
Outubro / Novembro / Dezembro / 2007 Revista Ciência & Prática 1



Outubro / Novembro / Dezembro / 2007 Revista Ciência & Prática2



Outubro / Novembro / Dezembro / 2007 Revista Ciência & Prática 3

Prática

Pág. 4  Editorial/Discussões e o ano novo

Pág. 4  Agenda

Pág. 14 Citricultura irrigada/Simpósio congrega citricultores irrigantes

Pág. 18 Práticas culturais/Efeitos positivos da sub-enxertia

ÍNDICE

Revista “Ciência & Prática”
Ano 7 - N.º 27
Outubro/Novembro/Dezembro - 2007
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

Capa: Fotomontagem com imagens da                      
citricultura paulista
Créditos: José Mário Bellini e Josimar Ducatti
Fotomontagem: Ederson Ap. Eustáquio

e x p e d i e n t e

Para receber Ciência & Prática
gratuitamente, acesse o site:

www.gtacc.com.br

Pág. 5
Os números           
atualizados da         
citricultura paulista

Ín
di

ce
Pág. 20
A descoberta de um        
novo agente infeccioso           
da doença

Pág. 28
A vida do citricultor  
Sebastião Blanco 
Machado

Fundecitrus Natália Pereira

Pág. 10
Rafael e a influência do 
clima sobre a produção
dos cítricos

Arquivo pessoal

Página Laranja

GreeningFisiologia PráticaGreeningFisiologia



Outubro / Novembro / Dezembro / 2007 Revista Ciência & Prática4

vistorias constantes e no controle adequado 
do vetor. Somente assim, poderemos obter 
sucesso contra essa doença. Não nos faltam 
exemplos de citricultores obtendo sucesso 
no controle do Greening, o que renova 
nossa motivação em manter as técnicas de 
manejo. Produtores com sucesso na con-
dução do Greening devem ser seguidos e 
suas atuações destacadas e copiadas para 
transmitirmos com confiabilidade a técnica 
empregada a todo setor.

 O GTACC tem papel primordial na di-
vulgação de técnicas de sucesso, auxiliando 
os demais órgãos do setor,  tanto governa-
mentais como do setor privado, a difundir e 
a discutir procedimentos de positiva reper-
cussão.

 Devemos começar este novo ano com 
otimismo, para isto basta olharmos a evo-
lução da citricultura nos últimos anos e os 
desafios que fomos capazes de transpassar. 
Veremos que somos vencedores, o que faz 
com que sejamos os maiores produtores do 
mundo. Os números da citricultura paulista, 
disponibilizados para nossa revista, nos dão 
conta do quadro atual da cultura, revelando 
avanços de produtividade nas novas áreas de 
plantio, mostrando a evolução dos conceitos 
de adensamento e a situação do parque 
industrial, cada vez mais pujante.  

 Finalizando, o GTACC deseja a todos, 
leitores e patrocinadores da revista Ciência 
& Prática, um feliz ano ano e que seja um 
período de sucesso, sobretudo, com discus-
sões que levem o setor a um destaque cada 
vez maior.

Entramos em um novo ano, com no-
vas perspectivas e novos desafios na 
citricultura, após passarmos por um 

longo período de estiagem com grande 
déficit hídrico para quase toda citricultura, 
causando assim prejuízos para a nova safra 
que ainda não sabemos quantificar.

 Diante desta situação climática notamos 
grandes alterações no comportamento das 
plantas cítricas, alterações estas não espe-
radas normalmente como, por exemplo, 
variedades precoces com novas floradas, 
o que podemos atribuir ao estresse hídrico 
atípico.

 Isto nos leva a aproveitar o momento 
para discutir novos conhecimentos com 
relação à fisiologia das plantas e comporta-
mento das mesmas em relação ao estresse 
hídrico e a altas temperaturas.

 Nos damos conta, ainda, que se pode 
colocar em discussão, técnicas como a 
sub-enxertia feita com Limão Cravo em 
porta-enxertos resistentes a Morte Súbita do 
Citros, da qual, talvez,  possa ser cedo para 
tirar novas conclusões mas que podem nos 
levar a questionar velhos conceitos.

 A importância da irrigação como técni-
ca de incremento de produção já tem seu 
lugar consagrado no conceito dos técnicos 
da citricultura - já estamos em um patamar 
muito mais além do simples questionamento 
sobre os resultados da irrigação - avançando 
em pontos de discussão sobre a otimização 
de processos específicos, como a busca de 
melhoria da eficiência do uso da água, dei-
xando no passado  lembranças sobre aquelas 
discussões rudimentares, demonstrando o 
quanto evoluímos nesta técnica.

 Temos ainda, neste novo ano, grandes 
desafios como o Greening com o advento  
do fitoplasma que novamente traz às nos-
sas mesas motivo para discussões. Temos 
que nos manter envolvidos na questão, 
estimulando o produtor na manutenção de 

Discussões e o Ano Novo

EDITORIAL

Leandro Aparecido Fukuda
   Presidente do GTACC

leandro.farm@netsite.com.br
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A citricultura paulista em números

PÁGINA LARANJA

Um perfil do setor citrícola

Originalmente incluídos no livro Caminhos para a citricultura, editora Atlas, 2007, onde foram 
disponibilizados a partir de dados de 2005, os quadros a seguir foram atualizados e agora são publicados 

em Ciência & Prática com as informações de 2006, as mais recentes disponíveis.

Figura 1. Cinturão citrícola paulista e regiões produtoras

Os autores dessa atualização 
são professores e pesqui-

sadores da Usp - Universidade 
de São Paulo, integrantes do 
Pensa - Programa de Estudos 
em Agronegócios, e do Ma-
rkestrat – Centro de Pesquisas 
e Projetos em Marketing e 
Estratégia Agroindustrial, que 
a partir de dados do IEA – Ins-
tituto de Economia Agrícola, 
e do IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, 
apresentam uma radiografia 
do cinturão citrícola paulista, 
mostrando um perfil da cultura 
no estado de São Paulo.

Para efeito deste trabalho o 
cinturão citrícola foi dividido 
em quatro regiões produtoras: 
norte, nordeste, sudeste e 
sudoeste, conforme demons-
trado na Figura 1.
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PÁGINA LARANJA

Para delimitar o cinturão foram utiliza-
dos dados do IEA e do IBGE. Seguindo a 
prática do IEA de agrupar os vários muni-
cípios do Estado em EDRs – Escritórios de 
Desenvolvimento Regional.

Atualmente, 39% da capacidade insta-
lada das principais empresas processadoras 
está na região nordeste, 36% na região 
norte e 22% na região sudeste (Figura 2). 
Além das principais indústrias representa-
das no mapa, outras com menor capacida-
de instalada também compõem o parque 
industrial citrícola do estado de São Paulo 
(Figuras 3 e 4).

Figura 2. Localização e capacidade 
instalada das principais empresas    
processadoras de suco de laranja

Figura 3. Capacidade instalada das 
principais empresas processadoras de 
suco de laranja

Figura 4. Capacidade instalada das 
principais empresas processadoras de 
suco de laranja 
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PÁGINA LARANJA

Figura 5. Evolução da 
área plantada, densi-
dade e produtividade 
por região no cinturão 
citrícola paulista

Figura 6. Evolução da produção das regiões do 
cinturão citrícola paulista

Entre 2002 e 2006, a região 

sudoeste apresentou o maior in-

cremento tanto na área plantada, 

quanto na produção, com cresci-

mento de 12% e 45%, respecti-

vamente. No entanto, por ainda 

ser uma área nova no cultivo de 

laranja, a produção da região su-

doeste ainda é pouco expressiva 

em relação à produção total do 

cinturão, respondendo por apenas 

17% da produção total. As regiões 

norte e nordeste concentram cerca 

de 70% da área plantada e 60% da 

produção de laranja do cinturão 

citrícola. No mesmo período, a 

área de laranja na região sudeste foi 

reduzida em 6%, e em 10% na re-

gião norte, refletindo-se em quedas 

de 2% e de 16%, respectivamente, 

nas quantidades de caixas colhidas 

nessas regiões (Figuras 5, 6 e 7).
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PÁGINA LARANJA

Figura 7. Dimensão da produção das regiões citrícolas

Figura 8. Eficiência da produção das regiões citrícolas
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PÁGINA LARANJA

A eficiência da produção entre as várias regiões pode ser 
comparada na Figura 8. As regiões norte e nordeste, apesar 
de responderem por 61% da produção do cinturão, vêm 
apresentando menor eficiência comparativamente a novas re-
giões. Como exemplo, cita-se o indicador produtividade (caixas 
por pé) no valor de 1,9 e 1,8, respectivamente, nessas duas 
regiões, contra 2,3 da região sudoeste, mesmo com pomares 
menos adensados, que permite maior produção por planta. 
Isso se dá pelo fato de ter pomares que estão no final de seu 

ciclo produtivo, plantados no início da década de 1990, época 
em que os bons preços, resultantes das geadas na Flórida (EUA), 
se tornaram um grande estímulo para a expansão da citricultura 
nessas regiões. A região sudoeste, de melhor eficiência (produ-
tividade de 1027 caixas por hectare e densidade de 444 plantas 
por hectare), responde por apenas 17% da produção paulista.

Por fim, a Tabela 1 apresenta um resumo dos principais in-
dicadores do cinturão citrícola paulista em 2006, revelando o 
verdadeiro perfil da atividade em São Paulo.

Frederico Fonseca Lopes
Pesquisador Pensa/Usp

fflopes@usp.br

Pe
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a

Vinícius Gustavo Trombin
Pesquisador Pensa/Usp

www.pensa.org.br

Pe
ns

a

Marcos Fava Neves
Professor Fea/Usp

www.fearp.usp.br/fava
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Tabela 1. Principais indicadores do cinturão citrícola paulista
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A influência do clima na citricultura é um 
aspecto chave no intricado processo 
de produção de frutas, que tem sua 

origem na indução do florescimento e se 
estende até a data da colheita. No trinômio 
clima-solo-água, o fator clima é o único que 
foge ao controle do agricultor e que, em diver-
sas ocasiões, impõe séria limitação à atividade 
agrícola. Mesmo em pomares irrigados, o 
agricultor pode ser assolado pela escassez sa-
zonal de água, quando a recarga dos manan-
ciais e reservatórios é impossibilitada devido à 
falta de chuvas. Já, as elevadas temperaturas 
podem ocasionar queda excessiva de estrutu-
ras reprodutivas durante a primavera, quando 
os tecidos tenros dos botões florais e flores, 
e mesmo os chumbinhos, são especialmente 
sensíveis a essa limitação ambiental.
 Logo, os regimes hídrico e térmico 
sobressaem-se como os principais elementos 
ambientais reguladores da produtividade dos 
pomares de citros. No parque citrícola paulis-
ta, os pomares encontram-se distribuídos em 
regiões com tipos climáticos variados. Ao nor-
te, há acentuada deficiência hídrica sazonal 
e as temperaturas são mais elevadas quando 
comparada às regiões centro-leste e sul do 
estado de São Paulo. Ao sul, a deficiência 
hídrica é normalmente incipiente e as plantas 
são submetidas a temperaturas mais amenas, 
em especial no inverno. Já na região centro-
leste, os pomares cítricos são influenciados 
por características climáticas intermediárias 
quando consideradas as regiões norte e sul 
do Estado.
 A partir dessa constatação, algum “curio-
so” poderia facilmente concluir que em anos 
mais secos (sem chuvas) e mais quentes, as 
regiões mais afetadas estão localizadas ao 
norte do Estado. Os pomares com variedades 
tardias são especialmente prejudicados por 
essas limitações ambientais, pois as plantas 
necessitam de um aporte considerável de 
energia (proveniente da degradação de reser-
vas) e água para manter o crescimento dos 
frutos e suportar um florescimento capaz de 
render alguma colheita no ano seguinte. O 
ano de 2007 foi atípico no planalto paulista, 

Frutificação, ambiente e a próxima colheita

FISIOLOGIA

Os fatores climáticos e as condições particulares de 2007 e a sua influência sobre a próxima safra.
A descrição dos processos fisiológicos que interferem e promovem a florada e o “pegamento”

apresentando menor volume de chuvas e 
maior deficiência hídrica como conseqüência. 
Nesse ano, os pomares na região de Barretos 
foram submetidos a uma deficiência hídrica 
anual (até novembro) superior a 380 mm 
(figura 1). Essa deficiência hídrica foi cerca de 
1,9 vez maior em relação à média dos últimos 
anos (Ribeiro et al., 2006).
 Basicamente, podemos separar a defici-
ência hídrica em duas fases. A fase I ocorre 
entre o outono e o início da brotação, com-
preendendo o período em que as plantas 
sofrem indução do florescimento pela falta 
de água. Normalmente, grande parte da 
deficiência hídrica anual ocorre na fase I nos 
tipos climáticos do parque citrícola paulista. 
Já a fase II refere-se à deficiência hídrica 

pós-brotação, ocorrendo normalmente após 
as primeiras chuvas primaveris. Voltando ao 
nosso exemplo, notamos que a estação seca 
foi interrompida por chuvas inesperadas com 
volumes significativos no final de julho de 
2007 (figura 2b). Esse aumento momentâ-
neo da umidade dos solos devido às chuvas 
ocorreu de forma generalizada na maior 
parte do estado de São Paulo. Desde que as 
temperaturas estavam em decréscimo (figura 
2a) e faltava água no solo (fatores que indu-
zem o florescimento), as chuvas funcionaram 
como o gatilho para a brotação das plantas. 
Brotação essa essencialmente reprodutiva, 
ou em outras palavras, responsável pela safra 
agrícola nas variedades com poucos surtos 
reprodutivos. Todavia, as chuvas cessaram e 

O clima exerce uma grande influência sobre o mecanismo da florada
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FISIOLOGIA

os pomares foram novamente influenciados 
por um longo e inesperado período de defi-
ciência hídrica, interrompido apenas no final 
de outubro (figura 1 e 2b). Logo, o total de 
deficiência hídrica acumulado na fase II foi su-
perior a 245 mm. Nesse ponto, cabe ressaltar 
que os efeitos das adversidades climáticas de 
um ano se fazem notar no ano seguinte.
 Haveria alguma conseqüência para a pro-
dução dos pomares? Sim. É importante consi-
derar que as plantas apresentavam estruturas 
reprodutivas jovens em agosto/setembro e que 
a temperatura do ar apresentava tendência de 
aumento (figura 2a). A falta de água e as ele-
vadas temperaturas (superiores a 34ºC no mês 
de setembro) são fatores que contribuem para 
a abscisão dos órgãos reprodutivos e assim 
influenciam negativamente a produção dos 
frutos. Novamente, tal situação é agravada 
em variedades tardias, nas quais a presença 
de carga pendente durante o florescimento 
causa redução do número de flores devido ao 
efeito inibitório da giberelina, fitohormônio 
produzido nos frutos. Se há poucas flores e 
a fixação é reduzida por fatores abióticos, a 
produção de laranjas da próxima safra pode 

ser comprome-
tida.
 A baixa dis-
ponibilidade hí-
drica nos solos 
ainda afetaria 
o crescimen-
to inicial dos 
frutos fixados. 
Em 2007,  a 
fase de rápido 
c re sc imento 
dos frutinhos 
ocorreu a partir 
de setembro, 
quando as con-
dições hídricas 
não eram satis-
fatórias. Nesse 
estádio de de-
senvolvimento 
dos frutinhos, há divisão celular intensa e o 
aumento do tamanho do fruto se deve princi-
palmente ao crescimento do epicarpo, comu-
mente denominado de casca. Uma vez que há 
alta atividade metabólica nesse estádio, a falta 

de água também afetará o crescimento do 
fruto pela redução da fotossíntese, processo 
fisiológico responsável pela síntese dos açú-
cares utilizados na respiração dos tecidos em 
desenvolvimento.     
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A aferição dos dados e a quantidade de amostragens são primordiais para os resultados 
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Figura 2. Variação anual da tempe-
ratura do ar (a) e da precipitação (b) 

em Barretos, SP no ano de 2007. 
Dados meteorológicos obtidos 

no Ciiagro - Centro Integrado de 
Informações Agrometeorológicas, 

Instituto Agronômico (IAC).

Rafael V. Ribeiro
Pesquisador Científico - IAC

rafael@iac.sp.gov.br
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Figura 1. Extrato do balanço hídrico 
climatológico em Barretos, SP no 
ano de 2007. Dados meteorológicos 
obtidos no Ciiagro - Centro Integrado 
de Informações Agrometeorológicas, 
Instituto Agronômico (IAC). CAD = 
100 mm.

Portanto, o tamanho atual dos frutos estará 
aquém do desejável e o rápido aumento da 
disponibilidade hídrica no início da estação 
chuvosa aliado a uma possível deficiência de 
potássio pode levar à rachadura dos frutos.
 O estresse hídrico ocasionado pela ausên-
cia de chuvas e a alta demanda atmosférica 
entre agosto e outubro (figuras 1 e 2b) tam-
bém poderia induzir um novo florescimento 
com a chegada das chuvas no final de 
outubro. Todavia, há de se considerar que a 
temperatura estava em ascensão (figura 2a) 
e que as plantas apresentavam frutinhos em 
desenvolvimento e/ou tinham frutos da safra 
atual (2006/2007) no caso das variedades 
tardias. O efeito conjunto desses fatores 
levaria a uma segunda brotação com pou-
cas flores, o que aparentemente ocorreu na 
região de Limeira, centro-leste do estado de 
São Paulo. Essa possibilidade aliada à queda 
acentuada de estruturas reprodutivas e ao 
comprometimento do crescimento inicial dos 
frutos podem ser os elementos responsáveis 
pela redução da produção de frutos no ano 
que chega.
 O panorama aventado para os pomares da 
região norte poderia ser aplicado nas demais 
regiões produtoras de laranjas do estado de 
São Paulo em que houve certa similaridade 
nas condições ambientais. Tal cenário pode 
ainda se mostrar menos negativo para a 
citricultura, o que seria desejável por todos. 
Embora a severidade real do clima na produ-
tividade dos pomares do estado de São Paulo 
possa ser revelada apenas com o passar do 
tempo, uma coisa é certa: o manejo adequado 
dos pomares com o objetivo de manter as 
plantas bem adubadas e livres de patógenos 
e pragas e a tecnificação dos agricultores são 
os únicos elementos que podem contrabalan-
cear os efeitos negativos do clima sobre os 
citros. Nesse aspecto, os citricultores paulistas 
estão de parabéns, sendo eles os principais 
responsáveis pela posição de destaque que a 
citricultura brasileira ocupa no cenário inter-
nacional.

FISIOLOGIA
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Simpósio congrega citricultores irrigantes

CITRICULTURA IRRIGADA

A possibilidade de debater aspectos intrigantes da tecnologia de irrigação, trouxe dezenas de produtores e de técnicos à 
Bebedouro, num encontro marcado pela divulgação de resultados relevantes voltados às condições paulistas de produção

Foi realizado nos dias 03 e 04 de outubro 
de 2007, o V Simpósio de Citricultura 
Irrigada, organizado pelo GTACC em 

parceria com a EECB - Estação Experimental 
de Citricultura de Bebedouro, onde ocorreu 
o evento. 

O objetivo do Simpósio foi promover o 
desenvolvimento constante da citricultura 
irrigada não só através dos fundamentos 
teóricos e práticos já acumulados, mas ca-
minhando em busca de subsídios técnicos 
mais específicos para solucionar os principais 
desafios enfrentados pelo setor, sempre divul-
gando através de palestras os trabalhos de 
pesquisas e o conjunto de melhores técnicas 
ou práticas agrícolas com enfoque orientado 
para a agricultura irrigada sustentável.

Um dos destaques do evento foi o público 
participante formado por técnicos, profissio-
nais e pelos citricultores que representam a 
grande maioria do parque citrícola irrigado, 
numa ação diretamente integrada e interagida 
com os palestrantes, entre eles pesquisadores 
e técnicos em irrigação.

 Na presente edição as palestras do Sim-
pósio abordaram temas relacionados com as 
áreas de planejamento, projetos, avaliação, 
manutenção preventiva e corretiva de siste-
mas de irrigação localizada e autopropelido, 
técnicas de fertirrigação, sistema integrado 
de monitoramento e manejo de fertirrigação 
dos citros, substâncias húmicas e orgânicas 
para fertirrigação, tensiômetros e extratores 
de solução do solo, manejo operacional de 
sistemas de irrigação autopropelido, conse-
qüências fisiológicas sobre o manejo inade-
quado da irrigação, e resultados de pesquisas 
sobre os temas: resultados de experimentos, 
irrigação de citros por gotejamento com uma 
linha e duas linhas, manejo de irrigação em 
pomares de citros, resultados de experimen-
tos e parâmetros de manejo de irrigação de 
mudas cítricas.  

O ponto alto do encontro ficou por conta 
dos resultados das pesquisas apresentadas e 
desenvolvidas especificamente para a citricul-
tura irrigada de São Paulo. A apresentação 
dos resultados dos trabalhos de pesquisas foi 
a ação concreta mais importante do evento, 

contribuindo diretamente para a sustentabi-
lidade e o desenvolvimento constante da irri-
gação dos citros. Os resultados das pesquisas 
apresentadas trouxeram respostas rápidas, 
dinâmicas e eficientes. Estas pesquisas desen-
volvidas especificamente para irrigação dos 
citros aplicadas nas nossas condições reais, 
foram realizadas pelos principais centros de 
agronomia do Estado de São Paulo em tempo 
real de resposta para atender as necessidades 
de incremento do campo.

Estes trabalhos foram muito elogiados 
pelo público presente, tendo merecido o co-
mentário especial do palestrante, engenheiro 
agrônomo Isaías Mossak, consultor do Minis-
tério da Agricultura de Israel, com relação aos 
trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores 
brasileiros em curto espaço de tempo para 
atender a demanda decorrente do grande 
crescimento da irrigação localizada, tendo 
destacado o alto grau de conhecimentos exigi-
dos por este tipo de pesquisa de altíssimo nível 
tecnológico, numa demonstração inequívoca 
da alta capacidade científica e produtiva da 

pesquisa paulista, cujos resultados qualitativos 
e quantitativos expressivamente comprovados 
permitem colocar nossos centros de pesquisas 
e nossos pesquisadores em igualdade técnica 
com os principais centros de pesquisas do 
mundo. Concluiu que os resultados apresen-
tados pela pesquisa é que dão a base para o 
crescimento atual da citricultura, garantindo 
a médio e longo prazo a sustentabilidade 
do setor e parabenizou os pesquisadores e 
centros de pesquisas nacionais que têm o 
mesmo tamanho e importância da citricultura 
brasileira.

A participação direta e efetiva da platéia, 
altamente técnica, nos debates e espaço 
destinado para depoimentos dos profissionais 
e citricultores irrigantes, promoveram uma 
cooperação técnica objetiva, identificando as 
principais dificuldades e desafios constatados 
a nível de campo, indicando o rumo para o 
desenvolvimento de novos trabalhos tecnoló-
gicos e respectiva divulgação.

A troca de conhecimentos, a divulgação 
das novas informações e todo o trabalho vol-
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O uso da fertirrigação é crescente no 
cultivo de citros no país, embora ainda 

exista um conhecimento limitado sobre os 
métodos de controle que possibilitem um 
desenvolvimento sustentado da produção.

Entende-se por sistema integrado uma 
visão abrangente do sistema envolvendo os 
diversos componentes desse sistema. Para se 
ter essa visão é preciso monitorar primeiro 
a água de irrigação, sua qualidade e carac-
terísticas e a solução fertilizante decorrente 
dos sais a ela adicionados. Quando aplicada 
ao solo a solução fertilizante vai modificar a 
solução do solo, sendo, portanto necessário 
avaliar a composição desta solução, bem 
como o efeito sobre as características quí-
micas no bulbo úmido e as possíveis perdas 
por drenagem fora do sistema radicular. A 
própria planta deve ser considerada no siste-
ma de monitoramento, pois pela observação 
de seu crescimento, pela sua produtividade, 
pela análise química de suas folhas ou da 
seiva é possível avaliar seu estado nutricio-
nal. Fechando o ciclo, tanto as informações 
referentes à solução do solo como ao estado 
nutricional das plantas podem ser usadas 
para reformulação da solução fertilizante 
e assim num sistema de retro avaliação é 
possível ir ajustando o sistema para máxima 
eficiência.

A visão acima descrita funciona bem 
num clima semi-árido onde o efeito climático 
é bastante restrito. Contudo sabe-se que 
num clima tropical há uma estação chuvosa 
que altera totalmente esse sistema ideal. No 
verão principalmente quando ocorrem as 
chuvas há um crescimento generalizado de 
raízes em decorrência do desenvolvimento 

vegetativo da parte aérea e do calor. Não é 
possível negligenciar essa força da natureza, é 
preciso isso sim usá-la em beneficio da planta e 
das vantagens econômicas desse aproveitamen-
to. Nesse sentido, o SIMM - Sistema Integrado 
de Monitoramento e Manejo, desenvolvido pela 
Conplant – Consultoria, Treinamento, Pesquisa 
e Desenvolvimento Agrícola Ltda., estabelece 
uma série de medidas e observações para uma 
análise tridimensional do sistema, monitorado 
no espaço e no tempo para um pleno conhe-
cimento do sistema solo-planta.

Para o produtor se orientar no caminho 
certo do manejo que está aplicando, ou seja, 
para saber se o que ele está fazendo é bom 
para a terra e para a cultura, o SIMM propõe 
a adoção periódica de análises padronizadas e 
a construção de histórico que permite a visu-
alização dos resultados de suas práticas, bem 
como da construção da fertilidade 
de sua terra, prevendo problemas 
e enxergando soluções. Além das 
análises tradicionais conduzidas 
normalmente pelo agricultor, de 
solo superficial (0-20 cm) e de fo-
lhas para macro e micronutrientes, 
com locais e critérios padronizados 
(mesmo solo, variedade, idade de 
plantio, locais pré-determinados 
de acordo com a idade), há neces-
sidades de análises químicas não 
tradicionais de rotina como S e Al 
e teor de argila principalmente em 
profundidade.

O conhecimento de impedi-
mentos físicos, químicos e bio-
lógicos exige o exame do perfil 
radicular em trincheiras sendo a 

abertura de trincheiras feita de forma espo-
rádica em locais representativos da cultura na 
propriedade. A análise da cultura (checklist) é 
também essencial na caracterização do talhão. 
Fornecidos através do preenchimento de ficha 
de campo, de preferência no momento da 
retirada das folhas para análise foliar envol-
vendo todas as informações necessárias para 
compor o quadro visual, ambiental e produtivo 
do talhão. 

O SIMM foi desenvolvido basicamente 
para cultivo tradicional em campo. Quando 
se associa a fertirrigação alguns ajustes preci-
sam ser feitos para um monitoramento mais 
completo do sistema. São necessárias tanto as 
avaliações tradicionais propostas para a exe-
cução do SIMM, quanto aquelas inicialmente 
descritas para a fertirrigação.

Sistema de monitoramento da fertilidade do solo e fertirrigação em citros

Pedro R. Furlani  / Camilo L. Medina / Ondino C. Bataglia
Conplant – Consultoria, Treinamento, Pesquisa

e Desenvolvimento Agrícola Ltda.

Conplant
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A irrigação de pomares de plantas cítricas 
tem promovido aumentos significativos 

da produtividade nos últimos anos. Todavia, 
a prática correta da irrigação de plantas pere-
nes como os citros não é um assunto simples. 
Pesquisas por parte de instituições públicas 
e privadas têm sido desenvolvidas com o 
objetivo de determinar quando, como e onde 
a irrigação é necessária. Nesse contexto, a 
palestra intitulada “Conseqüências fisiológi-
cas do manejo inadequado da irrigação em 
citros: fotossíntese, crescimento e floresci-
mento” abordou os aspectos relacionados 
ao uso contínuo da irrigação para manter 
a disponibilidade hídrica no solo elevada ao 
longo do ano. Importante considerar que 
a finalidade da experimentação era avaliar 
a influência da seca sazonal que aflige os 
pomares de laranjeira ‘Valência’ localizados 
na região central do Estado de São Paulo 
durante o inverno.

Embora a deficiência hídrica média anual 
(últimos 10 anos) em pomares de citros 
localizados na região de Limeira seja de apro-
ximadamente 34 mm, a irrigação promoveu 
incrementos na fotossíntese de plantas du-
rante o inverno devido à maior hidratação 
das plantas. Esse efeito positivo da irrigação 
levou à maior produção de reservas foliares 
(açúcares), que poderiam ser consumidas no 
desenvolvimento reprodutivo e/ou no cres-
cimento vegetativo. No entanto, as plantas 
que receberam a irrigação apresentaram 

menor produção de frutos. Surge a pergunta: 
o que aconteceu nesse pomar, sô? 

Ao dirigirmos a atenção para o florescimen-
to, podemos encontrar na literatura diversos 
textos que comentam sobre a indução do 
florescimento pela falta de água, o que não 
aconteceu com as plantas irrigadas. Logo, as 
gemas das plantas que permaneceram sob 
boa disponibilidade hídrica no inverno foram 
induzidas apenas pela baixa temperatura. Essa 
hipótese foi confirmada pelo menor floresci-
mento das plantas irrigadas. As plantas em 
condições naturais (sem irrigação) e irrigadas 
apresentaram respectivamente ao redor de 400 
e 650 estruturas reprodutivas por m3 de copa 
no pico de florescimento. Adicionalmente, a 
irrigação adiantou o florescimento em apro-
ximadamente um mês. Outro aspecto impor-
tante diz respeito à fixação ou pegamento dos 
frutos, o qual a irrigação aumentou em 43%. 
Esse efeito foi uma conseqüência da menor 
competição por reservas nas plantas irrigadas, 
haja vista que foram formadas menos estrutu-
ras reprodutivas. Ainda resta a pergunta: e a 
quantidade a mais de açúcares produzidos em 
virtude da irrigação?

Além do desenvolvimento reprodutivo, 
outro dreno de energia nas plantas é o cres-
cimento vegetativo. A irrigação aumentou 
em mais de quatro vezes o surgimento de 
brotações vegetativas nas laranjeiras durante o 
período de florescimento. Como conseqüência, 
a irrigação aumentou em mais de 30% o índice 

de área foliar - m2 de folha por m2 de solo. 
Portanto, pode-se inferir que os açúcares 
adicionais produzidos pela maior fotossíntese 
das plantas irrigadas foram direcionados para 
o aumento da área foliar. Esse efeito será 
notado na próxima safra agrícola, quando as 
copas das laranjeiras apresentarão uma maior 
capacidade produtiva. 

Em relação à qualidade do produto final, 
a irrigação causou aumento da massa dos 
frutos e redução dos sólidos solúveis nos es-
tágios finais da maturação, quando os frutos 
já apresentavam valores de ratio superiores a 
12. Assim como os sólidos solúveis, a acidez 
dos frutos foi reduzida nas plantas irrigadas 
devido ao efeito de diluição. O índice tecnoló-
gico também foi menor nas plantas mantidas 
sob boa disponibilidade hídrica, sendo essa 
variável qualitativa influenciada também pela 
menor produção das plantas irrigadas.

Efeitos desejáveis e indesejáveis foram 
promovidos pela irrigação contínua das 
plantas, mesmo em uma região em que a 
deficiência hídrica anual não é tão elevada 
quando comparada a localidades ao norte e 
oeste do Estado. Fisiologicamente, a maior 
fotossíntese, acúmulo de reservas e aumento 
da área foliar são desejáveis, todavia, a menor 
produção de frutos e a redução do índice 
tecnológico são economicamente indesejá-
veis. Em outras palavras, a irrigação durante 
o inverno foi benéfica para o crescimento 
vegetativo em detrimento do desenvolvimento 
reprodutivo. Retomando o título da palestra, o 
termo “inadequado” foi justificado do ponto 
de vista econômico. 

A irrigação dos citros deve ser manejada 
conforme objetivos estabelecidos. Como 
exemplos, há a possibilidade de aceleração do 
crescimento das plantas (dada pela irrigação 
contínua), do aumento da qualidade das 
frutas (dado pelo momento certo de cessar a 
irrigação, evitando o efeito de diluição) e do 
aumento do florescimento e pegamento dos 
frutos (dado pelo momento certo de aumen-
tar a disponibilidade de água) dentre outros. 
Como mensagem final, a prática da irrigação 
deve ser realizada com critério e responsabi-
lidade para incrementar a lucratividade dos 
produtores e evitar o uso irracional desse 
importante recurso natural, a água.

Irrigar com conhecimento científico

Rafael V. Ribeiro
Pesquisador Científico – IAC

rafael@iac.sp.gov.br
Pomar experimental irrigado de laranjeira Valência/ tangerineira Cleópatra

Rafael Ribeiro
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tado para solucionar os principais problemas 
de nossa citricultura irrigada, demonstram 
e justificam cada vez mais a necessidade 
de disseminação dos dados técnicos aos 
irrigantes. 

Entre os trabalhos de pesquisa apresenta-
dos no evento destacaram-se os resultados da 
palestra proferida pelo engenheiro Mossak, na 
qual ele apresentou um dado de extrema im-

portância. O seu estudo comparou a resposta 
de produção em pomares de citros adultos 
irrigados com uma linha de gotejadores 
por planta e duas linhas de gotejadores por 
planta, em pomar implantado na região norte 
do Estado. O resultado obtido neste trabalho 
concluiu que não se obteve aumento de 
produtividade ou benefícios estatisticamente 
significativos no incremento da segunda linha 
de gotejadores por linha de plantio, mesmo 
ocorrendo aumento significativo do volume 
do bulbo molhado do sistema radicular das 
plantas com duas linhas de gotejadores. 

Este experimento contribui muito para a 

tomada de decisão por parte de técnicos e 
produtores, proporcionando segurança no 
momento da decisão de adquirir os siste-
mas de gotejamento, principalmente para 
pomares formados com plantas de grande 
porte onde o incremento da segunda linha 
de gotejador resulta em significativo aumento 
do custo de investimento.

A palestra proferida sobre o tema “ava-
liação de sistemas 
de irrigação loca-
lizada e aspersão 
via autopropelido”, 
m in i s t r ada  por 
este consultor do 
GTACC, retratou 
a importância de 
se utilizar parâme-
tros técnicos para 
avaliar a eficiência 
dos sistemas de ir-
rigação. O objetivo 
da palestra foi o 
de orientar tecnica-
mente o produtor 
quando da aquisi-
ção dos sistemas 
de irrigação, para 

estar sempre atento aos detalhes técnicos de 
planejamento e projeto a fim de assegurar a 
eficiência dos sistemas de irrigação durante 
toda a sua vida útil estimada, sem os riscos de 
perdas de eficiência que venham comprome-
ter o sistema a médio e longo prazo.

 O resultado da avaliação de sistemas de 
irrigação já instalados deve obrigatoriamente 
ser comparadas com os dados estabelecidos 
no projeto, sendo este procedimento de 
fundamental importância para o citricultor 
porque o projeto do sistema de irrigação 
adquirido e implantado deve apresentar em 
campo as mesmas características teóricas 

do projeto. Este procedimento apesar de 
simples e óbvio, na maioria dos casos pas-
sa despercebido pelos irrigantes, os quais 
não têm a certeza da real eficiência de seus 
equipamentos, motivo pelo qual observamos 
no campo um porcentual significativo de 
projetos implantados que não apresentam 
a performance projetada. A conclusão é que 
se tivermos perdas de eficiência inferiores a 
5% (cinco por cento) entre o projetado e o 
obtido no campo, teremos prejuízo financeiro 
direto decorrente da aquisição de um produ-
to com eficiência inferior à proposta (e que 
consequentemente deveria custar menos), 
estaremos diante de um prejuízo operacional 
permanente por toda a vida útil do equipa-
mento, acrescidos dos gastos adicionais de 
insumos aplicados via quimigação, também 
com baixa eficiência.  

Está agendado para os dias 03 e 04 de 
setembro de 2008, na Estação Experimental 
de Citricultura de Bebedouro, o VI Simpósio 
de Citricultura Irrigada. O GTACC e a EECB, 
convidam todos os pesquisadores e profissio-
nais que tiverem trabalhos com resultados 
relacionados a irrigação em citros e interesse 
na possibilidade de divulgá-los, que entrem 
em contato direto com o GTACC.  

Os organizadores agradecem a presença 
de todos, destacando que, tradicionalmente, 
parte da renda do Simpósio é revertida para 
o Hospital do Câncer de Barretos, contando, 
desde já, com a participação de todos para o 
próximo evento.

Danilo José Fanelli Luchiari
GTACC/Brasil Ambiental - IAC
danilo.luchiari@uol.com.br
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Após a descrição da MSC - Morte Súbita 
dos Citros, em 2001, e sua rápida disse-
minação inicial, passando, em apenas 

dois anos, de sete municípios com a presença 
da doença no sul do Triângulo Mineiro e norte 
do estado de São Paulo, para trinta municípios, 
os institutos de pesquisa ligados à citricultura e 
os próprios produtores passaram a buscar porta-
enxertos alternativos ao ‘Cravo’ ou combinações 
desses que pudessem ser utilizados na sub-
enxertia e que tivessem boa tolerância à seca.

A diversificação dos porta-enxertos foi princi-
palmente percebida no sistema de produção de 
mudas. A utilização do limoeiro ‘Cravo’ passou 
de cerca de 80% das mudas, em 2001, para 
50%, em 2005. Atualmente a utilização desse 
porta-enxerto voltou a crescer, frente à redução 
do progresso geográfico da doença.

Na região afetada, onde os produtores sen-
tiram na pele o problema, nenhuma renovação 
é baseada exclusivamente no limoeiro ‘Cravo’ 
como porta-enxerto. Comumente, alguns pro-
dutores fazem o plantio das mudas em limoeiro 
‘Cravo’ e, em seguida, realizam a subenxertia 
com algum outro cavalo resistente. Outros, já 
fizeram seus novos pomares utilizando outros 
porta-enxertos, que têm problemas com o 
acentuado déficit hídrico da região.

Em uma área no município de Colômbia, foi 
montado um lote experimental, onde, no meio 
de um plantio de laranjeira ‘Hamlin’ formada 
sobre citrumeleiro ‘Swingle’, 10 linhas foram 
sub-enxertadas com limoeiro ‘Cravo’, fazendo 

Efeitos positivos da sub-enxertia

PRÁTICAS CULTURAIS

A utilização da sub-enxertia como uma prática vantajosa na obtenção de maior resistência à seca e de um crescimento
inicial acelerado dos pomares é aqui descrita, ressaltando-se pontos positivos, mas ainda preliminares

o oposto ao que é feito atual-
mente, porém, com o mesmo 
objetivo (tolerância à seca e 
à MSC).

Neste ano, as plantas fo-
ram avaliadas quanto ao seu 
desenvolvimento vegetativo. 
Foi determinada altura, diâme-
tro e volume da copa de 100 
plantas sub-enxertadas e de 
outras 100 que não receberam 
esse tratamento.

A análise descritiva dos da-
dos mostra a grande diferença 
quanto ao desenvolvimento 

Figura 1. Altura média, máxima e mínima, expressa em metros, 
observada nas plantas.

Figura 2. Diâmetro médio, máximo e mínimo, expresso em 
metros, observado nas plantas.

Figura 3. Volume médio da copa das plantas subenxertadas
e não subenxertadas (m3).

das plantas. Para a altura (Figura 1), observa-se 
que, em média, as plantas sub-enxertadas são 25 
cm maiores que as demais. Quanto ao diâmetro 
(Figura 2) o mesmo comportamento foi observa-
do. Porém, a grande diferença é percebida ao se 
calcular o volume da copa das plantas (Figura 3). 
Diversos trabalhos mostram que, nas primeiras 
produções, as plantas com maior volume de 
copa produzem mais frutos, assim, tratamentos 
que permitam que as plantas cresçam mais rápi-
do são vantajosos para os produtores.

Para ilustrar essa diferença, foi montado o 
esquema da Figura 4, no qual tem-se fotos das 
plantas e um esquema para a visualização do 
espaço  livre entre duas plantas.

Figura 4. Foto e esquema ilustrativo comparando o tamanho das plantas.
A – Subenxertadas; B – não subenxertadas.
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Figura 5. Plantas ao fundo sem subenxertia e plantas com subenxertia em foto
durante o mês de novembro (pleno stress hídrico).
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Leandro Aparecido Fukuda
   Farm ATAC - consultoria

leandro.farm@netsite.com.br
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Danilo Franco
   Farm ATAC - pesquisa
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Esse sistema mostrou-se expressivamente mais 
tolerante à seca acentuada do ano de 2007 (Figura 5) 
e, em uma análise preliminar, as avaliações deverão 
ser feitas por mais tempo no intuito de se buscar mais 
conhecimentos sobre esta combinação e caso os re-
sultados perdurem ao longo dos anos talvez seja uma 
alternativa com relação à implantação de pomares 
com porta-enxertos com pouca tolerância à seca em 
áreas com regime de chuva menos regular.

Os resultados ainda são preliminares, mas 
servem para nos fazer repensar nossos conceitos. É 
o que devemos estar fazendo a todo o momento. 
Somente assim conseguiremos fazer com que a 
citricultura continue a evoluir, como tem ocorrido 
ao longo dos últimos anos.
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Sucesso no controle exige rígida fiscalização

GREENING

Para uma doença descoberta havia pou-
cos anos – foi detectada no Brasil pela 
primeira vez em 2004, o Greening ou 

Huanglongbing, considerado uma das piores 
doenças dos citros, já fez muitos estragos na 
citricultura paulista. Atualmente, está pre-
sente em 154 municípios somente no estado 
de São Paulo, além de estar presente em 
Minas Gerais e no Paraná, um número que 
impressiona pela rapidez com que a doença 
se dissemina.

O Greening caracteriza-se por apresentar 
ramos amarelados, folhas mosqueadas (man-
chas verde-claras contrastando com man-
chas amareladas), frutos deformados com 
tamanhos reduzidos, sementes abortadas e 
maturação irregular. Ocorre a desfolha, seca 
e morte de ponteiros das árvores.

Até outubro de 2007, os únicos agentes 

causadores do Greening conhecidos eram as 
bactérias Candidatus Liberibacter asiaticus e 
americanus. Sabe-se agora, porém, que um 
fitoplasma também está associado à doença 
(veja box). O Greening é transmitido por um 
psilídeo, denominado Diaphorina citri, um 
pequeno inseto que mede cerca de 3 mm e 
também é bastante encontrado na planta or-
namental Murraya paniculata, popularmente 
conhecida como murta.

Como a murta é comum em praças e 
ruas das cidades e nas propriedades rurais, 
uma das medidas de manejo do Greening é 
a eliminação desta planta das propriedades 
que possuem pomares de citros. Além de 
poder atuar como fontes de inoculo, elas 
atuam como criadouros do psilídeo, vetor 
da doença.

O manejo correto é a única forma de evitar 

que a doença se dissemine pelos pomares. 
É preciso fazer inspeções freqüentes, pelo 
menos quatro por ano e eliminar a planta 
doente assim que apresentar os primeiros 
sintomas para que não sirva de fonte de con-
taminação para outras plantas, já que a poda 
dos ramos afetados não é eficaz no combate. 
Plantar mudas sadias, produzidas em viveiros 
protegidos contra vetores, e fazer o controle 
do inseto transmissor, são as outras medidas 
de manejo.

Convênio fortalece ações de defesa

Em setembro de 2007, o Fundecitrus – 
Fundo de Defesa da Citricultura, e as indústrias 
produtoras de suco assinaram um convênio 
para intensificar o combate ao Greening. As 
empresas se comprometeram a repassar 6 

Turma de inspeção do Fundecitrus trabalhando em propriedade citrícola do município de Ibitinga
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O Greening progride em São Paulo – já são 154 municípios atingidos pela enfermidade, exigindo um maior empenho por 
parte de toda a cadeia. A inspeção constante e a rapidez nas medidas de erradicação são primordiais no seu controle
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milhões de reais ao Fundecitrus para ações 
de inspeção, fiscalização e erradicação da 
doença.

Parte desse aporte financeiro está sendo 
utilizado para apoiar o trabalho de fiscalização 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo nos 154 municípios 
contaminados pelo Greening. Com duração 
prevista para seis meses, o principal objetivo 
da contratação extra de 453 inspetores é auxi-
liar o produtor na identificação da doença.

Segundo a Instrução Normativa n°. 32, do 
Mapa - Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o produtor é responsável por 
inspecionar e erradicar as plantas doentes de 
seus pomares e, caso não cumpra as deter-
minações legais pode arcar com multas de 
até R$ 60 mil.

“Queremos auxiliar o produtor no tra-
balho de inspeção; orientá-lo e acostumá-lo 
nessa prática que deve fazer parte da rotina de 
manejo do pomar”, explica o gerente técnico 
do Fundecitrus, Cícero Augusto Massari. Além 
da conscientização, os trabalhos objetivam 
impedir o avanço do Greening para áreas que 
ainda não têm a doença.

Os números impressionam. Segundo 
dados da CDA – Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária, apenas 64% do total de 13 mil 
citricultores paulistas entregaram o relatório 
de inspeção de Greening no primeiro semes-
tre de 2007, o que corresponde a mais de 
120 milhões de árvores inspecionadas. Desse 
número, foram erradicadas 775.779 plantas 
com sintomas.

Segundo Geysa Pala Ruiz, gerente do pro-

GREENING

grama de controle do Greening da CDA, dos 
8.118 documentos entregues, 2.848 vieram 
de propriedades onde árvores tiveram de ser 
erradicadas – indicando a presença da doen-
ça em 35,1% dos pomares. “Esse número é 
semelhante ao que foi constatado na região 
de Araraquara dois anos atrás. Hoje, o índice 
de contaminação na região é de quase 80% 
das propriedades”, informa. Para ela, a dis-
persão do Greening é rápida, mas inspeções 
freqüentes nos pomares e eliminação rápida 
das plantas sintomáticas feitas pelos próprios 
citricultores podem impedir que o quadro se 
desenvolva da mesma maneira no resto do 
Estado. “A responsabilidade pelas inspeções 
por parte do citricultor foi amplamente di-
vulgada. E muitos já têm consciência de que 
a erradicação de plantas doentes é a melhor 
forma de impedir que o Greening saia de 
controle”, afirma.

Opinião compartilhada pela equipe técni-
ca e científica do Fundecitrus. “É importante 
enfatizar que hoje já se sabe que quem adota 
as medidas de controle rigorosamente evita 
a propagação da doença nos seus pomares”, 
afirma o fitopatologista Nelson Gimenes.

Os relatórios de inspeção do segundo 
semestre deveriam ser entregues até o dia 
15 de janeiro de 2008. “Em 2007, como foi 
a primeira inspeção, demos um prazo maior, 
de 30 dias após o encerramento do semes-
tre, para que o citricultor fizesse a entrega”, 
lembra Geysa. As multas previstas em lei para 
a entrega fora do prazo variam entre 100 e 
1.500 Ufesp - Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo, valor equivalente a cerca de R$ 
1.430,00 e R$ 21.400,00.

As ações de combate ao Greening pre-
vêem também a contratação de mais três 
engenheiros agrônomos que irão atuar nas 
novas áreas contaminadas. “As regiões de 
Olímpia e Votuporanga receberão os traba-
lhos de conscientização, com intensificação 
das palestras e treinamentos”, diz o super-
visor da equipe de inspeção do Fundecitrus, 
Francisco Maschio.

O Fundecitrus realiza, desde 2004, pales-
tras e treinamentos em todos os municípios 
contaminados com Greening com o objetivo 
de transmitir ao produtor e seus funcionários 
informações sobre a doença, seus sintomas, 
técnicas de manejo e formas de controlar o 
psilídeo. Somente no primeiro semestre de 
2007, foram realizados cerca de 320 encon-
tros desse tipo que beneficiaram cerca de 7 

mil pessoas.
O convênio também estabelece a contra-

tação de mais três biólogos que auxiliarão nas 
análises de amostras de plantas para a elabo-
ração de laudos, realizados pelo Centro Apta 
Citros `Sylvio Moreira`, em Cordeirópolis.

Audiência pública discute Greening 

Para debater a atual situação da citricul-
tura paulista diante da ameaça crescente do 
Greening, o Fundecitrus, com o apoio do de-
putado do PSDB, João Caramez, solicitou uma 
Audiência Pública na Assembléia Legislativa 
de São Paulo. O encontro, que ocorreu no 
último dia 16 de outubro, reuniu os deputa-
dos estaduais e o secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, João 
Sampaio e representantes dos citricultores, 
das indústrias de suco, e parte das equipes 
técnica e científica do Fundecitrus, para discu-
tir possíveis ações em relação ao Greening.

O apelo feito pelo Fundecitrus às autorida-
des governamentais baseia-se na rápida dis-
seminação da doença. “Temos necessidades 
emergenciais”, disse o gerente científico do 
Fundecitrus, Juliano Ayres, durante palestra 
apresentada na Audiência. “Precisamos de 
uma equipe exclusiva para o Greening, uma 
legislação que proíba o plantio da murta 
(Murraya paniculata) no Estado, o fortale-
cimento da pesquisa e uma intensificação 
das campanhas de conscientização sobre a 
doença”, afirmou.

Massari: “A inspeção deve fazer parte da rotina”
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Dentre as ações previstas para o 
controle do Greening, também estava 
a duplicação do quadro de funcio-
nários para auxiliar a fiscalização dos 
pomares. “Prevíamos a contratação de 
mais 80 funcionários que auxiliarão os 
agentes da Coordenadoria de Defesa 
na fiscalização das plantas”, explica o 
gerente técnico do Fundecitrus, Cícero 
Massari.

A contratação desses inspetores 
depende da disponibilidade de fiscais 
do governo. Atualmente, o número 
de inspetores vinculados à CDA é in-
suficiente para atender todo o parque 
citrícola. Cabe a estes agentes, a coleta 
de material, o envio desse material aos 
laboratórios de pesquisa e, em caso 
positivo, a notificação ao produtor da 
contaminação da planta bem como a 
autuação em caso do não cumprimen-
to de determinações legais.

Segundo o presidente do Sindicato 
Rural de Taquaritinga, Marco Antonio 
dos Santos, as ações em relação à fis-
calização não estão sendo cumpridas. 
“Falta um interesse maior por parte do 
governo, no que diz respeito à citri-
cultura paulista. Não vimos nenhuma 
ação efetiva nas ações de combate ao 
Greening. Falta agilidade e rapidez”, 
diz. “Nós estamos fazendo nossa 
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Fermino Carlos: “O momento é agora”

Apelo ao governo

www.fundecitrus.com.br

O pesquisador científico do Centro Apta 
Citros `Sylvio Moreira`, Eduardo Fermino 
Carlos, reforçou a idéia de que ações para 
combater e prevenir o Greening não podem 
esperar. “Nós temos competência técnica para 
combater o Greening. Nosso grande concor-
rente é a Flórida (EUA) e, estamos à frente 
deles em termos técnicos e científicos para 
o combate. O que precisamos são condições 
de trabalho eficientes para que a CDA e os 
órgãos competentes, como o Fundecitrus, 
possam trabalhar efetivamente. O momento 
é agora”, salientou.

Segundo o Secretário de Agricultura de 
São Paulo, João Sampaio, o combate à do-
ença deve ser feito com a união de forças. “O 
caminho para que possamos conviver com o 
Greening é por meio da junção de esforços. 
Devemos trabalhar unidos: produtores, o 
setor como um todo, parlamento”, disse. 
Durante a reunião, Sampaio afirmou que a 
citricultura é uma prioridade para a Secreta-
ria. 

parte; é preciso que o governo aja logo, 
caso contrário os prejuízos serão ainda 
maiores”, afirmou taxativo.

Décio Joaquim

Marco Antonio dos Santos
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Em outubro de 2007, foi anunciada a des-
coberta de um novo organismo que causa os 
mesmos sintomas do Greening nas plantas de 
citros. As pesquisas foram conduzidas pela pes-
quisadora do Fundecitrus, Diva do Carmo Teixeira, 
com o auxílio do fitopatologista Joseph Marie 
Bové, do INRA – Instituto Nacional de Pesquisa 
Agronômica da França.

Trata-se de um fitoplasma, um organismo 
semelhante a uma bactéria porém, sem parede 
celular, cuja visualização foi confirmada por meio 
de microscopia eletrônica realizada pelo professor 
Elliot Kitajima, coordenador do Núcleo de Apoio 

à Pesquisa em Microscopia Eletrônica Aplicada a 
Agricultura, da Esalq – Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São 
Paulo. É a primeira vez no mundo que se observa 
a ocorrência de dois organismos (Liberibacter e 
fitoplasma) associados ao Greening dos citros.

As pesquisas foram iniciadas em fevereiro 
último, quando amostras suspeitas de Greening 
que chegaram ao Centro de Diagnósticos de 
Pragas e Doenças do Fundecitrus deixaram em 
alerta os pesquisadores da entidade. Embora 
os sintomas fossem visíveis e típicos, os testes 
laboratoriais para detecção das bactérias Can-
didatus Liberibacter, tanto americana quanto 
asiática – as duas espécies existentes no Brasil 
– eram negativos.

“Não entendíamos porque os resultados dos 
exames de DNA eram negativos se as plantas 
apresentavam todos os sintomas de Greening, 
como folhas mosqueadas e frutos deformados”, 
explica a pesquisadora Diva Teixeira, que condu-
ziu as pesquisas.

A confirmação da presença do fitoplasma 
nas plantas contaminadas ocorreu após seis 
meses de pesquisa. O fitoplasma está associado 
a algumas doenças de citros, sendo a mais co-
nhecida delas, a Vassoura de Bruxa, que ataca o 
limão Galego.

De acordo com a pesquisadora Diva, com a 
extração do DNA da folha e o uso de um método 
universal de reconhecimento e identificação (PCR) 
da maioria das bactérias conhecidas no mundo 
é possível verificar se a planta está infectada 
por uma bactéria ou não. Com a descoberta 
do fitoplasma, um novo PCR foi elaborado para 
reconhecer especificamente o organismo e 
passará a ser aplicado junto com as outras duas 
reações empregadas para a bactéria Candidatus 

Descoberto novo organismo associado ao Greening
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Diva do Carmo Teixeira, do Fundecitrus

Bactéria ou 
fitoplasma: os 
sintomas são 
os mesmos nas 
folhas e nos 
frutos

Liberibacter.
“Do ponto de vista científico, é uma impor-

tante descoberta, mas o método de controle da 
doença continua o mesmo. O produtor deve 
fazer inspeções e eliminar as plantas com sinto-
mas”, explica o gerente científico do Fundecitrus, 
Juliano Ayres.

Os pesquisadores irão agora procurar en-
tender como o fitoplasma atua na planta. Ainda 
não se sabe também por qual inseto vetor esse 
novo organismo é transmitido, se esse vetor é 
o mesmo psilídeo transmissor da bactéria Can-
didatus Liberibacter. “Estudos posteriores irão 
esclarecer esse aspecto. O importante agora é 
saber que, por enquanto, as recomendações de 
controle do Greening provocado pelo fitoplasma 
são as mesmas da doença causada pelo Liberi-
bacter, baseadas no controle do inseto vetor, na 
inspeção e eliminação de plantas sintomáticas”, 
afirma Ayres.

A confirmação da presença de outro organis-
mo associado ao Greening também aumentou o 
número de municípios com a incidência confir-
mada da doença. O fitoplasma foi encontrado 
em 18 municípios localizados principalmente 
nas regiões norte e noroeste do Estado. Em 7 
deles não havia registro da presença da bactéria 
Candidatus Liberibacter spp., o que elevou de 
147 para 154 o número de municípios com 
focos de Greening no Estado de São Paulo (veja 
o mapa).

www.fundecitrus.com.br

Fundecitrus Fundecitrus
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Lição de perseverança... e de sucesso!

PRÁTICA

Sebastião Blanco Machado é um nome 
tradicional na citricultura do estado de 
São Paulo. Residente em  Monte Azul 

Paulista, ele iniciou sua atividade citrícola em 
1962, quando adquiriu a primeira propriedade 
rural, um pequeno sítio. “Era o início da época de 
ouro da citricultura, pois uma geada na Flórida 
(EUA), estimulou o mercado de citros no Brasil”, 
relembra o citricultor. 

Passados mais de 45 anos, Sebastião é um 
grande destaque na atividade citrícola regional. 
Com a produção de cada safra, foi expandindo 
a área plantada, adquirindo novas propriedades 
e firmando-se na atividade. Hoje, com aproxi-
madamente 700 mil pés de laranja, ele é tido 
como uma referência no setor pela dedicação e 
profissionalismo com que conduz a atividade. 
Trabalha com os três filhos e o genro, todos 
bastante empenhados na administração das 
propriedades.

Com uma longa e bonita história na agricul-
tura, Sebastião adquiriu experiência e conheci-
mentos para aproveitar as situações positivas e 
atravessar as crises pelas quais o setor já passou. 
E mesmo com tantas oscilações, ele nunca dei-
xou de acreditar na atividade: “Na citricultura, 
já passei por altos e baixos, alegrias e tristezas, 
mas sempre acreditei no suco de laranja, que é 
um alimento saudável, não um produto supér-
fluo”, aponta.

Para Sebastião, o surgimento de focos de 
Greening no Brasil é um problema que represen-
ta uma nova etapa a ser vencida na citricultura e 
deve ser enfrentado com muito mais cuidados. 
“Até ontem, o Cancro Cítrico era tido como um 
fantasma. Hoje, diante da ameaça do Greening, 
o Cancro passa a ser relacionado como mais 
um problema, apesar dos prejuízos que já te-
nha causado”, relata . “Em uma das fazendas, 
havia cerca de dez anos, erradiquei quase 130 
mil árvores por conta do Cancro Cítrico. Apesar 
disso, eu vejo o Greening como uma doença 
ainda pior”, conclui. 

Por saber do risco que a doença representa, 
Sebastião estabeleceu um método bastante 
criterioso de monitoramento dos pomares. 
“Temos uma fazenda com Greening em que 
estamos fazendo o trabalho de inspeção com 
muito cuidado, e temos visto os índices baixar 
significativamente, a ponto de pensarmos que a 
situação está sendo controlada”, relata. Segun-
do o citricultor, mesmo em suas propriedades 
situadas na região norte do estado de São 

Paulo, onde o Greening não está tão alastrado, 
também estão fazendo um trabalho minucioso 
de inspeção. 

Para ele, o critério nos cuidados com o Gree-
ning não é uma escolha, mas uma obrigação. “Já 
que não existe cerca que segure a doença, todos 
temos que fiscalizar os pomares para não preju-
dicar os outros citricultores. Então, temos que 
nos unir para essa guerra. Ou a gente controla 
o Greening, ou não teremos mais citricultura”, 
assevera o citricultor. 

Inovações – Entre as inovações adotadas 
pelo Grupo Machado em seus pomares, desta-
cam-se os sistemas de irrigação e o adensamento 
dos plantios. “Em 1989 começamos plantando 
com espaçamentos entre 9 e 8 metros por 6 
metros.  A partir de 1990, passamos a adotar 
8 m x 4 m. Atualmente estamos com pomares 
plantados em 7 m x  3 m até 2,5 metros, depen-
dendo da variedade e do local”, conta.

Já sobre a irrigação, Sebastião comenta que 
utiliza sistemas de aspersão e de gotejamento, 
conforme a necessidade e as possibilidades de 
cada região. “Na região norte, onde há maior 
déficit de chuvas e maior incidência da Morte 
Súbita, faz cinco anos que temos todos os po-
mares irrigados e não utilizamos mais mudas em 
cavalo de Limão Cravo. Apenas não é irrigado 
o pomar da fazenda em São Simão, pois lá 
chove um pouco mais. Mas ainda assim, temos 
projetos de instalar irrigação naquela área”, 
conta Sebastião.

Para o citricultor, é fundamental manter um 
adequado padrão de trabalho e um planejamen-
to financeiro para poder suportar as 
fases de altos e baixos da laranja. “De 
modo geral, a produção de laranja 
não é fácil, pois é altamente técnica, 
os insumos são caros, além de não ser 
uma cultura que você pode resolver se 
planta ou não de ano a ano”. Uma vez 
implantada, você tem essa atividade 
por muitos anos.

Diante disso, a recomendação do 
experiente citricultor é que mesmo em 
anos difíceis, não se pode deixar de 
cuidar dos pomares e da manutenção 
da produtividade.

Para lhe propiciar equilíbrio finan-
ceiro e conseguir fontes alternativas de 
renda, Sebastião passou a investir na 
diversificação de culturas, cultivando 
cana-de-açúcar e eucalipto.

“Como a cana e o eucalipto estão com boas 
perspectivas e temos propriedades próximas à 
usinas de álcool e a fábricas de celulose, decidi-
mos diversificar. Afinal, somos agropecuaristas e 
temos que dançar conforme a música, evitando 
colocar todos os ovos na mesma cesta”, diz o 
citricultor. Atualmente,o Grupo Machado possui 
500 alqueires de cana e 60 de eucalipto.

O destino da produção citrícola do Grupo 
é basicamente a indústria, mas sempre nego-
ciando quantidades determinadas, ao invés de 
comercializar toda a produção. Ao longo de sua 
trajetória na citricultura, Sebastião fez parte da 
diretoria de uma firma exportadora de suco, 
além de ter sido proprietário de uma indústria 
de suco, a Frutax, na década de 90. Isso lhe deu 
uma maior visão de como opera o mercado 
externo. “Essas experiências valeram bastante 
para me dar uma boa noção do mercado, de 
como é composto o preço e de como se pode 
negociar”, relata o produtor. Assim, ele indica 
aos produtores que tentem firmar parcerias com 
indústrias, para participarem das situações boas, 
mas também suportar as fases menos positivas. 
“Temos que continuar acreditando na laranja, 
e se quisermos continuar sendo citricultores, 
temos mesmo que continuar cuidando dos 
pomares com muito carinho”, finaliza.

Natália Salvador Pereira
Ponto5 Comunicação

natalia@ponto5.com.br
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Com experiência de mais de 45 anos na atividade citrícola, Sebastião Blanco Machado dá uma lição de que cuidado,
critério e muito carinho são indispensáveis para dar a volta por cima das crises e manter o sucesso na citricultura


