BAG - Banco Ativo
de Germoplasma, do mundo, em termos de
variedades de citros. De qualquer modo é
muito representativo. São mais de 1.700
acessos, o que não quer dizer que todo esse
material seja diferente entre si. Um banco
de germoplasma é uma coleção de plantas.
No nosso caso, de cítricas e afins, com o
objetivo de encontrarmos material interessante - genes, inclusive, para trabalhos de
melhoramento ou qualquer outra necessidade.

6

O Centro tem um amplo trabalho
de obtenção de híbridos. Por quê ?

A obtenção de híbridos objetiva trabalhos mais amplos de mapeamento genético. Damos muita importância ao melhora4
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mento varietal e à obtenção de híbridos.
Desde 1994 o Centro trabalha na formação
de uma base genética diversificada, através
de polinização sexual normal, adicionando,
nos últimos anos, cerca de 800 híbridos ao
nosso BAG. Para se ter uma noção da importância dos trabalhos de melhoramento, conseguimos 350 indivíduos híbridos promissores entre os porta-enxertos Poncirus trifoliata e tangerina 'Sunki'. Depois de avaliados em casa-de-vegetação, em relação à Tristeza e à Gomose, estão agora sendo testados em condições de campo. Queremos
entender porque determinadas espécies são
mais resistentes do que outras à determinados patógenos. E isso só se consegue estudando a herança daquela característica presente nos híbridos. Fazemos isso para as
variedades-copa, também.

7

As possibilidades de resultados positivos são muito amplas, não?

Evidente. Hoje, eu diria, temos o maior
programa mundial de híbridos obtidos por
vias sexuais. Mas por quê essas estratégias
não são mais amplamente utilizadas ? Pela
dificuldade em saber se o resultado da fecundação é mesmo um produto de cruzamento ou é um clone parental. Além disso,
os trabalhos de hibridação sexual em citros
são muito demorados. Eles sempre foram
voltados ao estudo da herança de caracteres. Obtenho os híbridos e tenho a certeza
de que são, por exemplo, resistentes à determinada doença. Mas e o resultado de
campo ? De que me adianta um cruzamento
que seja resistente à Gomose, Tristeza ou
Leprose, mas que não se possa aproveitar
sua fruta por falta de qualidade ? Se um
determinado híbrido produz algo que seja
parecido com uma laranja, já é uma vantagem; daí, saber se será aproveitado na citricultura, é outro passo.

8

Mas se o processo para a conclusão de um trabalho de melhoramento é tão demorado, vale a pena continuar fazendo?

Parece óbvio, mas por quê se faz um
programa de melhoramento ? Para melhorar alguma característica. E como melhorar
algo que não se entende sua ocorrência ?
Um trabalho de melhoramento não visa
unicamente a obtenção da fruta. Como melhorar a resistência à Leprose sem entender
o mecanismo que leva uma tangerina a não
apresentar sintomas da doença ? Você pode
formular várias hipóteses. Enfim, muitas serão as argumentações. O certo é, que se existe determinada herança genética, precisamos chegar ao ponto de entender onde ela
reside. Hoje, entendemos como se dá a he-
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rança que caracteriza a resistência à Leprose, à Tristeza, à Gomose, mesmo questionados pelo produtor, que diz: "isso não me
interessa, o que eu quero é uma fruta melhor". Mas esse é o caminho seguro que traçamos para tentar chegar a uma boa fruta.

9

E existe outro caminho?

Sim, existe. Através da criação fortuita
de híbridos por processo somático (que não
envolve polinização), que pode ser, por exemplo, por fusão de protoplastos ou por uma
mutação provocada por radiação. O resultado poderá, até, ser mais rápido e favorável,
por sorte. Já, a lógica norteia o melhoramento por hibridação sexual. Para efetivamente haver melhoramento tem que se buscar a variabilidade genética. De nada adianta se propor a buscar híbridos com resistência à Leprose, se no seu material vegetal não
tiver uma fonte de resistência à Leprose.

10

Temos aplicação para os transgênicos em citros ?

Existem, atualmente, vários grupos de
pesquisa trabalhando com transgenia em
citros. Aqui no Centro APTA, na USP - Universidade de São Paulo, nos Estados Unidos
- tanto na Flórida, quanto na Califórnia. Particularmente, nosso objetivo é a obtenção
de resistência à doenças bacterianas (CVC e
Cancro Cítrico) e à viroses (Morte Súbita, Tristeza, Leprose), introduzindo genes de resistência que nós já identificamos.

11

Esses conhecimentos adquiridos,
que credenciam o Centro APTA Citros como referência mundial na
área de biologia molecular
molecular,, permitem trabalhar com transgênicos com
segurança?

Nós, aqui no Centro APTA Citros, possuímos o maior banco de dados de genoma
de citros. Usamos essa informação para buscar genes de interesse. Para tanto, seguimos todos os procedimentos feitos dentro
de protocolos da lei de biosegurança, que
nos permite trabalhar com transgênicos em
laboratórios e em casas-de-vegetação, mas,
ainda, não no campo. Já conseguimos vários eventos (exemplares) promissores de
transformação, que, futuramente, deverão
ser avaliados.

12

Foi também o Centro APTA Citros
que conseguiu seqüenciar o genoma do virus da Leprose ?

Sim, nós conseguimos o seqüenciamen-
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to do genoma desse vírus. As primeiras seqüências já haviam sido feitas aqui. Agora,
fechamos o genoma completo. A partir daí,
desenvolvemos um sistema de diagnose
para Leprose que considera o vírus ainda
em período de incubação dentro do ácaro.
Importante frisar também, que nos foi possível definir que a Leprose é mesmo causada
por um virus e não por um rabdovirus, como
chegou a ser aventado.

13

Qual o resultado prático de se seqüenciar um determinado genoma ?

Décio Joaquim

Depende do que se entende por "prático". De imediato, os seqüenciamentos não
levam a nada. Por outro lado, seqüenciar é
transpor fronteiras e fornecer um riquíssimo conhecimento para aqueles que estão
interessados nesse tipo de informação. Seqüenciamento é informação. A partir dele,
nada mais é empírico na pesquisa genética.

14

O seqüenciamento abrevia o tempo gasto com melhoramento ?

Acredito que sim, uma vez que temos
como redirecionar o melhoramento com
aspectos mais pontuais. Posso pegar um
conjunto de genes de tangerina e colocar
numa laranjeira pensando em fornecer resistência à CVC. Isso não é transgenia. Esse
resultado pode ser alcançado com cruzamentos normais, aproveitando-se da metodologia dos transgênicos e do conhecimento obtido através de seqüenciamentos.

15

O melhoramento vegetal é o principal objetivo do laboratório de biotecnologia do Centro APTA Citros?

Os projetos de genoma são estratégicos. Quem não tiver preparo ou capacidade
de executá-los, terá de pagar por isso. O
nosso grupo, envolvido com biologia molecular, tem definido claramente o seu perfil.
Por estarmos em um Centro de produto (de citros, no caso), nosso objetivo é melhoramento. Devemos obter
um material vegetal melhor. Seja resistência à doenças, seja produzir frutos de melhor qualidade, seja um melhor porta enxerto. Sabemos que não
temos condições de digerir tudo, mas
os caminhos, a partir do conhecimento obtido, estão se abrindo como nunca ocorreu na pesquisa citrícola. O laboratório de biologia molecular trabalha com o genoma funcional de Xylella, de Xanthomonas, dos virus da
Vista externa do escritório central do Centro APTA Citros. Tristeza (e/ou Morte Súbita), de Leprose, dos fungos do gênero Guignardia
(da Pinta Preta), Alternária, além de PhytoÉ evidente que o produtor, o citricultor, não
phthora.
tem condição de aplicar essa informação isolada no dia-a-dia de seu pomar. Mas a analogia do conhecimento de diferentes genoQuais outros tipos de trabalhos são
mas nos leva à modelos, a identificar muitas
desenvolvidos pelo laboratório de
facetas dos organismos em questão. Nos
biotecnologia do Centro APTA Cileva ao genoma funcional do indivíduo. Para
tros?
se ter uma idéia, conhece-se atualmente o
seqüenciamento de mais de 400 bactérias
Os trabalhos são amplos. Do genoma
envolvidas com a saúde humana. Algumas
funcional de cada indivíduo citado, derivam
são muito semelhantes à Xylella, bactéria
dezenas de pesquisas, sem contar outros
que causa a CVC. Assim, pode-se entender
testes que acabam virando rotina, como os
como a Xylella causa a doença, como desendiagnósticos para identificação de Xanthovolve colônias, como ela adere aos vasos da
monas, de CVC e, mesmo, de Greening. Além
planta, como os entope. O genoma funciodeles, trabalhamos no desenvolvimento do
nal da Xylella nos permite saber que não faz
mapeamento genético e seus marcadores
sentido propor o seu controle com antibiómoleculares, que balisam os cromossomos,
ticos; nos permite saber que se procuro um
identificando-os e servindo de referência
controle químico para essa doença, ele depara a localização dos genes. O seqüenciaverá ocorrer antes da bactéria bloquear o
mento da bactéria causadora do Greening
sistema circulatório; nos permite entender
passa a ser um novo projeto que desperta
como é desencadeado nas tangerinas um
nossa atenção, não só pela importância da
sistema genético que lhe dá resistência à
doença, mas também pelo fato de que é uma
doença. Perceba quanto trabalho de pesbactéria que não se consegue cultivar em
quisa pode resultar do seqüenciamento da
laboratório. Desenvolvemos, também, alXylella, por exemplo.

16

guns trabalhos na área de controle biológico. Além disso, cultura de tecidos, microenxertia e produção de híbridos somáticos, perfazem o trabalho do laboratório.

17

Quais os outros grupos de trabalho
dos pesquisadores do Centro APTA
Citros ?

Além da biotecnologia, temos outros
três grupos de trabalho: o grupo de melhoramento, preocupado em levar ao campo o
material gerado no laboratório. É o grupo
que também avalia o material do BAG, que
está preocupado com parâmetros comerciais dos híbridos, que busca a qualidade nas
frutas de tangerina sem sementes, que identifica porta enxertos potenciais na resistência à doenças etc. Outro grupo, é o de fitossanidade, preocupado em desenvolver um
manejo adequado para cada problema, em
função de todo o conhecimento gerado no
Centro, procurando entender sua ocorrência no campo e sua interrelação com os
muitos fatores ligados à produção . Estuda,
basicamente: Greening (que já foi identificado nas plantas do Centro), Ácaro da Leprose, Pinta Preta, Alternária e Declínio. Temos, ainda, o grupo que estuda a fisiologia
de produção, no qual estão as pesquisas de
nutrição de plantas, sistemática, botânica e
fisiologia, os estudos sobre instalações de
viveiros e produção de mudas, e as pesquisas de pós-colheita.

18

Como é feita a divulgação dos resultados de todo esse trabalho ?

O Centro APTA Citros aproxima-se cada
vez mais do citricultor, ouvindo seus questionamentos e transformando-os em linhas
de pesquisa. Para tanto, nos valemos de uma
série de eventos, tradicionais em sua maioria, distribuídos ao longo de todo o ano.
São eles: os dias do limão, do porta enxerto,
da tangerina (inclusive, contando com um
dia de campo), do viveirista, da laranja, os
cursos de citricultura (um deles pela Internet) e o curso sobre doenças, somam-se à
Semana da Citricultura e à Expocitros, norteados pelo profissionalismo de sua execução, ganhando maior credibilidade a cada
edição (www.centrodecitricultura.br). A revista técnica-científica Laranja, que anualmente compila e divulga muitos dos trabalhos apresentados nos eventos, além do informativo mensal Centro de Citricultura, publicam resultados desses encontros. Por fim,
estamos comemorando o lançamento do livro Citros (leia matéria nessa edição), que reúne em seus 31 capítulos e 929 páginas, um
compêndio riquíssimo de citricultura, resultado da competência de seus editores.
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Citrumelos F-80 para a citricultura
Jorgino Pompeu Jr.

Necessitando de avaliações complementares em relação à MSC, os citrumelos F80-5 e F80-8, embora
menos produtivos que o limão Cravo, mostram-se tolerantes ao Declínio e à Gomose. Conheça mais sobre eles.

A

suscetibilidade do limão Cravo ao
Declínio dos citros, constatado no
Estado de São Paulo em 1977 iniciou
um processo de diversificação de porta-enxertos que acelerou-se com a observação da
sua sensibilidade também à MSC-Morte
Súbita dos Citros, verificada em 1999, em
pomares de Minas Gerais e São Paulo. Assim, segundo o Fundecitrus, a participação
do limão Cravo nas mudas presentes nos
viveiros passou de valores próximos de 82%
nos anos 1999 a 2002 para 44% e 52% em
2004 e 2005.

Um dos porta-enxertos alternativos é o
citrumelo Swingle. Introduzido pelo Instituto Agronômico de Campinas em 1948, ele
surgiu nas estatísticas em 1988 representando 0,9% dos porta-enxertos presentes
nas mudas em viveiros. Em 2000, um ano
após a constatação da MSC em São Paulo,
ele participou de 3,5% e em 2005 de 25%
das mudas das principais cultivares de laranjas. Originado de um cruzamento entre
o pomelo Duncan e um trifoliata, realizado
por Walter T. Swingle em 1907 na Flórida, e
inicialmente denominado CPB 4475, é considerado tolerante à Tristeza, à Exocorte, à
Xiloporose, ao Declínio e à MSC. É também
resistente à Gomose de Phytophthora e ao
nematóide Tylenchulus semipenetrans. É
moderadamente resistente à seca e à geadas.
Laranjeiras enxertadas em citrumelo
Swingle produzem bem em solos arenosos
ou argilosos, porém não têm bom comportamento em solos com pH elevado ou mal
drenado.
Em São Paulo, induziu boa produtividade às laranjeiras Hamlin, Baianinha e Valência que, aos 18 anos de idade, não apresentavam sintomas visuais do Declínio dos citros e esteve entre os porta-enxertos que
proporcionaram maior produção à lima ácida Tahiti em Bebedouro e Aguaí. Apresenta
pouca afinidade com a laranja Pêra, o tangor Murcott e o limão Siciliano com os quais
forma plantas pouco produtivas e de vida
curta. As cultivares enxertadas em citrumelo
Swingle produzem frutos de qualidade superior àqueles obtidos sobre os limões Cravo e Volkameriano. Por ser tolerante a Exocorte ele pode ser utilizado, com poucos
danos, como porta-enxerto para a lima ácida Tahiti Quebra Galho.
6
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Laranjeiras, Pêra (em primeiro plano, com sintomas de incompatibilidade) e Valência,
com nove anos de idade, enxertadas em citrumelo F80-5.

Estima-se que o citrumelo Swingle já
seja o porta-enxerto de 13 milhões de árvores plantadas ou subenxertadas nos últimos
7 anos em SP.
O sucesso do citrumelo Swingle na Flórida estimulou Mortimer Cohen, da Universidade da Flórida, a repetir em 1955 o cruzamento do pomelo Duncan com trifoliata,
originando citrumelos genericamente designados de F80 e F81, parte dos quais foram
introduzidos pelo primeiro autor deste artigo no Centro APTA Citros Sylvio Moreira,
em Cordeirópolis, em 1990.

O experimento
O experimento foi plantado em fevereiro de 1993 em Matão (SP), num Latossolo
Vermelho-Escuro, textura média, em espaçamento 4m x 7m e conduzido sem irrigação. O clima da região é classificado como
Cwa. Foram avaliadas dez laranjeiras Valencia enxertadas nos citrumelos F80-3, F80-5,
F80-6, F80-7, F80-8, FW-2 e Swingle e no
limão Cravo Santa Bárbara.
A Tabela 1 (pág. 7) apresenta as produções acumuladas de frutos, ano a ano, obtidas em cinco colheitas.
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Verificou-se que o limão Cravo proporcionou, a partir da segunda colheita, as maiores produções acumuladas. O F80-5 foi o
terceiro porta-enxerto mais produtivo na
soma das duas primeiras colheitas, mas, a
partir daí, ocupou o segundo lugar. O citrumelo Swingle foi tão precoce quanto o limão Cravo a entrar em produção. Ocupou o
segundo lugar na soma das duas primeiras
colheitas e o terceiro nos acumulados das
demais colheitas. Já o F80-8, que havia se
posicionado em sétimo lugar na primeira
colheita, foi o quarto porta-enxerto mais
produtivo na soma das duas primeiras colheitas tendo mantido essa posição nos demais anos.
Os demais citrumelos, F80-7, F80-3,
F80-6 e FW-2, não se destacaram nas produções anuais e proporcionaram produções
totais cerca de 30% inferiores às obtidas com
o limão Cravo.
Decorridos 11 anos do plantio, duas
plantas sobre limão Cravo e citrumelo FW-2
e uma planta sobre F80-6, F80-7 e F80-8
estavam mortas aparentemente devido a suscetibilidade ao Declínio. Os porta-enxertos
mostraram-se tolerantes à Tristeza e compatíveis com a laranjeira Valência. Sabe-se que

FISIOLOGIA
Tabela 1. Produção acumulada, ano a ano, de frutos da laranjeira Valência enxertada em seleções de citrumelo. Matão, SP

patibilidade. Em decorrência, as plantas no
viveiro e no primeiro ano no pomar crescem
vigorosamente, mas a partir do segundo ano
passam a apresentar deficiências nutricionais, queda de folhas, seca de ponteiros,
brotação exagerada do porta-enxerto, podendo vir a morrer. A retirada da casca na
região da enxertia revela uma linha necrótica, com exsudação de goma, em parte ou
em todo o perímetro do tronco.

Em resumo
Os citrumelos Swingle, F80-5 e F80-8
embora sejam cerca de 20% menos produtivos que o limão Cravo, têm a vantagem de
apresentar maior tolerância ao Declínio e à
Gomose. O Swingle é também tolerante a
MSC, sendo que os demais estão em fase de
avaliação. Os citrumelos Swingle, F80-3 e
F80-5 mostraram ser incompatíveis com a
laranja Pêra.

Jorgino Pompeu Jr.

* caixas com 40,8 kg de frutos

Arquivo pessoal

É necessário que esses novos citrumelos sejam avaliados em outras regiões de
São Paulo. Para tanto estamos solicitando a
colaboração dos consultores e dos citricultores. Pequenas quantidades de sementes
desses citrumelos estarão disponíveis a partir de abril.

Jorgino Pompeu Junior

Laranjeiras Pêra, com 9 anos, enxertadas sobre citrumelo F80-7.

o citrumelo Swingle é tolerante a MSC, porém ainda não é conhecido se os outros citrumelos são resistentes a essa doença.
Laranjeiras Pêra enxertadas nos citrumelos

Swingle, F80-3 e F80-5 deram origem a plantas pouco produtivas e de vida curta devido
ao progressivo anelamento na região de
enxertia, considerado um sintoma de incom-

Arquivo pessoal

Centro APTA Citros Sylvio
Moreira, Cordeirópolis, SP.
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Silvia Blumer
Centro APTA Citros Sylvio
Moreira, Cordeirópolis, SP.
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Sergipe: revitalizar é preciso
Décio Joaquim

O Programa de Revitalização da Citricultura tenta a reorganização da atividade. Ciência & Prática comprovou as ações
e ouviu críticas e sugestões para a contínua implementação dos resultados trazidos pelo Projeto.

L

Décio Joaquim

ançado pelo governo estadual em 2003,
o Programa de Revitalização da Citricultura, de Sergipe, constitui-se na ferramenta básica com a qual o Estado procura a
retomada do crescimento do seu parque citrícola, freado que foi pela baixa produtividade dos pomares, provocada pela ocorrência de pragas e doenças, envelhecimento de
plantas e pouca tecnologia empregada. O
Programa, estimado em 20 milhões de reais, tem como meta recuperar a principal atividade econômica da região Centro-Sul do
Estado, acelerando o desenvolvimento e
gerando milhares de novos empregos.
A atitude principal de sustentação desse projeto foi a mudança do sistema de produção de mudas. Com a orientação de técnicos de São Paulo, houve uma readequação de todo o sistema produtivo. O governo
selecionou viveiristas – 65 viveiros registrados no Ministério da Agricultura, financiou
as instalações, garante a aquisição da muda
ao viveirista e subsidia para os citricultores
metade do valor da nova muda. “É um bom
negócio para o viveirista”, garante Clenaldo
Emídio Vieira, o pai véio, produtor de 17 mil
mudas excelentes em Boquim, que tem garantida a venda da produção por três anos.
Assim, mais de três milhões de mudas cítricas em ambientes telados deverão ser pro-

Raul: "revitalizar a citricultura é fundamental"

duzidas até o final de 2006 (foram 800 mil
em 2004, 975 mil em 2005 e deverá ultrapassar 1,2 milhão, neste ano), com o objetivo da renovação de parte dos pomares dos
8
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Para os viveiristas, como Clenaldo, o programa trouxe lucros

14 principais municípios produtores (responsáveis por 94% da laranja colhida em
Sergipe): Boquim, Estância, Lagarto, Salgado, Pedrinhas, Arauá, Itabaianinha, Cristinápolis, Itaporanga d’Ajuda, Riachão do
Dantas, Santa Luzia do Itanhi, Indiaroba,
Umbaúba e Tomar do Geru. As mudas serão
suficientes para a substituição de 10 mil
hectares de plantas decadentes.
A instalação de quase 10 mil m² de borbulheiras, o cadastramento dos viveiros, a
capacitação e assistência à técnicos, viveiristas e produtores, além da erradicação dos
pomares debilitados, são outros pontos chaves na execução do programa governamental, sob responsabilidade da Sagri – Secretaria de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Irrigação, de Sergipe.
Para o coordenador do Programa de Revitalização da Citricultura, engenheiro agrônomo Raul Dantas Vieira Neto, “a idéia de
renovar os pomares, não é nova. Já foi discutida em governos anteriores. A crise e o
endividamento gerados pela falta de preços
nos últimos dez anos, adiaram a sua execução. Porém, o tempo passou, agravando a
somatória de todos esses problemas, derrubando a produtividade, e tornando imperativo um realinhamento”, conclui Vieira Neto.
Ele explica a importância que a Sagri destina
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à fruticultura como fonte de desenvolvimento social e lembra que o Programa de Revitalização da Citricultura está inserido dentro do Programa Sergipe Dá Frutos, do qual
também é seu gerente executivo. “Sergipe
Dá Frutos, é um dos programas que chamamos estruturantes. É uma das prioridades
do Estado”, acentua Raul.
Além da muda subsidiada, o governo,
através da Pronese – Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe,
custeia o arranquio da antiga planta que
será substituída, além da metade do adubo
e do calcário empregados na implantação
do novo pomar, para os médios e pequenos
proprietários. Um sub-programa específico
engloba também os microprodutores que
queiram participar.

Baixa produtividade
Segundo informações da Unidade Estadual do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em Sergipe, os cítricos
ocupavam em 2005 uma área de 56,4 mil
hectares, dos quais a cultura da laranja respondia por 97% do total. Os dados oficiais
comprovam a baixa produtividade, quando
atestam que a produção total de cítricos em
Sergipe, naquele ano, foi de 763,3 mil to-

Décio Joaquim
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comércio do município de Estância. Ele continua: “em nossa cidade temos duas indústrias processadoras operando com cítricos,
além de 2,7 mil hectares de plantios. Apesar
de não ser uma área tão grande quando
comparada às regiões do Estado de São Paulo, representa trabalho e fonte de empregos”, conclui.
“Mas não podemos culpar apenas o
produtor, pela baixa produtividade. Sejamos
justos e lembremos que além da falta de
chuva, em todos os níveis falta incentivo à
produção agropecuária. Ao produtor agrícola, lhe falta preço pelo seu esforço diário;
lhe falta uma política adequada, que lhe faça
ter um horizonte para planejar e produzir,
faltando-lhe também, suporte e lastro em
termos de financiamentos justos, seguro e
até subsídios, como em tantas partes do
mundo. Dinheiro há. Falta direcioná-lo melhor”. Quem faz essa afirmação tem experiência de quem já foi delegado federal agrícola e transitou pelo poder público. Luiz Simões de Farias, engenheiro agrônomo e
empresário do setor hoteleiro de Aracaju, e
citricultor em Santa Luzia do Itanhi. “Citricultura é apaixonante; e como toda paixão,
judia da gente”, afirma o empresário, num
tom irônico.

neladas, o que perfaz uma média de apenas
13,5 toneladas de frutos por hectare.
Na verdade esses números são facilmente explicados pela própria estrutura fundiária da citricultura de Sergipe, que é, em área,
o menor estado brasileiro (21.910 km²). A
citricultura sergipana reveste-se de uma importância social difícil de ser mensurada por
aqueles que não a conhecem de perto. É
conduzida por pequenos produtores familiares, originados, na maioria dos casos, por
efetivos projetos cooperativos que, ordenadamente, a partir da década de 70 do século passado, se instalaram em Sergipe. Além
dessas áreas no centro-sul do estado, ao
norte, em Neópolis, na microregião de Propriá, existem também mais 1,2 mil hectares
de projetos irrigados com cítricos, com produtividade de 25,6 t/ha.
Mas quem vive esse dia-a-dia do citricultor local, é quem melhor pode explicar
que “as dificuldades para se conseguir aumentar a produtividade, vão além da tecnologia”. Para o agrônomo Jadilson dos Santos Ribeiro, que é consultor e presta assessoria técnica à vários produtores, “a citricultura exige um profissionalismo que foge à
educação média da maioria. Vinte anos atrás
a citricultura se encaixou muito bem ao perfil da região. Com o advindo dos problemas
fitossanitários, somados ao econômico e aos
períodos sem chuvas, seguramente exigese uma transformação que muitos não têm
como alcançar”. Jadilson, no entanto, entende o Programa de Revitalização como
“bom e necessário, além de acreditar que a
sanidade das mudas trará estímulo renovado a uma grande parte dos produtores”.
“A citricultura não pode terminar. A iniciativa de revitalizá-la é ótima do ponto de vista
social. Os empregos, as oportunidades de
negócios e a receita tributária que ela gera
são importantes para a região”. Quem diz
isso é André Graça Santos, secretário municipal de agricultura, irrigação, indústria e

Décio Joaquim

Jadílson vê dificuldades na falta de cultura

"Sendo uma paixão, a citricultura judia", afirma Simões

Os caminhos do produtor
Henrique Menezes, proprietário da fazenda Brejinho, em Itaporanga d’Ajuda, produz laranjas em uma área de 600 hectares.
Na sua totalidade, a produção é de laranja
Pêra enxertada em limão Cravo – recentemente, tem plantado um pouco sobre limão
Rugoso. Os pomares são novos – 6 anos tem
a parte mais velha, e os problemas, muitos.
“Quebramos a cabeça procurando alternativas”, comenta o técnico agrícola Fausto, administrador da propriedade. “Os problemas fitossanitários e os custos têm aumentado bastante. Desenvolvemos um esquema alternativo de tratamentos para podermos sobreviver. Estamos revendo recei-

tas caseiras para o controle das pragas. Pimenta, mel de fumo, sabão, são opções lembradas. Para Ortézia, num tanque de 2000
litros de água, usamos uma mistura de 30
litros de manipueira, mais 20 litros de extrato de nim e 6 litros de óleo de algodão. Na
época das chuvas, usamos o fungo Bovéria
(ver box sobre o assunto). Para o Ácaro da
Ferrugem, para a mesma quantidade de
água, 25 litros de sabão neutro, com 20 litros de óleo de algodão. Dá um bom resultado”, garante.
Vizinho dele, na fazenda Sapé, do Grupo Maratá, outro técnico agrícola, Francisnaldo da Silva Santos, que administra 400
hectares de citros, também reclama dos insetos e doenças: “Micosferela, Estrelinha,
Ácaros, Ortézia, e agora, Amarelinho. Nossa
atenção maior fica por conta de proteger a
florada temporã, senão os custos engolem
o lucro”, analisa.
Sobre isso, é necessário esclarecer que
o período convencional de chuvas na região
centro-sul sergipana se inicia em meados
de março, terminando em agosto ou setembro. Assim, habitualmente, após meses sem
chuvas, ocorre uma florada temporã que
produzirá frutos colhidos entre janeiro e
abril, melhores remunerados do que a safra
normal.
Valendo-se dessa característica climática regional, o produtor de limas Tahiti, Pedro Marcelo da Silva Siqueira, proprietário
em Arauá, expõe sua estratégia: “devido às
quentes temperaturas de Sergipe, o ciclo do
Tahiti diminui em dois meses em relação à
fruta de São Paulo. Favorecido pelas chuvas
de março, sem utilizar irrigação, consigo
colher grande parte de minha produção
entre agosto e outubro, o que me garante
ótimos preços nos mercados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e
Porto Alegre. Cada ano em que a partir de
maio, em São Paulo, a temperatura declina
para menos de 16°C, vendo tudo que posso
e vou adubar meus pomares...”
Na verdade, não é apenas naquelas condições que Pedro Marcelo aduba seus 60
hectares de Tahiti. A partir das chuvas usa
adubo industrializado, mas durante todo o
ano ele utiliza um composto caseiro e não
nega a divulgação da receita: “é uma mistura de torta de filtro de usina de açúcar, com
escória da indústria de aço, resíduos de matadouro e serragem, estimulados por uma
mescla de bactérias, que alcança uma relação C/N de 35/1. Tenho vegetação, mesmo
na seca”, admite.
Como inconveniente, Marcelo lembra
dos custos que tem para proteger a florada
de abril, que sofre bastante com a Estrelinha, mas nos conta seus planos futuros:
“enviar Tahiti, de avião, às Ilhas Marguerita,
no Mar do Caribe. A caipirinha é a bebida
do momento por lá”, festeja.
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Os rumos das cooperativas

Controle biológico com sucesso

Contrastando com as origens da citricultura local, a situação atual das “fortes”
cooperativas do passado revelam o estado
precário do produtor sergipano. A Coopertreze – Cooperativa Mista dos Agricultores
do Treze, localizada em Lagarto, agoniza.
Apesar de sua área de atuação abranger
uma zona de grande concentração citrícola,
operacionalmente não está em condições
de assistir seus cooperados. Já, a Coopame
– Cooperativa Agrícola Mista de Estância,
que tem como objetivo estatutário “promover o desenvolvimento através da comercialização dos produtos dos cooperados”, tenta se erguer.
José Francisco do Nascimento, presidente da Coopame, conta que “desde 2003 não
estamos realizando a comercialização de nenhum produto. Estamos em dia com nossas
obrigações, mas tentamos receber uma dívida de mais de 2 milhões de reais junto aos
cooperados, que hoje são 334, mas que já
foram 2.600”, revela.
Conhecedor da realidade regional, o
presidente da Coopame afirma, em relação
ao Programa de Revitalização da Citricultura: “aqueles que estão plantando essa muda
subsidiada, a partir do segundo ano não
terão dinheiro para mantê-la. Conheço os
produtores e sei que o destino dos novos
pomares será o mesmo das atuais plantações”, declara sem receio. “Sem ter meios
para defendê-las, os produtores estão colocando as mudas, que são isentas de doenças, próximas aos laranjais com Amarelinho.
Qual futuro isto poderá ter ?”, pergunta
Francisco do Nascimento.
Defendendo um ponto de vista semelhante, José Trindade, pesquisador, líder de
classe e, antes de tudo, citricultor (ver box,
na matéria), tem uma visão técnica da situação: “acredito no Programa, mas é necessário a correção de alguns pontos chaves, tais
como, não utilizar mais borbulhas produzidas a céu aberto, garantir as variedades copa
e porta enxerto, nomear uma entidade certificadora das mudas, além de implantar árvores matrizes registradas que possam dar
suporte às borbulheiras. É fato que terminou a produção das mudas de fundo-dequintal. A qualidade agora, é de primeira
linha. Mas sem a preocupação com a origem do material, não estaremos cumprindo
as normas de produção de mudas vigentes
em nosso estado”.
Trindade pede uma estratégia para, efetivamente, no campo, melhor manejar as mudas em relação à CVC. “Entendo a necessidade da revitalização da citricultura, mas ela
apenas poderá acontecer caso cuidemos do
citricultor. Controlando a Ortézia e o Amarelinho, revigorando a pesquisa e a assis-

De difícil controle, a cochonilha Orthezia
praelonga teve em 1973 sua primeira constatação em pomares sergipanos. Campanhas foram
desenvolvidas para seu controle, sendo que até
1980 as recomendações básicas eram a utilização de inseticidas fosforados com óleo mineral
ou vegetal e, posteriormente, a associação destes com aldicarbe. Recentemente, uma nova
gama de defensivos também tem sido eficiente.
Hoje, estima-se que 10% das plantas do parque
citrícola de Sergipe tenham a presença de ortézia, que tem a sua população aumentada em
anos de pouca chuva.
Como forma de reduzir os custos e contribuir para a obtenção de uma citricultura ecologicamente mais equilibrada, o pesquisador científico do Deagro, Luiz Mário Santos da Silva, passou, desde 1994, a obter excelentes resultados
com o uso do controle biológico.
Em Sergipe, foram testadas em condições
de campo, cepas dos fungos Beauveria bassiana,
Beauveria brongniartii e Colletotrichum gloeosporioides, multiplicados em meio de arroz autoclavado e pulverizados em suspensão aquosa, os

10

Revista Ciência & Prática

Antiga Estação
Hoje, sob a administração do Deagro –
Departamento Estadual de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, as instalações
da antiga Estação Experimental de Boquim,
constituem uma Unidade Regional. Funcionando também, como centro de treinamento e sede das instalações das borbulheiras
do Programa de Revitalização da Citricultura estadual.
O agrônomo José Unaldo Barbosa Silva
é Gestor da Unidade Regional de Boquim.
“Atualmente, nossa atuação principal refere-se ao Programa de Citricultura. Além da
responsabilidade de produzir o material
básico, distribuímos as borbulhas, identificamos produtores potenciais para receber
as mudas, orientamos, assistimos e fiscalizamos o processo de replantio e os tratos
culturais nos pomares”, informa Barbosa.
Joetonio Ferreira das Neves, também da
Deagro, que é o Gestor da Unidade Local de
Boquim, parece muito determinado ao conversar com os produtores que, algumas vezes, mesmo descapitalizados, aceitam receber as mudas. “Digo a eles que não plantem a área inteira da propriedade. Na maioria são microprodutores, e por isso, têm direito a participar do sub-programa de implantação. Recebem insumos e isso os estimula, mas argumento para que deixem uma
área para a subsistência”, orientando-os com
consciência.
Um dos responsáveis pela produção de
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borbulhas na área de quase 10 mil m² de
telados de Boquim, é o técnico agropecuário, Sosigenes Lima de Andrade. Ele admite
que no início do Programa as borbulhas de
laranja Pêra vieram de plantas matrizes instaladas a céu aberto, da unidade da Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em Cruz das Almas, na Bahia. “Para
a produção de mudas deste ano, 95% da
borbulha será coletada em Boquim. A borbulha de outras variedades ainda virá de
fora”, confirma o técnico.

Sem Leprose
Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de
Sergipe, Manoel Hora Batista é taxativo quando afirma que “falta a criação de um selo de
qualidade para a laranja de Sergipe. Com
acentuado sabor adocicado, favorecido pelo
clima quente, além de ser uma fruta pratiDécio Joaquim

tência técnica e desenvolvendo uma política
de preços, aí sim, estaremos revitalizando a
citricultura”, garante Trindade.

quais foram altamente eficientes,
alcançando o
percentual máximo de mortalidade corrigida de
100% aos quinze dias após a
aplicação. Atualmente, o fungo
“bovéria” vem
sendo utilizado Luiz Mario Santos da Silva
em larga escala nas propriedades atacadas pela
ortézia, com sucesso no período de altos níveis
de umidade relativa (maio a agosto), associado
ao óleo mineral ou vegetal a 1%. “Com uma aplicação em junho e um repasse feito em agosto, o
produtor passa o ano sem ortézia”, comemora
Luiz Mário, que admite um erro na estratégia de
produção do fungo, que vem limitando sua utilização: “se tivéssemos montado apenas um laboratório central, ao invés de vários pela região
citrícola, seríamos mais eficientes para atender a
demanda”, reconhece o pesquisador.

Décio Joaquim
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Hora: "a Leprose seria prejudicial para todos"
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perintendência Federal do Ministério da
Agricultura, em Sergipe. “O Estado não tem
Leprose, e deve continuar assim”, pondera
Guimarães.

A indústria
Diorane Morais Araújo é gerente industrial da Tropfruit, uma das duas processadoras de cítricos em operação em Sergipe. Suas
declarações atestam a queda da produtividade e da qualidade da fruta sergipana nos
últimos anos. “Seja por conta do Amarelinho, ou mesmo por redução no montante
de investimentos feitos nos pomares, a diminuição do diâmetro médio da laranja é
evidente”.
O dirigente da Tropfruit, que também é
citricultor, constatou que apesar do tempo,
Sergipe ainda não conseguiu formar uma
tradição de qualidade. “Estamos muito atrasados. Não sabemos nem colher as laranjas,
que vêm com muitas batidas. Na recepção,
junto com elas, recebemos prego dentro da
fruta, bola de bilhar, coco etc”, revela, para
nossa surpresa.
“Apesar de naturalmente ter uma boa
qualidade industrial, a laranja sergipana vem
sendo mal trabalhada, tanto a destinada
para suco, quanto para o mercado”, reconhece um dos industriais da Tropfruit, e também produtor, Eliseu Santos.
Eliseu, que é prefeito de Cristinápolis,
tem cerca de 2 milhões de plantas cítricas,
sendo considerado o maior citricultor de
Sergipe. “Desde 1972, quando plantei meu
primeiro pomar, nunca passei um ano sequer, sem deixar de plantar laranja”, orgulha-se.
Sobre os preços praticados pela indústria no Sergipe, que paga valores menores
daqueles de São Paulo, os dirigentes lembram que a Tropfruit exporta apenas 18 mil
toneladas de concentrado por ano e, portanto, não alcança os preços de Bolsa que
se vêem nos jornais. “Talvez pudesse ser
melhor, mas nossa realidade ainda é de uma
laranja colhida com podão, desuniforme e
que, às vezes, desaparece da fábrica por 8
meses”, lastima Diorane.
GTACC

José Trindade
tem o seu nome associado à citricultura
sergipana. Pesquisador, líder de classe e,
antes de mais nada, citricultor, é um exemplo de tenacidade em
prol do desenvolvimento da região. Seu
pai foi proprietário de
uma bodega, que era
como se chamava no
interior do Sergipe a
um pequeno armazém de secos e molhados. Foi também um dos primeiros citricultores da cidade de Boquim, considerada o "berço
da citricultura sergipana".
Como a grande maioria dos 19 irmãos, Trindade segue a tradição de plantar laranjas. Possui
cerca de 40 mil plantas, em duas propriedades.
Formou-se em agronomia em 1968, na Universidade Federal da Bahia, em Cruz das Almas. Começou sua vida profissional como assistente do
Condese - Conselho de Desenvolvimento do Estado de Sergipe. Foi coordenador da Sudap Superintendência da Agricultura e Produção, responsável pela pesquisa agrícola em Sergipe, tendo sido seu coordenador.
Em 1971, a Sudap instituiu a Estação Experimental de Boquim, ativa até o final dos anos
90, como pólo de irradiação de tecnologia citrícola gerada na região. José Trindade foi seu criador e chefe por 12 anos. Até 1985, quando deixou aquela unidade de pesquisa, havia publicado
dezenas de trabalhos e artigos científicos, apresentados em congressos e demais encontros sobre a cultura.
Prefeito de Boquim por dois mandatos
(1988/92 e 1997/2000), Trindade afirma: "Sempre fui do partido do citricultor", brinca.
Em 1979, Trindade foi sócio-fundador da
Ascise - Associação dos Citricultores de Sergipe,
e seu presidente por três vezes, "sempre conduzido ao cargo por imposição dos citricultores",
garante ele. "Lamento apenas que o associativismo não seja mais difundido, já que por 27 anos a
Ascise participou como agente de desenvolvimento da região centro-sul e só não conseguiu
mais resultados devido ao pouco engajamento
dos produtores", lastima José Trindade.
José Trindade, sempre viu a necessidade da
presença da indústria de cítricos operando no
Estado, como forma de estimular a manutenção
da citricultura. "A citricultura sergipana cresceu
e, parece não ter se dado conta disso. Os componentes da cadeia ainda agem isoladamente e
provocam prejuízos para a atividade. A indústria
nunca puxou os preços. Nunca se preocupou
em dar suporte para a manutenção do setor. Ela
nunca conseguiu trabalhar a pleno vapor, permitindo que grande parte da produção seja consumida pelo mercado, enquanto este, contentase com o excedente não absorvido pela indústria", ou seja "o grande problema em se conseguir esse equilíbrio, viabilizando a atividade, passa pela falta de competência do produtor em se
organizar e em produzir uma fruta com mais
qualidade para alavancar preços. E uma vez que
não estamos conseguindo fazer uma boa fruta
de mesa, nem mantemos um relacionamento
profissional e interessante com a indústria, perdemos todos", analisa Trindade.

camente sem defensivos, nossa laranja ressente-se de um melhor trabalho de propaganda para ganhar mercados”.
Sobre o Programa de Revitalização, Manoel Hora faz uma ressalva: “faltou lembrar
da área de Defesa Agropecuária”. Parabeniza-se com o Estado, pois reconhece a dificuldade em se conseguir recursos para investimentos na área agrícola, mas entende
que “a Defesa deveria ter sido contemplada
com parte desses recursos, sob pena de se
perder todo esse investimento, caso haja,
por exemplo, a introdução da Leprose no
Estado. Nosso produtor não agüentaria esse
baque”, afirma enfático, Hora Batista.
“Foi dado um enorme salto na realidade do citricultor sergipano”, lembra o superintendente. “Desse modo, também seria importante priorizar a assistência técnica, não
necessariamente estatal, mobilizando técnicos da iniciativa privada e de associações,
para melhorar o nível de capacitação do produtor diante de uma muda originada pela
citricultura moderna”, continua Hora, que
já exerceu o cargo de secretário da agricultura.
Sobre a Leprose, sabe-se que, apesar da
presença do ácaro vetor nos pomares de Sergipe, os sintomas da doença não foram encontrados. Segundo o fiscal federal agropecuário, Antonio Carlos Fraga e Silva, da Comissão de Defesa Sanitária Vegetal de Sergipe, “além da Leprose, Sergipe também não
tem a ocorrência de Cancro Cítrico, Pinta Preta ou Bicho Furão”.
Atuando em conjunto com o Deagro –
Departamento Agropecuário de Sergipe, a
Superintendência Federal de Agricultura monitora as fronteiras do Estado, através de 8
postos de fiscalização. Ao norte, no posto
de Propriá, Sergipe conta com o rio São Francisco como barreira natural à Leprose que
ocorre no Estado de Alagoas. Ao sul, no
posto de Cristanápolis, os problemas são
maiores, uma vez que pode-se dizer que a
divisa é seca, devido ao pequeno manancial
que forma o rio Real. “Em alguns pontos,
como no município de Tomar do Geru, por
exemplo, pode-se chegar na Bahia atravessando-se o rio de carro”, revela o fiscal federal. A preocupação com a Leprose vem junto
com o trânsito ilegal de mudas, além do fato
de que vários produtores sergipanos são
também produtores de citros nas regiões
baianas de Rio Real e Itapicuru, onde a Leprose já foi detectada.
“Caso conseguíssemos que a área produtora de Sergipe fosse oficialmente considerada livre de Leprose, teríamos amparo
legal para diversas providências no sentido
de impedir a entrada de qualquer material
contaminado proveniente de outros Estados”, alega o agrônomo Henrique Luis de
Campos Guimarães, chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos Agropecuários, da Su-
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Inspecionando o Ácaro da Leprose
Este artigo dá prosseguimento às matérias sobre inspeção de pragas e de inimigos naturais.
Acompanhe a correta amostragem do Ácaro da Leprose.

Gravena Ltda.

Foto 1
Aspecto geral do Ácaro da Leprose

Gravena Ltda.

Baseado na necessidade de se seguir um
índice arbitrário como “nível de ação”, procura-se definir as unidades de amostra que
mais representem a população do ALC que
está em risco de iniciar a infecção com o
vírus. Assim, pesquisas indicaram que o ácaro se concentra em frutas da safra anterior,
com “Verrugose” ou empoeiradas, localizadas internamente na copa. Destas, os ácaros se movem para as frutas verdes externas,
a partir do tamanho de um ping-pong, da
próxima safra, através de ramos externos.
Este comportamento pode variar conforme

Foto 2
Fêmea do Ácaro da Leprose
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a variedade, período de frutificação e colheita.
Definidas as unidades de amostra, o
número de amostras por planta e o número
de plantas por talhão (recomendável que
seja de, mais ou menos, 2.000 plantas), segue-se adiante a descrição dos procedimentos para as amostragens ou inspeções.

Inspeção do ALC em frutos

disponham de frutas verdes da safra na ponta, como se fosse uma extensão do ramo. É
que, estes, serão os primeiros a serem visitados pelos ácaros da Leprose em caminhamento a partir do início da primavera até o
início e meados do verão.
A amostragem de ramos (inspeção) é
absolutamente necessária, pois, além de
acompanharmos o comportamento do ácaro durante o ano, estamos garantindo a vigilância dos frutos do tamanho de uma bola
de “ping-pong” e superiores, da safra do
ano. Estes estarão sujeitos a serem alcançados pelos ácaros que estão caminhando dos
frutos e ramos internos altamente infestados para os ramos e frutos novos, onde se
alimentarão e terão grande chance de transmitir o vírus adquirido no ano anterior. A
fruta na ponta será examinada como se fosse ramo e a anotação deverá ser nas linhas

Procurar na copa 2 frutos internos que
sejam da safra que vai ser colhida (foto 3).
Estes frutos são os ideais para achar o Ácaro
da Leprose principalmente se portar sintomas de verrugose. Ao selecionar o fruto ideal, o IP (Inspetor de Pragas) deve varrer com
a sua lente de bolso todo o fruto, mas deve
iniciar pelo pedúnculo, pelas manchas de
verrugose se existir e
pelo “umbigo”. No caso
da variedade não dispor
de qualquer fruta no momento da inspeção (casos de Hamlin, Bahia,
Westin, etc), o IP deverá
retirar um ramo interno
de 1 palmo de comprimento ou um broto ladrão interno para o procedimento de procura
pelo ácaro por varredura
dessas partes. Neste caso
o IP deverá anotar o número de ácaros encontrados nas linhas corresFoto 3
pondentes aos frutos.
Em se tratando de varieColeta de fruta do interior da copa para amostragem
dades que produzem em
várias floradas, como a
Pêra, o IP deverá sempre selecionar os 2 frudestinadas a ramos externos. Em plantas
tos da florada mais velha do momento da
novas a inspeção se dá somente em ramos
inspeção. No modelo da Gravena Ltda incluinternos.
ímos também uma linha para frutos velhos
caso existam no momento da inspeção. Isso
servirá para que o manejador programe uma
Inspeção de danos do vírus em
“catação” de profilaxia como manda o mafrutos
nejo ambiental de pragas (foto 4).
Rodear a planta que está sendo inspecionada a procura de frutas apresentando sinInspeção do ALC em ramos
tomas do vírus transmitido pelo Ácaro da
Leprose, Brevipalpus phoenicis, e caracterísExaminar 2 ramos gerados no ano, loticos da Leprose dos citros. Basta achar uma
calizados na parte externa da copa da árvore
fruta infectada, para que o Inspetor de Pra(foto 5). Adotar de preferência ramos que
gas anote na ficha o número, 1 ou X, no
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Gravena Ltda.

P

ara o Ácaro da Leprose dos Citros (ALC),
(fotos 1 e 2), não se estudou níveis de
dano econômico e de ação, por se tratar de um vetor de doença virótica, como é o
caso da Leprose dos Citros. Em manejo de
pragas, quando a praga está relacionada a
um patógeno (no caso, doença de vírus),
estipulamos um índice arbitrário de densidade referência, para a tomada de decisão
de controle pelo Manejador de Pragas (MP).

MANEJO

Figura 1
1. Exemplo
de uma ficha de
inspeção para talhão
de, até 1.000
plantas. Modelo da
Gravena (mostrando
apenas o Ácaro da
Leprose, os ácaros
predadores e as
manchas da
Leprose).

Foto 4
Fruta da safra e fruta-bolão, de safra anterior,
onde concentra-se a população de ácaro

que nem fruto na árvore tinha. Na coluna de
anotações ou observações, o Inspetor de
Pragas poderá anotar se encontrou: pouco
(até 5 frutas “picadas”), médio (de 6 - 20
frutas “picadas”) ou muito (> 20 frutas “picadas”). Quando encontrar uma fruta com
sintoma, pode significar que em 30 dias poderão aparecer muito mais frutos infectados, pois depois que o ácaro “pica”, os sintomas só surgem, em média, após o citado
período.

Inspeção de danos do vírus em
ramos

Anotando e calculando as
porcentagens

Níveis de ação sugeridos

Gravena Ltda.

ta entra no cáculo da porcentagem. Basta
um fruto infestado, seja com um ácaro ou
com 500, e o fruto entra na porcentagem.

Ramo seco com sinais antigos de Leprose, deve ser desprezado

Na Ficha de Inspeção adotada como
exemplo (Figura 1) estão os dados de inspeção simulados para o leitor entender o processo todo.
Como se trata de vetor de vírus, não é
necessário considerar o número de ácaros,
mas sim a presença. O mesmo se diz de frutos velhos com ácaros e frutos e ramos manchados. Basta um fruto manchado e a plan-

Gravena Ltda.

No mesmo ato de rodear a planta, que
está sendo inspecionada, o Inspetor de Pragas procura por ramos do ano (cor verde
clara) apresentando sintomas causados pelo

vírus transmitido pelo ácaro Brevipalpus
phoenicis e característicos da Leprose dos
citros em ramos. Basta achar um ramo infectado, para que o Inspetor de Pragas anote na
ficha o número 1 ou X
no quadrinho correspondente.
Caso não encontre
ramos infectados, anota-se “0”. Na coluna
anotações, o Inspetor de
Pragas poderá anotar se
encontrou: pouco (até 5
ramos), médio (de 6 –
20) ou muito (> de 20
ramos “picados”). Desconsiderar ramos com
sintomas antigos, da safra anterior, ou seja, os
Foto 6
ramos com a casca estourada e seca (foto 6).

Amostrando
ramo externo
para presença
de ácaro

Para talhões que ainda não exibem fonte de inoculo, ou seja, frutas picadas ou ramos picados do ano pode-se adotar a referência de 15% de frutos ou ramos, aquele
que ocorrer primeiro, para a pulverização.
Já, aqueles talhões com presença da doença em ramos e frutas da safra anterior, o
nível de ação deve ser diminuído para 10%.
Entretanto, em qualquer dos casos, estes números só têm validade para quem pulverizar
no dia seguinte da inspeção ter alcançado o
nível. Para aqueles citricultores que demoram a agir, por diversas razões, estes níveis
devem ser diminuídos de acordo com a demora e o bom senso.

Gravena Ltda.

Gravena Ltda.

quadrinho correspondente.
Caso não encontre frutos infectados,
anota-se “0” ou traço (-), este, indicando

José Luiz Silva

Foto 5

Consultor GTACC/Gravena Ltda
jlsilva@gravena.com.br
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Ecoeficiência e o desenvolvimento sustentável
A agricultura moderna deve-se preocupar com a utilização de produtos que, além dos objetivos a que se destinam, não
proporcionem desequilíbrios ambientais. Conheça mais sobre a ecoeficiência, ciência que norteará a agricultura do futuro.

A

Elementos da ecoeficiência
• Reduzir o consumo de materiais com bens
e serviços;
• Reduzir o consumo de energia com bens e
serviços;
• Reduzir a dispersão de substâncias tóxicas;
• Intensificar a reciclagem de materiais;
• Maximizar o uso sustentável de recursos
renováveis;
• Prolongar a durabilidade dos produtos;
• Agregar valor aos bens e serviços.

Fundação Espaço Eco
A Fundação Espaço ECO é um Centro de
Ecoeficiência para a América Latina que surgiu de uma parceria entre a BASF e a GTZ
(agência do governo alemão para a cooperação internacional). Sediada no município
de São Bernardo do Campo, SP, a Fundação
tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável na sociedade transferindo
conhecimento e tecnologia, especialmente
pela aplicação de soluções em ecoeficiên16
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Fundação Espaço ECO

ecoeficiência é o uso mais eficiente de
materiais e energia, a fim de reduzir os
custos econômicos e os impactos ambientais. “A ecoeficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços a
preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de
vida, ao mesmo tempo em que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao longo do ciclo de vida,
a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada da Terra”
(conceito elaborado pelo World Business
Council for Sustainable Development –
WBCSD, em 1992).
Este conceito sugere uma significativa
ligação entre eficiência dos recursos (que
leva à produtividade e lucratividade) e responsabilidade ambiental.
Também pode-se dizer que ecoeficiência é saber combinar desempenho econômico e ambiental, reduzindo impactos ambientais, usando mais racionalmente matérias-primas e energia, reduzindo os riscos
de acidentes e melhorando a relação da organização com as partes interessadas
(stakeholders).

Aspecto geral das instalações da Fundação Espaço ECO, em São Bernardo do Campo, SP

cia, educação sócio-ambiental e reflorestamento. A instituição que ocupa parte de
área considerada Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica, que consiste em uma zona
do ecossistema terrestre reconhecida internacionalmente pelo Programa sobre o Homem e a Biosfera (MAB) da UNESCO.

O que é análise de ecoeficiência?
A metodologia da análise de ecoeficiência foi desenvolvida na Alemanha pela
BASF AG em 1996 e pode ser considerada
como uma classe de técnicas de gestão que
visa avaliar o desempenho ambiental de produtos, processos e serviços de forma a integrar uma avaliação econômica. A análise de
ecoeficiência tem como base a metodologia
da avaliação do ciclo de vida conforme a série
de normas ISO 14040 e é usada principalmente para a comparação de produtos similares, visando a geração de subsídios para a
tomada de decisão em diversos níveis.
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A análise de ecoeficiência consiste dos seguintes passos:
1. Definição do escopo do projeto
• Definição da necessidade do cliente (unidade funcional), por exemplo, 1000 m2
de parede pintada;
• Seleção de processos ou produtos alternativos que satisfaçam a mesma necessidade do cliente;
• Determinação dos limites da cadeia de
valor agregado.
2. Determinação do impacto ambiental de
cada alternativa
O consumo de matéria-prima e energia,
as emissões e o uso da terra são determinados quantitativamente. A toxicidade e o risco potencial são estimados separadamente
e determinados semiquantitativamente.
Para obtenção destes dados, são mapeadas as principais fontes de informação,

Fundação Espaço ECO

onde se determina a arquitetura de captura,
enriquecimento e distribuição de informações.
Estas seis categorias são mostradas no
diagrama de a Impressão Ambiental. Cada
produto tem seu perfil específico que permite uma comparação efetiva de diferentes
produtos. Depois que cada categoria individual foi pesada, o total do impacto ambiental do produto ou processo pode ser descrito através de um simples número.

A instituição preserva uma reserva na Mata Atlântica

Como utilizar a análise de
ecoeficiência

Figura 1 – Impressão Ambiental: A alternativa de
pior performance está na posição 1 e as outras
posicionadas entre 0 e 1, onde o zero é a melhor
alternativa, embora dificilmente seja alcançada.

3. Determinação dos custos totais de cada
alternativa
Nesta etapa, os custos requeridos para
atingir a necessidade do cliente – produção,
investimentos, aplicação, disposição final,
etc. – são calculados.

4. Apresentação do resultado
O resultado da análise é apresentado
na matriz da ecoeficiência. Produtos ou processos com baixo custo e baixo impacto
ambiental, isto é, os mais ecoeficientes estão posicionados no quadrante superior direito do gráfico.

Figura 2 – Matriz de ecoeficiência: produto no
quadrante superior direito é o mais ecoeficiente

Este método fornece uma avaliação
objetiva de custos e aspectos ambientais,
algo que no passado era aproximado e subjetivo. A ecoeficiência de produtos e processos pode ser vista claramente no gráfico
tornando fácil ao cliente a determinação
melhor atende ao seu objetivo.
18
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Com a Fundação Espaço ECO, além
dessa ferramenta, tecnologia e serviços de
ponta serão oferecidos para empresas e organizações interessadas de toda a América
Latina.
Os clientes da Fundação poderão otimizar o processo de tomada de decisões estratégicas utilizando estudos concretos de
desenvolvimento sustentável aplicado.

Exemplo de análise de ecoeficiência: Fertilizante inovador
apresenta melhor ecoeficiência
ENTECÒ 26,
um fertilizante fornecido pela COMPO e que contém
Figura 3
um inibidor de nitrificação, é mais
ecoeficiente que
os demais fertilizantes testados.
Este é o resultado
de uma recente
análise de ecoeficiência da BASF, a
250ª conduzida
pelo time de especialistas da BASF
desde a criação da
metodologia em
1996.
O inibidor de nitrificação garante que
o nitrato de amônia contido no fertilizante
não seja convertido pelas bactérias do solo
por um determinado período. A prevenção
deste processo de nitrificação significa que
o nitrogênio está disponível para a absorção pelas raízes das plantas e desta forma
pode ser eficientemente usado para melhorar o crescimento vegetal. Conseqüentemente, o solo requer uma freqüência muito menor de fertilização em comparação a utiliza-
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ção de fertilizantes convencionais. O resultado é que os agricultores economizam tempo e dinheiro.
O meio ambiente também se beneficia com um grande número de efeitos positivos. Não é necessária a reaplicação de fertilizantes, o que minimiza a compactação do
solo pela redução do tráfego de tratores e
ajuda a manter a estrutura do solo que é
essencial para o crescimento das plantas.
ENTECÒ 26 reduz pela metade a emissão de
um dos gases geradores de efeito estufa, o
óxido nitroso (N2O). Este gás, que é emitido
durante o processo de nitrificação, tem um
efeito 300 vezes maior que o dióxido de carbono (CO2). O inibidor de nitrificação também reduz substancialmente a poluição de
águas subterrâneas.
Na análise de ecoeficiência, o time
de especialistas comparou o fertilizante a
base de nitrogênio ENTECÒ 26 que contém
o inibidor de nitrificação com dois produtos
concorrentes que não contém inibidores de
nitrificação. A análise foi baseada em um
período de 3 anos de plantação no qual foram cultivados trigo, cevada e milho em sucessão em um hectare de terra.
Para a plantação do trigo, 140 kg de
nitrogênio por hectare foram usados na forma do fertilizante ENTECÒ 26. Comparandose com os outros fertilizantes testados, isto
significa uma redução de até 30% do total
de fertilizante usado para a mesma quantidade de trigo. O inibidor de nitrificação reduz emissões de óxido nitroso em até 62%.
A contaminação por nitratos na água de

escoamento reduziu em até 26%. Bons resultados similares foram obtidos com cevada e trigo.
Fundação Espaço ECO
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INSTITUCIONAL

Em Colina, tecnologias para o agronegócio
como um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento da seringueira das
Américas. Na área de fruticultura, iniciouse a implantação de diversificada coleção
de frutíferas potenciais para a região, com
a formação e treinamento de grupos de
produtores, além de trabalhos de preservação e educação ambiental.

Novos projetos
Atento à demanda regional, novos
projetos estão em fase de implantação,
Administração do PRDTA da Alta Mogiana, em Colina
destacando-se a ovinocultura, a cana-deaçúcar, o eucalipto, projetos de integração
cuária Municipal São Francisco de Assis, que
agricultura-pecuária, além da pequena prodisponibiliza seus alunos havia mais de 10
priedade sustentável.
anos para atuarem como estagiários nas
Em parceria com o Centro APTA-Citros,
várias atividades desenvolvidas na unidade.
de Cordeirópolis, e o Fundecitrus – Fundo
Por fim, cumprindo sua função, periodicade Defesa da Citricultura, foi instalada uma
mente vêm sendo realizados eventos para
estufa para estudos em citricultura. Nos exdivulgação dos resultados experimentais,
perimentos de campo, também em parceria
além de palestras, cursos e treinamentos nas
com a Estação Experimental de Citricultura
diversas áreas de atuação para auxiliar técde Bebedouro, está sendo priorizada a avanicos e produtores nas atividades agropeliação de materiais vegetais que apresentem
cuárias, visando a sustentabilidade. O Pólo
resistência ou tolerância ao Ácaro da LeproRegional de Desenvolvimento Tecnológico
se e às principais doenças cítricas
dos Agronegócios da Alta Mogiana, antiga
Neste semestre, ainda, será implantado
e tradicional Estação Experimental de Colium pomar de citros ‘padrão GTACC’, onde
na, está de portas abertas para produtores,
as técnicas desenvolvidas e aplicadas pelos
técnicos, empresas e demais interessados,
consultores do Grupo serão empregadas
para visitas e participação nas atividades de
desde a implantação, servindo o protótipo
pesquisa,
eventos
e
parcerias
como campo experimental para desenvolvi(www.aptaregional.sp.gov.br).
mento, adaptação e adequação de tecnologias citrícolas. O desenrolar desse projeto
está associado à realização de cursos, palestras e dias de campo a serem ministrados
nas dependências do Pólo, em parceria com
a Chemtura Ltda.
José Antonio A. da Silva
Outra atividade educativa na área do
Pesquisador Científico/PRDTA-AM
jaas@aptaregional.sp.gov.br
Pólo, diz respeito à Escola Técnica AgropeArquivo pessoal

C

riada em 2002, a APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegóci
os, veio substituir a Coordenadoria
responsável pela pesquisa agropecuária no
Estado de São Paulo. Ela é responsável pelos institutos de pesquisa da Secretaria da
Agricultura e de Abastecimento, além de
mais 15 antigas Estações Experimentais, denominadas agora, APTA Regionais.
Em Colina, uma dessas Estações – que
foi unidade experimental do Instituto de
Zootecnia, a antiga Coudelaria Paulista, foi
transformada no PRDTA-AM – Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos
Agronegócios da Alta Mogiana, atendendo
28 municípios da região, além de, dentro
dessa nova concepção administrativa, ampliar as áreas de atuação em agronegócios.
O novo Pólo Regional de Colina, com
2,5 mil hectares, conta com 10 pesquisadores, doutores nas áreas de agronomia, veterinária, zootecnia e agregação de valor, além
de outros técnicos de apoio, com a missão
de gerar, adaptar e transferir conhecimento
científico e tecnológico para a eficácia, a
competitividade e a sustentabilidade do
agronegócio da região.
No momento, desenvolve pesquisa científica nas áreas de eqüideocultura, possuindo o maior plantel de cavalos da raça
‘Bretão Postier’, além do ‘Brasileiro de Hipismo’ e do ‘Jumento Brasileiro’. Na bovinocultura, de leite e de corte, destaca-se o projeto Boi Orgânico, com excelentes resultados aplicáveis, além de tecnologias em silagem e fenação. Na área de grãos e sementes, os projetos desenvolvidos na unidade
visam o melhoramento genético, estudos e
produção de milho, soja, sorgo, adubos verdes, pastagens, entre outros. Os projetos
na área de heveacultura deverão situar o Pólo

JAASilva

Com o advento do Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios da Alta Mogiana,
a região de Colina, SP, ganha em competitividade, oferecendo possibilidades de sustentabilidade aos produtores locais.
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DIVULGAÇÃO

Um marco na citricultura brasileira
Elaborado para preencher grande lacuna na bibliografia nacional citrícola, foi concluído Citros
Citros, obstinado a tornar-se
a mais importante fonte de consulta sobre o assunto no País. Imprescindível àqueles que militam na citricultura.

C

itros
itros, um compêndio dotado de informações atualizadas, nunca reunidas na
agricultura brasileira, foi lançado oficialmente no dia 12 de dezembro de 2005,
na presença de seus editores, representantes dos colaboradores, técnicos do setor, citricultores e demais convidados. Sua edição
teve início com a proposição do Centro APTACitros Sylvio Moreira, do IAC – Instituto Agronômico de Campinas, com base no diagnóstico da demanda de informações geradas
no setor. O projeto começou em 2001 e em
2005 recebeu o apoio da Fapesp, como auxílio-publicação em análise de pares.

sobre o manejo do solo e da água na citricultura, com destaque à qualidade ambiental. O desafio imposto por pragas e doenças
é trabalhado na obra, com vasta informação
escrita e visual, oferecendo também ao leitor recomendações de manejo fitossanitário, com foco na seletividade de defensivos.

Citros é uma obra sem precedentes na literatura técnica citrícola do País. A obra, ao
englobar os múltiplos aspectos da citricultura torna-se importante referência para
consulta por parte de todos que militam no
setor.

Ainda, de olho nas doenças que de quando
em vez deixam o setor abatido, os autores
trazem informações técnico-científicas sobre
qualidade e regulagem das pulverizações
agrícolas, que tanto impactam o ambiente,
a saúde do trabalhador e as economias do
produtor.

Alguns detalhes

O projeto de sua edição focalizou elaborar um livro em língua portuguesa, que
fosse fonte de consulta de longo prazo para
o público-alvo, em áreas estratégicas para o
desenvolvimento e inovação da citricultura.
Assim, procura atender técnicos do setor,
citricultores, outros produtores e estudantes de graduação e pós-graduação.

Segundo um dos editores, Dirceu de
Mattos, “entre os destaques do livro, ainda,
estão os múltiplos aspectos técnicos que interferem na colheita de frutos.

Organizado por quatro editores de renomado prestígio dentro das lides da citricultura nacional, Citros começou muito bem.
Dirceu de Mattos Júnior, José Dagoberto De
Negri, Rose Mary Pio e Jorgino Pompeu Júnior, são todos pesquisadores que dispensam maiores apresentações, dado o grau de
seriedade que dedicam aos trabalhos elaborados através dos anos de carreira.

Entre os profissionais da área, é unânime a idéia de que o setor sempre encontrou
soluções para os problemas, em razão dos
resultados de uma pesquisa de excelência
gerada, principalmente, pelo Estado, que
desenvolveu habilidades, agilidade e eficiência na administração e resolução de problemas. Nesse sentido, a reunião de conhecimentos técnico-científicos aglutinada nesse livro, vem facilitar o acesso a informações
capazes de minimizar dificuldades já existentes ou que estejam por vir.

Da mesma forma que seus editores, o
livro foi assinado por mais de 80 autores,
com destacado reconhecimento nas diversas áreas temáticas. A obra aborda: i) história, aspectos econômicos, distribuição e características de variedades copa e porta-enxertos; ii) botânica, fisiologia, desenvolvimento e genética; iii) tecnologia de produção - material básico e propagação, interdependência da água, solos, manejo nutricional, práticas culturais e mecanização; iv) fitossanidade – doenças e pragas, e o manejo
do pomar; v) qualidade, colheita e processamento dos citros; vi) resíduos químicos e,
vii) demanda tecnológica da cadeia produtiva de citros.
Esse compêndio deverá ser fundamental para trazer regras tecnológicas para a
competitividade desse mercado que vive se
esbarrando em desafios de várias ordens,
sejam fitossanitários ou econômicos.
Dentre os tantos outros assuntos tratados no livro, destacam-se informações geradas nas pesquisas do IAC e, ainda, não
publicadas, como por exemplo novidades
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Citros veio ocupar uma
lacuna na bibliografia
citrícola nacional
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O livro, em capa dura, tem formato 21
cm x 27 cm. É ilustrado com figuras coloridas e/ou em preto e branco, possuindo gráficos e esquemas (254 figuras, no total) e
153 tabelas. Apresenta 2.500 referências bibliográficas. Tem prefácios de Marcos Antonio Machado, diretor do Centro APTA Citros, e de Roberto Rodrigues, Ministro da
Agricultura. A apresentação do Centro APTA
Citros é feita por Joaquim Teófilo Sobrinho.
A edição do livro prezou pela precisão,
integridade e alinhamento de informações,
num processo de revisão cruzada entre textos. Cuidados também foram tomados entre a padronização de “termos citrícolas” e
o formato final do livro, consultando-se bases de dados como a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, a Fao – Food and
Agriculture Organization of the United Nations, o Usda – United States Departamento
of Agriculture, através do GRIN - Germoplasm Resources Information Network, e o
IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia. O projeto gráfico, claro e moderno, veio valorizar o conteúdo da
obra.
O resultado final é apresentado à comunidade citrícola, cumprindo seus objetivos ao sustentar os três pilares de desenvolvimento e inovação do setor: conhecimento
acadêmico, conhecimento aplicado e subsídios para capacitação de recursos humanos.
A conclusão do livro Citros
Citros, somente foi
possível com o lançamento da idéia, o entusiasmo dos editores, o esforço dos autores,
a avaliação da comunidade científica, além
da participação de destacados componentes da citricultura que patrocinaram a obra:
Sipcam, John Deere, Manah/Bunge, Grupo
Fischer, Coopercitrus/Credicitrus, Fapesp,
Fundag, Fundecitrus e Prefeitura Municipal
de Cordeirópolis, firmando através desse trabalho a inserção da sua imagem e da sua
atitude de liderança, empreendedora e moderna, cujas características são reservadas a
poucos na citricultura brasileira.

Divulgação IAC

DIVULGAÇÃO
O lançamento da obra deixou clara a
mensagem, passada pelos editores, “que o
trabalho participativo, em todos os seus níveis de relação, traduz o resultado que se
diz procurar”

Divulgação IAC

O livro Citros
Citros, pode ser adquirido pelo
preço promocional de R$ 200,00 (duzentos
reais) no Centro de Citricultura Sylvio Moreira, pelo telefone 19-35461399)
(keli@centrodecitricultura.br).

Representantes dos
colaboradores reunidos na
noite de lançamento de Citros.
Arquivo pessoal

Os editores,
na ordem:
Jorgino
Pompeu,
Dirceu
Mattos,
Rose Pio e
Dagoberto De
Negri.
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Danilo José FF.. Luchiari
Consultor GTACC/Brasil Ambiental
danilo.luchiari@uol.com.br

Revista Ciência & Prática

21

SAÚDE

Suco de laranja: aliado no controle da hipertensão
Recentes estudos associam o suco de laranja com a regulação da pressão sangüínea e com menores
índices de gordura corpórea. Conheça mais sobre este importante aliado no controle da hipertensão.
Estudo recente realizado pela Doutoranda Nancy Preising Bonifácio, sob orientação
da Profa. Dra. Thais B. Cesar, da Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Araraquara da

tomavam suco de laranja. Em contrapartida,
um maior número de indivíduos com sobrepeso, obesidade ou hipertensão, não consumiam suco de laranja regularmente.
Nancy Preising Bonifácio

A

hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e acidentes vasculares
cerebrais. A hipertensão arterial é resultante de várias alterações estruturais
do sistema cardiovascular, que amplificam o estímulo hipertensivo e
causam danos cardiovasculares.
Além disso, o seu desenvolvimento pode depender da interação
entre a predisposição genética e
fatores ambientais como o estresse e a alimentação inadequada. As
medidas profiláticas de combate à
hipertensão incluem mudanças no
estilo de vida e a diminuição de
fatores de risco que podem ser evitados, como o excesso de peso, o
sedentarismo, a ingestão elevada
de sal e gorduras saturadas, baixa
ingestão de potássio e o consumo
excessivo de álcool.

Arquivo pessoal

Em relação aos fatores alimentares associados à hipertensão arterial, estudos recentes têm mostrado que alguns flavonóides,
como a hesperidina encontrada
nas frutas e sucos cítricos, têm atividade hipotensiva e diurética em
animais experimentais. Também, a
suplementação com hesperidina
produziu um aumento na excreEstudos recentes atestam os benefícios do suco de laranja, contribuindo para regular a pressão arterial
ção urinária de sódio, potássio e
cloretos, aliviando a pressão arteUNESP, avaliou o efeito do consumo habiturial. Outros estudos mostraram que os flaA explicação para estes resultados pode
al de suco de laranja sobre a pressão arterial
vonóides, a vitamina C e o potássio do suco
ser encontrada em outros estudos já realide homens e mulheres adultos. Participade laranja provocaram o relaxamento dos
zados com animais experimentais e com o
ram deste estudo 166 homens e 85 mulhevasos sanguíneos e a redução da pressão
homem, que mostraram que vitamina C, os
res, com idade média de 45 anos, que voarterial. Portanto, foi sugerido que o suco
flavonóides cítricos e os sais minerais, poluntariamente participaram das medidas de
de laranja atua como um alimento funciotássio e magnésio, estão associados a mepeso, altura, pressão arterial e questionário
nal sobre a pressão sangüínea, favorecendo
nor nível de pressão arterial sistólica e diassobre hábitos alimentares. Após a análise
seu controle.
tólica. Como se sabe, o suco de laranja condos resultados, foi verificado que entre os
tém alto teor de ácido ascórbico (vitamina
Outro fator importante que exerce efeihomens e mulheres que consumiram 1 copo
C), potássio, magnésio e ácido fólico, e quanto pronunciado sobre a pressão arterial é o
de suco de laranja por dia (200mL), pelo
tidades menores de hesperidina, que podeexcesso de peso. A obesidade, tanto na pomenos duas vezes por semana, havia menor
riam, portanto estar atuando na redução da
pulação adulta como em jovens e crianças, é
proporção de indivíduos com níveis elevapressão arterial e nos menores índices de
um fator predisponente à hipertensão artedos de pressão arterial e excesso de peso.
gordura corporal.
rial, devido à compressão que o tecido gorFoi verificado ainda que menor proporção
duroso exerce sobre os vasos sangüíneos.
de indivíduos que tomavam suco de laranja
Também, o acúmulo de gordura na região
apresentava pressão arterial sistólica acima
abdominal, identificado pela medida da cirde 140mmHg e pressão arterial diastólica
cunferência da cintura, é também utilizado
acima de 90mmHg, valores estes considerana avaliação do risco de desenvolvimento
dos como limites para a caracterização de
Nancy Preising A Bonifácio
de doenças crônicas como a doença cardioDepto.Alimentos e Nutrição,
hipertensão. Verificou-se ainda menor provascular, que por sua vez é influenciada pela
FCF Unesp/Araraquara
porção de indivíduos com acúmulo de gorhipertensão.
nanyp@uol.com.br
dura abdominal e corporal entre aqueles que
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DEFESA VEGETAL

Cancro cítrico atinge viveiros telados

Arquivo pessoal

Arthur: prejuízo por falta de vigilância

dessa edição), possuem como origem um
viveiro do município paulista de Engenheiro Coelho, que distribuía “cavalinhos” entre eles. Além do viveiro citado, foram confirmados focos em outros quatro viveiros:
em São Carlos, Ibitinga, Bebedouro e Araras.
Segundo o Fundecitrus – Fundo de De-

fesa da Citricultura, “também foram
identificados nove
pomares com a
doença: quatro em
Mogi-Guaçu, e o
restante, nos municípios de Artur
Nogueira, Brotas,
Paulínia, Águas de
Santa Bárbara e
Mogi Mirim. Todos
adquiriram material do viveiro de Engenheiro Coelho”.
Ainda, de acordo
com os técnicos do
Fundecitrus, “a hipótese mais provável é que a contaErradicação de mudas em viveiro de São Carlos, devido ao Cancro Cítrico
minação tenha
ocorrido por meio
da aquisição e entrada de material ilegal,
O mea culpa, assumido corajosamente
doente, no viveiro de Engenheiro Coelho,
pelo presidente da Citromudas, deve nortecontrariando as normas vigentes para proar os demais participantes da cadeia produdução de mudas cítricas em viveiros telativa de mudas cítricas, a fim de que sejam
dos”.
revistas possíveis falhas que levaram ao resÉ inquestionável que o sistema de prosurgimento de focos de Cancro Cítrico, desdução telado continua eficiente. Não foram
ta feita em viveiros em ambientes protegifalhas do “pacote tecnológico” que propidos.
ciaram o ocorrido. Ao contrário, a desobeUm assunto a ser discutido que, partidiência às normas e procedimentos técnicularmente, tem chamado a atenção no que
cos é que foi a responsável pela contaminatange ao processo de produção, diz respeição dos viveiros. Essa não é a discussão. Disto à responsabilidade técnica. Alguns, escute-se, sim, o estabelecimento de normas
tão assumindo responsabilidades acima de
legislativas mais rígidas que possam intensua capacidade de atendê-las adequadasificar, aperfeiçoar e agilizar todo o procesmente, sendo este um importante aspecto
so de fiscalização dos viveiros. Evidentemenmerecedor de atencioso estudo por parte
te, não apenas em relação ao Cancro Cítrico,
do Crea – Conselho Regional de Engenhamas em função dos inúmeros fatores que
ria, Arquitetura e Agronomia, no sentido de
contribuem para a sanidade das mudas.
preservar uma maior segurança na produArthur Enílson Rodrigues de Castro, proção das mudas de cítricos.
prietário de um dos viveiros contaminados,
O setor, como um todo, fez grandes protambém é consultor e atual presidente da
gressos para desenvolver e usar a melhor
Citromudas – Associação Paulista de Produtecnologia do mundo para a produção de
tores de Mudas Cítricas. Segundo ele, a ermudas. Não se pode admitir que esse esforradicação de quase 50 mil mudas, no viveiro
ço seja ameaçado. É o momento do diálogo
em São Carlos, lhe trouxe um prejuízo de R$
entre todos, para não corrermos riscos em
150 mil. “Da minha parte, assumo a falha
relação à produção, preservando a integrina vigilância, mas também cobro das autodade de nossos futuros pomares.
ridades responsáveis mais agilidade no processo de fiscalização, que tornou-se extremamente burocrático e lento, colocando em
risco a sanidade dos viveiros, sob pena da
Roberto Aparecido Salva
ocorrência de maiores prejuízos que, em
Consultor
última análise, também seriam do Estado”,
GTACC/Salva Consultoria
observa Rodrigues de Castro.
salvaconsultoria@terra.com.br
Arquivo pessoal

O

jornalista e político Carlos Lacerda
dizia, na década de 50 do século
passado, que “o preço da liberdade é
a eterna vigilância”. De modo análogo, os
envolvidos em qualquer atividade agrícola –
e mais especialmente com citros, devem ter
em mente que “o preço da sanidade é a eterna vigilância”. Essa máxima se aplica à qualquer propriedade citrícola, inclusive e, principalmente, aos viveiros.
Ao se iniciar o ano de 2006, o setor foi
sacudido pela constatação de que o Cancro
Cítrico havia sido identificado dentro das
estruturas teladas de produtores de mudas,
comprovando que, mesmo sob a mais moderna tecnologia de produção deve reinar a
máxima vigilância.
Mas a amplitude da palavra vigilância
deve se estender também, ao comportamento correto daquele que vive do setor, ou
seja, o viveirista. Os focos – foram oito os
viveiros que tiveram material suspeito (cinco foram confirmados, até o fechamento
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Pela primeira vez, em 10 anos de viveiros telados, foi identificada contaminação de mudas por Cancro Cítrico.
O fato provém da desobediência às normas, mas dispara um alarme sobre a eficácia da vigilância.

DIVULGAÇÃO

Uma agenda comum, por favor!
O bom senso leva os componentes da cadeia citrícola a discutir a formação de um
Conselho para enfrentar as dificuldades. A vantagem será de todos.
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Esta tarifa antidumping, com duração
de 3 anos, atingiu diversas empresas brasileiras com taxas diferenciadas, que variam
desde 9,73% para a Citrosuco até 60,29% a
Montecitrus, passando por 19,19% à Cutrale e, por uma tarifa média de 15,4%, para
as demais exportadoras. Favor não se esquecer da fixa e incólume barreira tarifária de
US$ 418/t para o suco brasileiro que in-

ínterim, a Secretaria de Direito Econômico
(SDE) do Ministério da Justiça realizou em
fins de janeiro uma megaoperação de apreensão de documentos em indústrias processadoras de laranja (Cutrale, Citrovita,
Montecitrus, Citrosuco e Coinbra-Frutesp),
sob a alegação de formação de cartel e a
manipulação de preços por parte das indústrias frente aos citricultores. De repente, azedou-se mais a relação negocial entre
USDA/USA
agentes econômicos da citricultura,
num momento em que o estabelecimento de uma agenda comum seria a
“salvação da lavoura”, já que pode reascender a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados. Até lá, pode-se ficar
em compasso de espera, em “banhomaria” para o pior.
Todo mundo vem se defendendo contra o suco brasileiro com medo desta
hegemonia quase completa e, mesmo
diante de tal situação, nós não nos armamos ainda com nossas defesas e contra ataques.Neste momento, algo precisa ser feito e urgente.
Neste instante, questões à parte, é
preciso exercitar uma agenda comum
(componentes da cadeia, governos-estadual e federal). Para a equipe econômica do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea/USPESALQ) “essa é uma oportunidade de
se repensar os mecanismos de formação de preços utilizados, principalmente entre produtor e industria. A formação de um conselho como o Consecana
(Conselho de Produtores de Cana-deAçúcar, Açúcar e Álcool) pode ser uma
saída. Um contrato padrão com regras
Furacões assustam produtores norte-americanos
mínimas e transparentes a toda comunidade citrícola, poderia não só melhogressa nos EUA. “É muita taxa para meu
rar o processo interno de formação de pregosto”, diriam as indústrias processadoras
ço como reduzir a possibilidade de surgibrasileiras.
rem ações como a do Depto. de Comércio
A resposta do Governo Federal Brasileidos Estados Unidos acusando as processaro, que caminha na direção de eventual condoras nacionais de dumping”. Pode ser uma
testação à decisão da ITC, ainda depende da
saída.
avaliação detalhada da medida pelos técniDesta forma, o momento é para exercicos brasileiros. Estes precisam verificar se a
tar ações conciliatórias. Portanto, uma agendecisão encontra respaldo e base em regras
da comum, por favor!
compatíveis com a regulamentação antidumping. Se for encontrada alguma incompatibilidade entre a decisão dos EUA e as normas da Organização Mundial do Comercio
(OMC), a reclamação brasileira será levada à
Evaristo Marzabal Neves
OMC.
Professor Titular, ESALQ/USP
emneves@esalq.usp.br
Enquanto isso o tempo corre, e, neste
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ESALQ/USP

J

amais, como agora, a citricultura brasi
leira, em particular a paulista, em anos
recentes, encontrou situação tão favorável para consolidar sua posição hegemônica mundial, e quase total, nas exportações
de suco concentrado.
Para um órgão público norte-americano de meteorologia, as previsões para 2006
anunciam que, em termos de formação de
furacões, não será tão diferente de
2005, que bateu recorde nos últimos
anos (13 furacões, de baixa e alta intensidades), o que já assusta os citricultores e industria dos EUA.
A citricultura no Estado da Flórida
já vem apanhando, tentando se recompor, após as passagens devastadoras
dos furacões Charley (13/08), Frances
(05/09), Ivan (16/09) e Jeanne (25/09)
em 2004 e, de Wilma (24/10), em 2005.
Porém, está difícil a recomposição da
produção citrícola e seu ajustamento
a um equilíbrio da balança de oferta e
demanda doméstica por suco de laranja. Na safra 2004/05, os efeitos dos furacões reduziram a produção para
149,6 milhões de caixas e, a atual, estimada inicialmente em 190 milhões
de caixas, antes da passagem de Wilma, na última estimativa (jan. 2006),
cairia para 158 milhões de caixas. Efeitos imediatos se transferem para a produção de suco de laranja que sofreu
quedas, passando de 1,042 milhão de
toneladas na safra 2003/04 para 656
mil t na safra 2004/05 e com previsão
de 714 mil t na safra 2005/06. Esta,
bem abaixo da obtida na safra 2003/
04, vem comprometendo os estoques
de passagem e o abastecimento do
mercado americano, exigindo importações crescentes para o atendimento
doméstico e exportações comprometidas.
Diante de um quadro de desabastecimento, cautela e “barba de molho” são ingredientes usados para proteger o que ainda resta. Em 08/02, a International Trade
Comission (ITC) ratificou e aprovou a decisão do Depto. de Comércio dos EUA (agosto 2005) que aceitou a queixa movida pela
Associação dos Citricultores da Flórida de
que a indústria brasileira vem praticando
dumping (discriminação de preços) ao colocar e vender o produto brasileiro nos EUA
a um preço inferior ao seu valor de mercado, isto é, enviado à valores inferiores ao
custo de produção praticado pelas processadoras brasileiras na safra 2003/04.

MANEJO

Feromônio no manejo ecológico do Bicho-Furão
O monitoramento do Bicho-Furão com feromônio sexual, aliado ao trabalho do inspetor de pragas, permite a implementação do
manejo ecológico da praga através da priorização de inseticidas seletivos nos focos de infestação e a retirada dos frutos infestados
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ao surgimento dos frutos infestados.
O ponto alto para a inspeção desta praga utilizando-se o feromônio foi a definição
da densidade de armadilhas - um para cada
10 hectares, e a correlação entre o número
de mariposas capturadas e a perda de frutos danificados na planta. Esta pesquisa foi
realizada em um pomar de Pêra em Gavião
Peixoto, SP, entre janeiro e dezembro de
2001, aplicando-se inseticida piretróide nas
plantas sob 4 níveis de controle. Os resultados estão na Tabela 1, concluindo que o nível
de controle por monitoramento com feromônio é de 4-6 adultos/armadilha/semana, pois
a partir daí as perdas são maiores a despeito
do maior número de aplicações de inseticidas.
Desta forma a confirmação do
monitoramento com feromônio como um
método seguro para as tomadas de decisão
de manejo do bicho furão valorizou ainda
mais o trabalho do profissional da inspeção
de pragas, o qual poderá ser o responsável
pela instalação das armadilhas, a sua
avaliação semanal e a manutenção na
substituição do kit a cada 30 dias. Tão breve
seja atingido o nível de controle o manejador
poderá optar por inseticidas biológicos e
reguladores de crescimento que são mais

Bicho-Furão: sintoma de ataque em fruto

havendo a captura de insetos não estejam
sendo verificados frutos danificados,
especialmente nos meses de baixa umidade
relativa, pois segundo estas condições
desfavorecem a capacidade de postura, além
da alta mortalidade de lagartas durante a
penetração nos frutos. Finalmente, o
manejador poderá contar com a disposição
do inspetor de pragas em verificar possíveis
falhas de captura seguido de frutos
danificados no talhão e, nestes casos, poderá
estar sugerindo que seja feita a alteração do
ponto de instalação das armadilhas para a
localidade onde esta ocorrendo a migração
mais intensa. Assim, a recomendação da
Gravena Ltda é que o monitoramento com

Tabela 1. Número médio de frutos atacados pelo Bicho-Furão em cada nível de controle testado e
número médio de aplicações do inseticida piretróide.

1 Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si por Tukey, ao nível de 5% de probabilidade

Janeiro / Fevereiro / Março

feromônio sempre deve estar associado à
avaliação visual de frutos danificados que é
realizada pelo profissional da inspeção de
pragas.
Gravena Ltda.

adequados ao manejo ecológico.
O inspetor de pragas ao fazer o
caminhamento para a atividade rotineira
também poderá detectar a presença de
frutos danificados pela praga em talhões
desprovidos de armadilha e orientar o
manejador quanto ao controle quando
cerca de 10% das plantas estiverem
infestadas e complementar o manejo
promovendo a catação dos frutos na árvore
seguido do enterrio. O inspetor poderá
demarcar os focos de infestação nas
proximidades de hospedeiros alternativos e
o manejador decidir pelo controle nas
bordaduras do talhão.
Entretanto, a sobrevalorização do
inspetor de pragas será no auxílio do
manejador evitar pulverizações contra a
referida praga nos casos em que mesmo

Santin Gravena
Consultor GTACC/Gravena Ltda
gravena@gravena.com.br
Gravena Ltda.

O

s feromônios são substâncias químicas voláteis utilizadas na comunicação
entre indivíduos da mesma espécie e
utilizadas na comunicação dos insetos. O
feromônio sexual produzido pelas fêmeas é
um dos mais conhecidos e tem a finalidade
de atrair o macho para a reprodução. Por
interferir no comportamento dos insetos, o
uso deste feromônio pode ser útil para o
manejo de pragas, auxiliando na decisão da
estratégia de controle.
Atualmente encontra-se disponível para
o setor citrícola o kit Ferocitrus Furão® elaborado com o feromônio sexual da espécie
Ecdytolopha aurantiana, conhecido como
Bicho-Furão. Os investimentos com a pesquisa e síntese deste composto foram justificados pela importância deste inseto considerado uma praga-chave na citricultura, especialmente em pomares com variedades de
colheita escalonada.
Para a utilização do feromônio como
uma ferramenta segura e útil no manejo do
Bicho-Furão foram necessários estudos
quanto aos aspectos biológicos como o acasalamento da espécie que é mediado por
um feromônio sexual emitido pelas fêmeas
para a atração dos machos, sendo a proporção sexual de um macho para cada fêmea,
permitindo assim a viabilidade do monitoramento via armadilha com feromônio.
Além disso, para a instalação correta da
armadilha na planta fora detectado que a
cópula é realizada no terço superior da copa
indicando este como o de instalação. Uma
informação prática para o manejo foi de que
as fêmeas apresentam o hábito de postura
crepuscular, especialmente o entardecer e
as duas horas subseqüentes, depositando
os ovos na superfície dos frutos, preferencialmente naqueles em fase de maturação,
orientando o melhor horário para a pulverização.
A definição do período de incubação
dos ovos desta espécie, compreendido de 3
a 5 dias, após os quais eclodem as lagartas
que penetram rapidamente no fruto, indicam que ao serem detectados os adultos
nas armadilhas a aplicação de qualquer
medida de controle visando o controle das
lagartas recém eclodidas podem ser realizadas no prazo máximo de 5 dias. As lagartas
que permanecem na fase larval até 20 dias
no interior do fruto estão protegidas das
ações de controle por inseticidas e os tornam característicos pela textura rígida e seca
e a presença de excrementos visíveis no orifício de entrada, reforça a importância do
monitoramento da praga antecipadamente

Sérgio Roberto Benvenga
Consultor GTACC/Gravena Ltda
srbenvenga@gravena.com.br

HOMENAGEM

Adeus a uma pessoa exemplar
Não será fácil esquecer o dia 27 de março de 2006. Inicialmente, uma segundafeira como outra qualquer, com os compromissos inexoráveis do dia-a-dia. No início da
noite, entretanto, chega a notícia inesperada e chocante. Um acidente na rodovia GO –
080, entre os municípios goianos de Jaraguá e Goianésia, provocou a morte prematura
de um grande amigo, Kley Benedetti Leme, consultor de citros de renome nacional e
empreendedor de sucesso do agronegócio. Seu companheiro de viagem, Ilso Aldemir
Alexandre Júnior, 34, agrônomo como ele, também faleceu.

GTACC

Como explicar a morte, aos 38 anos, de alguém com as qualidades do amigo,
filho, pai, esposo, irmão, empresário e profissional exemplar? Certamente não somos
nós – simples mortais – que conseguiremos tal façanha. Somente na fé da vida eterna é
que poderemos encontrar alguma resposta.
Mas, agora, é hora de recordarmos um pouco da trajetória do Kley. Todos que
estão ligados à citricultura e ao agronegócio, certamente conhecem um pouco dessa
história. Não tenho a pretensão de contar sobre a trajetória
profissional do Kley, mas apenas de citar pequenas lembranças.
Engenheiro agrônomo, Kley Benedetti Leme tinha
na família seu principal “esteio”. Foi casado com a Marta e pai
da Júlia (9) e do Pedro (7). “Consigo administrar bem o meu
tempo, mesmo tendo que viajar quase que a semana toda.
Sempre que posso, estou com a minha família”, afirmou ele,
em recente entrevista à imprensa de Barretos, sua cidade natal
e que escolheu para morar.
Os membros do GTACC, do qual foi um dos fundadores e presidente desde sua fundação, tinham no Kley um
irmão, líder e conselheiro, que sempre primou pela unidade do
grupo, pelo respeito nas parcerias e atenção ao produtor citrícola. O Grupo se manterá unido e fraterno, afeto à sua missão
e seus valores.
Kley sempre preocupou-se com a qualidade do meio ambiente, defendia maiores incentivos aos produtores agrícolas e à
citricultura, a exemplo do que existe em outros países, que teve a oportunidade de
conhecer nas muitas viagens a trabalho: Espanha, Estados Unidos, Marrocos, Argentina, África do Sul, Uruguai, entre outros países.
Esteve com a família o quanto Deus lhe permitiu, criou empresas, parcerias,
amou seus entes e amigos; era admirado e respeitado. Contudo nunca perdeu a humildade, característica dos bons de coração. Viveu com intensidade, tinha sempre uma
palavra de otimismo a quem o procurasse e o sorriso aberto dos justos.
Kley Benedetti Leme faz falta a todos nós.
O jornal O Diário de Barretos, que o homenageou com o diploma Gente Que É
Notícia 2005, trouxe Editorial, na edição de 30 de março de 2006, em que se referiu à
morte prematura do Kley: “um profissional que semeava esperança, que cultivava soluções e colhia os frutos do trabalho, do empenho e da profunda dedicação”.
Continuava o texto, que vale a pena reproduzir: “quando a comunidade perde
jovem revelação, num acidente inesperado, numa tragédia sem par, há um vazio ampliado. A jovem vida que se foi serve então para alimentar a fé e a esperança, a confiança
na misericórdia divina, na sutileza da vida e sua importância de plenitude. São os ideais,
atitudes e exemplos que não morrem nunca. São lições para as gerações. É assim que
fica para a história o sorriso eterno de Kley Benedetti Leme”.
Que Deus acolha nosso amigo Kley como ele sempre acolheu aos amigos.
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