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EDITORIAL

V Simpósio de Citricultura Irrigada,
a ser promovido pelo GTACC em outubro próximo, acontece exatamente
no momento em que a citricultura passa por
um grande período de estiagem, provocando
perda da florada nas áreas de sequeiro. Certamente a estiagem afetará as produções de
áreas não irrigadas, comprometendo possíveis
novas floradas das plantas, devido ao gasto
de energia.
Em contrapartida podemos observar as
áreas com utilização da tecnologia da irrigação que estão com floradas com pegamento
já determinado. O V Simpósio de Citricultura
Irrigada, se comparado ao primeiro, seguramente mostrará evolução; enquanto no
primeiro discutíamos sobre a viabilidade dos
sistemas irrigados e sobre a necessidade de
novas pesquisas, no próximo Simpósio estaremos discutindo sobre a otimização de sistemas que nos levará a melhor utilização dos
recursos hídricos, com inicio de irrigação no
melhor momento e utilização das quantidades
de água corretas, sem excessos, atingindo
assim a melhor eficiência no uso da água.
A utilização da fertirrigação nas áreas irrigadas
também vem de encontro à maximização de
recursos utilizados, visto que pelas pesquisas
que nossos estudiosos têm nos mostrado,
o nutriente utilizado juntamente com a
água pode nos levar a melhor eficiência e
até mesmo a redução de doses dos adubos
aplicados.

As discussões normalmente somente levam
em conta resultados econômicos, sem levar
em consideração a aptidão dos produtores
que sobrevivem de uma das culturas havia
muitos anos. A bem da verdade, o agricultor
necessita de lucro para sua sobrevivência, mas
também devemos lembrar sobre a satisfação
do mesmo em manter pelo menos parte de
sua tradição cultural no campo.Técnicos,
nós devemos criar e implantar tecnologias
arrojadas que levem os produtores a altas produtividades, viabilizando assim seu negócio.
A citricultura, durante anos, tem apresentado reações muito rápidas contra os males
que a atinge e com relação ao Greening
não será diferente. Acreditamos na grande
dificuldade que estaremos enfrentando, mas
devemos nos profissionalizar cada dia mais
para obtermos sucesso no desenvolvimento
de uma forma de convivência com a doença.
Não podíamos deixar de lembrar e de
homenagear o amigo Edvaldo, funcionário
da Dow AgroSciences que faleceu havia pouco
tempo. Amigo e companheiro do GTACC, nos
deixa grandes lições de profissionalismo e
companheirismo. Nossa singela homenagem
à família do estimado companheiro.

Julho

05

Participação do GTACC no I Curso
de Manejo Integrado de Pragas
dos Citros, promovido pelo Fundecitrus,
em Araraquara, SP, através do consultor
Josimar Vicente Ducatti.
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Tecnologia e saudade

Leandro Aparecido Fukuda

Presidente do GTACC
leandro.farm@netsite.com.br

A cultura de citros vem disputando área
com a cultura de cana-de-açúcar e motiva
grandes discussões sobre a viabilidade das
duas quando comparadas uma com a outra.

Participação do GTACC no Dia de
Campo sobre controle da Pinta Preta, promovido pela Syngenta, em Limeira,
SP, através da presença dos consultores
Antonio Ricardo Matias de Toledo e Josimar
Vicente Ducatti.
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FALECIMENTO

Carlos Eduardo Prudente Corrêa (ao
centro), fez jus ao prêmio de Citricultor
Irrigante de 2007, em promoção do
GTACC, em Bebedouro, SP.

O

GTACC presta uma
homenagem ao amigo Edvaldo Emed. Falecido
no último dia 11 de julho,
Edvaldo notabilizava-se
pelo profissionalismo
com que se dedicava à
carreira de representante
de vendas sênior da Dow
AgroSciences. Engenheiro
Agrônomo, era casado
com Fernanda e pai do
Gabriel.
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Valorizando o consumo da laranja. Peça exposta
pela Cheminova durante a Expocitrus, em Cordeirópolis, SP.
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“Não abandonem a atividade rural”
José Osvaldo Junqueira Franco

Décio Joaquim

Engenheiro civil, citricultor e presidente do Sindicato Rural de Bebedouro, SP

Produtor agrícola desde 1973, José Osvaldo Junqueira
Franco herdou dos pais seu entusiasmo pela terra. Filho
de Osvaldo Soares Junqueira Franco, um dos citricultores
pioneiros da sua região – que, já em 1949, formou um
pomar de laranjeiras, José Osvaldo formou-se engenheiro
civil em São Carlos pela USP – Universidade de São Paulo,
e exerce, pela terceira vez, a presidência do Sindicato Rural Patronal de Bebedouro. Junqueira Franco demonstra
experiência na condução da entidade de classe, reflexo
de um currículo afeito às particularidades dos aspectos
do campo, em parte devido a sua atuação tanto como
diretor-tesoureiro da Faesp – Federação da Agricultura
do Estado de São Paulo, quanto como conselheiro do
Fundecitrus – Fundo de Defesa da Citricultura. Adepto
da formação técnica, ele incentiva as parcerias com as
várias entidades do setor, acreditando que apenas com
profissionalismo o agropecuarista poderá enfrentar as
adversidades da atividade. Citricultor, possui 45 mil árvores em duas propriedades na região de Bebedouro.

1

Por quê o associativismo não é uma
prática mais difundida no Brasil ?

O produtor rural é individualista por excelência. No Brasil essa característica é cultural.
O agropecuarista brasileiro gosta de ter o seu
trator, o seu implemento, o seu curral, para não
depender de terceiros no momento em que
necessita utilizá-los. Essa tradição equivocada é
um grande obstáculo, por exemplo, ao excelente
Programa Estadual de Microbacias, e também
ao desenvolvimento de outros tantos projetos
de cooperação onde todos ganhariam. Falta um
maior espírito de coletividade. Falta a preocupação com o bem comum e, paralelamente, falta
compreender as vantagens individuais que isso
traria. É pena que se multiplicam os casos de
corrupção e de desmandos na gerência pública
do País, pois a desonestidade também é um fator
que desestimula a criação de outras atividades
coletivas.

2

O trabalho a frente de um Sindicato
Rural oferece oportunidades para
resultados mais amplos ?

Sem dúvida. O exemplo prático disto foi
alcançado pelas gestões que fizemos à Secretaria
da Agricultura em prol de uma linha de financiamento para renovação de pomares de citros
dirigida a pequenos citricultores das principais
regiões produtoras do Estado de São Paulo.
Essa disposição de recursos se efetivou a partir
de 2006 através do Banco Nossa Caixa S/A, com
verbas do Feap/Banagro – Fundo de Expansão
do Agronegócio Paulista/Banco do Agronegócio
Familiar, que disponibilizou R$ 6 milhões inicialmente (com um complemento posterior), já
esgotados, onde os beneficiários comprovaram
uma renda bruta anual de R$ 185 mil, da qual
pelo menos 80% provenientes da citricultura,
pagando juros de 4% ao ano. A renovação era
para até 10 hectares, com um teto de financia-

mento de R$ 60 mil (R$ 6 mil/ha). O reembolso
deverá ser realizado em cinco parcelas anuais,
vencendo a primeira aos 36 meses após o início
do financiamento.

3

A estrutura fundiária da região de
Bebedouro mudou ?

Bebedouro era reconhecida pela sua vinculação com a cultura de citros. A citricultura passou
por grandes dificuldades a partir de 1999. Várias
foram as causas, como preço baixo, descapitalização do produtor, as doenças, dificuldades
relacionadas à mão-de-obra e à colheita. Independentemente da questão sempre presente do
valor pago pela laranja, a CVC (Clorose Variegada
dos Citros) ou Amarelinho, que é o nome pelo
qual o produtor conhece esta doença, desanimou
o citricultor. A CVC é responsável por um grande
prejuízo dentro das áreas de citros. É a causa
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principal desta substituição dos laranjais pela
cana. Pomares de muita idade sem os devidos
tratos culturais, sem produtividade. Pomares
novos onde o produtor investiu na formação, no
momento do retorno financeiro o Amarelinho
lhe tomou o dinheiro esperado. A citricultura
para muitos ficou economicamente inviável.
Ao mesmo tempo, a cultura canavieira vivendo
dias de ascensão, teve como conseqüência seu
fortalecimento.

4

Como a cana-de-açúcar está influenciando a região ?

Mudou a “cara” da região. Porém, ainda
vejo a laranja como sendo a grande distribuidora
de riqueza. A cultura agrícola que sócio-economicamente movimenta Bebedouro. Outros
municípios que passam por esta transformação
também estão se ressentindo. O Sindicato Rural
de Bebedouro incentiva a volta dos plantios de
laranja através de cursos de formação de mãode-obra especializada promovidos por entidades
parceiras, cursos sobre técnicas culturais e de
controle de pragas e doenças, da formação de
um grupo de compra de fertilizantes e corretivos,
do planejamento da instalação de um corpo
técnico promovendo assistência ao associado,
além de incentivar e apoiar linhas de crédito, não
apenas para a renovação, mas também para a
implantação de novos pomares. Recentemente o
Sindicato promoveu um Seminário sobre culturas
alternativas, que mostrou ao produtor, além dos
citros, a seringueira, o eucalipto, o leite, algumas
fontes de bionergia, mas não a cana.

5

De qualquer modo, a cana-de-açúcar é uma opção ?

Pode ser para o grande produtor, que a
utiliza para financiar outras áreas na propriedade. Já o pequeno, que saiu da laranja por estar
descapitalizado e arrendou suas terras para a
Usina, este, no primeiro momento do contrato
de arrendamento, vive da desmobilização de seu
patrimônio, da venda dos investimentos feitos
ao longo de sua vida. No segundo ano de arrendamento ele ainda tem uma renda em função
da produção, mas a partir do terceiro corte da
cana, com a normal redução da produtividade,
ele passa a conviver com a necessidade de vender
a propriedade para a Usina, que foi o caso de
muitos que conheço.

6

E o deslocamento da citricultura
para outras regiões ? É outro complicador ?

Apesar dos plantios em outras regiões, é
difícil acreditar numa total mudança no mapa
da citricultura estadual. A própria presença da
indústria no norte de São Paulo e as características das frutas produzidas no sul garantem a
continuidade da atividade por aqui. Os plantios
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estão voltando. A demanda de mudas é crescente. Repito que o maior problema da atividade
não é a criação de outra zona produtora, mas a
descapitalização do produtor. Deve-se melhorar
a política de estabelecimento de preços, deve-se
criar um amplo e abrangente programa sobre a
administração da mão-de-obra envolvida com
a colheita, além de dinamizar toda a estrutura
fitossanitária, dando ênfase à criação de alternativas para a convivência eficaz com determinadas
pragas e doenças, ao contrário da publicidade
negativa que valoriza a situação atual, favorável
à comercialização de produtos, mas nefasta ao
produtor.

valorize a fruta boa, que a indústria incentive o
bom produtor, forçando a elevação dos níveis
de produtividade e da qualidade do setor como
um todo. Chega de estimular a produção de
fruta com Ferrugem e Pinta Preta e a produtividade que não sai de 25 t/ha faz trinta anos. O
fortalecimento da cadeia citrícola depende de
ambos: do produtor e da indústria. E ele virá do
entendimento.

7

Evidente. Digo mais. Acredito que a citricultura somente mudará se passar por essa grande
transformação. Será o ponto de início da busca
pela produtividade, com reflexos diretos sobre a
qualidade. A indústria, por exemplo, detém os
destinos do Fundecitrus, um órgão provisório,
que passou a permanente, importante nesta
transformação e que deveria ser muito mais
aliado do produtor. O seu estatuto deve ser
alterado e a sua contribuição melhor avaliada,
uma vez que as distinções produtivas têm de ser
levadas em consideração nesta cobrança: fatores
que envolvam a produtividade parecem mais
adequados como parâmetros de cobrança, do
que, simplesmente, o número de plantas.

Quais alternativas oferece para
esses problemas ?

Particularmente sobre a questão trabalhista,
não penso que a situação da laranja seja pior do
que a da cana, onde o ambiente de trabalho é
mais árduo. O trabalhador sabe disto. Existem
problemas, mas não posso concordar que no
caso da citricultura eles decorram do preço da
caixa. Deve haver ressonância entre os setores,
não intransigência. Fizemos uma proposta ao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bebedouro, criando um prêmio de produtividade
e assiduidade, mas que somente poderá ser
implantado se houver um determinado fluxo
de colheita, o que depende totalmente da indústria. Hoje, caminhamos para uma situação
inusitada. O produtor está plantando bastante
laranja `Valência`, que tem maturação tardia. Por
outro lado, a `Pêra` vem sendo deixada de lado,
principalmente por sua baixa produtividade. Caso
não haja algum incentivo para uma mudança
nesse comportamento, em breve teremos duas
épocas bem definidas para as colheitas em São
Paulo: precoces e tardias. Esta situação criará
uma difícil “janela” nas relações trabalhistas do
produtor com os colhedores de laranja. Sobre as
doenças, o produtor espera um maior trabalho
na área preventiva, seja através de variedades
tolerantes ou resistentes, seja pelo trabalho de
extensão.

8

Qual entidade poderia atuar nestas
questões de uma maneira eficaz ?

A indústria. Ela é capaz se ser o elo de ligação
entre as partes. A atuação da indústria tem uma
abrangência capaz de administrar os principais
problemas do setor. Em todas as culturas agrícolas o número de compradores é proporcionalmente bem menor ao de vendedores. Não é certo
penalizar a indústria, mas ela tem de levar em
consideração o quanto fatura com os sub-produtos, justificar os níveis de refugo, compensar
os atrasos na colheita, garantir a constância no
recebimento diário de frutas, absorver o aumento
do frete do produtor quando prioriza a descarga
de fruta própria etc. O que se faz necessária é
a mudança da mentalidade. A indústria deve
abrir os parâmetros de compra. Não se espera
que haja um novo contrato-padrão, mas que ela
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9

A mudança da citricultura passaria
por esta transformação ?

10

O aumento dos problemas
fitossanitários afugenta o
produtor?

Qualquer item que aumente os custos e reduza a produção, é prejudicial ao produtor. Em
especial, na citricultura, os problemas relacionados à pragas e doenças têm assumido um papel
decisivo na condução do negócio, não pelo valor das medidas que demanda o controle, mas
pela incerteza que representam essas medidas.
A pulverização das cigarrinhas não resolve o
problema da CVC instalada no pomar; a erradicação de plantas com sintomas de Greening
não dá a certeza da eliminação da doença do
pomar. São medidas caras. Contribuem, mas
não são efetivas por si só. A expectativa do produtor é pela criação de variedades tolerantes.

11

Qual mensagem deixaria para
o produtor rural ?

Que ele não deixe a atividade produtiva.
Que não venda a propriedade rural, apesar do
deficiente planejamento agrícola do governo,
que gera uma constante incerteza no meio, um
risco sempre muito grande para o produtor,
que é quem sempre acaba pagando a conta.
Se considerarmos que o Brasil não prevê uma
política agrícola condizente com a grandeza e
com as possibilidades do seu território, o trabalho
executado pelo produtor agropecuário é louvável
e digno de elogios.
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A citricultura frente ao avanço da cana
Assunto por demais questionado, o aumento dos plantios de cana-de-açúcar em áreas tradicionalmente ocupadas por
pomares de citros divide opiniões, podendo assumir um papel de incentivo à melhoria da produtividade da citricultura

Q

o “Panorama da citricultura frente ao avanço
da cana-de-açúcar”.
Organizado pela Esalq – Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, através do Gape
– Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão, do
Gelq – Grupo de Estudos “Luiz de Queiroz” e da
Fealq – Fundação de Estudos Agrários “Luiz de
Queiroz”, com a colaboração da Coopercitrus
e da própria EECB, o encontro possibilitou
comparações entre os sistemas de produção
das duas culturas permitindo visualizar tendências que são formatadas a partir de muitos
parâmetros, na maioria deles longe do poder

de decisão e influência do produtor agrícola.
A única verdade
“A experiência individual é o único critério
real da verdade”. Essa expressão foi utilizada
pelo engenheiro agrônomo Maurício Palma
Nogueira, ao explicar que não existem leis
eternas e verdades objetivas, mas sim, opiniões. Para ele, “o choque de opiniões seleciona
sempre a melhor solução, a mais útil”.
Palma Nogueira, que representa a Scot
Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.

Décio Joaquim

ual é a verdadeira influência que o
avanço da cultura canavieira vem
exercendo sobre a citricultura ? Efetivamente a cana-de-açúcar deve ser tratada
como uma forma de ameaça aos plantios de
laranja? Qual o quadro de perspectivas que
podemos montar a partir da situação atual da
distribuição da geografia da cana no estado
de São Paulo? São muitas as perguntas e
para tentar respondê-las foi organizado um
simpósio na EECB - Estação Experimental de
Citricultura de Bebedouro, durante os dias 20
e 21 do último mês de setembro, analisando

Visão geral de uma das mesas debatedoras do evento
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Palma Nogueira, da Scot Consultoria

com.br) procurou mostrar que a realidade das
propriedades agrícolas é diferente e justamente
por isso não existe a perfeita. A boa fazenda
agropecuária é aquela na qual o produtor
consegue fazer o melhor possível dentro da
realidade dele. Evidente que esse “melhor”
depende de conceitos tecnológicos, do capital disponível, do investimento produtivo, do
nível das benfeitorias, dos bens e produtos, da
região geográfica etc.
Da mesma forma, é importante considerar
que os níveis médios de produtividade no
Brasil são baixos, em qualquer atividade rural.
Na pecuária, por exemplo, ainda se discute
a necessidade da produtividade. Poucos
são os produtores que atuam dentro de um
profissionalismo tal, suficiente para controlar
custos, prevenir excessos de gastos, preparar
um orçamento anual etc.
Desta maneira, a cana-de-açúcar que
muitos enxergam como uma ameaça pode
bem ser uma alternativa interessante para um
sem número de proprietários. A cana pode ser
encarada como uma oportunidade estratégica,
uma vez que tem a possibilidade de pagar por
áreas da propriedade que vem sendo sub-utilizadas, até mesmo financiando a implantação
de futuros pomares de citros.
Preocupar-se com o crescimento da cana
simplesmente pela idéia tendenciosa que
se transmite para a sociedade, mesmo no
exterior, que essa cultura não pode ser ecologicamente sustentável, não é o mais correto.
Não é a melhor medida proibir o plantio de

10
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cana, como já ocorreu em Rio Verde, GO, por
exemplo. Com isto apenas se favorece algum
interesse que não o da agricultura. Bloqueia-se
a oportunidade que o produtor poderia ter de
ganhar mais com a terra. Como dizer que seja
ruim uma atividade que permitiu em 2006 um
lucro entre 200 e 750 reais por hectare/ano ?
A mais otimista previsão em relação ao
aumento de área plantada da cana-de-açúcar
no Brasil sugere que em 2015 a cultura estará
ocupando 1,2% da área total do país, o que
não justifica os rumores de que a agricultura
de alimentos estaria sendo prejudicada pelo
avanço da cana.
De qualquer modo, caso estas previsões se
confirmem favoravelmente à continuidade do
avanço da cana-de-açúcar pelo país, o agropecuarista de qualquer atividade agropastoril
mesmo que não plantar cana, terá nela o seu
parâmetro de eficiência. O produtor, que já está
se acostumando que a referência de produção
ou de custo não pode mais ser avaliada por
pé de laranja, mas por área, está descobrindo
quanto pode render o alqueire ou o hectare de
solo. Nessas condições, o eficiente será aquele
que auferir em qualquer atividade, mais do
que o valor que lucraria caso tivesse plantado
cana-de-açúcar no mesmo terreno.
Troca de cultura
Segundo Maurício Nogueira, “é de se esperar que após sucessivas crises em determinada
atividade agrícola, 80% dos produtores venda
a terra ou a arrende para terceiros. Interessante
que essa realidade não se altera, mesmo considerando o passar dos anos, já que traumas
financeiros vividos pelos pais também marcam
os filhos. Na citricultura não foi diferente. De
acordo com a Associtrus, nos últimos 12 anos
houve uma redução de 73% no número de
citricultores”.
Além disso, deve-se considerar também
que situações como a relatada acima provocam
uma extrema alteração tanto para quem saiu,
como para quem ficou na cadeia.
Imaginemos os muitos fatores que fizeram
com que milhares de produtores deixassem de
plantar laranjas e, evidentemente, todos esses
fatores convergindo para falta de lucratividade.
O preço poderia ter sido um recurso para prolongar a permanência de muitos na atividade,
mas a produtividade garantiria a maioria e por
muito mais tempo.
Acontece que, a diminuição do número
de citricultores devido a muitos deles não
conseguirem alcançar um determinado patamar mínimo de produtividade, fará com que
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esse índice de sobrevivência aumente para os
produtores que continuarem na atividade,
exigindo investimentos e aumento de custos,
mas também propiciando qualidade e melhora
no valor agregado final da fruta.
Esse é o desafio para agrônomos e produtores: melhorar a qualidade e fazer a propriedade render o que a cana rende. Um desafio
que terá de ser encarado por todos os agropecuaristas brasileiros, uma vez que o avanço
da cana obrigará ganhos de produtividade em
todo o setor rural, exigindo a reorganização
do cenário agropecuário nacional.
Se realmente, nos próximos 8 anos houver
um aumento de mais de 100% na produção
nacional de cana voltada para o álcool e de
50% na produção nacional destinada para o
açúcar, haverá particularmente uma competição com atividades agropecuárias regionais,
especificamente exercendo uma forte pressão
sobre a pecuária de corte – fiel da balança
agropastoril, que, para sobreviver, deverá promover parcerias com a agricultura, cedendo de
15 a 30 milhões de ha, necessários como fonte
subsidiadora de capital para o pecuarista, que
deverá aumentar sua tecnificação, triplicando
a lotação dos pastos.
Mas, o que parece muito importante
frisar é que os acontecimentos relacionados
ao futuro promissor da cana-de-açúcar estão
diretamente relacionados aos humores dos
mercados internacionais do petróleo, do
etanol, e do açúcar; do mercado nacional de
energia elétrica; das novidades em termos de
biocombustíveis; além das políticas ambientais
e administrativas desenvolvidas nos vários
países-chaves e no Brasil. Enfim, a relatividade
do processo não deve levar ao derrotismo.
Para sobreviver
Defensivos e fertilizantes representam cerca de 43% do custo de produção da laranja.
Não é surpresa para nenhum produtor a informação de que esses insumos têm apresentado
preços acima da inflação. De acordo com o
Cepea, nos últimos doze meses os preços em
US$/t FOB, da Uréia, do Super Fosfato Triplo e
da fórmula 20-05-20, estiveram 58% maiores
do que a média dos anos anteriores. No caso
do diesel o valor do litro em US$ representou
107% mais.
Variações de preços de insumos acima da
inflação, preço do dólar caindo e os aumentos dos valores da caixa de laranja abaixo da
inflação, acarretam na elevação do custo da
unidade, fazendo com que se torne obrigatório o aumento da produção por área, elevando
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Décio Joaquim

Aspectos técnicos e econômicos da cana

Oswaldo Alonso, assessor técnico da Canaoeste

a produtividade necessária para a sobrevivência
na atividade.
Como exemplo, com a produtividade de
1.050 caixas de 40,8 kg de laranjas por hectare
(que é praticamente o dobro da alcançada
hoje pela média de produtores), a um custo
operacional de R$ 7,40/caixa, empataria com
a cana arrendada que lucrasse R$ 450/ha/ano
caso vendesse a caixa de laranjas por R$ 7,83.
Já, para uma cana que lucre R$ 750/ha/ano, a

S

egundo Oswaldo Alonso, assessor
técnico da Canaoeste – Associação dos
Plantadores de Cana do Oeste do estado
de São Paulo, sediada em Sertãozinho, SP,
falando em nome da Orplana – Organização
de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul
do Brasil, acredita que a idéia que se formou
a respeito do crescimento da área plantada
de cana-de-açúcar em São Paulo é apenas
fruto dos bons resultados obtidos pela cultura nos últimos três anos. “Não tem nada
a ver essa história de cana versus laranja que
se quer instituir, principalmente a partir dos
órgãos de imprensa”. Segundo Alonso, “na
medida em que a cana ofereceu uma receita
líqüida de 500, 600 reais por hectare/ano,
esses valores falam por si. Se a situação fosse
o inverso, favorável à citricultura, a cana não
teria avançado tanto. Não foi, portanto, um
crescimento premeditado, imaginando prejudicar a citricultura. Nosso objetivo sempre
foi o de defender os direitos e interesses dos
plantadores de cana, mas mantendo o melhor relacionamento possível com todos os

caixa deveria ser vendida por R$ 8,11.
Tempo é dinheiro. Quanto tempo e dinheiro levarão para elevar a produtividade do
investimento para que se possa competir com
a cana?
As coisas mudaram
A economia mudou desde a eleição do
primeiro mandato de Lula, quando os valores

demais do setor agroindustrial”, explica.
Falando especificamente de cana, na
safra passada os fornecedores receberam até
R$ 1.300/ha/ano, de lucro. Em função disto,
é difícil encontrar algum agricultor que não
tenha sido estimulado a plantar ao menos
um pouco de cana.
O setor canavieiro vive toda uma euforia
em relação à perspectiva da valorização
mundial definitiva do etanol. Mas, segundo
Alonso, “perspectiva não enche barriga”.
De qualquer maneira, o quadro é muito
bom. O setor sucroalcooleiro brasileiro, em
2006/2007: movimentou R$ 50 bilhões; representou 1,5% do PIB; gerou 3,6 milhões de
empregos (diretos e indiretos); reuniu 60 mil
produtores agrícolas; moeu 425,7 milhões
de toneladas de cana-de-açúcar; produziu
29,8 milhões de t de açúcar e 17,7 bilhões
de litros de etanol; exportou 19 milhões de
t de açúcar e 3,5 bilhões de litros de etanol;
arrecadou R$ 15 bilhões em impostos;
investiu R$ 5 bilhões/ano; sendo composto
por 325 usinas e destilarias.

da laranja em dólares estavam maiores e os
produtores preferiam os contratos naquela
moeda. Hoje o panorama mudou e devem
mudar as relações comerciais na citricultura.
A cana-de-açúcar será uma motivação para
produzir mais. Pode-se plantar cana, inclusive
sem arrendar a terra para a usina, assumindo
maiores riscos, com a intenção de se investir
na atividade da laranja.
A presença do Greening também é um
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Estratégias para a
agroindústria da laranja
ara Marcos Fava Neves, professor da
Fea-Usp – Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo, o sistema agroindustrial da laranja é, sem dúvida, um caso
de sucesso no Brasil – afinal, qual produto
feito aqui possui mais de 80% do mercado
mundial, trazendo anualmente mais de
US$ 1 bilhão para o país, sendo o segundo
produto mais exportado de São Paulo ?
Este modelo é o fruto da inigualável
competência da produção, da tecnologia
industrial e logística, além da seriedade e
liderança mundial da pesquisa em citros.
Apesar disto, vale lembrar que o
desenvolvimento do mercado interno de
sucos e frutas é importante, pois o setor é
muito dependente das exportações. Para
isso a agenda de inovações deve priorizar
a padronização do produto, lançamento
de sucos populares competindo com
refrigerantes, sucos “light” e funcionais,
produtos “premium”, frutas sem sementes,
misturas de sucos (é uma ameaça para a
laranja sucos de outras frutas), frutas fáceis de descascar, embalagens para fruta
e sucos, visando conveniência, comunicação, conservação e custos. Inovações
para lançamentos em formato de sorvete,
barra alimentar, fruta desidratada para
o mercado de salgadinhos, entre outras
inovações.
Investir na agenda de comunicação,
que envolve mostrar benefícios do consumo de suco de laranja para a saúde
e economia regional (mais de 10% dos
empregos rurais, 5% das exportações).
Investimento em selos regionais, portais e
placas de carros, tal como na Flórida, EUA.
Valorizar também o consumo da laranja in
natura, que por ser rica em fibras proporciona uma boa digestão, além de promover
uma atividade de integração familiar.
Pensar em novos canais de venda de
sucos e frutas, sejam padarias, postos de
gasolina, entregas, quiosques, farmácias.
Pensar em canais públicos, como a merenda escolar e as repartições públicas.
Franquias, empresas de refeições coletivas

e distribuição internacional via marcas
das grandes redes varejistas, também são
canais para o desenvolvimento.
A coordenação da cadeia produtiva
deve focar a criação de mecanismos que
visem a diminuição dos atritos, trazendo
equilíbrio de renda, sustentabilidade, o
fortalecimento das associações horizontais
(composta por empresas dos mesmos elos
da cadeia) e verticais (de elos diferentes).
Criar mecanismos privados de solução de
contenciosos e o crescimento de cooperativas, inclusive avançando verticalmente no
sistema produtivo e se ligando a compradores cooperativistas internacionais.
O cenário traz a necessidade de reduzir
custos de produção, quer seja pela pesquisa, tecnologia, gestão interna, gestão da
cadeia de suprimentos, inovações visando
reduzir a sazonalidade de oferta, melhor
tecnificação de controle fitossanitário e
maior planificação logística. Custos de
transação devem ser reduzidos com transparência, compartilhamento de riscos,
investimento no relacionamento, fortalecimento institucional e coordenação geral
da cadeia.
Décio Joaquim

GTACC

P

complicador e um diferencial na análise a longo
prazo. Quais serão os resultados da pesquisa
científica ? Qual o tempo de vida dos pomares,
em função desta doença ? Qual o adensamento mais interessante a se adotar ? E para
aquelas empresas citrícolas que têm também
negócios em outras áreas, compensa continuar
a investir em uma atividade produtiva, mesmo
sabendo que o custo do capital toma o lugar
do resultado financeiro ?
É difícil responder com precisão, uma vez
que existem outros fatores de risco que devem
ser levados em consideração, mas o certo é que
a nova citricultura exige financiamento para
os altos investimentos necessários à mudança
citada em busca da produtividade, além de
enxergar as alterações para a elevação da
produtividade média dos pomares acontecendo a longo prazo. A mudança de tecnologia
obrigará a uma espera. Considerando o plantio
dos primeiros talhões, a entrada em produção,
a renovação dos demais pomares, esse tempo
não seria inferior a 15/20 anos. Sem dúvida,
a atividade perderia outros tantos produtores
pelo “caminho”, uma vez que a idade média
do produtor rural no Brasil está em torno de
52 anos.
Até o ano de 2010, estão previstas 40
novas usinas em São Paulo. Qual será o comportamento do mercado de álcool ? Haverá
redução nos valores cobrados pela energia
elétrica, fundamental neste avanço ? Os bons
preços da cana (declinaram 30-35% em poucos
meses) se sustentarão ? Reagirão os preços
pagos pela caixa de laranja ? Além disso,
sabe-se que indiscutivelmente a margem de
lucratividade da laranja produtiva é superior à
da cana-de-açúcar. Mesmo assim, a influência
das safras brasileira e norte-americana, e a variação cambial, são todos fatores importantes
para o processo.
Numa visão simplista, para o analista Palma
Nogueira, “se a cana continuar a avançar forçará a melhoria da citricultura remanescente,
com elevação de custos e com uma tendência
de aumento de preços baseado na oferta e
procura, já que o número de produtores deverá
ser menor do que o atual”, conclui.

Marcos Fava, da FEA-USP

Décio Joaquim
Consultor Campo/GTACC

deciojoaquim@uol.com.br
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Centro de Citricultura garante qualidade
Base genética da citricultura nacional, o BAG – Banco Ativo de Germoplasma, do Centro Apta Citros Sylvio Moreira,
continua seguro, apesar da ocorrência de Greening nas dependências da Unidade de Pesquisa

N

Célia R. Baptista e Sérgio Alves de Carvalho)

os últimos 12 anos a citricultura
paulista vem experimentando uma
extraordinária evolução no sistema de
produção de mudas, com adoção de modernas tecnologias, que envolvem o uso de recipientes, substratos e telas a prova de vetores
de insetos vetores de doenças, atualmente exigências obrigatórias nos viveiros. Entretanto, a
recente constatação de HLB - Huanglongbing
(Greening) em vários municípios do Estado,
inclusive em Cordeirópolis onde está o Centro
APTA de Citricultura, indica que a atenção tem
que ser redobrada.

Desde sua criação o Centro APTA Citros
Sylvio Moreira, do IAC - Instituto Agronômico de Campinas, vem atuando na seleção e
introdução de variedades de citros para a citricultura paulista e brasileira. Os trabalhos de
obtenção de clones nucelares livres de sorose,
exocorte e xilporose aqui desenvolvidos pelas
antigas Seções de Citricultura e Virologia do
IAC foram essenciais para o estabelecimento
em 1969 do Programa de Registro de Matrizes
de Citros do estado de São Paulo.
Em 1994, para garantir a sanidade destes
materiais em relação à CVC (Clorose Variegada
dos Citros), foi instalada no Centro a primeira
borbulheira telada do país, que possibilitou a
distribuição de milhões de borbulhas sadias
das principais variedades de laranjas e tangerinas, tanto para viveiros certificados, quanto
para a formação de novas borbulheiras, no
Estado e outras unidades da federação. A
partir de 1997, foram estabelecidos os primeiros módulos de matrizes protegidas já
como resultado de aplicação de um programa
avançado mais abrangente, envolvendo modernas técnicas de detecção de patógenos e
sua eliminação por microenxertia associada à
14
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Microenxertia do ápice caulinar e borbulhas sadias, importantes no fornecimento de material isento de doenças

termoterapia.

certificação genética e sanitária.

Para garantia da qualidade genética e
sanitária este material é constantemente
monitorado e desta maneira, borbulhas de
mais de uma centena de variedades de copa e
porta-enxertos de citros têm sido distribuídas
para a produção de mudas ou instalação de
borbulheiras e matrizeiros por viveiristas e
instituições em todo o Brasil.

As condições de ambiente protegido contra insetos vetores nas quais são mantidas as
plantas matrizes e as borbulheiras; a freqüência de testes para patógenos limitantes nessas
plantas; o isolamento dessas estruturas das
áreas de campo; e, principalmente o longo
histórico de capacitação técnica do Centro e
as milhões de borbulhas fornecidas ao setor
citrícola, são garantias de qualidade genética
e sanitária do material produzido pelo Centro
APTA Citros.

Embora detectado pela primeira vez
em 2004 na região de Araraquara, o HLB
somente foi detectado no Centro no final
de 2005 em um pomar de coleção (material
experimental) que havia sido implantado em
2001/02, muito próximo a vizinhos com alta
taxa de incidência da doença. Essa detecção
coincidiu com a comprovação da doença em
vários municípios próximos de Cordeirópolis
e em algumas propriedades nesse município.
Portanto, o HLB não foi nem é exclusividade
do Centro de Citricultura. Por outro lado,
o fato de ter sido detectado e erradicado,
indica a preocupação do Centro com todo
seu programa de pesquisa e de produção de
sementes e borbulhas. Assim, a erradicação
demonstra não só uma forma de exemplo
àqueles citricultores que ainda não atentaram
para os riscos do HLB, mas principalmente
a garantia de preservação do BAG - Banco
Ativo de Germoplasma de citros, considerado o maior do mundo, e da continuidade
do programa de produção de material com
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Desse modo, além do desafio em atender
a totalidade da demanda em variedades do
Programa Oficial de Matrizes, o Centro APTA
Citros reforça seu compromisso na continuidade da prestação destes serviços para todos
os produtores e empresas interessados em
estabelecer com segurança blocos de matrizes
e borbulheiras com materiais de seus interesses.
GTACC

		
O HLB é considerado uma das mais
destrutivas doenças de citros no mundo e é
causada pelas bactérias Candidatus Liberibacter spp. parasita obrigatório dos vasos do
floema da planta, transmitida por Diaphorina
citri e que pode também ser transmitida por
borbulhas infectadas. O período de incubação
da bactéria varia de seis a doze meses e os
sintomas foliares podem ser mais bem visualizados durante os meses de abril a julho.

Marcos A. Machado
Pesquisador científico do
Centro APTA Citros

www.centrodecitricultura.br

Sérgio A. de Carvalho
Pesquisador científico do Centro APTA Citros
www.centrodecitricultura.br
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Segurança e uma nova perspectiva
duardo Fermino Carlos trabalha como pesquisador científico do Centro Apta Citros e,
junto com o, também pesquisador, Helvécio
Della Coletta Filho, são responsáveis pela área
de diagnóstico oficial do Greening no estado
de São Paulo. A eles são enviados os materiais
vegetais suspeitos de estar com a doença, coletados pelos técnicos da CDA – Coordenadoria
de Defesa Agropecuária, no trabalho de inspeção ou fiscalização do Greening. Eduardo chefia uma equipe que desde 2004, ano em que
oficialmente a enfermidade foi identificada no
Brasil, já processou cerca de 450 mil análises
em material suspeito.
Engenheiro agrônomo, com formação em
biologia molecular e especialização em melhoramento genético, Fermino Carlos tem isenção
e conhecimento para considerar a situação do
Greening em nossa citricultura, como “uma
grave e preocupante ocorrência”.
O conselho do técnico para o produtor:
“Não espere ninguém ir na propriedade fazer
inspeção. Seja você o responsável por isto. Faça
a sua parte. Para arrancar os pés contaminados,
não espere colheita, não espere nada. A minha
experiência, de quem já viu a doença em outro
país, me dá a condição de contar que se o arranquio demorar a ser feito a tendência é a situação piorar muito, e que, em 4 a 5 anos você
perde o pomar todo. Todos tem de colaborar”.
Eduardo Fermino conta que sua equipe de
análise começou a ser montada em 2004 e que
levou um ano para que fosse instaurado e estivesse em ação todo um procedimento inicial de
ação contra o Greening (inspeção, coleta, análise e diagnóstico), que, carinhosamente, chamaram de força-tarefa do Greening. “A partir
daí tivemos um movimento de 45 mil amostras/
mês. Quem conhece a rotina de um laboratório
sabe que para processar este número de amostras tem que ter um grau de eficiência muito
grande”, orgulha-se.
Desde o final de 2006, as contingências da

época, regradas pela Instrução Normativa 32 do
Ministério da Agricultura, pela qual o produtor
passou a ser responsável pela inspeção do seu
pomar, reduziram a atuação daquela equipe.
Hoje o trabalho do laboratório do Centro Apta
Citros em relação ao Greening consiste em analisar cerca de 4 mil amostras/mês, provenientes
das coletas oficiais feitas pela Coordenadoria
de Defesa Agropecuária, após inspeções de fiscalização do Fundecitrus.
O pesquisador relembra que “desde quando a força-tarefa do Greening foi estabelecida
já processamos 450 mil amostras. No inicio
muitas eram duvidosas (65% positivas). Hoje,
com amostras mais dirigidas, 97% delas são
positivas”.
Segundo Fermino, “a bactéria está presente na planta como um todo. Ocorre que ela se
concentra mais intensamente abaixo das folhas
amarelas sintomáticas (chamadas folhas-dragão). É nessa região, em folhas ainda sem sintomas característicos de mosqueamento, que o
produtor deve coletar amostras para saber se
tem Greening”, orienta o técnico. Quanto ao
dragão, ele relata que “pode aparecer em qualquer parte da copa”.
Outra informação importante revelada
por Fermino Carlos: “independente de ser na
parte superior ou inferior da copa, a partir da
inoculação da bactéria, os sintomas iniciais da
doença podem demorar bastante tempo para
aparecerem. As vezes entre 4 a 6 meses”, conta, lembrando também que “plantas jovens são
mais atrativas para o inseto transmissor. Têm
mais brotações e, por isso, devem ser inspecionadas mais criteriosamente”.
Sobre a erradicação de plantas com Greening ocorrida neste ano no Centro Apta Citros,
Eduardo Fermino Carlos lembra que “o Centro
está dentro de uma região com a doença e que
são feitas inspeções regulares desde 2005 no
local, sendo que as plantas com presença da
enfermidade sempre foram eliminadas. Com

a última inspeção, feita no meio de 2007, o
número acumulado de plantas com Greening
ao longo de todo esse tempo chegou perto
de 500, sendo que perto de 80% das últimas
constatações estavam localizadas no quadrante
perto da rodovia Anhangüera, num pomar de 4
Décio Joaquim

E

Eduardo Fermino Carlos

a 6 anos e em outro perto de 18 anos, pertencentes a uma das cópias de toda a coleção que
temos no BAG – Banco Ativo de Germoplasma.
Por segurança, a direção da unidade decidiu
pela erradicação total das aproximadamente 5
mil plantas que compunham aqueles talhões”.
Em relação às borbulheiras – que é de onde
vem todo o material reprodutivo fornecido pelo
Centro, estão todas preservadas, desde o fim
da década de 90. Sempre são monitoradas e
nunca foi encontrada nenhuma ocorrência que
pudesse colocá-las em risco.
Eduardo Fermino esclarece que “uma coleção genética, como o Banco de Germoplasma
do Centro Apta, é um patrimônio público. O
Centro é apenas um guardião que preserva esse
material. É uma coleção de genes - talvez única
no mundo, com um inestimável valor para a
citricultura”.

Julho / Agosto / Setembro Revista Ciência & Prática

15

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

Os fundamentos do programa 5 S
Uma ferramenta para a administração, baseada na organização de métodos e preceitos de fácil assimilação,
podendo ser aplicada na propriedade agrícola

O

No sentido literal, pode ser entendido como
o que separa por grau, tipo ou tamanho.
No programa 5S, consiste em identificar os
ítens necessários e desnecessários existentes no
local de trabalho. Somente os ítens necessários
deverão estar ou ser mantidos nos locais de
trabalho.
Exemplos: separação de diferentes materiais
de trabalho (caixas, máquinas e equipamentos,
livros de anotações, embalagens vazias de defensivos) em ambientes apropriados; separação
de material de sucata e ferro-velho etc.

Tadeu Pavani

Tadeu Pavani

• Melhoria da qualidade
• Prevenção de acidentes
• Melhoria na produtividade de serviço
• Redução de custo e desperdício
• Redução de custo de energia
• Prevenção quanto a parada de máquinas e equipamentos por quebra
• Melhoria no ambiente de trabalho
• Melhoria da moral dos empregados
• Incentivo a criatividade

16
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No sentido literal de seu significado, é a
combinação ou arranjo das partes, elementos
ou peças, seguindo algum princípio ou método
racional.
No sentido 5 S, é determinar o local para
achar facilmente quando precisar.
Exemplos: organização de ferramentas
em caixas ou quadros; ordenação de papéis
em pastas ou arquivos nomeados; acerto das
embalagens de produtos em pilhas seguras e
que permitam contagem para lista de estoque;
programação seqüencial de talhões a serem
roçados, pulverizados, adubados etc.
Os benefícios do senso de ordenação
serão:
• Rapidez e facilidade de encontrar documentos,
materiais, ferramentas e outros objetos
• Facilidade de comunicação
• Economia de tempo
• Diminuição de acidentes
• Manutenção da qualidade

Senso de utilização, o primeiro S

S

O arranjo dos itens em locais separados facilita a
utilização e diminui a chance de erro

Senso de ordenação, o segundo S

Tadeu Pavani

Objetivos do programa 5

Os benefícios do senso de utilização para
a administração serão:
• Liberação de espaço
• Eliminação de ferramentas, armários, material
em excesso
• Eliminar dados e relatórios ultrapassados
• Eliminar itens fora de uso
• Diminuir riscos com acidentes
• Diminuir tempo de procura
• Eliminar desperdício

funcionários mais simples aos encarregados e
diretores) devem receber treinamentos, ou serem
educados para que as metas sejam atingidas.
O programa 5 S vem a ser uma das ferramentas que podem ser utilizados para treinamento pessoal, que interferem, num segundo
momento, inclusive nas vidas extra-empresa,
melhorando de uma forma geral, a participação
do indivíduo dentro da sociedade, lembrando que
“educação não é só ensinar a ler e escrever”.
O nome 5S vem de cinco palavras japonesas
iniciadas com a letra “s” e que em português
continuaram com 5S, mas com as suas respectivas traduções antecipadas pela palavra senso.
SEIRI, significa, senso de utilização
SEITON, senso de ordenação
SEISOU, senso de limpeza
SEIKETSU, senso de saúde
SEIKETSUKE, senso de auto-disciplina

programa 5 S teve início no Japão na
década de 50 do século passado e hoje
está sendo implantado na maioria das
empresas que têm programa de qualidade.
O programa 5 S é bastante simples, permitindo a participação e o envolvimento de todos
os níveis da empresa (do funcionário ao dono
da empresa), porém é importante ressaltar que
por ser fácil, as vezes não é dada a devida dedicação e persistência necessária à manutenção
do programa.
Hoje consideramos a fazenda, ou sítio como
uma empresa, independente do seu tamanho e
da atividade de exploração. O que interessa é que
ela se tornou um ambiente de produção, que visa
rentabilidade e que deve obedecer as legislações
específicas (fiscal, ambiental, trabalhista etc).
Para que seu processo de busca da melhor
produtividade, com segurança, qualidade e
lucro, seja garantido, todas as pessoas (dos

Utilização de EPI preserva a vida e demonstra respeito,
valorizando o funcionário
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Ferramentas organizadas, dispostas em ordem,
diminui o tempo gasto com consertos

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

Senso de limpeza, o terceiro S
No sentido literal, o senso de limpeza consiste em retirar sujeiras utilizando vassouras,
rastelos, enxadas, água, panos e outros materiais
que venham a ser necessários.
No programa 5 S, é deixar bem limpo, não
limpar por limpar e não sujar.
Exemplos: limpeza de sanitários; programa
de lavagem de máquinas e equipamentos e
de sua manutenção preventiva; manter local
de abastecimento de pulverizadores limpos de
restos de embalagens; repassar talhões para
retirada de frutos remanescentes da colheita
(fontes de pragas e doenças) etc.
Os benefícios do senso de limpeza serão:
• Melhoria do local de trabalho
• Satisfação dos funcionários por trabalharem
em ambiente limpo
• Maior segurança
• Manutenção da qualidade (em ambiente sujo
não existe qualidade)
• Eliminar desperdícios

Senso de saúde, o quarto S
No sentido literal é basicamente a conservação da vida em condições físicas e mentais.
No sentido 5 S, é o conjunto de práticas que
podem ser realizadas durante o trabalho que
permitem condições de saúde para o corpo e a
mente.
Exemplos: uso de EPI - Equipamento de Proteção Individual; sinalização de lugares perigosos
com placas; ter bom relacionamento dentro da
equipe; ler e respeitar as recomendações de
segurança para uso dos equipamentos; adotar
e facilitar as práticas de higiene pessoal. Lembrar
também que correria pode provocar acidentes.
Os benefícios do senso de saúde serão:
• Equilíbrio físico e mental
• Melhoria do ambiente de serviço
• Melhoria da convivência social
• Melhoria das condições de segurança

Senso de auto-disciplina, o quinto S

No programa 5 S, é ter funcionários habituados a cumprir os procedimentos operacionais,
éticos e morais.
Exemplos: realizar reuniões para discussão
de programas e problemas; permitir ocasiões de
motivação; lembrar-se sempre das obrigações e
do programa 5 S; praticar o que “aprendeu”.
Cuidar para estar sempre atento; padronizar o
que foi conseguido e buscar novas melhorias;
reconhecer os limites da memória e, por isso,
anotar para nada perder.
Os benefícios do senso de auto-disciplina
serão:
• Trabalho diário agradável
• Melhoria das relações humanas
• Valorização do ser humano
• Manutenção da qualidade
• Melhor produtividade, qualidade e segurança
de trabalho.

GTACC

• Diminuição do cansaço físico por movimentação desnecessária

Aparecido Tadeu Pavani

No sentido literal consiste no treinamento da
força mental, física e moral, utilizando instruções
e auto-treinamento com força de vontade, na
busca de melhoria.

Consultor GTACC
tadeupavani@mdbrasil.com.br
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O manejo da fertirrigação em citros
Com o uso cada vez mais rotineiro na citricultura, a fertirrigação (utilização de nutrientes através da irrigação)
exige conhecimentos específicos para o sucesso do empreendimento

N

o decorrer das últimas décadas, tem
se tornado óbvio que a irrigação é
crucial para a produção de alimentos
no mundo.
Algo em torno de 40% de toda a produção
agrícola vem da agricultura irrigada, embora saibamos que terras com possibilidade de irrigação
compreendem apenas 20% das terras agriculturáveis do planeta (FAO 2003). Mesmo com
a irrigação usando, atualmente, 70% da água
doce disponível, o desafio para uso sustentável
da água, em várias partes do mundo, tem sido
atingido. Contudo, o crescente aumento populacional, as mudanças de hábitos alimentares
e a urbanização irão aumentar a demanda por
água, tanto para atividades não agrícolas como
para as atividades de produção de alimentos.
A conjunção destas demandas irá forçar
os agricultores irrigantes a serem mais eficientes
no uso da água. Adicionalmente, os cuidados
com o meio ambiente, associados com as alterações globais irão também forçar os irrigantes
a usarem os fertilizantes e agro-químicos de
forma mais eficiente, a fim de assegurar que a
qualidade da água drenada de áreas irrigadas

seja boa o suficiente, de modo a não contaminar
lençóis freáticos e fontes de abastecimento.
A irrigação localizada demonstra ser uma
das mais eficientes formas disponíveis para ajudar no incremento da performance da irrigação
(Postel, 2000). A irrigação localizada oferece a
capacidade de resolver questões de meio ambiente
e uso racional da água e de fertilizantes, pois:
1. Permite aplicação de água e fertilizantes no
exato local onde são requeridos,
2. Nas quantidades as quais são requeridos,
3. No exato tempo em que são requeridos.
Portanto, estes aspectos devem ser conhecidos, de forma a permitir que o sistema possa
ser desenhado e operado para atingir a eficiência
requerida. Assim sendo, as informações sobre
o manejo de irrigação, a lâmina adequada de
água, o uso de diferentes fontes de fertilizantes
e a sua interação química com o solo, devem
fazer parte do aprendizado do irrigante, a fim
de garantir que este possa conseguir a melhor
eficiência e o uso sustentável desta ferramenta.
Danilo Luchiari

O Brasil é o maior produtor mundial de
cítricos, contribuindo com aproximadamente
30% de toda a laranja produzida no mundo
e responsável por 85% das frutas destinadas
à produção de suco de laranja concentrado e
congelado. A citricultura brasileira ocupa uma
área de 820 mil ha, dos quais 620 a 650 mil
ha somente no estado de São Paulo. Apresenta
grande potencial produtivo, tanto em função
da vasta quantidade de terras, com solo e clima
apropriados, como em função de custos de
produção relativamente baixos, uma vez que
ainda está inserido no rol de paises que dispõem
de mão de obra barata. Por outro lado, não se
apresenta como um grande produtor de frutas
para consumo in natura, pois ainda ressente-se
da falta de qualidade superior para a produção
de frutas frescas, destinadas ao consumo em
mercados mais exigentes.
Nos últimos anos, tem se observado uma
alteração significativa em todo o processo
produtivo, devido a fatores diversos, sendo que
se tornou imprescindível o emprego de novas
tecnologias para fazer frente às quedas de produtividade e rentabilidade que os citricultores
vêm enfrentando recentemente, principalmente
aquelas decorrentes do surgimento de novas
pragas e doenças ou daquelas decorrentes da
ocorrência de fatores climáticos adversos. Em
função disto tudo, houve um decréscimo da área
plantada e também do numero de produtores,
pois a apenas 15 anos atrás haviam cerca de
27 mil citricultores produzindo cítricos em uma
área de 850 mil ha, no estado de São Paulo.
Atualmente, em torno de 15 mil produtores
continuam trabalhando nesta atividade.

Uso de irrigação

O conhecimento adequado de cada produto utilizado é
primordial para o sucesso da fertirrigação
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O Brasil ainda utiliza pouco a prática da irrigação em citros, quando comparado com outras
citriculturas, especialmente quando comparado
com a citricultura americana e a citricultura de
países do Mediterrâneo (Shalhevet & Levy, 1990).
Cerca de 45% da produção citrícola mundial é
produzida em condições de irrigação, enquanto
que a citricultura irrigada no Brasil, com área
de aproximadamente 90 mil ha, representa
em torno de 11% do total plantado ou 14%
quando comparado com o total plantado em
São Paulo.
Os benefícios da irrigação na citricultura,
principalmente nas regiões norte e central do
planalto paulista são bastante visíveis, pois quan-
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Danilo Luchiari

de água e nutrientes, apodrecimento e morte
do sistema radicular. Alem disto, o excesso de
água com fertilizantes irá causar o acúmulo de
sais e possivelmente a acidificação da rizosfera,
alterando o desenvolvimento e multiplicação das
células e conseqüentemente causando prejuízos
à produção.

Uso de fertirrigação

A fertirrigação depende da qualidade dos produtos e do
planejamento de uso

do adequadamente manejada, pode fornecer
incremento de produtividade da ordem de até
40% (Netafim 2005). Alem disso, em anos de
prolongado período de seca é essencial para
manter a produção, pois a estiagem prolongada
afeta o crescimento dos frutos e até mesmo a sua
permanência na planta. Outro fator de melhoria
de produtividade refere-se ao período de floração e fixação da florada, que marca o início da
fase reprodutiva. Nesta fase, ocorre uma grande
troca hormonal interna e os nutrientes, açucares
e água, se destinam majoritariamente rumo
à flor. Os sinks metabólicos mais importantes
são os pontos de floração e frutificação, pois
a planta se encontra com todo o seu potencial
radicular empregado e a absorção de água e
nutrientes chega a ser máxima. Portanto, a falta
de água nesta fase compromete definitivamente

a produção da safra futura.
O uso da irrigação ajuda também na uniformização da florada, facilitando o controle de
doenças específicas desta fase, pois quando a
florada ocorre de forma uniforme interrompe-se
a transmissão de estruturas de colonização de
fungos, que se perpetuariam, quando passando
por sucessivos surtos de floração.
Por outro lado, o manejo errado da
irrigação passa a ser nocivo à produção dos
citros, pois o fornecimento reduzido de água
acaba causando o murchamento da planta,
crescimento retardado, menor elongação das
células, folhas menores e entre-nós mais curtos, queima das bordas das folhas e queda de
folhas e frutos, enquanto que o excesso de água
irá reduzir o fornecimento de oxigênio (O2) às
raízes (anaerobiose radicular), menor absorção

A fertirrigação é a técnica que combina a
aplicação de água de irrigação com a aplicação
de fertilizantes. A fertirrigação incrementa a
eficiência da aplicação de nutrientes, proporciona maiores rendimentos e maior qualidade e
permite aplicar os nutrientes de forma exata e
uniforme.
De acordo com QUAGGIO, (2005), a fertirrigação vem sendo utilizada há mais tempo nas
regiões citrícolas mediterrâneas como Espanha,
Marrocos e Israel onde existem mais informações
sobre essa prática. Nessas regiões ela é praticada
em condições semiáridas nas quais o crescimento
do sistema radicular da planta cítrica restringise ao bulbo úmido formado pelos emissores.
Nas condições brasileiras a fertirrigação ainda é
prática recente, principalmente na citricultura.
Assim, a questão mais freqüente é sobre qual
o ganho de eficiência em relação à adubação
convencional que serviu de base para elaborar as
recomendações oficiais de nutrientes para essa
cultura. RAGOSO (1999) comparou a eficiência
da fertirrigação com a adubação convencional
na citricultura e não verificou diferenças significativas em produção para o primeiro ano de
experimentação. Porém, observou que os tratamentos fertirrigados ocasionaram os menores
desequilíbrios nutricionais, avaliados através de
índices de DRIS e maior eficiência, pois dentre
os tratamentos fertirrigados, aquele com redução pela metade da dose foi o que apresentou
melhor desempenho.
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Princípios básicos para fertirrigação
Para se aplicar os corretos recursos de
adubação e portanto de fertirrigação, deve-se
conhecer os seguintes aspectos que regem os
princípios de nutrição das plantas:
• Balanço hídrico;
• Mecanismos de absorção das plantas;
• Fenologia das plantas;
• Nutrientes essenciais;
• Principais fontes de nutrientes;
• Sinergismos e antagonismos entre íons;
• Salinização da água de irrigação e do solo;
• Acidificação da rizosfera.

Balanço hídrico
É o resultado da comparação entre os
valores de precipitação e evapotranspiração
potencial, sendo que o consumo de água é
determinado pela disponibilidade de água no
solo, pelo estado fenológico da planta e pelas
condições climáticas.

Mecanismos de absorção das plantas
A absorção de nutrientes pelas plantas
ocorre tanto por interceptação radicular, quando
a rizosfera contata diretamente o nutriente e o
absorve, quanto por fluxo de massa, que é o movimento da solução do solo ao interior da raiz,
succionado pela pressão negativa proveniente do
fluxo da evapotranspiração e ocorre também por
difusão, que é o movimento de cátions e ânions
desde locais de maior concentração para locais
de menor concentração.

Fenologia das plantas
Através do conhecimento da fenologia das
plantas, se determina a precisão da fertirrigação,
uma vez que se irá colocar água e fertilizantes
de acordo com a demanda requerida, em cada
uma das fases de crescimento e reprodução.
A fase vegetativa compreende os estágios
de latência, ativação, brotação ou germinação,
desenvolvimento e crescimento, enquanto que
a fase reprodutiva compreende os estágios de
floração, pegamento, crescimento do fruto,
mudança de cor; colheita e pós-colheita.
No estágio de latência, a planta se encontra
em recesso metabólico, que termina após determinada quantidade de horas de frio ou estresse
hídrico. Não existe consumo nem transporte
interno.
No estágio de ativação, inicia-se a mobilização de nutrientes desde as raízes e tronco até
os pontos de brotação.
No estágio de brotação ou germinação,
ocorre intensa atividade celular e aparecem as
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Tanque de mistura e bomba injetora de adubos no
sistema fertirrigado

primeiras folhas e flores. O aporte de macronutrientes e micronutrientes de forma balanceada
é essencial nesta fase.
No estágio de desenvolvimento, a planta
produz uma grande quantidade de divisão celular, orientada à formação de todos os órgãos
especializados em distintas funções e neste
estágio, o estresse por água e nutrientes causa
diminuição de órgãos estruturais.
No estágio de crescimento, ocorre o intenso crescimento das células multiplicadas na fase
anterior e há aumento considerável na demanda
de água e nutrientes, especialmente nitrogênio
e cálcio. As raízes estão em seu apogeu, com
máximas produções diárias de matéria seca.
Após o final desta primeira fase, inicia-se
a fase reprodutiva, que ocorre da seguinte forma:
Estágio de floração, quando se inicia
grande troca hormonal interna. Os nutrientes,
açúcares e água se destinam rumo à flor, sendo
o sink metabólico mais importante os pontos de
floração e frutificação. Neste estágio, a absorção
de água e nutrientes chega a ser máxima.
Estágio de pegamento, sendo esta uma
etapa muito breve, que marca o inicio da etapa
mais significativa, que é o crescimento do fruto.
Estágio de crescimento do fruto, o processo mais intenso de mobilização interna de
nutrientes e açúcares e absorção externa de água
e nutrientes. Máxima demanda, especialmente
por potássio e, na primeira etapa de formação do
fruto, o cálcio. É uma fase crítica, pois qualquer
estresse afetará a produção final.
Estágio de mudança de cor, quando o
fruto atinge tamanho máximo. Ocorre acúmulo
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decrescente de açúcares e portanto é necessário
diminuir o aporte de nitrogênio em fruteiras. A
taxa de absorção é alta, porem menor que a fase
anterior.
Estágio de colheita, que é o momento
em que já iniciou a senescência dos tecidos e o
produto final está liso. Há redução na absorção
de água e nutrientes.
Estágio de pós-colheita, quando então
ocorre o refluxo de nutrientes das folhas para as
raízes e armazenamento de nutrientes na parte
lenhosa. Bom momento para aporte de fósforo
e também de boro, zinco, magnésio, nitrogênio
e cálcio, antes da latência.

Fontes de nutrientes para fertirrigação
Uma importante característica da fertirrigação é a necessidade de uso de fertilizantes
de alta solubilidade. Assim, a dinâmica de
nutrientes móveis ou pouco retidos pela matriz
do solo como o nitrogênio, cloro, boro e com
menor intensidade o enxofre, se movimentam no
solo por fluxo de massa com água de irrigação,
podendo ser rapidamente perdidos se o manejo
da irrigação não for correto. Da mesma forma,
nutrientes como fósforo, cálcio e magnésio, que
em condições de sequeiro são mais retidos no
solo, quando aplicados via fertirrigação tem a
movimentação através do perfil do solo acelerada, o que em parte pode explicar os ganhos
de eficiência com esse sistema. A irrigação por
gotejo pode aumentar o movimento de fósforo
no solo de 5 a 10 vezes se comparado à aplicação convencional. O movimento é maior desta
forma devido a maior concentração numa faixa
estreita do solo, o que rapidamente satura os
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Unidade móvel que permite a utilização do tanque
de mistura em mais de uma rede hidráulica

sítios de fixação próximos aos pontos de aplicação (Villas Bôas et. al., 1999). Estes mesmos
autores comentam que tanto o cálcio como o
magnésio devem ser aplicados antes do plantio,
através da calagem, e apenas complementados
via fertirrigação. ZANINI (1991) verificou que a
distribuição do potássio correlacionou-se com a
distribuição de água no solo e assim pode-se ter
um controle do íon K (potássio) em função da
fertirrigação e irrigação. HAYNES (1990) estudou
o movimento no solo de formas nitrogenadas
através do sistema de irrigação por gotejo e
constatou que a uréia e o nitrato distribuíram-se
melhor em profundidade e lateralmente. O nitrato move-se na periferia da frente de molhamento
e quando lâminas maiores de água são aplicadas
podem ocorrer perdas desse nutriente para baixo
da zona radicular (Goldbert et. al., 1971).

Sinergismos e antagonismos entre íons
Fertilizantes são moléculas que se dissociam em contato com a água e geram íons. As
plantas absorvem íons, chamados de cátions
(íons com carga positiva) e ânions (íons com
carga negativa). Em função disto, podem ocorrer sinergismos e antagonismos, entre cátions e
ânions, nas misturas de fertilizantes:
O sinergismo cátion/ânion ocorre quando
ambos se ajudam mutuamente para entrar na
planta. Destaca-se o sinergismo entre nitrato
(NO3-)/potássio (K+) e entre nitrato (NO3-)/amônio
(NH4+).
O antagonismo cátion/ânion ocorre devido
à alta afinidade de cargas e, portanto, produção
de precipitados insolúveis. Neste caso, desta-
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cam-se os precipitados que formam cálcio com
fósforo; cálcio com boro e cálcio com enxofre.
O antagonismo cátion/cátion ocorre devido
à competição entre cátions para entrar na planta.
Em geral os cátions monovalentes apresentam
mais habilidade que os bivalentes. É muito importante o antagonismo que exerce o amônio
(NH4+) sobre cálcio, magnésio e potássio. O
uso massivo e desbalanceado de fertilizantes
amoniacais ou uréia, pode afetar seriamente a
nutrição cálcica, magnesiana e/ou potássica.
Por fim, o antagonismo ânion/ânion ocorre
quando os ânions competem entre si para entrar
na planta. É muito importante o antagonismo
que exerce o íon cloreto sobre íons relevantes
para a nutrição como nitratos, fosfatos e sulfatos.

Salinização da água de irrigação e do solo
É a maior desvantagem que apresentam
sistemas de irrigação localizada, devido a precipitação de sais com conseqüente obstrução
dos gotejadores. A salinização traz danos às
plantas, pois a alta concentração de sais causa
interferência na absorção radicular, levando à
murcha da planta.
A salinização do solo ocorre de várias formas
e pode acontecer caso o aporte de água às plantas
não seja adequado. O baixo aporte de água faz
com que os sais se acumulem na superfície, pois
não há lixiviação. A irrigação demasiadamente
localizada faz com que os sais se acumulem nas
“orelhas” do bulbo molhado. Quando ocorre o
correto aporte de água, há uma adequada lixiviação, de forma que os sais ficam dispersos.
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Para o monitoramento quanto à salinização da água de irrigação e do solo, utiliza-se a
averiguação da condutividade elétrica (C.E.) da
solução, que nada mais é do que a medida da
concentração de sais no solo e quanto maior a
C.E. maior a concentração de sais.
Além do monitoramento da água de
irrigação e do solo, deve-se fazer uso de fontes
de nutrientes de menor salinidade. Fertilizantes
livres de cloro (Cl-), uréia e com baixa porcentagem de amônio (NH4+), são fundamentais para
contrastar os efeitos do acúmulo de cloro (Cl-)
e sódio (Na+), elementos estes causadores de
salinização do solo e da água.
Altas concentrações de sódio (Na+) produzem efeito bloqueador de absorção de cálcio
(Ca++) e potássio (K+) e, portanto, é importante o
uso de fontes que contenham cálcio (Ca++) para
manter alta a relação cálcio (Ca)/sódio (Na).
O nitrogênio quando fornecido como
amônio (NH4+), favorece a absorção de cloro
(Cl-), porém quando fornecido como nitrato
(NO3-), inibe o fluxo de cloro (Cl-) às células das
raízes. Portanto, quando em condições de alta
salinidade, natural ou induzida, por cloro (Cl-) e
sódio (Na+), deve-se dar preferência para fontes
nitrogenadas, tais como: nitrato de cálcio, nitrato de potássio e nitrato de magnésio.
A seguir estão listadas algumas das fontes
de fertilizantes que apresentam baixa salinidade:
• nitrato de amônio............................NH4NO3
• ácido fosfórico ......................................... H3PO4
• fosfato monoamônio (MAP) .......(NH4)H2PO4
• fosfato monopotássico......................KH2PO4
• nitrato de potássio...............................KNO3
• nitrato de magnésio .............Mg(NO3)2.6H2O
• nitrato de cálcio ......... 5Ca(NO3)2. NH4NO3.10H2O
• nitrato de Ca e Mg ........................................
.......... Mg(NO3)23H2O2Ca(NO3)2 NH4NO3.10H2O

Acidificação da rizosfera
De acordo com QUAGGIO (2005), a aplicação de nutrientes numa pequena área de solo,
que no caso de fertirrigação por gotejamento,
a largura do bulbo úmido não ultrapassa 0,8
m em solos arenosos, comuns na citricultura
paulista, provoca movimentação intensa de íons
no perfil do solo. Isso tem resultado em forte
acidificação, inclusive nas camadas mais profundas do solo, conforme mostram os trabalhos
de FOUCHÉ & BESTER (1986) que trabalharam
durante seis anos com fertirrigação em citros e
observaram decréscimo acentuado de pH nos
diferentes tratamentos realizados. VILLAS BÔAS
et. al. (1999) também alertaram para os perigos
da acidificação do solo com a fertirrigação nas
nossas condições.
A acidificação do solo na zona do bulbo
úmido poderá ser amenizada no curto prazo
com a utilização de linhas duplas de emissores.
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• Competição iônica – quando aumenta a concentração de hidrogênio (H+), ocorre drástica
redução na absorção de cátions;
• O uso de amônio (NH4+) como fonte de
nitrogênio faz com que a absorção de cátions
seja maior que a de ânions e, portanto causa
redução do pH. Por outro lado, o uso de nitrato
(NO3-) como fonte de nitrogênio, faz com que a
absorção de ânions seja maior que a de cátions,
causando efeito inverso, ou seja, aumento do
pH.

A seguir estão listadas fontes de fertilizantes que acidificam (reduzem o pH) e
fontes de fertilizantes que alcalinizam (elevam o pH) da rizosfera.
Fontes que acidificam
• nitrato de amônio.....................................................................................................NH4NO3
• sulfato de amônio...................................................................................................(NH4)SO4
• ácido fosfórico ........................................................................................................... H3PO4
• fosfato monoamônio (MAP) ............................................................................... (NH4)H2PO4
• uréia ..................................................................................................................... CO(NH2)2

Fontes que alcalinizam
• nitrato de cálcio ..................................................................................................... Ca(NO3)2
• nitrato de potássio ...................................................................................................... KNO3
• fosfato diamônio (DAP) (ligeiramente) ................................................................ (NH4)2HPO4

Fertilizantes neutros (não alteram o pH)
• cloreto de potássio (aumenta fortemente a C.E.) ............................................................. KCl
• fosfato mono potássico (MKP) ............................................................................... KH2HPO4
• sulfato de potássio ..................................................................................................... K2SO4

A uréia, por ser fonte barata de fornecimento de nitrogênio, tem sido largamente
usada, tanto em adubação convencional como
em fertirrigação, porém o seu uso deve ser feito
com bastante critério, pois o uso exclusivo e
excessivo de uréia, principalmente em fertirrigação, causa uma série de desvantagens, sendo as
principais:
- As perdas econômicas de amônio (NH4+) por
volatilização;
- Perdas de fertilidade do solo por desbasifi-

cação;
- Acidificação do solo, devido liberação do
hidrogênio (H+);
- Desordem nutricional por competição iônica.
GTACC

Porém, a médio e longo prazos é necessário
buscar fontes de fertilizantes menos acidificantes, como mostram os resultados do trabalho
de HAYNES & SWIFT (1987) com abobrinha, no
qual foram aplicadas três formas de nitrogênio
(nitrato de cálcio, uréia e sulfato de amônia)
via fertirrigação com gotejo e observou-se forte
acidificação do solo no volume imediatamente
abaixo dos emissores com as fontes amoniacais.
O nitrato de cálcio causou acidificação menos
intensa tornando o sistema mais sustentável no
longo prazo. Porém, deve-se destacar que nas
nossas condições o custo do nitrogênio como
nitrato de cálcio é cerca de três vezes superior
ao nitrogênio do nitrato de amônio.
A acidificação ocorre quando a absorção
de cátions é maior que absorção de ânions, uma
vez que as raízes excretam o íon hidrogênio
(H+) causando redução do pH do meio, sendo
os seguintes os efeitos da acidificação sobre a
absorção de íons:

Rubens Paulo Stamato Júnior
Consultor Campo/GTACC
rubensstamatojr@terra.com.br
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Fertilizantes líqüidos na citricultura
EECB/Mosaic

Versátil e econômica, a adubação líqüida é uma técnica vantajosa que pode tornar-se padrão na
citricultura paulista. Conheça um pouco mais sobre esta prática

M

anuseio, transporte, armazenamento
e aplicação na forma líqüida, essa é a
principal característica dos fertilizantes
líqüidos, distribuídos na lavoura de maneira
fácil e eficaz.
São fertilizantes simples ou complexos
e apresentam-se, basicamente, na forma de
líqüidos claros (soluções verdadeiras), ou na de
suspensões. Nos líquidos claros, os nutrientes
estão totalmente dissolvidos no meio aquoso,
o que já não ocorre com as suspensões, onde
parte dos nutrientes apresenta-se dissolvida no

meio e parte suspensa em solução, na forma de
cristais.
A produção desse tipo de fertilizante com
fins agrícolas iniciou-se na década de 20 do
século passado, nos EUA - Estados Unidos da
América. A partir da década de 50, com o desenvolvimento de técnicas mais modernas de
produção, houve um acentuado crescimento do
consumo no mercado americano (Tisdale et al.,
1985). Técnicos ligados ao setor estimam que
nos Estados Unidos estes fertilizantes respondem
por aproximadamente 30% do total consumi-

do.

No Brasil, a produção dos fertilizantes
líquidos iniciou-se na década de 60, com uma
solução de uréia e nitrato de amônio em meio
aquoso, conhecida como URAN. No entanto, somente a partir da década de 70 é que
efetivamente o produto chegou ao mercado
consumidor. Com base no que se observa hoje
no país, pode-se afirmar que a implantação da
fertilização líquida ainda está ocorrendo.
Para a citricultura, o ganho econômico resultante da adubação líquida, quando comparada
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Aspectos técnicos
As formulações líqüidas mais comercializadas atualmente são produzidas na proporção
aproximada de 4:1:4, das quais podem ser citadas as fórmulas: 12-03-12, 16-04-16, 12-00-15,
entre outras.
Além dessas, a solução nitrogenada URAN,
em alguns casos contendo enxofre (URAN + S),
também é muito comercializada. Esses produtos
são adquiridos a granel, dispensando armazenamento em tambores ou quaisquer outros tipos
de embalagem.
Como já foi citado, a maioria dos citricultores não dispõe de um sistema adequado de
armazenamento e, neste caso, é possível obter,
junto ao próprio fornecedor, a permanência de
uma carreta na propriedade até o produto ser
totalmente utilizado.
A possibilidade do armazenamento do fertilizante líqüido em tanque - fornecido diretamente

pelo fornecedor/vendedor - representa, sem
dúvida, uma economia para o agricultor, uma
vez que substitui o galpão de armazenamento
de adubos sólidos. Galpão desse tipo requer
custo elevado na sua construção e manutenção,
quando comparado ao mesmo custo do tanque
utilizado para armazenamento do adubo líqüido,
até porque, na maior parte dos casos, o fornecimento é feito pelo vendedor, já em tanque.
Com isso, a transferência do adubo líqüido
da carreta de armazenamento até a lavoura onde
será aplicado é direta. Mais. As carretas são abastecidas através do bombeamento do produto (o
sistema mais comum), ou pelo escoamento do
produto dos tanques por gravidade.
Nessas operações, dois aspectos merecem
atenção:
1) A baixíssima perda de produto;
2) A reduzida mão-de-obra necessária, quando comparada à mesma operação com os
adubos sólidos convencionais.
A operação de carregamento dos equipamentos de aplicação do fertilizante líqüido no
campo é simples e envolve pequena perda. Esta
operação também é, mais uma vez, realizada
pelo motorista, conectando uma mangueira entre a bomba de circulação do produto, instalada
na carreta, e o bocal do tanque da adubadora.
Os equipamentos de aplicação de adubos
líqüidos constam, basicamente, de um trator
convencional, equipado com um tanque de PVC
com capacidade de 400 ou 600 litros adaptado
na sua traseira, uma bomba centrífuga conec-

tada ao eixo de potência do trator, e bocais de
aspersão suportados por duas barras, uma de
cada lado do equipamento.
Através de uma mangueira de PVC, a bomba
desloca o líquido para os bocais à medida que
o trator é acionado. As barras são reguláveis de
forma a permitir a deposição de grande parte
do produto sob a copa das plantas.
Sobre as barras localizam-se duas chapas
de metal inclinadas, de forma a permitir que o
conjunto barra-bicos aspersores penetrem por
baixo do pé de laranja sem machucar a árvore.
O equipamento é muito simples de ser
instalado, requerendo uma manutenção de
baixo custo e permitindo, ainda, uma aplicação
rápida, uniforme e bem localizada. Observa-se
novamente uma substancial redução na mãode-obra necessária para aplicação do produto
no campo.
Como vemos, a adubação líqüida tem seu
espaço dentro do processo de nutrição das
plantas cítricas, o que gera para esta prática
uma perspectiva de amplo crescimento em nossa
atividade.

GTACC

à adubação sólida correspondente, encontra-se
atualmente em torno de 25%. Tal ganho é decorrente também da economia de escala.
Entretanto, como essa tecnologia é relativamente recente no país, existem da parte dos
citricultores muitas dúvidas quanto à viabilidade
técnica e econômica de sua utilização.
A partir dessa constatação, Ciência & Prática traz uma análise de dados e informações
sobre a adubação líqüida na cultura dos citros,
apresentando um quadro sobre as vantagens e
benefícios.

Antonio Garcia Júnior

Consultor GTACC
garciagtacc@hotmail.com

Vantagens dos fertilizantes líqüidos
A

través da experiência acumulada em citricultura a Mosaic, que tem uma unidade
industrial em Monte Alto, SP, recomenda o uso
dos fertilizantes líqüidos como excelente opção
para adubações via solo em substituição aos
fertilizantes sólidos. Os produtos empregados
no processo são fabricados de acordo com rígidas normas de qualidade, conferindo confiança
e segurança ao produtor, além de respeitar o
meio ambiente.
A fonte de nitrogênio é o URAN, obtido da
mistura a quente do Nitrato de Amônio com
Uréia, contendo na composição três formas
nitrogenadas: nítrica, amoniacal e amídica,
conferindo mais eficiência ao aproveitamento
desse nutriente.
Devido à alta homogeneidade do fertilizante na forma líqüida, não ocorre segregação
dos nutrientes, permitindo a adição de micronutrientes, com ótimos resultados. A adubação
líqüida oferece uma ótima solução logística aos
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usuários. Transportados e distribuídos em tanques de aço inox, o fertilizante é entregue no
local, podendo ser usado no melhor momento,
evitando armazenamento ou perdas por manuseio de sacaria.
• Redução de mão-de-obra – o fertilizante
é transferido diretamente do tanque de transporte para os equipamentos aplicadores por
bombeamento;
• Maiores rendimentos na adubação – menor tempo de abastecimento e maior velocidade na operação;
• Doses precisas, uniformes e localizadas
– distribuição da quantidade certa e constante
do fertilizante, em função de sua alta homogeneidade e não segregação, diretamente sobre
as raízes;
• Menor investimento em equipamentos
aplicadores - os equipamentos são de custo
mais baixo e possuem outras utilizações (aplicação de herbicidas, por exemplo);
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• Possibilidade de aplicação noturna e em
dias chuvosos – permite ganho operacional
relevante comparado ao sistema convencional
de adubação, que tem sua aplicação prejudicada nessas condições;
• Maior disponibilidade de nutrientes
para a cultura – uso de nutrientes solúveis e
de aproveitamento imediato;
• Versatilidade das formulações – diversas
relações de NPK, permitindo a utilização dos
nutrientes na dose correta, inclusive com micronutrientes;
• Eliminação de custos de armazenamento – o produto fica no próprio tanque de transporte até sua aplicação;
• Redução de perdas – não há manuseio de
sacaria, evitando desperdícios causados por sacos rasgados e por umidade ou empedramento;
• Utilização em sistema de irrigação – produto pronto para uso através de irrigação, sem
necessidade de pré-diluição.
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Produtor de citros, especialista em amigos
Alicerçado por sua base familiar, por sua formação cultural e por sua vontade de aprender, o
simpático médico Jamil Calil Sader vem demonstrando ser também excelente citricultor.

M

ais do que um médico de família, o
doutor Jamil Calil Sader é considerado
em Jaboticabal, SP, como amigo das
famílias a quem atende nestes seus quase 48
anos de convívio na cidade. “Quando comecei
a trabalhar, nem Banco de Sangue a Santa Casa
possuía”, lembra doutor Sader, que formou-se
cirurgião geral com especialização em cirurgias
cárdio-vasculares, após 8 anos de estudos no
Rio de Janeiro. Sem falsa modéstia ele lembra
que fez parte do grupo de médicos que organizou aquela instituição, permitindo que a Santa
Casa de Jaboticabal crescesse e se qualificasse
para atender com dignidade e respeito a uma
população que hoje é de 65 mil habitantes.
Além disso foi responsável direto pela criação
do Pronto Socorro Municipal que atende a 6,5
mil pessoas por mês.

anos de observações dolarizadas dos resultados
da laranja e neste período apenas em três anos
não tinha tido lucro expressivo. Então entendi
que um dos problemas de nossa pátria é não
oferecer estabilidade às atividades produtivas.
Hoje você está no céu, amanhã você está no
inferno”, constatou o produtor amargurado.

Nascido em Taiúva, SP, filho de imigrantes
cristãos libaneses, Calil Sader sempre enxergou
na terra a possibilidade de constituir uma renda que lhe permitisse crescer. “Tive uma base
familiar coesa, solidária, centrada nos bons
princípios da educação. Meus pais chegaram
a Taiúva em uma época em que não havia
energia elétrica. Chegaram fugidos da fome e
encontraram o paraíso aqui nesta nossa região.
Aqui nós edificamos nossas vidas e a nossa
poupança foi direcionada para a compra de
terras, fazendo-as produzir, criando trabalho
e oferecendo empregos”, orgulha-se o doutor
Sader.

Em Taiúva, onde possui 80 alqueires de
citros, outra luta é contra o Amarelinho. “Estou
reformando a fazenda em função da alta incidência de CVC. Com a ajuda do administrador,
José Carlos Benedito, que trabalha comigo havia
20 anos, arranquei e substituí 20 mil plantas no
ano passado. Além disso, como parte do investimento para a elevação da
produtividade, já faz quatro
anos que venho irrigando os
pomares mais novos. Tenho
33 mil plantas irrigadas por
microaspersão. São jovens,
mas efetivamente mais produtivas do que as demais”,
afirma o proprietário.

“Eu comecei com citros em 1972”, relata.
“Vendíamos para a indústria. Tornei-me cooperado da Frutesp desde sua criação, uma vez que
compartilho da idéia de que o cooperativismo
honestamente exercido é o melhor caminho
para a agricultura. Com a venda da Frutesp
entendi que eu tinha de crescer. Fui ao mercado.
Por dez anos, até 1992, tive um box na Ceasa
de Ribeirão Preto. Desisti e negociei três safras
antecipadamente com a Citrovita, descobrindo
que no Brasil as aplicações financeiras rendem
mais dinheiro do que a atividade produtiva”,
relembra Sader.
Em função daquela negociação vendeu a
fazenda que tinha no Mato Grosso, comprando
uma nova propriedade em Nova Granada, SP.
Lá, Jamil Sader implantou um ousado projeto
pecuário, “como manda o figurino”, como gosta de afirmar, chegando a inseminar mil vacas
por ano. A despeito disso, ineficaz do ponto de
vista de lucro. Ou mudava o rumo ou acabaria
perdendo as terras. “Foi quando, novamente,
me decidi pela laranja, porque eu já tinha doze
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Diante daquele quadro resolveu também
diversificar um pouco e plantou seringueiras.
Desde 2000 implantou naquela propriedade
135 mil pés de Pêra Rio. Hoje, a fazenda de
Nova Granada, conseguiu resgatar as dívidas
contraídas para crescer, configurando-se o fato
em outra constatação sua: “Se o produtor não
tiver recursos próprios para bancar sua atividade, dificilmente conseguirá crescer. Entendo
que essa seja a razão do meu sucesso”, pondera
francamente o doutor Jamil.

Inovador também em
relação aos espaçamentos
utilizados, Jamil Sader tem
parte de sua Pêra Rio plantada em Taiúva em 1991 a
5,0 m x 3,5 m. “Durante 12
a 13 anos foi um espetáculo. Depois houve a necessidade da poda, mas sempre
com bons resultados. A área
não é irrigada”, lembra. A
propriedade de Taiúva colhe
hoje 110 mil caixas de 40,8
kg. Na outra propriedade,
em Nova Granada, gerenciada pelo filho, Paulo e
sem irrigação, a projeção é
de se obter cerca de 410 mil
caixas em 2007, esperando-se ainda, este ano, em
relação à seringueiras uma
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produção de 220 t de látex em 23 mil plantas
sangradas.
Acostumado aos elogios pela condução de
suas propriedades, Sader se diz envaidecido e
grato, mas lembra “que esse é o resultado de
muito trabalho e da colaboração de todos que
me ajudam, inclusive minha família, especialmente a Margarida, minha esposa, o Paulo, a
Cristiane e a Ana Paula, meus filhos.
Desde 2004 o doutor Jamil não faz mais
cirurgias. Tornou-se um clínico geral. Desempenha a profissão com respeito ao próximo. E
aí, se diz recompensado: “ao fornecer atendimento psicológico ao paciente, curiosamente
eu me consolo. A terapêutica que eu aplico no
meu doente serve também a mim”, verifica.
“Sobre as plantas, penso que são tão complexas quanto os seres humanos. A diferença
está no fato de não se locomoverem e não
falarem. Daí, a necessidade de muita sensibilidade para manejá-las bem”, conclui o citricultor
Jamil Sader, que participa de todos os encontros
técnicos que pode.

