Índice

Décio Joaquim

ÍNDICE

Pág. 12

Citricultura internacional
Décio Joaquim

Bayer CropScience

Uma visão do Caribe:
as citriculturas do
México e de Cuba
Cuba.
Ricardo Baldassari

e x p e d i e n t e
Revista “Ciência & Prática”
Ano 6 - N.º 22
Julho/Agosto/Setembro - 2006
Órgão de informação, publicado sob a responsabilidade do Grupo Técnico de Assistência e
Consultoria em Citrus
Av. Sérgio Sessa Stamato, 64, Centro,
Bebedouro - SP,
CEP: 14.700.170
Fone: (17) 3343-1717
Conselho Editorial:
Décio Joaquim (Coordenador),
Aparecido Tadeu Pavani, Josimar Vicente Ducatti,
Leandro Aparecido Fukuda, Ramiro de Souza Lima
Neto, Roberto Aparecido Salva e Sílvio Gil Rodrigues.
Editor e Jornalista Responsável:
Luis Otávio Martins - MTB: 20.538
Impressão: Gráfica Santa Terezinha
Periodicidade: Trimestral
Distribuição: Gratuita
Tiragem: 6.000 exemplares
Foto de capa: “El colotero”, Alamo, estado de
Veracruz, México.
Crédito
Crédito: Décio Joaquim

Para receber Ciência & Prática
gratuitamente, acesse o site:

Página
Laranja

Adequação
Ambiental

Fitossanidade

Pág.5

Pág.18

Pág.21

Uma entrevista com João
Pedro Matta, diretor da
Coopercitrus

Um projeto de
recuperação de áreas
degradadas

Vários aspectos sobre o
manejo da Mancha Preta
dos Citros

Pág. 4

Editorial/Competência
Competência e capacidade

Pág. 4

Agenda

Pág. 8

Fitossanidade/Controle da Alternária em ´Murcote`

Pág.11

Irrigação/IV Simpósio do GTACC

Pág.24

Peg/GTACC e seu Planejamento Estratégico

Pág.26

Agroquímicos/A lista para uso em citros

Pág.28

arella e suas inovações
Prática/Ruy
Varella
Ruy V

www
.gtacc.com.br
www.gtacc.com.br
Julho / Agosto / Setembro Revista Ciência & Prática

3

EDITORIAL

Competência e capacidade

A

As visitas internacionais como a de México e Cuba, nos mostram a dimensão e evolução da nossa citricultura comparada com
a de outros países. Isso nos possibilita avaliar a capacidade de nossos citricultores em
suplantar dificuldades, visto que atualmente, podemos dizer, temos o maior número
de enfermidades de toda a citricultura mundial.
O Brasil surpreende o mundo. Nossa citricultura preza pela competência e capacidade em transpor barreiras, espantando a
muitos que não acreditam sermos capazes
dessa proeza.
GTACC

O respeito à lista é de suma importância
para mantermos nossos mercados no exterior e conquistar novas áreas de vendas, mostrando que temos qualidade e responsabilidade no fornecimento de suco cítrico ao
mundo, além de nos sentir desafiados a subir mais um degrau na escala da qualidade,
confirmando que o nosso citricultor é forte,
competente e responsável para atingir essa
nova meta.
Ao mesmo tempo, passamos por mais
uma florada, que consideramos a ocasião de
maior importância para o citricultor, requerendo o máximo gerenciamento das informações a fim de que se possam atingir as
metas de produtividade, mantendo a lucratividade do negócio. Deste modo, o produtor deve procurar orientação objetivando um
resultado positivo. De extrema importância
para o sucesso da produção é o controle de
doenças da florada e das fases jovens dos
frutos, paralelamente aos tratamentos nutricionais.

Décio Joaquim

citricultura passa por profundas mudanças com relação à tecnologia aplicada e
também de conceitos administrativos,
exigindo cada vez mais de nossos produtores, tanto no que concerne a aplicação de
novas práticas, como por exemplo a irrigação, como de investimentos em novos plantios.
Muitas vezes nos assustamos com todas
as solicitações que o setor coloca como carga sobre o citricultor, mas o mercado oferece cada dia mais oportunidades para os investidores da moderna citricultura brasileira.
Com isso, novas exigências surgem em relação aos agroquímicos utilizados nos pomares. Para que possamos ter uma lista aceita em
todos os países com os quais nossa citricultura
tem relações comerciais, observamos a união
de todos os elos da cadeia formando assim o
Comitê de Agroquímicos, entidade com a responsabilidade de manter a lista de produtos
liberados para uso na citricultura.

Leandro Aparecido FFukuda
ukuda
Presidente do GTACC
leandro.farm@netsite.com.br

26 e 27 - Treinamento sobre Fisiologia dos
Citros, ministrado pelo professor José Guardiola Barcena, promovido pela Citrovita. O
G TACC foi representado pelos consultores
Décio Joaquim e Sérgio Luiz Facio, Bauru,
SP.
27 - Palestra: “Adensamento e técnicas de
plantio”, ministrada pelo consultor Leandro Aparecido Fukuda, promovida pelo
Chemtura, Pirassununga, SP.

Julho
6 e 7 - IV Simpósio de Citricultura Irrigada,
promovido pelo G TACC
ACC, na EECB, Bebedouro, SP.
11 - Palestra: “Custo de produção de mudas”, ministrada pelo consultor Leandro Aparecido Fukuda, no Dia do Viveirista, Cordeirópolis, SP.
12 - Reunião técnica entre o G TACC e a Du
Pont, na sede, Bebedouro, SP.
16 a 19 - Seminário internacional sobre
Huanglongbing/Greening, promovido pelo
Fundecitrus. O grupo foi representado pelos
consultores Antonio Garcia Júnior e Décio
Joaquim, Ribeirão Preto, SP.

Junho

Agosto

Ihara

Décio Joaquim

5 a 9 – Participação do G TACC na Semana
da Citricultura, no Centro Apta Citros, Cordeirópolis, SP.
23 - Reunião técnica entre o G TACC e a
Sipcam, Bebedouro, SP.
23 - Reunião técnica entre o G TACC e o
Fundecitrus, na sede, Bebedouro, SP.
29 - Palestra: “Podridão Floral dos Citros”,
promovida pela Ihara, ministrada pelo consultor Décio Joaquim, em Paranapanema, SP.

3 - Palestra: “Fisiologia da Florada”, promovida pela Agrofito, ministrada pelo consultor Décio Joaquim, Matão, SP.
11 - Palestra: “Podridão Floral dos Citros”,
promovida pela Du Pont, ministrada pelo
consultor Décio Joaquim, Paranavaí, PR.
14 a 25 - Viagem de estudos para conhecer as citriculturas de México.
30 - Curso sobre citricultura, ministrado pelos consultores Décio Joaquim, Roberto
Aparecido Salva e Rubens Paulo Stamato
Júnior, Holambra II, SP.

Setembro

21 - Reunião técnica do GTACC com a Chemtura. Bebedouro, SP.
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1 - Reunião técnica entre o G TACC e Ihara, Bebedouro, SP.
9 - Palestra: “Perspectivas de uma nova citricultura”, ministrada pelo consultor Roberto Aparecido Salva, Piraju, SP.
22 - Reunião técnica entre o GTACC e Bayer
CropScience, sobre o projeto “Muito Mais
Citros”, Bebedouro, SP.

PÁGINA LARANJA

“O amadorismo na citricultura deve acabar!”
João Pedro Matta

Renata Campanelli

Diretor Operacional da Coopercitrus e Presidente da diretoria da Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro, SP.

1

Formado em 1957, pela Esalq-Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, o engenheiro agrônomo João Pedro Matta vivenciou o crescimento da
cultura de citros na região de Bebedouro, em São
Paulo, sendo personagem ativo de vários episódios
decisivos para o desenvolvimento da citricultura nacional ao longo dos últimos anos. Entre os títulos,
destaque-se o de "Engenheiro Agrônomo Destaque
da Citricultura", em 1990, além de "Engenheiro de
2003", na região de Bebedouro. Funcionário aposentado da Secretaria de Agricultura paulista, ocupou vários cargos na hierarquia da entidade, exercendo a função de Delegado Agrícola em Bebedouro, notabizilando-se pelo fato. Tem o seu nome ligado ao histórico da Coopercitrus. Participa de seus
desígnios desde a criação da cooperativa, como cooperado e, também, colaborando como ativo dirigente. Na condição de Diretor Operacional, João
Pedro Matta é responsável pelo Departamento de
Grãos, pelo Setor de Comunicações, além de assessorar o Departamento de Assistência Técnica da Coopercitrus. Considerado um dos maiores responsáveis pela idealização, fundação e manutenção da Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro,
João Pedro Matta faz questão de enaltecer a importância da pesquisa agrícola, incentivando a busca
por tecnologia e produtividade.

Quem continuará a ter sucesso na
citricultura ?

Não é mais admissível ter uma propriedade agrícola, sem que se tenha uma administração empresarial. Analisando o contexto globalizado, a velocidade das informações,
a disponibilidade dos recursos, chega-se à
conclusão que o amadorismo deve terminar.
A produtividade sempre foi um seguro contra preços baixos. Na citricultura não é diferente. São muitos os problemas fitossanitários, sendo muitas também, as incertezas
comerciais. Durante um certo período foram
os preços muito valorizados que reforçaram

o crescimento do setor. Agora é diferente. A
implantação de melhores patamares tecnológicos e a adoção de práticas agrícolas diferenciadas é que ditarão o rumo da citricultura. Continuarão a brilhar os produtores
mais produtivos.

2

E o crescimento do setor sucroalcooleiro ? Ele coloca em risco a
citricultura ?

Reforço meu pensamento anterior. Semelhante ao que ocorreu no passado com
outras culturas, a tecnologia é o caminho
seguro para encontrar alternativas. As possi-

bilidades de calcarear e adubar trouxeram
nova vitalidade às terras mineiras e paranaenses, tidas como inférteis há décadas passadas. E lá o café encontrou ambiente propício para sua expansão longe das terras
paulistas. Não sou indiferente aos ótimos
preços ofertados pela cana-de-açúcar, mas
descartando os extremos do negócio e considerando o valor médio pago pela tonelada
de cana, tenho consciência de que somente
a citricultura produtiva é que sustentará essa
concorrência. Evidente que houve uma diminuição da área plantada de citros nas regiões mais tradicionais de São Paulo, mas não
penso que se extinguirá. Imagino ser esse o
“empurrãozinho” que os citricultores neces-
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sitavam para repensar seus modelos produtivos. De qualquer maneira, acho que o mais
prudente, sempre, será a diversificação.

3

Sua ponderação vem da sua formação na zona rural ?

Pode ser. Na verdade, acho que o principal fator vem da família, não necessariamente
do fato de ter nascido na fazenda. Nasci no
meio de uma família simples, mas bem constituída moralmente e que vivia em perfeita
harmonia. Meu pai e minha mãe não só me
educaram para a vida, mas foram acima de
tudo exemplos de como a vida deve ser vivida: com amor, dedicação, respeito mútuo,
valorizando todas as coisas e, acima de tudo,
com solidariedade. Eu e minhas irmãs temos
muito a agradecer por essa formação.

4

Os bons exemplos educam ?

Sem dúvida. Posso dizer que meu pai
(João Matta Júnior) foi meu primeiro mestre. Sempre pregava que as pessoas não precisavam de muita coisa para viver bem. O
que realmente é importante é o fato da pessoa viver em paz com ela mesma, ocupando
sempre a mente com bons pensamentos. O
certo “é ser a favor das coisas, nunca contra”, ele dizia. Ressalto os nomes de dois
outros amigos, os quais também considero
como “meus educadores através de exemplos”: engenheiro agrônomo Paulo Ferreira
da Rosa, meu primeiro chefe, “disciplinador,
mas disciplinado”; e Walter Ribeiro Porto, que
esteve a frente da Coopercitrus por mais de
vinte anos, “um disseminador de idéias e de
otimismo”.

5

A EECB – Estação Experimental de
Citricultura de Bebedouro, foi um
sonho que se tornou realidade ?

A Estação foi sonho durante um bom
período. Desde a criação da Fupab – Fundação de Pesquisas Agroindustriais de Bebedouro, em 1978, o que se desejava era a constituição de uma unidade experimental de citros, em nossa região. A entidade era uma
parceria entre a Prefeitura de Bebedouro, a
Secretaria da Agricultura – Cati, a Coopercitrus, a Frutesp, a Unesp – campus de Jaboticabal, a Associtrus e o Fundecitrus. O sonho
transformou-se em realidade em 1982, quando a Prefeitura de Bebedouro desapropriou
uma área de terras do antigo Horto Florestal
da Fepasa e a doou à Fupab, para ser construída uma estação experimental. Desde então, a parceria entre a EECB e a Coopercitrus
só cresceu, fortalecendo o desenvolvimento
e a manutenção da Estação, atuando juntas
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na elaboração de pesquisa agrícola, promoção de eventos e diversas outras atividades
em benefício da agricultura regional.

6

A EECB tem efetivamente colaborado como centro de pesquisa e
divulgadora de tecnologia ?

A evolução e as conquistas da EECB
mostram que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológicos, importantes
meios para o crescimento sustentável, são
fortemente incrementados numa região
quando há a integração de esforços entre a
iniciativa privada e as diversas esferas públicas. De nada vale acumular conhecimentos
técnicos e científicos se não houver, do outro lado, o usuário, o produtor, a utilizá-los
na prática. Se assim não for, a pesquisa científica torna-se uma atividade de sucesso duvidoso. Para ligar esses dois extremos, a ação
conjugada entre a Estação e a Coopercitrus
têm contribuído, sobremaneira, para a divulgação de resultados obtidos.

7

Sua participação foi decisiva para
a criação da FFeira
eira de Negócios da
Coopercitrus ?

Passei a presidir o evento. A Feacoop –
Feira de Agronegócios da Coopercitrus, surgiu a partir dos encontros anuais do Dia do
Cooperativismo realizados na EECB, quando
se aproveitava o movimento de cooperados
para expor máquinas e implementos, porém,
sem a intenção de comercializá-los no local.
As exposições se tornaram grande atrativo
para o evento e assim, surgiu a idéia de se
promover uma feira estritamente comercial
voltada aos cooperados. Na verdade, a Feacoop foi idealizada por Walter Ribeiro Porto,
com o apoio do setor de máquinas e implementos, sendo que sua primeira edição, em
2000, alcançou um sucesso acima do esperado.

8

Ela é um modelo para uma
comercialização moderna de
insumos agrícolas ?

No seu primeiro ano, em 2000, um resultado de R$ 6 milhões em vendas impulsionou o progresso da Feira, surpreendeu as
21 empresas pioneiras participantes do evento e mostrou a viabilidade da realização de
um encontro profissional que congrega interesses múltiplos de comercialização, mas
que, antes de tudo, busca o respeito aos interesses cooperativistas. O objetivo da Coopercitrus, quando decidiu organizar uma feira
de agronegócios foi o de criar condições para
a efetivação, em um curto espaço de tempo,

Julho / Agosto / Setembro

de grandes volumes de negociações, envolvendo um grande número de cooperados,
fornecedores e instituições financeiras, com
toda a equipe da cooperativa agindo como
catalisador desse processo. A Feacoop deve
ser tomada como exemplo, uma vez que o
seu sucesso reside no fato de que os preços
atrativos e as condições de financiamentos
são compatíveis com as explorações agrícolas dos cooperados.

9

Quais os últimos grandes investimentos feitos pela Coopercitrus ?

Desde a sua constituição, a Coopercitrus
nunca parou de crescer, tanto em número
de cooperados, como em relação à oferta
de serviços. Constantemente tem ocorrido a
ampliação da área de ação da cooperativa,
além de uma série de investimentos em vários setores, em uma ampla grade de atividades. Recentemente inauguramos em Barretos, SP, instalações com capacidade para 60
mil t de açúcar para transbordo do produto
direto para a ferrovia. Esse serviço vai “aliviar” as estradas, facilitar o embarque no porto, barateando o frete. Em Espírito Santo do
Pinhal, SP, a Coopercitrus ampliou e melhorou as condições que mantém para beneficiamento de café. Postos de combustíveis,
entrega de óleo diesel nas propriedades, silos graneleiros, serviços de extensão rural, de
topografia e de irrigação, além de programas sociais, de preservação do meio ambiente e desenvolvimento cultural. Enfim, a
preocupação da Coopercitrus é ampla, procurando cumprir seu papel dentro do sistema cooperativo.

10

Algum outro fato que julgue necessário relatar ?

A transferência do controle acionário da
Frutesp para a Coopercitrus, em 1979. Estava iniciado e prestes a se consumar um dos
movimentos mais bonitos da história do cooperativismo brasileiro. Um grupo de produtores rurais, completamente inexperientes
em matéria de industrialização e comércio
internacional – a maioria sem se conhecer,
mas com um objetivo comum, a defesa do
fruto de seu trabalho – se uniu. A disposição
era tanta que, para garantir o sucesso do
empreendimento, hipotecaram seus bens e,
em alguns casos, suas terras. Por 14 anos
essa fábrica de suco concentrado foi operada pela cooperativa, até ser vendida em
1993. Esse fato mostra que é possível a união
dos produtores em favor de benefícios comuns, desde que haja da parte de todos uma
preocupação coletiva. Esse é o princípio cooperativista.

Julho / Agosto / Setembro Revista Ciência & Prática

7

FITOSSANIDADE

Manejo da Alternária com uso de Comet
Um relato positivo no controle da Mancha Marrom de Alternária, em 'Murcote', utilizando-se
o fungicida Comet e respeitando vários aspectos relevantes de manejo

A

lém da baixa rentabilidade, os produtores de tangerina também enfrentam os
altos custos de produção dos pomares.
Entre estes, o controle da Mancha Marrom
de Alternária, enfermidade que tem se destacado pela dificuldade no sucesso do seu
controle e pela severidade desta doença e
até mesmo pela falta de opções de produtos
eficientes na busca de resultados positivos.
Entre as variedades suscetíveis estão a ‘Dancy’, a ‘Poncã’ e o tangor ‘Murcote’, que representam algo em torno de 85% dos plantios dessa espécie. As pesquisas visando variedades resistentes continuam em pleno desenvolvimento por parte dos órgãos oficiais,
sendo que até o momento duas variedades
têm apresentado excelentes comportamentos: a ‘Thomas’ e ‘Fremont’.
Apesar da difícil aceitação por parte dos
produtores, a substituição das atuais variedades pode ser uma das alternativas viáveis
para se conviver com essa doença. O produtor ainda terá que esperar um pouco mais
até que as novas variedades resistentes estejam disponíveis comercialmente.
Quanto ao controle químico, poucos são
os trabalhos desenvolvidos até o momento,
o mesmo ocorrendo em relação ao número
de produtos com registro específico para a
moléstia. Além dos pesquisadores de órgãos
oficiais e fundações, a Basf tem se destacado entre as empresas fornecedoras do setor,
como pioneira nos trabalhos de manejo dessa
enfermidade (vide artigo do autor, publicado na edição 18 de C&P
C&P, em 2005).

QU
ADRO 1
QUADRO
1:
Esquemas de
manejos de
fungicidas em
estudo, para
controle da
Mancha
Marrom de
Alternária em
‘Murcote’.
Itápolis, SP,
2006.

pio de Itápolis,SP, no Sítio Santa Neide, de
propriedade de Egídio Perusso, num talhão
de ‘Murcote’, com 6 anos de idade. As aplicações iniciaram em 14/09/2005, ocasião em
que as plantas se encontravam com mais de
otos 1 e 2
50% de novas brotações (fotos
2), época que é considerada o ponto de partida dos
programas de manejo destinados ao controle
da Mancha Marrom, proposto neste trabalho. Gastou-se 9,5 litros de calda por pé. As
pulverizações seguiram os esquemas do
Quadro 1
1.

Fotos: Basf

Com o objetivo de confirmar o manejo já
proposto nesse artigo citado (que faz referência a um trabalho instalado no município

de Limeira,SP, na safra 2004/2005), instalouse o presente trabalho, desta vez no municí8
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As avaliações continuaram na colheita,
realizada após 13/07/06, onde foram coletados 50 frutos por parcela (200 frutos por
tratamento), sendo estes classificados em
sadios e infectados. Obteve-se o peso total
figura 2
de 200 frutas (figura
2), peso dos frutos safigura 3
dios (figura
3) e peso dos frutos infectados
figura 4
pela Mancha Marrom (figura
4). Para uma
melhor visualização das perdas totais de frutos, considerados inutilizados para comercialização, juntou-se aos resultados do número de frutos caídos, o número de frutos com
sintomas da doença na colheita, cujos dados estão ilustrados na figura 5.
Figura 1
1: Eficácia de alguns manejos no controle
da Mancha Marrom de Alternária em ´Murcote` Número de frutos caídos por pé.

No campo

Foto 1
1: Vista geral das novas brotações

(acumulado) de frutos caídos, se encontram
ilustrados na figura 1
1.

Foto 2: Um destaque das novas brotações

As avaliações iniciaram em 31/01/06 com
a contagem do número de frutos caídos por
parcela (2 plantas), repetidos 4 vezes em cada
tratamento. Somente anotou-se os frutos
que apresentavam sintomas da doença. Estas 2 plantas de cada parcela, nas 4 repetições e em todos os tratamentos foram mantidas limpas, livres de ervas daninhas, durante
todo período do ensaio, para facilitar a contagem e identificação dos frutos. Após contagem, os frutos eram retirados das parcelas. As contagens foram quinzenais, sendo
realizadas 10 avaliações. O número total

Julho / Agosto / Setembro

Figura 2: Eficácia de alguns manejos no controle
da Mancha Marrom de Alternária em ´Murcote` Peso total de 200 frutos
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Basf

Figura 3: Eficácia de alguns manejos no controle
da Mancha Marrom de Alternaria em ´Murcote` Peso de frutos sadios

Basf

FITOSSANIDADE

Figura 4: Eficácia de alguns manejos no controle
da Mancha Marrom de Alternaria em ´Murcote` Peso de frutos infectados.
Foto 4: Foto da parcela do tratamento 2

Analisando os resultados representados
nestas figuras, verifica-se que basicamente
todos tratamentos apresentaram resultados
positivos no controle da Mancha Marrom de
Alternária.
Entre esses, o tratamento 2 se destacou ,
em todos itens de avaliação, obtendo maior
peso de 200 frutos e maior peso de frutos
sadios. Os resultados obtidos por esse tratamento, ficam mais evidentes quando se analisa o número de frutos caídos por pé, principalmente se comparado ao tratamento 1
(testemunha). Também se destacaram nesse
aspecto, os tratamentos 3, 6 e 9.
Considerando número de frutos perdidos
para comercialização, todos tratamentos
sobressaem em relação à testemumha, mas

é o tratamento 2, mais uma vez, que apresenta as menores perdas de frutos, consagrando desta forma sua melhor eficiência.
Para ilustrar estes resultados, fotografou-se
foto
as áreas dos tratamentos. Tratamento 1 (foto
3 ) com grande número de frutos caidos,
mesmo após 6 dias da ultima contagem e o
foto 4
tratamento 2 (foto
4) que foi o melhor manejo.
Estes resultados vêm confirmar àqueles
C&P 18),
anteriormente obtidos pelo autor (C&P
onde esse mesmo esquema de tratamento
foi o melhor.
Para uma melhor compreensão deste, esquadro
quematizamos a seguir um modelo (quadro
2 ) que poderá servir de orientação ao produtor, lembrando que a ilustração é hipotética, uma vez que o ponto de partida desse
manejo ocorre quando as plantas do talhão
se encontrarem com mais de 50% de novas
brotações, que poderá ocorrer em épocas
diferentes dependendo das condições climáticas locais. Outro ponto importante que
devemos considerar pelos resultados desse
trabalho é o respeito quanto aos produtos
indicados e o período de aplicação entre eles,
principalmente para o Comet que sendo uma
estrobilurina requer esses cuidados.
Os outros produtos estudados neste trabalho, como Delan e Cantus, também se
mostram promissores no controle dessa doença, devendo ainda serem melhor estudados. O Comet se coloca como o produto ideal, uma vez que se destaca no controle de
muitas outras doenças dos citros.
Basf

Figura 5: Eficácia de alguns manejos no controle
da Mancha Marrom de Alternária em ´Murcote` Número total de frutos perdidos para comercialização.

Foto 3
3: Foto da parcela testemunha (tratamento1)

Mauro Picinato Cottas
Engº. Agrº. / Basf S/A - Agro
mauro.cottas@basf-sa.com.br
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IRRIGAÇÃO

Aumenta a citricultura irrigada no Brasil
Um amplo fórum de debates marca mais um evento do GTACC na área de irrigação
Décio Joaquim

balho de conscientização de todos os usuários deve ser praticado com ênfase”, é a opinião do
professor Fernando Braz Tangerino Hernandez, do campus de
Ilha Solteira, da Unesp – Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho, e um dos debatedores do evento. Que acrescenta: “sendo o Brasil detentor
de 13,7% de toda a água doce
do planeta, muitos acreditam
que somos privilegiados e acabam assumindo uma postura
perdulária no seu uso, se esquecendo que 68,5% desses recursos estão na região norte do
país, onde residem apenas 7%
Professor Tangerino preocupa-se com as questões ambientais
da população ”.
Assim, o público presente ao
cada nova edição, o Simpósio de CiIV Simpósio de Citricultura Irrigada teve acestricultura Irrigada promovido pelo
so a informações diversas que fazem com que
G TACC procura discutir assuntos pera irrigação promova toda a potencialidade
tinentes, não apenas ao uso tecnificado da
da citricultura, especialmente no estado de
água, mas também abordar temas que esSão Paulo. O G TACC disponibiliza as palestão sempre motivando naqueles que irrigam,
tras do evento através do seu site,
www.gtacc.com.br.
uma boa dose de preocupação. A manutenO evento contemplou o produtor José
ção dos sistemas, o conhecimento do funciFrancisco Santos, de Bebedouro, como Citrionamento de equipamentos, a amplitude da
cultor Irrigante do Ano, numa demonstralegislação referente ao irrigante, foram asção de reconhecimento pelo excelente mapectos abordados em Bebedouro, na Estanejo e por toda a dedicação técnica empreção Experimental de Citricultura, por ocasião
gada em seus pomares.
do quarto desses encontros, em julho últiEstima-se que a irrigação de laranjais no
mo.
Brasil seja da ordem, crescente, de 90 mil
“As questões de conservação do solo e
hectares, concentrada ao norte e noroeste
dos mananciais, o conceito de produtor de
de São Paulo. Para atender essa demanda é
água, as leis que contemplam a outorga e a
necessário aprimorar a profissionalização de
Resolução 369/2006 do Conama – Consemão-de-obra, investir na melhora tecnológilho Nacional do Meio Ambiente, afetam dica de sistemas e equipamentos e, particularretamente o uso, a oferta e a qualidade da
mente, ampliar, capacitar e oferecer às equiágua, precisam ser muito discutidos e um tra-

pes de pós-venda e de manutenção, no campo, melhores condições para desempenhar
e agilizar o trabalho requisitado.
A otimização dos sistemas de irrigação
dependerá de uma orientação correta, da capacidade de adequação e gerenciamento do
usuário, da água utilizada, do sistema de filtragem empregado, da indústria de componentes e, em especial, da pesquisa agronômica (www.agr.feis.unesp.br/irrigacao.php).
Décio Joaquim

A

José Francisco Santos, citricultor irrigante do ano

GTACC

Nesse último aspecto, vislumbra-se também, uma demanda cada vez maior para a
fertirrigação, ampliando a viabilidade da irrigação e tornando seu emprego uma necessidade da agricultura competitiva atual.

Danilo José FFanelli
anelli Luchiari
GTACC/Brasil Ambiental
danilo.luchiari@uol.com.br
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México e Cuba: citriculturas singulares
Com aspectos muito particulares, as duas citriculturas ressentem-se de produtores capitalizados,
mas continuam disputando o mercado internacional

S

Tradicionalmente confusa, por conta de um
trânsito caótico, a poluída e populosa Cidade
do México (22 milhões de habitantes na sua
região metropolitana) viveu, por mais de um
mês, um caos adicional pelos protestos contra
o resultado eleitoral para a presidência do país.
Encontramos a Cidade do México transformada em um imenso acampamento (quilômetros
de quarteirões centrais da capital paralisados),
numa manifestação organizada por simpatizantes do candidato à presidência, o centro-esquerdista Andrés Manuel López Obrador, do PRD –
Partido da Revolução Democrática, que insistiam em não aceitar a vitória de Felipe Calderón, governista do Pan – Partido da Ação Nacional.
A economia mexicana mantém-se estabilizada nos últimos cinco anos. A inflação está
em pouco mais de 3,0% ao ano e a taxa de
juros é a metade da brasileira. O México é o
sexto maior produtor mundial de petróleo. O
petróleo apresenta-se com uma participação de
39% da arrecadação total do país, evidenciando a excessiva importância do produto.
“Por outro lado”, explica Angel Villegas
Monter, professor titular do Instituto de Recursos Genéticos e Produtividade, do Colégio de
Postgraduados, instituição pública, descentralizada do governo federal, “há uma total dependência dos EUA - Estados Unidos da América, destinando para lá 80% das exportações.
Desde 1994, quando entrou em vigor o Nafta
(acordo de livre-comércio entre os três países
da América do Norte), o México vive o período
de menor turbulência social e econômica de
sua história. Com uma população perto de 105
milhões de habitantes, estima-se no país que
400 mil mexicanos emigrem para os EUA todos os anos. Com isso, a taxa de desemprego
no México diminui anualmente (3,6% em 2005,
contra 9,8% no Brasil)”, observa.
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A cadeia produtiva mexicana é dominada
por citricultores pequenos e descapitalizados,
sendo que as leis fundiárias têm limitado os
investimentos estrangeiros. O México, contudo, está estratégicamente localizado para su-

Angel Monter

Agitação no México
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Reflexos na citricultura

Fotos: Décio Joaquim

ituada entre as principais do mundo, a citricultura mexicana vem sendo citada como
“chave” por economistas do setor, que nela
vêem gargalos a serem ocupados por uma possível expansão de produção. Próximo daquele
país está Cuba, uma ilha distante, apenas, 180
km do estado norte-americano da Flórida, dotada de um solo de excelente fertilidade e que,
dentro das condições tropicais, pratica uma
citricultura singular.
Durante alguns dias do último mês de agosto, o GTACC teve a oportunidade de conhecer
várias áreas produtivas nesses dois países, travando contatos e recolhendo informações sobre a realidade atual das duas citriculturas, aqui
transcritos por Ciência & Prática
Prática.

Antonio Ferrer

prir o mercado dos EUA e do Canadá em NFC
(suco fresco, não congelado), tendo um custo
de terra e de mão-de-obra relativamente baixos.
No México, a citricultura encontra-se estabelecida em 28 estados, mas os 10 principais
respondem por 92% da área produtiva. Os principais estados produtores são: Veracruz (responsável por 38% da superfície plantada de cítricos no México), San Luís Potosí (10%), Michoacán (8%), Tamaulipas (7%), Nuevo León e
Colima (6%, cada), Tabasco (5%), Oaxaca (4%),
Yucatán (4%) e Puebla (4%).
Segundo Antonio Juan Soberón Ferrer, presidente do Conselho Estadual Citrícola, de Veracruz, maior estado produtor do país, “a citricultura assume um papel social muito importante. No México, é a terceira cultura agrícola,
movimentando por ano US$ 1,2 bilhão em
negócios. São quase 550 mil hectares plantados, abrangendo 67 mil produtores, distribuindo renda direta a mais de 100 mil funcionários e trabalho diário, durante o período de
colheita, a 13 milhões de pessoas. O país exporta, anualmente, US$ 500 milhões graças à
citricultura”, conclui.
O Conselho Estadual
(www.concitver.com) é forJosé Luiz Silva
mado pelos componentes da
cadeia citrícola do estado de
Veracruz, com a função de definir, ajustar e manter, com
rentabilidade, o modelo produtivo/comercial integrado
que melhor represente os interesses dos envolvidos. Do
Conselho faz parte 22 Associações Agrícolas Municipais,
as Associações de Viveiristas,
os processadores, a pesquisa,
os embaladores, exportadores
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e outras entidades ligadas ao setor. O Conselho Estadual responde, por sua vez, ao Conselho Citrícola Mexicano.

As espécies produzidas e os preços
A laranja é o cultivo que ocupa o primeiro
posto, tanto em relação à superfície explorada, quanto em relação ao volume produzido.
O mercado doméstico tem grande preferência
pelo consumo da laranja in natura, deixando
pouca oportunidade para que as 22 indústrias
de suco existentes ampliem suas taxas de processamento. Evidente que o preço pago pela
fruta fresca estimula sua destinação. Enquanto
o mercado paga entre 400 e 900 pesos por
tonelada de fruta, na média da última safra (R$
3,35 a R$ 7,54/caixa de 40,8 kg), a indústria
nunca ofertou por tonelada mais do que 450
pesos (R$ 3,77/caixa), incluindo subsídio fornecido pelo governo para melhorar a oferta de
fruta para moagem.
O engenheiro Mário Cruz Rodríguez, gerente de operações da IQCitrus – Internacional
Química de Cobre – unidade Citrus, processadora com 9 extratoras localizada em Álamo,
Vera Cruz, nos conta “que mesmo com um adicional, dado pelo governo, a última temporada processou 50% menos fruta do que em
2005.
Antonio Ferrer lembra “que os preços médios obtidos pelo produtor no mercado são inversamente proporcionais à oferta regional da
fruta”. Explicando melhor, “em Sinaloa, onde
a área plantada de laranjeiras é 100 vezes menor do que em Veracruz, o preço médio anual
da fruta foi de R$ 16,50/caixa de 40,8 kg, contra R$ 5,64/caixa no maior estado produtor.
A média de rendimento de produção de laranjas por hectare, também foi nitidamente afetada pelo valor da fruta. No estado de Sonora,
ao preço de R$ 9,61/caixa de 40,8 kg, a produtividade média ficou em 24 toneladas/hectare, contra 7 toneladas/ha em San Luís PotoAspecto da Citricultura de Veracruz, México

CITRICULTURA INTERNACIONAL
Manejo de pragas e inimigos naturais nas citriculturas mexicana e cubana
Pode-se afirmar que o manejo das pragas na
citricultura do México e de Cuba é muito mais simples e fácil que no Brasil, pois suas principais pragas
são:
Ácaro da Ferrugem – Phyllocoptruta oleivora,
Ácaro Branco – Polyphagotarsonemus latus, Ácaros
Tetraniquídeos (principalmente Vermelho e Mexicano), Larva Minadora dos Citros – Phyllocnistis citrella, Cochonilhas Escama Farinha de tronco (Unaspis
citri) e de folha (Pinaspis citri), Psilídeo dos Citros Diaphorina citri, Besouros de Raiz - Naupactus spp.
e Pantomorus spp., Moscas das Frutas – Ceratitis
captata e Anastrepha spp.
É importante lembrar que também verificamos
a presença do Ácaro da Leprose, porém sem a presença do vírus causador da doença, e o mesmo em
relação ao psilídeo, sem a presença da bactéria do
H.L.B.
Encontramos também a presença da Mosca
Negra dos Citros, Aleurocanthus woglumi, porém
com um controle biológico natural muito eficiente
através de fungos entomopatogênicos, pois as condições climáticas de alta temperatura e umidade
relativa do ar são favoráveis ao seu desenvolvimento. Outra praga não muito comum para nossas condições de Brasil que foi observada na citricultura me-

país. Por ter um maior custo de produção, vêm
sendo deixados de lado, inclusive pela alternância de produção que apresentam. A tangerina
‘Dancy’, ainda é a mais plantada, encontra sérios problemas em relação à presença de Mancha de Alternaria. Outra opção é o cultivo de
uma seleção de tangerina comum, chamada
‘Santa Mônica’, que lhes oferece boas oportunidades de preço fora-de-época. Veracruz
(70%) e Nuevo León (12%), são as maiores extensões de plantio.

Veracruz: o maior produtor de citros
Estivemos percorrendo algumas áreas produtivas de Veracruz, que tem uma citricultura
de pequenos produtores, porém com representatividade econômica expressiva, uma vez que
representa 12% de toda a superfície cultivada
daquele estado, congregando 40,5 mil produtores, em 205 mil hectares (5 hectares por produtor).
Dentro de Veracruz, os municípios de Álamo (46 mil hectares) e de Martínez de la Torre
(35 mil hectares), são os dois maiores produtores de cítricos. Eles representam as duas maiores zonas produtivas: a primeira, que compreende principalmente os municípios de Álamo,
Tuxpan, Tihuatlán, Castillo de Teayo e Papantla, recebe um pouco menos de chuva anualmente (entre 1000 e 1500 mm); a segunda,
com precipitação entre 1500 e 2000 mm, compõem-se particularmente pelos municípios de
Martinez de la Torre, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Misantla e Tlapacoyan. A laranja representa 73% da citricultura do estado, que, por
sua vez, é o responsável pela produção de 5%
do total da produção agrícola do país.
Em Álamo estivemos no ejido Palo Blanco.
Ao todo, no país, são mais de 27 mil ejidos.
O México conta com um território que se estende sobre 1,972 milhões de km², dos quais
52% pertencem a ejidos e comunidades, que
são formas de propriedades sociais ou coleti-

xicana foi o Caracol Rajado
que se alimenta da casca
dos galhos causando o secamento dos mesmos e facilitando a entrada de doenças fungicas.
Cabe ressaltar que encontramos os três grupos de inimigos
naturais (predadores, parasitos e doenças benéficas) agindo simultâneamente nas áreas citrícolas,
isto ocorrendo devido à pequena quantidade de
pulverizações que realizam (entre 2 a 3 aplicações/
ano), devido às condições de relevo do terreno ou
de falta de recursos financeiros por parte dos produtores. Com relação à inspeção de pragas e inimigos naturais, com uso específico de ficha de inspeção,
ela, efetivamente, não é realizada pelos produtores.

Gravena Ltda.

sí, onde os preços foram de R$ 3,95/caixa.
A produção de laranjas concentra-se em 4
estados, mencionados por ordem de produção:
Veracruz (46%), Tamaulipas (13%), San Luís
Potosí (10%) e Nuevo León (8%). A ‘Valência’ é
a variedade plantada em, praticamente, 100%
dos casos.
Alavancada pela demanda do mercado internacional, a expansão dos plantios de ‘Tahiti’
no México, impressionam. A produção, nos últimos dez anos, cresce a níveis de 25% ao ano,
sendo que em 2006 sua colheita deve fechar
em aproximadamente 540 mil toneladas da fruta.
Esse montante já representa 28% da produção total de limas e limões do país, que tradicionalmente, até 1982, era quase que exclusivamente constituída apenas pelo “limão” ‘Mexicano’ ou seja, nosso conhecido “limão” ‘Galego’.
Naquele ano os EUA impediram a importação de limão ‘Mexicano procedente do Estado
mexicano de Colima e de um município do estado de Michoacán, devido à ocorrência de uma
doença conhecida por “Bacteriose dos Citros”,
supostamente Cancro Cítrico com características distintas. O acontecimento permitiu uma
maior abertura no mercado norte-americano
para o ‘Tahiti’ que se produzia no estado de
Vera Cruz, consolidado posteriormente pela
ocorrência de uma geada em 1989 e pela passagem do furacão Andrew, em agosto de 1992,
pela Flórida, local onde se concentrava a produção de limas dos EUA.
A partir daí, respondendo a uma crescente
demanda dos mercados dos EUA, Europa e Japão, aumentou a área cultivada com ‘Tahiti’,
principalmente ao longo dos estados situados
no Golfo do México. Isso explica a crescente
área plantada de ‘Tahiti’ no México, desde então. Hoje, no México, são cultivados cerca de
45 mil hectares de lima ‘Persa’ (o Brasil possui
cerca de 30 mil hectares), localizados em: Vera
Cruz (55%), Tabasco (17%), Oaxaca (9%), Puebla (7%), Yucatán (3%) e outros.
Ao incluirmos o limão ‘Mexicano’, junto ao
‘Tahiti’, além de limões verdadeiros, e considerarmos uma área plantada de 147 mil hectares, a ordem dos estados produtores passa a
ser essa: Michoacán (25%), Colima (21%), Veracruz (18%), Oaxaca (12%), Tabasco (4%),
Yucatán (3%). Em relação aos preços pagos na
última safra, em média, considerando todos os
limões, em Michoacán, estiveram valendo US$
4,4/caixa de 27 kg. Já, em Colima valeram US$
3,77/caixa de 27 kg, e em Oaxaca, valeram US$
5,40, pelo mesmo volume. Evidente que os
preços foram influenciados pela oferta de ‘Tahiti’, além da oferta geral de fruta e da época do
ano em que foram comercializados os limões.
Os pomelos ocupam o terceiro lugar na produção nacional mexicana. Avaliações iniciais deram conta de que a safra de 2005/06 possa ter
terminado com 400 mil toneladas, produzidas
em quase 19 mil hectares. Veracruz, Tamaulipas e Nuevo León, são os principais estados
produtores.
Por fim, as tangerinas e os híbridos, que
ocupam entre 3 e 5% do total de cítricos do

José Luiz Silva
Consultor GTACC/Gravena Ltda
jlsilva@gravena.com.br

vas, resultantes da reforma agrária; 38% das
terras pertencem ao regime de propriedades
privadas, enquanto que os 10% restantes compreendem terrenos federais e outras formas de
propriedades.
No Palo Blanco, em companhia de alguns
ejidatários, pudemos acompanhar algumas práticas culturais que se realizavam nos pomares,
como pulverização e poda de limpeza.
Um dos ejidatários Gabriel Butrán, comentava a decisão dos produtores locais em ainda
usar a laranja ‘Azeda’ como seu principal porta-enxerto: “Praticamente todas as espécies cultivadas em Veracruz estão enxertadas sobre
‘Azeda’, particularmente sobre uma seleção
local chamada Cucho. É um excelente portaenxerto, tolerante à Gomose, Sorose e Exocorte (presentes em plantios mais antigos), assim
como à solos calcários”. Por sua experiência,
em função das vantagens apresentadas pelo
“Cucho” e de maus resultados obtidos com os
citranges ‘Troyer’ e ‘Carrizo’ no México, “os
produtores só trocarão o porta-enxerto quando a Tristeza estiver batendo à porta”, completa, jocoso, Butrán.
Outros problemas fitossanitários como
Mancha Graxa (Mancha Grasienta) e Estrelinha
(Tachuela), são muito presentes, assim como
outros problemas relacionados à fungos, devido à constante elevada umidade relativa do ar.
Mas os entraves não param aí. O médico e, também ejidatário, Roberto Ramirez González, explica que existem muitos níveis de produtividade, no país. “As terras dos ejidos nem sempre
são boas, falta água de qualidade, o aproveitamento dos lomeríos (cume das montanhas)
impede a mecanização e a tecnologia mais
adequada. Além disso, os preços pagos não
cobrem os custos necessários à suplantação
desses entraves”, admite.
Para Juan Licona Cruz, citricultor do município de Álamo e vice-presidente do Conselho
Estadual Citrícola, de Veracruz, “os intermediários ainda são um grave problema no siste-
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ma. Diminuem o lucro do produtor e são assunto constante nas discussões do Conselho”.
De acordo com Licona Cruz, “são diversos os
fatores que levam à existência cada vez mais
intensa dos intermediários: desorganização comercial dos produtores; concentração geográfica da produção em alguns estados e falta de
boas estradas, obrigando a intermediação para
concentrar um volume maior de fruta; concentração muito grande de produto em apenas um
lugar (Central de Abastecimento da Cidade do
México); estacionalidade acentuada dos produtos, ocasionando uma queda acentuada de
preços tanto nas regiões produtoras, quanto
nas Centrais de Abastecimento; e a falta de integração entre produtores e as agroindústrias”.

matrizes chega a U$ 5,00 cada”. Ele conta que
a Procigo vende borbulhas de seus matrizeiros
para outros viveiristas formarem suas mudas
por U$ 0,20/gema.
A Proeza, através da Imdecit, cultiva 5,3 mil
hectares de citros, ampliando seus plantios além
de Vera Cruz (onde tem 1,8 mil ha), para vários
outros estados.
Essa preocupação com a sanidade do material
vegetativo traz reflexos diretos no campo. As
produtividades dos pomares de laranja ‘Valência’ (em cavalos de ‘Swingle’ e ‘Carrizo’), com
microaspersão, oscilam entre 40 a 55 toneladas por hectare.
Danilo Luchiari, consultor do GTACC e especialista em irrigação faz a seguinte análise:
“a citricultura nesses locais é pouco tecnificada, sendo o fator climático um forte aliado para
sua subsistência. Por esse motivo, o emprego
da irrigação ainda é pouco adotado, mas observamos em alguns dos pomares mais tecnificados do México e Cuba, nas áreas irrigadas

Martínez de la Torre é o principal município produtor de lima ‘Tahiti’ do México. Além
disso, tem importância histórica. Lá, na década de 70 do século passado, foi intensificada
pela Coca-Cola a produção de ‘Tahiti’ ou limão
‘Persa’ no país. A cultura não obteve o sucesso
esperado pela empresa, que abandonou o projeto. Posteriormente, a partir de 1982, o mercado com os EUA foi aquecido, a demanda expandiu e a oferta respondeu de imediato. Primeiro, apenas na região de Martinez de la Torre e, em seguida, multiplicaram-se os pomares
de ‘Tahiti’ nas vizinhas cidades de Papantla,
Tuxpan e Cuitlahuac, no estado de Veracruz,
Huimanguillo, em Tabasco, além de Tuxtepec,
em Oaxaca.
Pelo respeito tecnológico que sempre despertou, Martínez de la Torre tornou-se o maior
centro comercial citrícola do México e o fixador nacional de preços do ‘Tahiti’. A qualidade
do limão ‘Persa’ produzido e os volumes de
produção, tanto de lima, quanto de laranjas,
fizeram do município referência internacional.
Em Paso Largo, próximo à Martinez de la Torre,
estão localizadas as instalações da Procigo –
Promotora Citrícola del Golfo. Com uma unidade de biotecnologia, sob a chefia da técnica
cubana Alba R. Rios, auxiliada pelo biólogo
Francisco Arámburo Jarillo, a Procigo está preocupada em propiciar uma base mais segura
para as mudas que produz.
Rios conta que “a empresa possui um Banco de Germoplasma (único no México) com 42
acessos (variedades), limpos de viroses (100%
de PCR) e dois matrizeiros (com as 14 variedades que mais se comercializam), que, a princípio, atendem os interesses particulares, mas que
se destinam à comercialização de boa parte do
material produzido. São dois viveiros certificados, com uma produção de 1,5 milhão de
mudas. A Procigo, junto com outras duas coligadas, a Imdecit e a Citrofrut (produtora de
sucos concentrados em 4 unidades), faz parte
da Proeza, empresa voltada para a produção e
exportação de produtos cítricos”.
“Inicialmente, nossas propriedades foram
formadas com mudas da Espanha vindas de
navio e avião, pela falta de material confiável,
livre de viroses”, conta Raimundo Hernandez,
supervisor técnico da Procigo, revela que “o custo de cada borbulha destinada à formação de
14
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José Luiz Silva

Preocupação genética

No Caribe, a maturação do pomelo é precoce

mais antigas o emprego de sistemas de irrigação via aspersão convencional e autopropelido
e nos pomares mais novos o emprego de gotejamento e micro aspersão, todos apresentando resultados de produtividades muito superiores à média, justificando seu emprego. No caso
específico da irrigação localizada observa-se a
adoção das técnicas para fertirrigação e manejo da irrigação através do balanço hídrico. Existe disponibilidade hídrica superficial nos dois
países permitindo o crescimento de suas áreas
irrigadas”.
Não muito distante, na propriedade Lomas
de Arena, do Grupo Hermanos Couturier, com
certificação dentro dos padrões EurepGap, o
engenheiro agrônomo Marco Antonio Rendon
Barrios, gerente da propriedade de 800 hectares, fala sobre os espaçamentos: “ainda usamos espaçamentos largos, apesar de dispormos
de podadeiras; temos muitas áreas de pomelos (320 ha), onde utilizamos 10 m x 5 m (para
os pomeleiros do grupo dos vermelhos) e 8 m
x 5 m (para os brancos). Nossas produtividades
estão entre 35 e 50 t/hectare. Não adensamos
porque os pomeleiros não respondem bem
quando sua área produtiva se restringe muito”, justifica. A propriedade usa 7 m x 4 m para
os 200 ha de ‘Tahiti’ (25/30 t/hectare, de produtividade) e 8 m x 5 m para os 230 hectares
de ‘Valência (40 t/hectare).
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Cuba, a ilha surpreendente
Nossa visita à citricultura cubana ocorreu
no mesmo mês em que Fidel Castro, pela primeira vez desde que subiu ao poder, há 47
anos, havia passado as atribuições de governo
ao irmão, Raúl. Submetido a uma cirurgia de
urgência no intestino, Castro foi obrigado a se
ausentar para um período de convalescença, o
que provocou o início das especulações e os
rumores sobre o início de uma transição para a
democracia em Cuba, que levaria os EUA a
abandonarem o embargo econômico à ilha.
De uma forma bem resumida, a citricultura
em Cuba tem uma história marcada por dois
momentos: a partir da revolução comunista,
em 1959, citros foi uma maneira de diversificar os negócios agrícolas da ilha, onde predominava, até então, a lavoura canavieira. A citricultura foi alavancada com a criação do Programa Nacional de Citros, em 1968, o primeiro grande momento de incentivo para a cultura. Imediatamente após, aumentaram as exportações na forma de fruta fresca para os mercados da antiga União Soviética e do Leste Europeu, incentivando a oferta e os plantios de
novos pomares.
O segundo momento marcante para a citricultura cubana ocorreu quando da descentralização estatal sofrida por vários países da
Europa Oriental, a partir de 1989, provocando
um colapso no comércio de Cuba. Entre 1990
e 91, a dissolução da União Soviética, fez com
que a citricultura passasse por uma verdadeira
devastação.
Esses acontecimentos provocaram não apenas perda de demanda, como também impediram o acesso aos principais insumos agrícolas, em especial ao óleo diesel. Na primeira
metade dos anos 90, a área de laranjeiras do
país, reduziu pela metade; a área com pomeleiros diminuiu 20%, enquanto que as exportações de cítricos frescos caíram 90%.
Evidentemente, com o término da ajuda
econômica que Cuba recebia da União Soviética os problemas de infra-estrutura atingiram o
país como um todo, fazendo com que a citricultura regredisse em área plantada.
Cuba enfrentou outro problema na retomada de mercados. Após a abertura comercial
sofrida pelos países importadores do Leste Europeu, os cubanos tiveram a concorrência da
colorida fruta do mediterrâneo que deixava para
trás a ‘Valência’ “verdolenga” da ilha. Associado aos custos de transporte que favoreciam as
laranjas da Espanha e de Israel.
A cultura de citros chegou a ocupar 115
mil hectares em 1990, produzindo 1 milhão
de toneladas (8,7 toneladas/hectare). Hoje,
Cuba possui uma área de 60 mil hectares de
plantios, com uma produção de 900 mil toneladas (a produtividade passou a 15 t/ha). Da
produção, 60% são laranjas, 30% pomelos e
10% limas. Desse total, 80% transforma-se em
suco, 5% é exportado fresco e o restante é consumido internamente, vendido à “indústria” do
turismo.
A produção de cítricos está concentrada nas
províncias de Matanzas (33%), Ciego de Ávila
(15%), Santiago de Cuba, Pinar del Rio, La Ha-

No México visitamos a principal área produtora de laranjas localizada no estado de Veracruz, que
representa mais de 45% do plantio dessa espécie.
Visitamos pomares nas regiões de Álamo de Temapache e Martinez de la Torre, que juntos representam cerca de 60% da produção estadual.
O que vimos foram pomares de pequenos produtores, invariavelmente de ‘Valência’ enxertada em
laranja ‘Azeda’, com idade avançada (cerca de 20
anos), que, segundo informações dos proprietários, produzem cerca de 35 t/ha, algo que foi difícil
de acreditar em função do espaçamento utilizado
(largo) e da carga pendente (cerca de 2 cx/planta).
Uma vez contestados, os proprietários esclareceram
que os pomares sofreram os efeitos colaterais da
passagem dos furacões pela Flórida e que nesta safra estavam com menor carga.
Sob o ponto de vista fitossanitário, tais pomares não sofrem a ação de pragas e doenças que
poderiam limitar a produção de laranjas na região:
não há Cancro Cítrico, Greening, Clorose Variegada, Leprose e tampouco Tristeza dos Citros. Nos dois
últimos casos a presença do vírus da leprose já foi
constatada na região de Chiapas, localizada no sul
do México, e para a Tristeza, o vírus já se encontra
na região e a transmissão pelos pulgões é questão
de tempo. O governo mexicano está incentivando a

bana, Camagüey, Ilha da Juventude, Cienfuegos e Holguin.
As indústrias são 6, processando 80% da
produção. Atualmente, cerca de 60% da produção é de laranjas (‘Valência’ (90%), ‘Criolla’,
‘Navel’), 30% são pomelos (‘Marsh’, ‘Ruby Red’,
‘Rio Red’ e ‘Star Ruby’), o restante é de ‘Tahiti’,
tangerinas, tangelos e tangores. Cuba é o terceiro maior produtor mundial de pomelos, depois dos EUA e de Israel.
Alternativas para produzir

Décio Joaquim

Cuba, então, permitiu o investimento estrangeiro (através de diversas formas de associações e contratos internacionais) como um

Cubanita: marca dos cítricos de Jagüey Grande

modo de estimular o retorno ao crescimento e
à produtividade. Como resultado, Israel reiniciou em 1991, um antigo projeto (de 1960),
em sociedade com o Estado (Cuba-Israel). Em
1997 essa empresa produzia um terço dos cítricos de cuba e controlava 40% da área de
plantio.
A BM Corporation, representante israelense na sociedade, tem registro no Panamá. O
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substituição dos pomares por mudas enxertadas em
porta-enxertos tolerantes ao vírus da Tristeza, oferecendo cerca de 60% do valor da muda, mas a aceitação é muito baixa porque os pomares não estão definhando a ponto de serem substituídos.
Com um baixo custo de produção, especialmente por não sofrer grande pressão do controle de pragas e doenças, a rentabilidade dos citricultores é considerada boa e está garantindo a manutenção dos
pomares atuais. Na região de Martinez de la Torre
visitamos propriedades de empresas de citros, bem
estruturadas e com nível tecnológico mais adiantado. Nelas a tecnificação é mais evidente e a presença
do consultor ou do engenheiro agrônomo é notada.
Cuba, por seu lado, tem uma citricultura com
características peculiares, específicas para o modelo
produtivo local. Sua estrutura organizacional é formada por UBPC’s (Unidade Básica de Produção Cooperativa), que representam 46% da área com citricultura no país, seguido de empresas estatais e privadas
(37 e 12%) e CPA’s (Cooperativas de Produção Agrícola). Tivemos a oportunidade de visitar a UBPC “9
de abril”, criada em fevereiro de 1994, para trabalhar em terras da Empresa Citrícola “Ceíba”, de caráter estatal, localizada no município de San Antonio
de los Baños, na província de La Habana. Ela conta
com 386 cooperados que produzem cítricos (1154
ha) e outras frutíferas (108 ha), como goiaba, manga, mamão e uva. Particularmente importante é o
cultivo de pomelos (‘Ruby Red’ e ‘Marsh’ enxertados
sobre laranja ‘Azeda’, que se encontrava com bom

projeto, numa área de 38750 hectares em Jagüey Grande, foi considerado a maior área contígua de produção cítrica do mundo. Hoje existem plantios também na Ilha da Juventude. O
investimento, de 22 milhões de dólares, tem a
marca comercial “Cubanita”.
Grandes projetos com o Chile (11 mil ha
de pomelos, na Ilha da Juventude), com a Grécia (arrendamento de 31 mil ha em Ciego de
Ávila, além do controle de uma área no centro
do país de mais 14 mil ha para plantio de cítricos e produção de óleo essencial e concentrados) e com a Grã-Bretanha, foram todos encerrados no final do século passado. Um grupo italiano ainda investe no negócio.
Como resultado desta mudança de incentivos, a produtividade de citrus e a produção
suplantou os níveis dos anos 90. Porém a infra-estrutura, as condições econômicas e as
restrições ao trânsito de dinheiro estrangeiro
no país, limitaram a prosperidade da atividade.
Em 1993, Cuba estabeleceu uma nova forma de associação produtiva – a UBPC - Unidade Básica de Produção Cooperativa (ver box
nesta matéria). Na época, o Estado, através de
grandes fazendas, controlava 90% da produção de citros. Passou a incentivar o trabalho
das UBPC’s, instituindo marketing, assistência
técnica, insumos e serviços, para ajudá-las a
impulsionar a agricultura. Assim, após entregar a produção contratada ao Estado, (na figura do Gef - Grupo Empresarial Frutícola) através de uma das grandes empresas (normalmente as responsáveis pelo uso da terra onde está
sediada a UBPC – Ceiba, no caso do “9 de
abril”), os produtores recebem 50% do valor
combinado, retendo a outra metade, à título
de reserva de contenção. Em 1999 as UBPC’s
já controlavam quase metade da citricultura
cubana.
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aspecto vegetativo, apesar de apresentar algumas
deficiências nutricionais. O cultivo das laranjeiras já
não apresenta os mesmos tratos, justificando-se o
alto empenho em produzir os pomelos: destiná-los
à exportação de frutos frescos, o que é efetuado
através da Empresa Citrícola Ceiba. O engenheiro
agrônomo responsável pela UBPC relatou que, historicamente, a produtividade média dos citros é 26
t/ha, entretanto, em virtude da seca de nove meses
a que foram submetidos, atualmente a produtividade é apenas 50% da habitual.
Avaliando parte dos pomares de Jagüey Grande, município da província de Matanzas, podemos
considerá-los normais. Como Cuba também utiliza
o porta-enxerto laranja ‘Azeda’ na grande maioria
de seus pomares e seus problemas fitossanitários se
assemelham aos do México, podemos concluir que
a atual citricultura caribenha, hoje estabilizada, tem
um futuro incerto e duração indefinida, caso não a
reestruturem com novos plantios mais apropriados
tecnologicamente ao momento atual pelo qual passa a citricultura mundial.

José Dagoberto De Negri*
Pesquisador Apta Citros
dagoberto@centrodecitricultura.br

* Viajou a convite do GTACC

De acordo com Domingo Quintero Pérez,
agrônomo da UBPC 9 de abril “os novos plantios de pomelos são feitos com espaçamento
8,0 m x 4,0 m e, de laranjas, 7,0 m x 3,0 m”. O
adensamento é uma maneira, inclusive, de se
defender dos estragos Ele lembra os estragos
causados pelo furacão Charley:, em agosto de
2004. Em 2001, o furacão Michelle já havia
provocado a perda de 80% da produção. “Em
2005 estávamos prestes a bater nosso recorde
de produção”. Cuba iria passar de 1 milhão de
toneladas, mas em 2 horas perdemos muito
dinheiro”, lamenta-se. “Atualmente os pomares ainda não se recuperaram e a baixa produção atual é reflexo dessa ocorrência”, contou o
técnico, que nos disse que normalmente faz 2
adubações ao ano (no fim do período chuvoso, em novembro, e na primavera, em março),
onde aportam basicamente nitrogênio.
Luiz Lopez Valder, presidente da “9 de abril”
é adepto da tecnologia: “Oxalá possamos continuar a produzir sem os furacões. Com a irrigação em 100% dos plantios novos, temos melhores condições de superar os meses de seca,
preparando a planta para obter mais produção. Uma expectativa que temos é a retomada
do comércio internacional. Cuba tem condições
de brigar por um espaço no mercado exportador de concentrados, além de ter a vantagem
de produzir pomelo em um mês mais cedo do
que a Flórida e dois meses mais adiantados do
que a Europa. Potencial e vontade de produzir
nós temos”, garante Valder.
GTACC

Citricultura caribenha:
uma visão crítica

Décio Joaquim

CITRICULTURA INTERNACIONAL

Décio Joaquim
Consultor GTACC
deciojoaquim@uol.com.br
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Preservar, para não faltar
Ao se engajar num projeto de adequação ambiental, a Fazenda São Pasquale, de Iperó, SP,
dá um exemplo com reflexos, inclusive sobre a qualidade e os preços dos cítricos produzidos

A

Bayer CropScience tem entre seus objetivos a conscientização do produtor e
sua família para o uso de práticas
agrícolas adequadas, principalmente com
relação à saúde do trabalhador rural e
à
proteção
do
meio
ambiente
(www.bayercropscience.com.br).
De acordo com uma citação do professor da Esalq, Ricardo Ribeiro Rodrigues, “o
aumento da preocupação social com o destino dos fragmentos florestais remanescentes é crescente, de modo que atividades de
produção sem um planejamento ambiental
adequado e que tenham como conseqüência à degradação ambiental, estão fadadas a
sanções cada vez mais restritivas, não só no
aspecto legal mas também na própria consolidação do mercado consumidor, que está
cada vez mais exigente. O paradigma da produção de alimentos com sustentabilidade
econômica, social e ambiental é o grande desafio da atualidade”, recorda o professor.
Em função do contínuo processo de substituição da cobertura florestal natural do Estado por áreas agrícolas, esforços estão sendo realizados em diferentes níveis para proteger o que ainda resta de florestas remanescentes e estabelecer uma política adequada de recuperação do muito que já foi perdido.
A preservação ou mesmo restauração de
áreas ciliares é de grande importância uma
vez que as matas ciliares são estratégicas
como possíveis corredores ecológicos, já que
se recuperadas as matas ao longo de todos
os cursos d’água, muito provavelmente a
grande maioria dos fragmentos florestais
estarão interligados.
O primeiro projeto prático, intitulado
“Projeto Águas - SP” dentro do conceito de
agricultura sustentável, foi desenvolvido através de uma parceria entre a Bayer CropScience e a Esalq - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São
Paulo, em Piracicaba.
O “Projeto Águas” tem como objetivo
principal colaborar na orientação aos agricultores quanto a preservação dos corpos
d’água existentes em suas propriedades.
Essa orientação visa recuperar áreas degradadas, através do plantio de espécies nativas e frutíferas, e também conservar as áreas
de preservação permanente, conforme consta da legislação brasileira, contribuindo assim para uma Agricultura Sustentável.
Buscou-se uma fazenda de um cliente citricultor no estado de São Paulo (Fazenda São
Pasquale, localizada no município de Iperó),
na qual foi realizada como projeto-piloto a
adequação ambiental de uma área em que
18
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a água (nascente) estava em fase de desaparecimento e em conseqüência disso comprometendo os demais reservatórios desta propriedade agrícola.
A Bayer CropScience também já implementou um segundo projeto prático no Rio
Grande do Sul, buscando a recuperação via
reflorestamento da mata ciliar nas margens
e encostas do Rio Pardinho, em propriedade
agrícola localizada no município de Santa

priedade agrícola.
Desenrolar do projeto pioneiro
A Fazenda São Pasquale foi indicada pela
Bayer CropScience Ltda para sediar a primeira etapa do Projeto Águas-SP, que consistiu
na recuperação e adequação ambiental de
uma área-piloto.
Na primeira etapa desta adequação amMarcelo Vascondelos

Visão de uma parte da área preservada, mostrando o crescimento inicial das plantas do projeto

Cruz do Sul, onde, após o levantamento florestal visando a identificação das espécies de
plantas presentes no entorno, foi realizada
uma limpeza em decorrência do acúmulo de
entulhos depositados na encosta do rio e o
plantio de 1.500 mudas de espécies nativas.
A implantação deste projeto está proporcionando um maior nível de proteção nesta
faixa da encosta do Rio Pardinho e espera-se
com isto que os demais produtores da região possam se sentir motivados a adotá-lo
e assim ajudar na recuperação da bacia hidrográfica deste rio.
Um terceiro projeto prático foi implementado em 2005 na Fazenda França, localizada no município de Itaberaí,GO, em parceria
com a UFG – Universidade Federal de Goiás.
Este projeto foi intitulado “Projeto Águas GO”.
Foram plantadas aproximadamente
19.000 mudas de espécies nativas, em áreas
de preservação permanente, próximas a nascentes de demais corpos d’águas desta pro-
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biental, assim como deve ocorrer em todos
projetos desta natureza, realizou-se o levantamento florestal, ou seja, foi feita a identificação das espécies de plantas presentes no
local, foram determinadas as distâncias mínimas entre as margens da lagoa e o início
do cultivo e definiu-se a solução mais adequada para a recuperação da área em questão.
O planejamento adequado permite que
ocorra a perpetuação da floresta, isto é, que
após o manejo inicial, ela seja auto-suficiente no seu desenvolvimento, processo no qual
algumas plantas mais velhas vão morrendo
e outras novas vão nascendo, numa substituição natural ao longo do tempo.
Para tanto, a fazenda no município de
Iperó, SP, foi percorrida pela equipe técnica
do projeto em 2001, delimitando e avaliando os fragmentos florestais remanescentes,
as áreas de preservação permanente e as de
interesse ambiental (corredores ecológicos,
áreas de baixa aptidão agrícola, etc.) inseri-
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dos nos 650 ha da propriedade.
Com base neste trabalho foi selecionada
a área para implantação do projeto e definidas as metodologias de restauração.
Os objetivos eram: descrever as ações de restauração propostas e realizadas; diagnosticar o estado atual da área onde foi implantado o projeto de restauração na Fazenda
São Pasquale, avaliando-se as diferentes
metodologias usadas; definir as medidas de
manutenção; e definir as ações complementares de restauração.
Para selecionar a área-piloto optou-se por
priorizar uma APP - Área de Preservação Permanente, próxima à sede da Fazenda São
Pasquale, de nascente, de fácil acesso para
visitantes e de forte caráter didático, pois
apresenta duas situações ambientais. Todas
as etapas realizadas foram registradas em
vídeo.
Foram retiradas algumas plantas cítricas,
que se encontravam em local inadequado e
em desacordo com o Código Florestal, que
exige que se respeitem determinadas distâncias mínimas ao redor de qualquer fonte
d’água, seja natural ou artificial.
Os corpos d’água que usualmente existem numa propriedade rural são nascentes,
córregos, rios, lagos, represas e açudes. Para
preservar esses mananciais, é necessária a
adoção de práticas adequadas de conservação do solo e manejo da área cultivada e,
não menos importante, de conservação da
vegetação do entorno desses mananciais.
Geralmente, essa vegetação é uma floresta que está distribuída na forma de pestanas ao longo de um curso d’água, sendo
comumente conhecida como floresta ciliar
ou, nas áreas de cerrado, como floresta de
galeria. No entanto, no lugar das árvores que
compõem uma floresta, muitas vezes podese encontrar um campo úmido, que é uma
vegetação nativa composta por ervas e arbustos.
A vegetação nativa presente no entorno
dos corpos d’água funciona como reguladora
do fluxo de água, dos sedimentos e nutrientes entre os terrenos mais altos da bacia hidrográfica e o ecossistema aquático, desem-

penhando o papel de filtro entre as partes
utilizadas pelo homem para a agricultura e a
rede de drenagem.
Nas áreas florestais, as copas das árvores
interceptam e absorvem a radiação solar, contribuindo para a estabilidade térmica dos
cursos d’água.
Devido à sua importância na manutenção dos cursos d’água, e o seu papel como
habitat para a fauna silvestre, é necessária e
obrigatória por lei a conservação ou a revegetação dos campos e florestas nas margens
dos cursos d’água.
Em março de 2002 iniciou-se a restauração dos 2,2 ha de áreas com pomar e áreas
abandonadas na cabeceira de uma nascente
da Fazenda, sendo: 1,0 ha de pomar em APP
e 1,2 ha de APP abandonada com capim.
Foram introduzidas 3.000 mudas durante os meses de março e abril de 2002 e 1.000
mudas em outubro de 2002. Entre 2004 e
2005 foram plantadas mais 3.700 mudas,
perfazendo um total de 7.700 mudas de diversas espécies nativas regionais.
Manejo da área-piloto
• Áreas abandonadas
Nas áreas abandonadas realizou-se uma
gradagem leve para indução da regeneração
natural e também já preparando o solo para
o plantio integral de mudas em linhas de 3 x
2 m. Após um mês e meio a regeneração
natural foi considerada insatisfatória, provavelmente devido ao uso prolongado de herbicidas, inviabilizando o banco de sementes
do solo. Então foi feita a sulcagem do solo e
o plantio de mudas nativas. O plantio foi feito manualmente, por funcionários da própria fazenda e supervisionado pela equipe
do LERF – Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, da Esalq.
• Áreas de cultivo de laranja
Nas áreas de pomar em APP foi concluída a primeira etapa, de plantio de mudas
nas linhas, entre os pés de laranja, em espaçamento de 7 x 2 m, para substituição gradual do pomar pela floresta nativa. Alguns

pés de laranja que estavam doentes foram
arrancados.
O preparo das áreas de pomar foi baseado em cultivo mínimo e consistiu de abertura de covas com enxadão, no espaçamento
de 2 metros, alinhadas com as linhas do pomar e deslocados cerca de 0,5 m destas, para
propiciar maior incidência luminosa sobre as
mudas nativas.
A segunda etapa de restauração das áreas com pés de laranja consiste no adensamento do plantio inicial, realizando-se o
plantio de espécies nativas nas entrelinhas
do pomar. Após 2 anos do primeiro plantio
faz-se indução da regeneração natural e, caso
a regeneração natural não seja significativa,
mudas do grupo de preenchimento serão
plantadas no meio do carreador, propiciando sombreamento mais rápido da área.
Avaliação das atividades
No momento do plantio, as mudas apresentavam portes médios de 40 cm, tendo
sido plantadas na estação chuvosa ou irrigadas a cada dois dias durante 1,5 mês. O pegamento das mudas foi excelente, verificando-se mortalidade inferior a 3% nos dois primeiros meses.
Foi realizada uma capina manual de coroamento no plantio, com raio de 70 cm ao
redor de cada muda. Após 2 meses, o porte
das mudas já estava em torno de 80 cm, verificando-se também uma intensa produção
de folhas e ramos. O crescimento das mudas continuou rápido e, em geral, resistindo
bem à seca, quando a mortalidade não passou de 5%.
Em dezembro de 2004 o plantio se encontrava já bem desenvolvido, com árvores
atingindo até 6,0 metros de altura e média
em torno de 3,0 m. Em algumas áreas as
árvores já sombreiam quase totalmente o
solo e frutificam, principalmente nos locais
onde foram realizados os plantios integrais.
A maior parte das falhas ficou nas porções
mais baixas do relevo, que ficam encharcadas durante uma parte do ano, e também
nos taludes ao redor da represa, que apre-
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Condução complementar das áreas em
processo de restauração
Na maior parte da área, que corresponde aos locais onde se fez o plantio integral
de mudas em espaçamento 3 x 2 m, foi definida uma efetiva manutenção periódica da
área (bimensal ou até mais freqüente no verão), com coroamento das mudas (60-80 cm
de diâmetro) e controle de competidores nas
entrelinhas, principalmente as gramíneas invasoras (colonião, braquiária etc.), associados com a condução da regeneração natural, que são os indivíduos nativos que vem
aparecendo naturalmente no local e que
devem ser alvo também do coroamento e
limpeza, independente do número de regenerantes e da espécie. Tanto o controle de
competidores como o coroamento das mudas pode ser feito de forma manual ou com
herbicida.
Essas áreas receberam um plantio de
adensamento de espécies nativas, prevalecendo espécies de preenchimento, que são
espécies iniciais da sucessão que apresentam
rápido crescimento e boa cobertura, no número aproximado de 20 espécies, com al20
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também aquelas já plantadas inicialmente,
além das regenerantes naturalmente na área,
devem ser coroadas com herbicida ou de forma manual com regularidade bimensal ou
até menor no verão e também adubadas regularmente, com adubação de cobertura, na
proporção de três adubações anuais, usando adubos de composição N-P-K de 5-20-5
ou próxima. Recomenda-se também roçar as
entrelinhas a cada três meses, de forma manual ou mecanizada, até que o sombreamento da área controle o vigor das gramíneas
invasoras, o que pode demorar até 2 anos,
se a área for devidamente conduzida ou mais.
Outra ação que acelera o desenvolvimento
da regeneração natural é a adubação das
plântulas. Dessa forma, fica claro que a regeneração deve ser tratada como se fosse
uma muda plantada, mas com custo bem

guns indivíduos de espécies de diversidade,
que são espécies dos vários grupos ecológicos, mas sem aquelas características. Esse
adensamento se fez necessário nos trechos
onde, por falta de manutenção inicial das
mudas (controle de competidores) e/ou por
problemas de afloramento de subsolo nos
cortes aterros (solo compactado de baixa
fertilidade), houve algumas mortalidades de
mudas. A escolha das espécies para o plantio de adensamento deveu-se às questões de
adaptabilidade dessas espécies às características do local ou preparo adequado do solo,
no momento do plantio.
Nas áreas de pomar em APP, onde mudas foram plantadas sob os pés de laranja,
realizou-se a complementação do plantio
inicial, plantando espécies de preenchimento e de diversidade nas entrelinhas do po-

Ao todo foram utilizadas nesta segunda fase de implantação do projeto 3.700 mudas (Tabela 1).

mar, que somadas às já plantadas anteriormente totalizou aproximadamente 80 espécies, que é o número mínimo recomendado
para projetos de restauração no estado de
São Paulo, conforme definido na Resolução
47 da Secretaria de Meio Ambiente, como
previsto no projeto original.
Realizou-se o sulcamento da entrelinha
do pomar com trator, um sulco em cada entrelinha, onde foram introduzidas as mudas
de nativas, no espaçamento de 2 m umas
das outras. Nesse ato fez-se uma adubação
de plantio dessas mudas, usando 100g/muda
de N-P-K, na composição de 4-14-8 ou próxima.
Apesar das mudas de nativas estarem
muito bem desenvolvidas nessa área, o plantio de adensamento se fez necessário pelo
fato da densidade inicial de plantio ter sido
baixa, em função de terem sido preservados
os pés de laranja do local, por determinação
do proprietário e não ter sido permitido o
plantio de nativas nas entre linhas do pomar, que impediriam no início a manutenção desse pomar. Este adensamento também
contribuirá para a perpetuação futura da
área.
Nas áreas mais úmidas, onde o solo fica
temporariamente encharcado, e que apresentam mato-competição excessiva, realizouse o plantio de mudas em morrotes, com espaçamento de 3 x 2 m, com abertura manual de covas e adubação conforme descrita
acima. Novamente a escolha das espécies
para o plantio de adensamento nessas áreas
deveu-se às questões de adaptabilidade dessas espécies às características locais de encharcamento do solo.
Todas as mudas plantadas por último e
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inferior, já que não foi necessário produzir a
muda e realizar o plantio.
Resultados práticos
As mudas de espécies nativas e frutíferas se encontram em pleno desenvolvimento vegetativo, comprovando que as espécies
selecionadas com bastante critério são apropriadas para a recuperação do local. As práticas agrícolas que estavam sendo realizadas
de forma inadequada foram substituídas e
bosques estão se formando para a recuperação das águas naqueles locais. A biodiversidade do local também já vem apresentando enormes ganhos, visto que várias espécies de aves já estão freqüentando o local.
Foram disponibilizados cerca de 10
mil “Manuais de Orientação” e 1,5 mil fitas
de vídeo com imagens e informações sobre
o desenvolvimento do projeto prático de SP.
A divulgação através da Bayer CropScience
em todo país, tem trazido ótimos resultados.
Após a veiculação sobre os projetos em revistas e na mídia, em geral, agricultores de
diversas regiões do Brasil entraram em contato com a empresa, buscando informações
complementares para iniciar a implantação
de projetos similares em suas respectivas propriedades rurais.
Bayer CropScience

senta um solo decapiado por ação antrópica, com exposição dos mais profundos, de
baixa fertilidade e compactados.
Em alguns pontos da área de plantio integral, a falta de manutenção da área, com
controle de competidores (gramíneas agressivas), definiu uma mato-competição muito
excessiva, prejudicando o desenvolvimento
da muda e ainda aumentando a porcentagem de mortalidade dessas mudas.
É interessante notar que a vegetação remanescente na área também se desenvolveu
bastante, representando uma fonte de propágulos para a área em restauração e também como ponto de atração da fauna.
A produção de frutos pelas mudas plantadas já está contribuindo para o desencadeamento do processo sucessional, atraindo a fauna que trás no regorjito e nas fezes
sementes de espécies coletadas em fragmentos da região, que vão germinar, produzir
plântulas e indivíduos jovens, substituindo as
mudas plantadas, no momento de sua senescência daqui 10 ou 15 anos, e garantindo assim a perpetuação futura dessas áreas
restauradas. Esse processo precisa ser ampliado para todos os trechos restaurados,
através de plantio de poleiros naturais, colocação de artificiais (bambu ou outro) e manutenção adequada da área e à produção
de plântulas de suas próprias sementes.
O sucesso das intervenções na área é reflexo dos critérios observados na seleção de
espécies, dos cuidados no plantio, da qualidade das mudas, da fertilidade do solo e,
principalmente, do envolvimento do pessoal
da fazenda, que pegou o projeto para si
como uma forma de atuar sobre a produção
local de água e conservação das espécies
nativas na fazenda.

Marcelo S. V
asconcelos
Vasconcelos
Coordenador de Stewardship
marcelo.vasconcelos@
bayercropscience.com
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Mancha Preta: uma realidade na citricultura

O

mundo globalizado, competitivo e ultra-seletivo nos faz conviver com uma
atmosfera saturada de novos desafios
e rivalidades constantes. Dentro desta realidade, devemos admitir que o setor agroindustrial brasileiro se faz merecedor de expressivo destaque, visto estar consolidando sua
representativa participação no mercado nacional e internacional. Neste cenário está inserida a dinâmica citricultura paulista, que é
a maior citricultura do mundo, tanto no segmento de produção de frutos como também
no setor industrial de produção de suco concentrado e demais subprodutos.
Entretanto, problemas fitossanitários estão se tornando fatores de grande preocupação por elevarem o risco da atividade, comprometendo toda a cadeia produtiva. Seguramente uma das doenças que estão inseridas nesta lista de ‘novos problemas’ é a MPC
- Mancha Preta dos Cítricos ou Pinta Preta
dos Cítricos, causada pelo fungo Guignardia
citricarpa.
No estado de São Paulo esta doença já
ocorre, com níveis comprometedores de severidade, em mais de 72 municípios produtores, causando danos da ordem de até 80%,
onde controles químicos não são praticados
adequadamente. Todavia, levando-se em
consideração os conhecimentos científicos
disponíveis no momento, estima-se que nos
próximos anos não existirão áreas produtoras de citros no estado isentas desta doença
e que as variações de severidade entre estas
áreas até poderão existir, embora sem grandes discrepâncias a ponto de eximirem-se do
uso de fungicidas.
A MPC é uma doença quase que exclusiva de frutos e não provoca o apodrecimento
dos mesmos, mas é responsável pela sua
depreciação comercial para o mercado de
frutas in natura, visto a extensão das lesões
na casca. Para os paises da Comunidade Européia e para os Estados Unidos ela é considerada uma doença quarentenária, causando elevada restrição às exportações dos frutos in natura, seja devido a dificuldade de
habilitação de pomares livres da doença, seja
devido aos elevados custos para monitoramento e controle da qualidade fitossanitária
requerida.
Quando analisamos o segmento de produção de frutos para a indústria, deve-se ressaltar que frutos com lesões não perdem
qualidade tecnológica. Ao contrário, podem

Ricardo Baldassari

Apesar de não provocar o apodrecimento dos frutos a MPC - Mancha Preta dos Citros, provoca queda dos
mesmos e redução na colheita, depreciando a comercialização da produção

Além da depreciação comercial, a Mancha Preta derruba os frutos atingidos

apresentar teores mais elevados de sólidos
solúveis. Sem dúvida o grande complicador
é a queda prematura de frutos, que acarreta
dificuldades no gerenciamento de colheitas,
elevação do custo de produção e diminuição da produtividade em decorrência do
menor peso dos frutos caídos.
Suscetibilidade
Todas as espécies de citros produzidas comercialmente são suscetíveis à doença e,
dente elas, as variedades tardias geralmente
são afetadas com maior severidade, embora
as variedades precoces possam também ser
severamente afetadas. Além das laranjas
doces, a MPC é importante para os limões,
tangerinas, tangores, tangelos, limas doces
e pomelos.
Existem cinco tipos de sintomas de MPC,
designados de mancha preta ou mancha
dura, falsa melanose, mancha sardenta,
mancha virulenta e mancha trincada. Destes, os grandes responsáveis pela queda de
frutos são os sintomas tipo mancha dura,
mancha sardenta e mancha virulenta. O sintoma denominado mancha trincada foi descrito apenas no Brasil e está associado à ocor-

rência do Ácaro da Falsa Ferrugem (Phyllocoptruta oleivora).
A MPC é uma doença fúngica com algumas particularidades que a diferencia das
demais doenças fúngicas que estávamos
acostumados a conviver, tornando seu controle mais complexo e oneroso.
Primeiramente, porque os frutos são infectados ainda jovens, cujo período de suscetibilidade, nas condições do Brasil, se estende até aproximadamente 24 semanas
após a queda das pétalas. Portanto, o período de suscetibilidade é demasiadamente extenso, o que exige grande número de pulverizações com fungicidas para proporcionar
uma proteção eficiente.
Outro aspecto é que os frutos infectados
permanecem assintomáticos durante grande parte do seu crescimento e a máxima expressão dos sintomas se dá por ocasião de
sua maturação. Embora lesões do tipo ‘falsa
melanose’, acarretadas por pesada deposição de conídios, pode, às vezes, aparecer
precocemente. Portanto, em pomares infectados, nem sempre a ausência de sintomas
caracteriza a existência de frutos sadios.
Outra particularidade está relacionada
com as estruturas infectivas do fungo. Exis-
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conhecidos e que, portanto, apresentam-se
mais seguros. Devemos também ressaltar que
é possível, muito importante e economicamente imprescindível preconizar o controle
da MPC conjuntamente ao controle de outras doenças fúngicas dos citros, principalmente Verrugose, Melanose e Queda Prematura de Frutos. Particularmente para o caso
das tangerinas, a Mancha de Alternária também deve ser contemplada neste contexto.
Ainda no âmbito do controle químico da
MPC, um aspecto importante e desafiador
para a citricultura diz respeito à preocupação de se resguardar os fungicidas sistêmicos e mesostêmicos quanto ao risco de resistência, garantindo assim sua eficiência por
muitos anos. Como estratégia de preservação da eficiência destes grupos químicos,
estes devem ser usados de forma alternada
e não em seqüência e, além disso, deve-se
adicionar a calda um fungicida de contato,
normalmente um ditiocarbamato.
Muitas vezes a adição de um fungicida
de contato junto a um sistêmico ou mesostêmico, em um mesmo tanque, apresenta um
aumento significativo de custo. Assim, existe impulsivamente até, uma relativa repulsa
para a adoção de tal prática. Todavia, tecnicamente esta é a alternativa mais plausível
para que tenhamos assegurada a possibilidade de utilização destes grupos químicos,
que são muito eficientes no controle da MPC,
por muito tempo.
Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos
dentro do estado de São Paulo nestes 14 anos
de convivência com a MPC são extremamente relevantes quando equiparados à existência secular desta doença em outros países
como Austrália e África do Sul. Neste propósito, estes mesmos pesquisadores estão empenhados em melhorar os conhecimentos
para proporcionar alternativas de controle
mais viáveis, todavia devemos nos ater ao que
temos, efetivamente, no momento.
Assim, neste cenário competitivo, dinâmico e desafiador da citricultura contemporânea, inserida em um mundo reduzido pela
globalização e que, por conseqüência, vem
tornando os problemas de toda ordem mais
igualitários, talvez a maneira mais coerente
de se continuar mantendo a tão desejada sustentabilidade de todo sistema agroindustrial
citrícola esteja consubstanciada em atitudes
e posturas de irrestrita consciência coletiva.

tem duas formas de G. citricarpa infectar os
tecidos das plantas cítricas. Uma delas é por
meio de estruturas chamadas conídios ou picnidiósporos, que são produzidos em tecidos
verdes e sintomáticos como folhas, frutos,
pecíolos e pedúnculo, bem como em ramos
secos e folhas em fase inicial de decomposição. A disseminação destes conídios é feita
especificamente por meio de água. Outra
maneira de infecção é por meio de ascósporos, que são produzidos exclusivamente em
folhas caídas, quando estas estão em processo de decomposição, sendo os ascósporos disseminados pelo ar. Temperaturas superiores a 18ºC e a alternância do molhamento e secagem das folhas em decomposição, condições que ocorrem na primavera e
verão, são os fatores que estimulam a formação e liberação dos ascósporos. Como
estas condições climáticas coincidem com o
período em que os frutos estão nos estádios
de maior suscetibilidade, e considerando que
o período de suscetibilidade do fruto se estende por 24 semanas após a queda de pétala, depreende-se que para se obter um
controle satisfatório deve-se promover uma
proteção com fungicidas durante todo este
período.
Estratégias de controle
Como esta doença apresenta uma severidade elevada em áreas endêmicas, todas
as estratégias de controle deverão sempre ser
adotadas, todavia, a utilização de fungicidas,
hoje, é condição imprescindível para se ob22
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ter uma produção economicamente viável.
Este controle com fungicidas baseia-se, essencialmente, em aplicações preventivas de
fungicidas protetores (cúpricos ou ditiocarbamatos), ou de forma combinada, empregando-se fungicidas de ação curativa e protetora, baseado na mistura de sistêmicos
(benzimidazóis) ou mesostêmicos (estrobilurinas) e protetores, associados a óleo mineral ou vegetal.
O programa de controle a ser adotado
para a MPC deve ser definido em função da
qualidade fitossanitaria dos frutos a serem
obtidos. Portanto, para exportação as medidas deverão ser mais rigorosas; para o mercado de frutos in natura os cuidados são mais
flexíveis e para o caso de frutos para indústria o controle deve apresentar um nível de
racionalidade que evite a queda de frutos infectados, mas a presença de certos limites
da doença é aceitável. Os melhores resultados de controle têm sido obtidos mediante
o uso de fungicidas sistêmicos ou mesostêmicos, associados a fungicidas protetores e
óleo mineral ou vegetal, entretanto, o uso
indiscriminado, sem os cuidados necessários poderá contribuir para o aparecimento ou
seleção de estirpe do fungo resistentes aos
fungicidas, como verificado na África do Sul.
Não é o propósito deste artigo tratar do assunto controle químico da MPC em todas as
suas nuances, mesmo porque as variáveis
envolvidas são inúmeras, exigindo-se adequações caso a caso. Mas, cabe alertar que
não existe uma regra fixa para tal. Existem
sim alguns caminhos que já são tecnicamente
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Detalhe das lesões, podendo-se ver as estruturas produtoras de esporos no centro das mesmas

Ricardo Braga Baldassari
Engº. Agrº. / Consultor
ricardo.baldassari@terra.com.br

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GTACC estrutura seu Planejamento Estratégico
Na medida em que possui sólidos alicerces, uma empresa ou grupo de sucesso deve ter um planejamento estratégico que
permita uma visão do futuro, agregando valores aos produtos ou serviços fornecidos aos clientes nos mercados onde atua.

É

cada vez maior o número de empresas
que, diante da complexidade do cenário empresarial e de tantas turbulências
e incertezas, precisam de ferramentas e técnicas que as auxiliem no processo gerencial.
O PE - Planejamento Estratégico, é uma dessas ferramentas; a mais importante, pois sintetiza informações e objetivos, colaborando
para a consolidação de uma marca e, ao contrário do que alguns pensam, esta ferramenta
também contempla as características das
pequenas e médias empresas.
Mas, por que planejar? Esta resposta,
apesar de evidente para alguns, ainda é dúvida para muitos, mas o fato é que se não
planejarmos, se não soubermos para onde
ir, não iremos a lugar algum, fatalmente seremos dragados e jogados para fora do mercado.
O PE procura responder a questões básicas como “por que a organização existe?”,
“o que e como ela faz?” e “onde ela quer
chegar?”, que formam os Pilares Estratégicos sobre os quais opera toda empresa, gerando a materialização de seus princípios,
conceitos e objetivos em corpo único, transparente a todos os colaboradores, internos
e externos.
Existem diversas fórmulas para desenvolver um PE, cada administrador ou consultor
tem a sua, mas todas seguem sempre uma
mesma linha mestra, partindo das definições
táticas para as operacionais, definindo os
Pilares Estratégicos e o mercado foco de
atuação da empresa, criando uma estratégia de ida a este mercado, analisando o ambiente interno e o externo em que a empresa esta inserida e, por fim e não menos importante, direcionam as ações operacionais
que devem ser tomadas na busca por alcançar os objetivos e as expectativas identificadas.
O tipo de análise de ambiente mais utilizado é a matriz Swot (sigla em inglês para as
palavras strong point, weak point, opportunity e threat) onde de uma só vez e em uma
só planilha conseguimos visualizar oportunidades e ameaças externas à empresa e aos
pontos fortes e fracos da mesma. A análise
destes dados deverá gerar ações que potencializem os pontos fortes, neutralize os pontos fracos, abrace as oportunidades vislumbradas, seja com as competências existentes
ou mesmo através do desenvolvimento de
novas competências, e proporcione proteção
das ameaças de mercado.
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A importância dos valores
Durante o desenvolvimento do PE a empresa terá oportunidade de identificar seus
temas prioritários, ou seja, os principais as-

A proposta de valores da uma empresa é
um conjunto de definições que buscam evidenciar ao mercado os diferenciais competitivos da mesma, ou seja, são as definições
dos benefícios, dos valores agregados aos
seus produtos ou serviços
que a fazem superior em
relação a seus concorrentes. É fundamental saber
que na ausência de uma
proposta de valor convincente, o preço deter
deter-minará o valor
valor, por isso
cada empresa deve sempre priorizar o desenvolvimento de valores que
diferenciem seus produtos e serviços no mercado onde atua, prezando
qualidade e agregando
valor aos seus clientes.
Todo PE deve passar por
revisões freqüentes, sendo flexível para acompanhar as mudanças às quais a empresa é submetida, seja internamente ou mudanças externas, como variações de mercados, legislação, inflação, juros ou qualquer outra que
independa de suas ações mas influam em
seus objetivos e forma de atuação, permitindo que estas empresas beneficiem-se de todas as novas oportunidades.
Após desenvolver o PE, a empresa deve
pensar no acompanhamento da realização
de seus objetivos, gerando planos de ações,
traçando metas ou indicadores de performance e medindo-as constantemente para

suntos que a empresa não deve nunca se
esquecer na busca pelos seus objetivos utilizando seus conceitos e seus valores. Estes
temas prioritários devem ser acompanhados
frequentemente pelo administrador, pois garantem que a empresa estará cumprindo com
seus objetivos e prezando pelos seus princípios e valores essenciais
essenciais.
O PE também é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento do marketing
empresarial, pois colabora para a consolidação da imagem, compreendendo desde a
avaliação do mercado e da concorrência,
passando pelo diagnóstico
do posicionamento da marca até a definição de estratégias que combinem diferentes meios de comunicação interna e externa. Com
a materialização dos conceitos empresariais, o PE facilita estabelecer uma comunicação integrada, que dê
consistência e potencialize a
mensagem em todos os
pontos de contato com o
mercado, ação fundamental
para consolidação de uma
marca, por isso é ao desenvolver o PE também devemos estruturar a proposta de
valores da empresa.
ACC
A elaboração do Peg envolveu todos os componentes do GT
GTACC
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O nosso caso
O G TACC
ACC, prezando pela manutenção de
seus princípios e valores essenciais e pelo
correto direcionamento de suas ações em
busca de seus objetivos, visando o desenvolvimento da citricultra e em prol de sua sus-

tentabilidade, passou recentemente pelo processo de desenvolvimento do PE e está iniciando sua efetiva implantação.
O Planejamento Estratégico foi desenvolvido prevendo um horizonte de 3 anos
mas com previsão de revisões periódicas,
mantendo a flexibilidade necessária à todo
negócio, e ficou conhecido entre os seus coPeg
laboradores por “P
eg” - Planejamento Estratégico G
TACC
GT
ACC. Também foram definidos
todos os serviços que o grupo deverá ofertar
ao mercado e desenvolvidas as propostas de
valores dos mesmos, sempre com foco na
citricultura.
Através da análise Swot foram gerados
planos de ações que visam garantir a continuidade do negócio e melhorar alguns aspectos identificados como falhos, além de
proporcionar benefícios que estimulem o
aprendizado e a aquisição de know-how, fortalecendo a unidade do grupo e o conhecimento detido.
O P e g será fundamental dentro do
G TACC
ACC, e trará benefícios para o direcionamento unificado de suas ações, reforçando
a forte filosofia com a qual o grupo sempre
trabalhou e consolidando a marca como si-

nônimo de qualidade e eficiência do produto a ela associado.
Todos os integrantes do grupo participaram desse desenvolvimento, através de discussões, sugestões e apresentações realizadas em função de cada etapa do planejamento. Os integrantes tiveram oportunidade de rever seus conceitos e expectativas em
relação ao G TACC
ACC, sendo esse o primeiro
passo na busca pela unificação de conceitos, princípios e filosofias.
Os Pilares Estratégicos foram bem definidos e todos os integrantes do grupo conseguem agora expressar de forma clara e objetiva o motivo da existência do GTACC
ACC, seus
objetivos
objetivos, seus princípios e valores essenciais
ciais.
Conheçam, portanto, os Pilares Estratéalores e Visão
gicos do G TACC
Visão.
ACC: Missão, V
Valores
GTACC

certificarem-se de que estão caminhando e
na direção correta. Existem algumas ferramentas que auxiliam nesta função, como o
BSC - Balanced Score Card, mas as empresas
podem desenvolver fórmulas simples, adequadas à sua realidade. O fundamental é ter
objetivos claros e acompanhá-los constantemente. A análise e acompanhamento desses dados deve permitir vislumbrar necessidades de correção de índices ou mesmo de
ações para se chegar ao objetivo, porém não
podemos nos esquecer que a organização
não deve só ser “levada” por índices para se
reorientar estrategicamente. É importante
que a empresa crie e mantenha um mecanismo de identificação de estratégias emergentes, de alterações no mercado e de mobilidade estratégica, pois flexibilidade é a
palavra chave para se manter no mercado.

Luciano Piteli
Consultor
lpiteli@gmail.com
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AGROQUÍMICOS

Agroquímicos para Produção Integrada de Citros
A lista dos 56 ingredientes ativos regulamentados para uso em agroquímicos em citros

D

e acordo com o Comitê de Agroquímicos de Citros, formado por Cutrale,
Citrosuco, Citrovita, Coinbra-Frutesp,
Esalq, Embrapa, Centro Apta Sylvio Moreira, Centro Apta-Colina, Gravena Ltda, Fundecitrus, Coopercitrus, Estação Experimental
TACC
de Bebedouro, GCONCI e G
GT
ACC, foi elaborada uma lista dos agroquímicos que poderão ser usados pelos citricultores na produIngrediente Ativo

Produto Registrado

ção citrícola, para que não sejam encontrados resíduos de agroquímicos.
Para que o agroquímico esteja nesta lista, o mesmo deve estar de acordo com as
seguintes normas abaixo:
1. Apresentar registro adequado para utilização na cultura de citros no Brasil, de acordo com os órgãos oficiais governamentais;
2. Ter o LMR - Limite Máximo de Resíduo,
Grupo Químico

Abamectin

Abamectin Nortox,
Avermectina
Abamex, Grimectin,
Kraft 36 CE,
________________________________________________________________________
Vertimec 18 CE
________________________________________________________________________
Acetamiprid
Convence
Neonicotinóide
________________________________________________________________________
Acrinathrin
Rufast 50 SC
Piretróide
________________________________________________________________________
Aldicarb
Temik 150
Metilcarbamato
________________________________________________________________________
Azocyclotin
Caligur
Organicoestânico
________________________________________________________________________
Azoxystrobin
Amistar
Estrobilurina
________________________________________________________________________
Bacillus thuringiensis Dipel, Dipel WP
Biológico
________________________________________________________________________
Beta-cyfluthrin
Full, Turbo
Piretróide
________________________________________________________________________
Bifenthrin
Talstar 100 CE
Piretróide
Captan
Captan 500 PM,
Dicarboximida
________________________________________________________________________
Orthocide 500
________________________________________________________________________
Carbendazin
Derosal 500 SC
Benzimidazol
________________________________________________________________________
Carbosulfan
Marshal 200 SC
Metilcarbamato
Chlorpyrifos
Nufos 480 EC,
Organofosforado
Astro, Sabre, Vexter
Clorpirifós 480 CE
________________________________________________________________________
Milenia, Lorsban 480 BR
Cyhexatin
Acarmate, Acarstin,
Organoestânico
________________________________________________________________________
Sipcatin 500 SC
Deltamethrin
Decis 25 CE, Decis
Piretróide
Ultra 100 CE,
________________________________________________________________________
Keshet 25 CE
________________________________________________________________________
Dibrometo de diquat Reglone
Bipiridilio
________________________________________________________________________
Dicloreto de Paraquat Gramoxone 200
Bipiridilio
Dicofol
Dicofol Milenia EC,
Organoclorado
Dik 185 CE, Kelthane CE,
Kelthane 480, Tricofol,
________________________________________________________________________
Dicofol Agripec CE,
________________________________________________________________________
Difenoconazole
Score
Triazol
Dimetoato
Agritoato 400,
Organofosforado
Dimetoato CE,
Dimetoato 500 CE
Nortox, Dimexion,
________________________________________________________________________
Perfekthion, Tiomet 400 CE
________________________________________________________________________
Dinocap
Karathane CE
Dinitrofenol
Enxofre
Cover DF, Highcrop 680 SC, Inorgânico
Kumulus DF, Microzol,
Nutrixofre 800, Sulfur 800,
________________________________________________________________________
Sulfure 750, Thiovit Jet
________________________________________________________________________
Espirodiclofen
Envidor
Cetoenol
________________________________________________________________________
Ethion
Ethion 500
Organofosforado
________________________________________________________________________
Ethofenprox
Trebon 100 SC
Éter difenilico
Fenbutatin oxide
Partner, Tanger 500,
Organoestânico
________________________________________________________________________
Torque 500 SC
________________________________________________________________________
Flufenoxuron
Cascade 100
Benzoiluréia
Folpet
Folpan Agricur, 500 WP
Dicarbaximida
________________________________________________________________________
Folpan Agricur, 800 WDG
________________________________________________________________________
Fosmet
Imidan 500 WP
Organofosforado
Gama-cyhalothrin
Nexide, Stallion 150 CS,
Piretróide
________________________________________________________________________
Stallion 60 CS
Glyfosate
Direct, Glifos,
Glicina Substituída
Glifosato Alkagro
Glifosato Atanor,
Glifosato Nortox,
Glifosato Nufarm,
Glifosato 480 Agripec,
Glifosato 480 Helm,
Glister, Gliz BR,
Pilarsato, Polaris, Radar,
Rustler, Trop,
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Ingrediente Ativo
Glyfosate (cont.)

para a cultura de citros definido pela comunidade européia, que importa aproximadamente 80% do nosso suco concentrado;
3. Estar sendo comercializado pela empresas fabricantes de agroquímicos.
É importante lembrar que esta lista é dinâmica, sendo que os agroquímicos podem
entrar e dela sair de acordo com a regularização das normas descritas acima.
Produto Registrado

Grupo Químico

Roundup Multiação,
Glicina Substituída
Roundup Original,
________________________________________________________________________
Roundup WG, Stinger
________________________________________________________________________
Hexythiazox
Savey PM
Tiazolidinacarboxidamida
Hidróxido de Cobre
Garant, Garra 450 WP
Inorgâncico
________________________________________________________________________
Kocide WDG, Supera
Bioactive
________________________________________________________________________
Imazalil
Magnate 500 CE
Imidazol
Imidacloprid
Confidor 700 WG,
Neonicotinóide
________________________________________________________________________
Provado 200 SC, Winner
________________________________________________________________________
Lambda-cyhalothrin
Karate Zeon 50 CS
Piretróide
Malathion
Malathion 1000 EC
Organofosforado
Cheminova
Malathion 500 EC
________________________________________________________________________
Cheminova
Mancozeb
Cuprozeb
Inorgânico
Dithane NT, Midas BR,
Alquilenobis
Persist SC,
(Ditiocarbamato)
Mancozeb Sanachem
800 WP, Manzate GrDA,
Manzate 800,
Penncozeb WG,
________________________________________________________________________
Vondozeb 800 WP
Methidathion
Supracid 400 EC,
Organofosforado
________________________________________________________________________
Suprathion 400 EC
Óleo Mineral
Argenfrut RV, Assist,
Hidrocarboneto
Iharol, OPPA BR CE
Alifático
________________________________________________________________________
Spray Oil, Triona
Óleo Vegetal
Agrex Óil vegetal,
Estereis de Ác. Graxos
Agro-Oil, Graxol,
Natur’ Óleo, Veget Oil
Óleo Vegetal Nortox,
________________________________________________________________________
Quimióleo
Oxicloreto de Cobre
Agrinose, Cobox,
Inorgânico
Cobox DF,
Cupravit Azul BR,
Cupravit Verde,
Cuprogarb 350,
Cupuran 500 PM,
Fungitol Azul,
________________________________________________________________________
Fungitol Verde, Recop
________________________________________________________________________
Óxido Cuproso
Redsheild 750
Inorgânico
________________________________________________________________________
Oxyfluorfen
Goal BR
Difenil Éter
________________________________________________________________________
Prochloraz
Sportak 450 CE
Imidazolil carboxamida
Propargite
Acarit, Omite 720 CE
Sulfito de
________________________________________________________________________
alquila-fenoxiciclohexil
________________________________________________________________________
Pyraclostrobin
Comet
Estrobilurina
Pyriproxyfen
Cordial 100,
Éter Piridil-oxipropílico
________________________________________________________________________
Tiger 100 CE
________________________________________________________________________
Sulfato de Cobre
Agrimaicin 500
Inorgânico
Tebuconazole
Constant, Elite,
Triazol
Folicur 200 EC
________________________________________________________________________
Triade
________________________________________________________________________
Tiabendazole
Tecto SC, Tecto 600
Benzimidazol
________________________________________________________________________
Tiacloprid
Alanto, Calypso
Neonicotinóide
Thiamethoxam
Actara 10 GR,
Neonicotinóide
________________________________________________________________________
Actara 250 WG
Thiophanate-methyl
Cercobin 500 SC,
Benzimidazol
Cercobin 700 PM
Cerconil PM,
________________________________________________________________________
Metiltiofan, Support
________________________________________________________________________
Trichlorphon
Dipterex 500
Organofosforado
Trifloxystrobin
Flint 500 WG
Estrobilurina

PRÁTICA

Produtividade se alcança com inovação
Irrigação, adensamento e uma boa dose de pioneirismo elevam produtividade em Colina, SP.
inicial há um ano e meio, era a de plantar o
pivô inteiro com laranjais, mas não pude fechar os olhos a essa oportunidade”.
Com os três sistemas de irrigação em operação, Varella Netto admite a evidente necessidade de um maior volume de água, ao
comparar a aspersão com o gotejamento,
mas desfila uma série de vantagens particularmente em defesa do pivô: “o valor da manutenção é bem mais baixo e a potência necessária menor do que a gasta com o autopropelido”, contabiliza.
Assim, a laranja está em 17 hectares, perfazendo 40% da área do pivô central. “A variedade escolhida foi a ‘Pêra’ sobre ‘Cleópatra’ e o espaçamento sofre uma variação. O
plantio foi feito em função do dimensionamento e das distâncias entre as torres do

43 hectares. O novo plantio tem 10 mil árvores em 17 hectares. Eu tenho um outro
talhão com uma ‘Hamlin’, irrigado, originalmente enxertado sobre limão ‘Cravo’, plantado 9,0 m x 6,0 m. Eu sub-enxertei com
‘Swingle’ e dobrei o número de plantas na
linha, passando o espaçamento à 9,0 m x
3,0 m. Produz 1.400 caixas de 40,8 kg por
hectare”, comemora Ruy Varella.
Outra quadra que foi substituída era de
uma ‘Pêra’ enxertada em ‘Cleópatra’, 7,0 m
x 5,5 m. Agora, replantado o talhão com um
espaçamento menor (7,0 m x 3,0 m), o mesmo número de plantas coube em metade da
área original. A produtividade no sexto ano
já está em 52 toneladas por hectare. “A associação da irrigação com o adensamento,
é perfeita” diz o produtor, que sabe que em

Decio Joaquim

P

reocupado com o destino da citricultura, Ruy Franco Varella Netto, citricultor
desde 1981, investe em produtividade
como forma de enfrentar as dificuldades que,
cada dia mais, somam-se aos problemas já
existentes nos pomares brasileiros. Produtor
no município paulista de Colina, Ruy administra de maneira inovadora as propriedades
da família, onde 200 hectares são destinados à cultura de citros. ‘Pêra’, ‘Hamlin’ e ‘Natal’, com uma produção média por hectare
de 1.100 caixas de 40,8 kg.
“Minha família criava gado. Resolvi diversificar e comecei a plantar citros. Incentivo o nosso corpo técnico a colocar em prática muitas das informações que, na teoria,
pareçam satisfatórias. Fazemos modificações
em nosso sistema produtivo, procurando introduzir bons hábitos, na expectativa de
melhores resultados”, afirma Varella Netto.
Há 10 anos trabalhando com laranjais irrigados, o Grupo antecipou-se a necessidade atual da água como importante fator produtivo. “Começamos unicamente com aspersão. Com aquele “rolão” auto-propelido. Os
resultados demoraram um pouco a chegar
em função do aprendizado que o iniciante
tem de passar. A adaptação é requerida pelos dois lados: pela planta e pelo produtor.
Mas não temos dúvida de que plantas irrigadas produzem melhor do que aquelas que
sofrem com a seca”, reconhece o produtor.
Na medida em que a produtividade e a confiança no manejo da água, aumentavam,
novas medidas foram sendo incorporadas ao
manejo dos pomares. A irrigação através do
gotejamento foi outro passo. “De novo, existe a necessidade da adaptação e do aprendizado. É outro sistema; outro comportamento. São outros valores, outros custos,
cuidados e preocupações”, relata Ruy Varella. Mas por quê mudar, se a aspersão estava
indo bem ? A resposta do citricultor é imediata: “Por economia de água. Você vai adquirindo experiência e pode fazer modificações
em função da melhoria geral. A incorporação de tecnologia é sempre bem vinda. Melhor quando acompanhada por economia”.
“Hoje, todos os talhões de citros são irrigados. Nossa última introdução foi o aproveitamento de um pivô central usado para a
produção de grãos, que destinamos para o
plantio de citros. Na verdade, de citros e de
cana-de-açúcar”, confessa Ruy. Ele prossegue: “a situação econômica da citricultura
requer preocupação. Os preços atrativos ofertados pelas usinas de álcool fazem com que,
mesmo o citricultor produtivo, no mínimo,
diversifique sua atividade. Minha intenção

Na opinião de Ruy Varella, “irrigação e adensamento são necessários para altas produtividades”

equipamento, portanto ficou com uma medida que varia entre 6,0 m e 7,0 m na rua,
por 2,5 m na linha”, explica Varella, que
prognostica “talvez nos seja possível aguardar mais 4 anos antes do necessário aumento na altura das torres. Vamos esperar”.
O pivô, também por conta da presença
da cana, irriga o pomar distribuindo água
sobre as copas; com o tempo, com a chegada da produtividade esperada no pomar, a
área toda seja ocupada por citros, passando
a usar a irrigação sob as copas, viabilizando,
por exemplo, a fertirrigação.
O adensamento dos pomares também já
faz parte da rotina das propriedades deste
inovador produtor. “Na área do pivô, tínhamos 8 mil plantas de 25 anos plantadas em

breve, a poda também fará parte do manejo
das áreas adensadas: “tenho essa consciência. Se não, não dá certo”.
Segundo depoimentos de produtores
que o conhecem, Ruy Varella foi, na região,
dos primeiros a adensar o plantio dos pomares. E a irrigar, também. “É instintivo”, fala
o produtor. “Nós tínhamos vários talhões
com pouca produtividade que, uma vez replantados adensados e irrigados, passaram
a dar retorno mais rápido e em menor área.
Essa deve ser a batalha do agricultor atual:
ter olhos para enxergar como obter a melhor produtividade, mais rápida e com menor custo. Só assim para conseguirmos sobreviver”, recita a fórmula do sucesso,
Ruy Varella Netto.

