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EDITORIAL

Com isto, novas despesas vêm sendo
incrementadas no pacote tecnológico dos
citros, nos levando a busca de uma maior eficiência, visto que todos os novos incrementos
de custos normalmente afetam o lucro obtido
pelo produtor. Assim, devemos nos planejar
nos momentos de efetuar novos plantios.
Recomendamos aos produtores que, antes de
se decidir por um novo projeto, procurem um
agrônomo que possa dar suporte ao mesmo
para evitar que o projeto em questão, no
futuro, não atinja as produtividades que o
manteriam com uma margem de lucratividade
satisfatória.
Além de se planejar com estudos e projetos, e previsões futuras, esse é o momento
que ainda se permite a possibilidade de pensar
e mudar as opções. É preciso muito profissionalismo na interpretação da situação, visto
que normalmente o custo entre um projeto
de sucesso e um projeto com lucratividade
baixa tem pouca diferença.
A escolha das mudas e a procura por
viveiristas mais profissionais, são de grande
importância no projeto, devendo-se comprar
mudas daqueles viveiristas que seguem as
normas de produção de mudas que foram
implementadas no estado.
A produção de mudas é, a meu ver, a matriz de tudo; onde estaremos determinando
a sanidade e o potencial genético do pomar
durante a sua vida inteira.
O uso de novas técnicas, bem como novos
produtos, podem nos adicionar incrementos
de produções, como por exemplo: o uso dos
fosfitos, que tem hoje um grande mercado na
citricultura. Os seus resultados fazem com que
o produto ganhe cada dia mais expressão na
cultura, notando isto na demanda dos mais
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diferentes fosfitos que temos no mercado.
Ainda, em se tratando do aumento das
produtividades, além do uso de diferentes
produtos temos também técnicas que podem
em certos casos aumentar as produções,
como é o caso da poda dos pomares. Interessante recordar nas ultimas décadas, quanta
polêmica gerava o uso da técnica. Chegamos
hoje a um nível de conhecimento da mesma,
que nos permite explorar os ganhos da técnica, utilizando-a como manejo de pomares
mais adensados e, ao longo do tempo, descobrir que quando a usamos como manejo
e não como correção, temos o seu máximo
ganho.
Os mais diversos setores da citricultura
têm ganhado expressão. Notamos, no caso
da cultura da lima ácida Tahiti, que além do
crescimento da produção, a atividade vem obtendo ganhos tecnológicos e conhecimentos
que ainda não tínhamos. Com o aumento do
interesse do produtor na produção da lima
Tahiti também novos estudos e observações
vêm sendo feitos a cerca da variedade.
Os estudos e observações devem servir
para nortear o produtor no planejamento de
novos pomares sempre na busca da exploração máxima da cultura.
Toda técnica e a cada novo desafio exigese do sistema de produção uma mudança da
cultura do produtor. A presença da Mosca
Negra dos Citros no estado de São Paulo,
com certeza será motivo de mais pesquisas
e de aprendizado. Desta forma, se olharmos
para trás poderemos notar claramente quanto
já obtivemos de mudança nos últimos anos
diante de tantos desafios, e, sem dúvida, são
esses desafios que elevaram – e que mantém,
nossa citricultura ao sucesso de hoje.
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A

citricultura, como sempre dizemos,
está sempre à frente de constantes
desafios, como o maior que vivemos
neste momento com o Greening, que não
devemos esquecer, vigiando e mantendo-nos
sempre alertas e procurando orientação sobre
as novas tecnologias no controle da doença.

Janeiro

GTACC

Constantes desafios

Agenda

Revista Ciência & Prática

Leandro Aparecido Fukuda
Presidente do GTACC
leandro@farmatac.com.br

Reunião com a parceira Basf
28/03/2008 - Sede do GTACC, Bebedouro/SP

PÁGINA LARANJA

“O citricultor acredita na atividade”
José Munhoz Felippe

BASF

Com vivência profissional no mercado de desenvolvimento de defensivos, ele é o diretor nacional de vendas
da unidade brasileira da Divisão de Proteção de Cultivos da BASF
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Paulista, filho de cafeicultores, com mestrado em
Agricultura pela Unesp – Botucatu, SP, José Munhoz Felippe destaca-se na carreira através de realizações marcantes como o desenvolvimento de
uma das mais importantes linhas de fungicidas do
mercado brasileiro: a linha da BASF. Opera, Comet,
Cabrio Top, Collis, Cantus, entre outros produtos.
Na BASF, empresa química líder mundial, Munhoz
Felippe participa como colaborador desde 1990,
tendo assumido diversas gerências, inclusive, nos
Estados Unidos, a Gerência de Marketing para
fungicidas em soja e milho, ajudando a empresa a
introduzir e estabelecer uma nova prática no mercado americano, com o uso do fungicida Headline
(pertencente à família F500), em ambas as culturas. Após ingressar na BASF, inicialmente, como
pesquisador na sua Estação Experimental Agrícola, José Felippe angariou vasta experiência na
instituição dentro do setor de desenvolvimento,
o que foi decisivo para que assumisse em dezembro de 2007, a responsabilidade pela diretoria do
negócio de proteção de cultivos da empresa, no
Brasil www.agro.basf.com.br

Qual a importância que a Divisão
de Proteção de Cultivos, tem
para a BASF?

Com vendas de € 3,14 bilhões em 2007
(no mundo todo), dos quais € 640 milhões
são da América Latina, a Divisão de Proteção
de Cultivos, é a líder em defensivos agrícolas
e uma fonte parceira da agroindústria ao
fornecer fungicidas, inseticidas e herbicidas,
altamente estabelecidos e inovadores. Os
agricultores usam nossos produtos para melhorar a rentabilidade e a qualidade de suas
colheitas. No Brasil, não é diferente. A BASF
tem por objetivo transformar conhecimento
em sucesso imediato. A Divisão de Proteção
de Cultivos visa ser a primeira em inovações,
não só otimizando a produção agrícola, como
também, melhorando a nutrição e, desta
forma, aumentando a qualidade de vida da

população mundial, em constante crescimento.

2

Como a BASF participa para a
manutenção do sucesso do agronegócio no Brasil?

Através das inovações que ajudam a
produtividade das lavouras brasileiras. Que
o Brasil é o celeiro de alimentos do mundo,
isso não surpreende a mais ninguém. Porém,
a grande pergunta que se faz, é: até quando
o País manterá esse status ? Para a BASF, uma
das empresas líderes no mercado mundial de
defensivos agrícolas, a resposta é simples:
continuar investindo em tecnologias que, além
de combater com a máxima eficiência pragas
e doenças das culturas agrícolas, também
tragam aumentos significativos de produtividade por área, graças aos efeitos fisiológicos

positivos proporcionados pelos produtos às
plantas. Exemplo disso, é o lançamento da
marca AgCelence, que identifica produtos
que trazem aumentos comprovados de produtividade de, até, 15%, na maioria dos casos.

3

Qual produto AgCelence estaria a
disposição dos citricultores?

Investimos cerca de R$ 4 milhões em
pesquisa, desenvolvimento e divulgação de
nossa nova marca mundial AgCelence. As
evidências científicas e os bons resultados
dos efeitos fisiológicos encorajam a empresa
a ampliar seus investimentos nessa área.
Para o citricultor, a marca AgCelence está
concentrada em um produto que já é líder
de mercado. Trata-se do fungicida Comet,
que combate a Pinta Preta e a Verrugose,
duas das principais doenças da citricultura,
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responsáveis por enormes prejuízos aos
pomares. Temos uma parceria histórica com
os citricultores do País no fornecimento de
soluções e produtos inovadores e, também,
com informações que podem contribuir para
decisões mais estratégicas.

4

A BASF é uma antiga participante da citricultura brasileira. Cite
outros produtos da empresa
voltados para o setor.

Sem dúvida, a BASF é uma tradicional
fornecedora de defensivos agrícolas voltados
para o setor de citros. Possui uma ampla
relação de produtos para o uso em citricultura. Temos os acaricidas Torque, Cascade e
Kumulus; os fungicidas Comet e Cobox, o
inseticida Perfekthion, além dos adjuvantes
Assist e Triona.E é por isso que existe essa forte
relação entre a BASF e os citricultores. A citricultura brasileira possui números de dar inveja
a muitos outros países produtores. O estado
de São Paulo produziu na última safra, cerca
de três vezes mais laranjas, do que o estado
americano da Flórida. Isso mostra que, apesar
da expansão de outras culturas, em especial a
cana-de-açúcar, o produtor de citros brasileiro
ainda acredita no potencial da atividade.

5

Então, dá para continuar a acreditar na citricultura ?

Evidente, que sim. De acordo com o Cepea/Esalq, da Universidade de São Paulo, a
indústria paulista de suco de laranja fechou a
temporada 2006/07, com a maior receita de
toda a história: US$ 2,02 bilhões. O recorde
obtido decorre do maior preço internacional
dos últimos 15 anos e das elevadas exportações. Em outras palavras, o mundo depende
do nosso produto e isso é animador para
toda a cadeia produtiva. Claro que surgem
desafios, sempre ameaçando esse quadro,
mas pelo que vimos últimamente, dificilmente
o Brasil perderá o posto de maior produtor e
exportador mundial de suco de laranja.

6

Qual a receita para a produtividade? Como manter-se no negócio
como produtor agrícola?

A necessidade da adoção de tecnologias
que vão desde o planejamento para a instalação da atividade, do plantio, passando
pela escolha das mais adequadas variedades/
híbridos, o correto preparo do solo, o número
adequado de plantas por hectare, métodos
e programas monitorados que possibilitem
um controle racional e eficiente de pragas,
doenças e plantas daninhas, participação
em palestras e visitas, além de procurar administrar seu negócio de maneira apurada,
6
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são todos fatores determinantes para o bom
êxito dos agricultores. Os produtores que
realmente souberem administrar o negócio
com sustentabilidade, contando sempre com
a assessoria de consultores e especialistas no
setor e acreditando em tecnologias práticas
para ter sucesso na atividade, continuarão por
muitos anos na agricultura.

7

A BASF está inovando novamente
ao inaugurar um Laboratório de
Segurança Alimentar?

A inauguração do Laboratório Global de
Estudos Ambientais e Segurança Alimentar,
em seu complexo químico do município de
Guaratinguetá, em São Paulo, denota outro
passo da BASF para ajudar o agricultor. A
empresa investiu € 3,15 milhões nesse empreendimento e é a primeira companhia na
América Latina a realizar seus estudos ambientais na região, em laboratório próprio. Este
centro de conhecimento e tecnologia passará
a atuar junto com outros dois centros de desenvolvimento da BASF no mundo, situados
na Alemanha e nos Estados Unidos, gerando
estudos globais que darão apoio ao registro
de produtos para a agricultura. Com o novo
laboratório, a BASF ampliará sua capacidade
em conduzir um maior número de pesquisas
na própria empresa e transferir os estudos
de resíduos para registros de produtos desde
os Estados Unidos e Europa, para o Brasil.
Segundo a colega Carla Steling, gerente do
Laboratório Global de Estudos Ambientais e
Segurança Alimentar da BASF, “o Brasil foi escolhido por estar em uma posição estratégica
na América Latina e por dispor de uma equipe
altamente capacitada, de excelente nível, gabaritada internacionalmente, capaz de obter
velocidade na execução dos processos dentro
de ótimos padrões de qualidade”.
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Especificamente, como trabalhará o Laboratório?

O trabalho do laboratório começa nas
estações experimentais da BASF, em Santo
Antonio da Posse, SP, e em Ponta Grossa, PR,
onde são mantidos os mais variados cultivos
com aplicação de defensivos químicos da empresa. As amostras, provenientes de ensaios
de campo supervisionados, são encaminhadas
para o laboratório, onde passam por um processo para verificar o comportamento dos ingredientes ativos dos produtos, em diferentes
condições. Uma equipe de 31 profissionais, de
nível excepcional, é responsável pelas análises
dos alimentos. Novamente, de acordo com
Carla Steling, “os estudos no laboratório proporcionarão o registro de produtos e também,
a rastreabilidade na condução dos testes.
Esse fator é muito importante pois, cada vez
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mais, os consumidores exigem das empresas
atividades ambientalmente responsáveis e
produtos seguros para consumo, sendo essa
uma preocupação constante da BASF, na
proteção e segurança dos alimentos”.

9

Pode destacar outras inovações
da BASF?

A empresa trouxe para o Brasil no início
de março, um projeto chamado de Mercado
de Inovações, com forte destaque para o
Ecobras, um plástico biodegradável, compostável e de fonte renovável. O Ecobras foi
desenvolvido pela BASF S/A em parceria com
a filial brasileira da Corn Products International. Sua composição alia Ecoflex (plástico
biodegradável e compostável da BASF), com
um polímero vegetal a base de milho. Por ter
em sua composição mais de 50% de matériaprima de fonte renovável, ajuda a balancear
o ciclo de carbono ao equilibrar o tempo de
produção do plástico ao seu consumo e decomposição. Pode ser aplicado na produção
de filmes em geral e, também, em peças injetadas, como tubetes para reflorestamento,
além de embalagens e sacolas plásticas. Essa
iniciativa é uma prova de que a BASF está focada em inovações e pensa no Brasil como um
verdadeiro celeiro de alimentos e de soluções,
usando toda potencialidade do agronegócio
– onde a citricultura está inserida. Além disso,
trazemos para o Brasil soluções para aumento
de produtividade e controle de pragas, doenças e plantas daninhas, e acreditamos que
a cada dia temos de apostar em tecnologia
para melhorar a qualidade produzida por
hectare.

10

Sobre a BASF, atribua o sucesso da empresa a algum
valor específico ?

A BASF é uma empresa produtora desde
químicos, plásticos, produtos de performance,
produtos para agricultura e química fina, até
petróleo e gás natural. Como uma parceira
confiável para toda a indústria, a BASF, com
soluções inteligentes e produtos de alto valor,
ajuda seus clientes a atingir ainda mais sucesso. A empresa desenvolve novas tecnologias
e as utiliza para superar os desafios do futuro
e abrir novas oportunidades de mercado,
combinando o bom êxito econômico à proteção ambiental e à responsabilidade social e
contribuindo, assim, para um melhor amanhã.
A BASF conta com aproximadamente 95 mil
colaboradores (quase 5 mil na América do
Sul) e contabilizou em mais de 58 bilhões de
euros suas vendas em 2007 (€ 2,7 bilhões, na
América do Sul, no mesmo período).
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LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Contratação de mão de obra para colheita
RICARDO BUCHETTI DANTAS

Conheça a legislação para que sua colheita de citros não venha a ter problemas com a fiscalização trabalhista. Condições dignas
para o trabalhador rural e minimização de riscos para o empregador são resultados da formalização nas relações de trabalho

O fornecimento de garrafão e marmita térmicos é uma das exigências da Normativa 31, que atende necessidades do bem-estar do trabalhador rural

A

informalidade na relação de trabalho
entre empregado e empregador representa uma questão bastante delicada,
uma vez em que ambos se colocam em situação de risco, no que se refere à legislação
trabalhista e previdenciária.
Por esta razão, o presente artigo tem por
objetivo informar ao produtor agrícola como
contratar mão de obra rural para a colheita
de citros, de acordo com a legislação trabalhista e as normas de higiene e segurança do
trabalho, normas estas que estão descritas
na NR 31, do Ministério do Trabalho. Na
seqüência estaremos, portanto, discorrendo
primeiramente sobre legislação trabalhista e
posteriormente sobre segurança, saúde e bem
estar do trabalhador rural.
8
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Legislação trabalhista
Conforme Lei 5.889 de 08 de Junho de
1973, o trabalhador rural pode ser contratado por contratação direta administrada pelo
produtor ou pode ser contratado através de
condomínio ou consórcio de empregadores
rurais. Em ambos os casos, o contrato deverá
se dar por uma de três formas:- Contrato por prazo determinado;
- Contrato por prazo indeterminado;
- Contrato por safra.
No caso de contratação direta administrada pelo produtor, é a maneira mais comumente utilizada, pois é aquela na qual o produtor
(ou seu funcionário) se encarrega de todas
as etapas, fazendo a seleção, contratação,
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emissão de pagamentos, recolhimento de
encargos e outros e procedendo à demissão,
quando necessária. Nesta modalidade, o trabalhador somente pode exercer suas funções
na propriedade ou propriedades pertencentes
ao produtor pelo qual foi contratado.
Já no caso de condomínio ou consórcio
de empregadores, conforme Lei 10.256/2001,
em complemento à Lei 8.212/91, a contratação pode ser feita por grupo de produtores, os
quais estabelecem um condomínio rural, que
nasce do acordo de vontade dos produtores,
formalizando um pacto de solidariedade
entre si. O condomínio somente pode ser formado por produtores pessoa física, sendo a
contratação semelhante à contratação direta
feita pelo produtor e que atenda a serviços

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

de curta duração. É importante ressaltar que
trabalhadores contratados pelo condomínio
não podem realizar colheita ou outras atividades em propriedades de pessoas que não
fazem parte deste mesmo condomínio.
Até 27/12/07 não havia outras formas
de contratação, que não fossem estas acima
descritas. Porém, em 28/12/07, buscando
modernizar a relação trabalhista empregado/
empregador , o governo federal publicou
a Medida Provisória 410, a qual acrescenta
artigo à Lei 5.889, criando o contrato de
trabalhador rural por pequeno prazo, para
atividades de natureza temporária. No Artigo
14-A, a MP 410 estabelece que o produtor rural pessoa física, poderá realizar contratação
de trabalhador rural por pequeno prazo de
atividade temporária, por período máximo
de dois (2) meses, dentro do período de
um (1) ano. A MP 410 estabelece também
que se o contrato de trabalho perdurar por
mais de dois (2) meses, dentro de um (1)
ano, o contrato de trabalho transforma-se
em contrato por prazo indeterminado.

Além do descrito acima, a MP 410 estabelece ainda que a filiação do trabalhador na
Previdência Social será automática e ocorrerá
com o recolhimento dos encargos através
da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência, dispensando a
anotação na CTPS - Carteira de Trabalho, e dispensando também a emissão da
Ficha de Registro de Empregados. Por
outro lado, por não haver outro documento,
é obrigatório a emissão de contrato escrito,
para que o mesmo seja exibido à autoridade,
em caso de fiscalização do Ministério do Trabalho.
A Medida Provisória 410 estabelece
ainda, que são assegurados ao trabalhador
rural contratado através desta modalidade,
remuneração equivalente ao trabalhador
permanente, além dos demais direitos de
natureza trabalhista.
O FGTS deve ser recolhido nos termos
da Lei 8.036/90, sendo a alíquota do INSS do
empregado no valor de 8% sobre o salário de
contribuição.

Algumas recomendações são
feitas para aqueles que
desejam fazer contratação
através da MP 410:
• Elaborar, sempre, contrato de
trabalho, especificando a data de
início e especificando a data de
término;
• Incluir no contrato o no do PIS e
do CPF do trabalhador, para assegurar o recolhimento da GFIP;
• Manter o contrato ou cópia do
mesmo arquivado na propriedade,
junto com a GFIP, para fins de
fiscalização.
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RICARDO BUCHETTI DANTAS

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

A colheita
de citros tem
EPI própria.
Veja ao lado
quais são
os itens que
fazem parte
dele

10
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A formalização na contratação do trabalhador rural traz uma série de vantagens,
tanto para o empregador como para o
empregado, sendo a principal vantagem
para o empregador aquela a qual lhe traz
a segurança jurídica ou garantia legal, uma
vez que permitir a presença de trabalhadores
não contratados na propriedade caminha na
contra-mão da legislação vigente, expondo o
produtor aos riscos pertinentes, em relação às

medidas punitivas estabelecidas na própria
lei. As vantagens para o empregado são também bastante claras, sendo a principal delas
aquela que lhe traz as garantias trabalhistas
e previdenciárias. Em caso de acidente, o trabalhador não formalizado não estará coberto
pelos benefícios previdenciários, podendo,
desta forma, o ônus desta ocorrência ser de
responsabilidade do produtor.
Além de não permitir a presença de tra-

balhadores não contratados, o produtor não
deve permitir também:
• Menores de idade no local de trabalho;
• Pessoas trabalhando sem o uso de EPIs Equipamentos de Proteção Individual;
• Colhedores que se recusem a se identificar
quando solicitados;
• Colhedores que não cumpram as normas
de trabalho e de segurança.

Segurança e bem estar do trabalhador
tanto, é obrigatório que se forneça:- EPIs - Equipamentos de Proteção Individual;
- Banheiro;
- Refeitório/Abrigo;
- Água potável fresca.

RICARDO BUCHETTI DANTAS

De acordo com a NR 31, o produtor deverá
fornecer equipamentos e facilidades para a
proteção e o bem estar do trabalhador rural.
Através desta NR, o Ministério do Trabalho
busca a dignidade deste trabalhador na
execução de suas atividades diárias e, para

Em relação aos EPI’s necessários para
a proteção do trabalhador na atividade de
colheita, após discussões e debates, ficou
estabelecido que os equipamentos que irão
proporcionar a proteção adequada são:
- Chapéu ou touca árabe;
- Óculos;
- Avental com mangas;
- Luvas;
- Perneiras;
- Botinas.

GTACC

Além dos equipamentos e facilidades acima
descritos, deverá ser fornecido também
marmita e garrafão térmicos, equipamentos
estes que irão proporcionar uma refeição
em condições normais, colaborando com a
saúde e bem estar dos colhedores.

Rubens Paulo Stamato Júnior
Consultor Campo/GTACC
rubensstamatojr@terra.com.br

Banheiro também é um item obrigatório relacionado ao bem-estar do trabalhador rural

Janeiro / Fevereiro / Março / 2008 Revista Ciência & Prática

11

treinamento rural

A valorização como saída para eficiência financeira
GTACC

Ítem importante na atual composição do custo de produção, a valorização do pagamento da mão-de-obra, que já foi relegado a
segundo plano em passado recente, passou a ser considerado ponto decisivo na melhora da gestão de propriedades citrícolas

O treinamento dos funcionários rurais contribui para a valorização da mão-de-obra, agindo como uma saída para a eficiência financeira

T

rabalhando havia vários anos no levantamento e gerenciamento dos custos para
a produção de laranja, verificamos, de
uma maneira geral, um aumento significativo
de custo na produção de citros.
Os estudos de uma fazenda que assistimos
nos mostram que no ano 2000, os custos
diretos por hectare, para produzir citros eram
de US$ 990,00 /ha. A partir de 2003 os custos
começaram a subir, saindo desses patamares e
atingindo US$ 1.400,00/ha. Atualmente, es12
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tão na faixa dos US$ 1.600,00 e US$ 1.700,00
por ha.
A colheita e o frete, que anteriormente
eram realizadas pelas indústrias, foram repassadas aos produtores durante a década
de 90 do século passado. Acresciam, no ano
2000, US$ 250,00/ha; para essas atividades
nas produtividades médias da fazenda que
giravam em torno de 450 a 550 cx./ha. A partir de 2003 passaram a acrescer US$ 450,00/
ha com produtividades médias de 700 cx/ha.

Revista Ciência & Prática

Em 2007, a colheita e o frete acresceram US$
950,00 para produtividades médias de 800 a
850 caixas por hectare.
Além da colheita e frete, também foram
incorporados os custos da irrigação, que
variam de US$ 450,00 a US$ 500,00/ha,
sendo esse um dos fatores importantes para
esse aumento de produtividade alcançado.
Assim, os custos atingiram valores na faixa
dos US$3.000,00 a US$3.200,00 por hectare
por safra.

treinamento ruRal

Analisando os dados resumidos acima, o
gráfico apresenta, os custos levantados durantes os anos, em dólares por hectare, para
o caso descrito acima. Sendo que no gráfico,
o amarelo forte representa o ano 2000, o
roxo o ano 2004 e o azul forte o ano 2007.
Sem apresentar a irrigação, colheita e o frete
citados.
Esse estudo nos permitiu avaliar quais os
itens que mais contribuíram para o aumento
dos custos ao longo dos anos, sendo que
as contas que mais se afastaram foram os
adubos, os combustíveis e a folha de pagamento.
Nesse cenário destacamos então a folha
de pagamento, que saiu de patamares abaixo
dos US$ 200,00/ha no ano 2000 e atingiu
US$ 450,00/ha em 2007. O gerenciamento
dos gastos volta-se então a essa conta, que
vem sendo pressionada pela valorização
do real frente ao dólar e pelo mercado de
trabalho, que a exemplo de outros países,
passou por mudanças significativas, muitas

delas relacionadas às políticas econômicas e
sociais.
O fim do emprego em massa, com a
eliminação de postos de trabalhos sem qualificação, o encolhimento do mercado formal
e a expansão do mercado informal, além da
expansão de outras culturas, como exemplo

a cana-de-açúcar, também precisando de trabalhadores, provocam uma grande “carência”
por profissionais qualificados para atuar na
citricultura atualmente. Essa escassez só deve
piorar nos próximos anos e os custos como
reação também devem aumentar.
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treinamento ruRal

O gerenciamento dos recursos humanos deve ganhar importância cada vez maior na gestão da produção de laranja.
As fazendas devem investir em políticas de valorização do seu capital humano através de:

1

Implementação de uma política clara de recrutamento e seleção, com busca dos profissionais
habilitados para exercer as atividades esperadas do seu cargo;

2

Criação de um programa de capacitação e orientação profissional visando proporcionar o
conhecimento necessário para que o funcionário saiba como fazer e gerar o senso de compromisso para que ele tenha interesse de fazer corretamente;

3

Contratação/Promoção de líderes que sejam capazes de escutar e serem escutados tanto pelos
funcionários como também pelos proprietários das fazendas;

4

Desenvolvimento de um programa de avaliação do desempenho, com ponderação de fatores
e pontos;

5

Implementação de uma política de remuneração que complete o efeito retribuitivo, com salários compatíveis com as competências individuais, além do retorno financeiro proporcional
à contribuição de cada um;

6

Desenvolvimento de um plano de responsabilidade social, com programas relacionados à
saúde e bem estar dos funcionários, familiares e comunidade;

GTACC

Com a valorização
dos funcionários
e a remuneração
compatível com os
resultados de entrega
individuais, será
possível gerenciar os
recursos humanos de
modo que traga uma
melhor eficiência
financeira.

Ramiro de Souza Lima Neto
Consultor GTACC
ramiro@farmatac.com.br
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ENTOMOLOGIA

Mosca Negra dos Citros chega a São Paulo
DÉCIO JOAQUIM

Desconhecida dos citricultores paulistas, a Mosca Negra começa a disseminar-se pelos pomares, promovendo um misto de espanto
e preocupação por parte daqueles que enxergam na situação outra oportunidade para a elevação dos custos de produção

A

lguns anos após ter entrado no Brasil,
pelo estado do Pará, a Mosca Negra
dos Citros – Aleurocanthus woglumi, chegou a São Paulo. Inseto de pequenas
dimensões, mas devido à sua alta taxa populacional e à sua disseminação característica
(frutas e folhas podem servir de substrato
para o transporte das posturas da praga), tem
a capacidade de provocar um alto grau de
prejuízo às plantas nas quais se instala.
Constatada oficialmente em São Paulo
durante o último mês de março, ela já era
conhecida em terras paulistas desde agosto
de 2007, segundo as “conversas” dos vizinhos
da propriedade do citricultor Renato Carlini,
no bairro São Bento, em Artur Nogueira,
onde a praga foi identificada. “Na verdade”,
segundo declara o próprio Carlini, “é muito
difícil afirmar que ela tenha sido originalmente encontrada nesta ou naquela propriedade,
uma vez que quando começaram as conversas
sobre a ocorrência de uma praga diferente
das que conhecíamos, os mesmos sintomas
já podiam ser vistos em cerca de meia dúzia
de municípios da região”, conta Renato, que
16
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DÉCIO JOAQUIM

A Mosca Negra do Citros dissemina-se com bastante facilidade, devido a sua alta população

nheiro Coelho, Holambra, Jaguariúna, Limeira, todos próximos à região de Campinas.
A Mosca Negra alimenta-se de grandes
quantidades de seiva elaborada, concorrendo
com a planta pelo alimento produzido, e por
isso, pode causar definhamento lento do
hospedeiro levando a planta à morte. Além
disso, excreta gotículas açucaradas sobre as
folhas constituindo substrato excelente para o
desenvolvimento de fungos simbiontes, como
por exemplo a Fumagina Capnodium sp., que
revestem totalmente as folhas inibindo a respiração e a fotossíntese da planta, diminuindo
também, segundo uma pesquisa de Batista &
colaboradores, feita em 2002 no Pará, o nível
de nitrogênio foliar. Altas concentrações de
Fumagina interferem na formação dos frutos,
prejudicando a produção e diminuindo o valor
comercial da fruta. A frutificação prejudicada
chegou a apresentar uma redução de, até,
80%.
Polífaga (pode se hospedar em mais de
300 espécies vegetais, como muitas frutíferas
e plantas ornamentais, por exemplo), a Mosca
Negra não é uma mosca, como afirma o seu
nome. Esse inseto é um hemíptero, com um
comportamento alimentar sugador, da mesma forma que as cigarrinhas e os pulgões.
Praga quarentenária

Carlini: “desde agosto último, ela já estava aqui”

também é o presidente da Associação de
Produtores Rurais de Artur Nogueira.
Atualmente, a presença do inseto já foi
constatada nos municípios paulistas de Aguaí,
Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Enge-
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De acordo com a legislação agrícola federal, a Mosca Negra dos Citros está classificada
como praga quarentenária A2 (que têm a
ocorrência no País apenas em determinadas
áreas ou Estados), impedindo a comercialização de produtos vegetais provenientes dos
Estados em que a praga está. Por conta do
prejuízo que essa medida poderá provocar a
São Paulo, a Secretaria da Agricultura paulista
já procurou o Ministério em questão para a
revisão da normativa específica, uma vez que
o manejo adequado da praga, com fiscalização das áreas envolvidas, pulverizações dos
pomares afetados com produtos registrados,
controle do trânsito vegetal e uma atuação
diferenciada através da emissão de CFOs –
Certificados Fitossanitários de Origem, nas

áreas livres da praga, reduziria o risco de
propagação.
Atualmente, já foi identificada a presença
da Mosca Negra nos Estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Amapá, Amazonas, Goiás e
São Paulo. Existe uma forte suspeita que já
tenha sido encontrada na Bahia e no Espírito
Santo, em outras fruteiras.
Identificando a praga
Para aqueles que não conhecem a praga,
vale a pena dar uma conferida nas fotos desta
edição, bem como fazer uma visita virtual
ao site do Fundecitrus (www.fundecitrus.
com.br). De qualquer modo, a presença da
Fumagina pode ser um bom indicador para
detectá-la. Importante salientar que outras
pragas conhecidas na citricultura também
têm na Fumagina um sinal de identificação
(tais como, Ortézia, Pulgões, Cochonilhas e
Moscas Brancas). No caso da Mosca Negra
dos Citros, a postura (deposição dos ovos)
também é bem característica. Eles são postos
na página inferior das folhas, colocados em
desenhos espiralados, como se pode ver em

uma das fotos que ilustra a matéria.
Santin Gravena, especialista em entomologia, de renome internacional, aconselha: “essa
praga tem uma grande quantidade de parasitas e predadores que, com certeza, estarão
agindo em breve na tentativa de equilibrar o
ambiente”.
Segundo o pesquisador Pedro Yamamoto,
do Fundecitrus, “o produtor deve considerar
que qualquer tentativa de controle químico,
nesse primeiro momento, deve considerar
a presença de uma grande quantidade de
formas jovens da praga, o que força a repetição das pulverizações (de duas a três, em
intervalos de 15 dias, com produtos de ações
diferentes) na intenção de atingir essas várias
formas fisiológicas”, lembra.
O inseto pode ser encontrado durante
todo o ano, entretanto a sua reprodução é
baixa nos meses mais frios. Os ovos, como já
foi citado, são depositados em espiral sobre
as folhas, em grupos de 35 a 50. A eclosão se
dá entre 4 e 12 dias, dependendo do clima.
As fêmeas podem gerar 100 ovos durante a
vida.
As ninfas são ativas, de coloração negra,
achatadas e com seis pernas. Elas se movem
por um curto período de tempo, principal-

Chama bastante atenção a quantidade de ninfas
de diversos estágios, localizadas sob as folhas

mente na face inferior das folhas para evitar
a radiação solar. Em pouco tempo inserem
seu aparato bucal nas folhas e começam a
succionar a seiva. Elas perdem as pernas no
processo de mudança de pele. Após três estágios de ninfa, transformam-se em adultos.
Fêmeas e machos têm asas.

GTACC

Os ovos são postos
em espiral, de maneira
característica

DÉCIO JOAQUIM

ENTOMOLOGIA

Décio Joaquim
foto: décio joaquim

Consultor Campo/GTACC

deciojoaquim@uol.com.br
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variedades

A lima ácida Tahiti
Normalmente, utilizando clones de “Quebra Galho” e “Peruano”, citricultores têm obtido sucesso com a cultura do Tahiti.
Conheça alguns aspectos dessa cultura que implementa os ganhos de produtores de algumas regiões de São Paulo

A

ões tem como objetivo os mercados interno
e externo, sendo que as exigências para o
mercado externo têm sido um pouco maiores
no que concerne às práticas de produção
sustentável. Para se atingir o mercado externo
o produtor necessita, inevitavelmente, obter
FÁBIO CARELAN

lima ácida Tahiti, que comumente
é conhecida pela maioria dos produtores como “limão Tahiti”, vem se
destacando como uma atividade rentável nos
últimos anos, passando assim a ser mais uma
opção para os produtores de algumas regiões.

A lima ácida Tahiti tornou-se uma cultura atrativa para determinadas regiões do estado de São Paulo

E com o aumento da importância da cultura
na economia destas regiões, os estudos de
pesquisa e observações começaram a crescer,
sendo que como beneficio disto temos um aumento do conhecimento e de novas técnicas
aplicadas à cultura do Tahiti.
O “limão Tahiti” produzido nestas regi-

18
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a certificação de qualidade produtiva.
Com isto, grupos de produtores têm
sido formados com o objetivo de fornecer
frutas aos packings, onde estes orientam e
organizam os produtores no processo de
certificação de seus pomares, e com isto os
produtores através do processo de fidelização

Revista Ciência & Prática

com a empresa parceira têm tido uma maior
estabilidade no processo de comercialização
de sua produção.
O “limão Tahiti” tem uma característica
de variação de preços ao longo dos meses
do mesmo ano, o que na maioria das vezes
determina o sucesso do produtor na cultura.
Assim, os produtores têm saído à busca de
clones, porta-enxertos e técnicas de produção,
que levem às maiores produções em épocas
de preços melhores.
A maior parte dos pomares implantados
nos dias de hoje tem se baseado nos clones
“Quebra Galho” e “Peruano”, e com relação
ao porta-enxerto a maioria dos pomares está
sobre o Limão Cravo.
Apesar da maioria dos pomares estar
implantada sobre limão Cravo, existem produtores que já usam novos porta-enxertos como
o Flying Dragon e o Citrumelo Swingle.
No município de Urupês, na Fazenda
Barreirão, nos anos de 2000 e 2001, foram
implantadas duas áreas com os mesmos
porta-enxertos (Swingle) e com clones diferentes, o “Quebra Galho” e o IAC5, chamado
de “Peruano”.
Os espaçamentos foram diferentes para os
clones, sendo que no caso do “Quebra Galho”
foi utilizado 7,0 m entre ruas por 3,5 m entre
plantas; já, para o clone IAC5 (Peruano), foi
utilizado 7,5 m entre ruas por 3,5 m entre
plantas. Com relação à adubação e à irrigação,
os mesmos tratamentos foram utilizados, até
o momento.
Nas tabelas abaixo podemos observar as
produções em cada safra desde o período
de 2003/2004 até o período 2006/2007.
Observem que a partir da safra 2005/2006
temos uma diferença de área na quadra de
Peruano por conta de um novo plantio que

variedades

Com relação às tabelas ao lado temos um resumo em caixa/ha e caixa/planta nos dois
clones em todas as safras, onde podemos observar o potencial dos mesmos. Neste caso,
podemos observar que as produtividades estão muito próximas, não tendo grandes
diferenças nos dois clones.

foi anexado à quadra inicial. Com relação às
caixas referidas nas tabelas, o peso das mesmas é de 27,2 kg cada.
Com relação ao manejo da cultura até a
safra de 2005/2006, manteve-se o mesmo,
tanto de adubação como de tratos nutricionais. Para a safra de 2006/2007 decidiu-se
pela mudança do manejo, objetivando-se
a maior produção nas melhores épocas de
preços.
Foi utilizado um tratamento de indução
floral com diversos produtos e o corte de
irrigação para indução de estresse hídrico,
sendo que o porta-enxerto Swingle, é muito
suscetível ao estresse, o que facilita o processo.
O tratamento teve início no mês de abril
e terminou em maio de 2006 objetivando a
colheita nos meses de setembro a dezembro

de 2006.
Nos quadros abaixo podemos observar
que nos anos anteriores ao tratamento tínhamos as produções concentradas nos meses de
janeiro a abril, sendo que após os tratamentos
as produções se concentraram nos meses de

setembro a dezembro, quando os preços
históricos são os melhores do ano.
Apesar das medições terem sido feitas
apenas com observações de colheita e sem
uma interpretação estatística, podemos observar claramente pelos valores percentuais
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variedades

Apesar do clone “Quebra-Galho” possuir um maior número de plantas por hectare, as produtividades médias têm sido muito próximas às do “Peruano”

20
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que o Peruano já teria que sofrer a primeira
poda de controle de altura.
Apesar dos dados não serem dados de
pesquisas, os resultados apresentados nos
permite concluir que, ainda que o clone IAC5
(Peruano) tenha menos plantas por ha, as produtividades médias têm sido muito próximas.
Sendo assim, o que devemos questionar é: se
os espaçamentos tivessem sido os mesmos,
o que teria ocorrido nas produtividades dos
diferentes clones?.
Assim, necessitamos de mais pesquisas
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no que se refere à espaçamentos de “limão
Tahiti”, bem como estudos comparativos de
clones nas diferentes situações.

GTACC

que os dois clones responderam igualmente
ao tratamento efetuado.
Atualmente o que se observa nas duas áreas por conta do uso do porta-enxerto Swingle,
que é resistente à Gomose de Phytophtora,
é que a perda de plantas é insignificante.
No que diz respeito ao desenvolvimento
das plantas, em ambas as áreas deverá ser
realizada poda no ano corrente para facilitar
o trânsito de máquinas. Com relação à altura
podemos observar que o Quebra Galho não
necessitaria de uma poda de topo, ao passo

Paulo Antônio Balduíno
Consultor GTACC

valdelice@uniceres.com.br

práticas CULTURAIS

Como aproveitar o potencial da poda

E

stamos sendo levados a adensar os
nossos pomares de laranja cada vez
mais, a) tanto por causa das doenças,
como o CVC (Amarelinho), que chega cada
vez mais rápido aos pomares diminuindo sua
vida útil; o Greening, que infelizmente nos
obriga a eliminar as plantas contaminadas
imediatamente; sem falar em Morte Súbita,
Gomose e outras; b) quanto devido aos motivos econômicos, com o dólar em baixa, por
exemplo; além do mundo globalizado que
nos obriga a plantar laranja com a intenção
de obter o retorno mais rápido do capital
investido, potencializando o uso da área.
O limite de plantas por hectare tem sido
cada vez mais testado. Quando poderíamos
pensar havia poucos anos atrás que seria
viável recomendar plantios de 500 , 600
ou até 1000 plantas por hectare? Alguns
produtores, com mais idade, sofrem muito
com esta nova técnica. Hoje, porém, ela já é
realidade e sendo brasileiros, nos adaptamos
rápido aos novos manejos. Paradigmas têm
sido quebrados e, de fato, quem tem optado
pelos plantios adensados com base técnica,
tem colhido bons resultados.
Porém temos outro problema para resolver. Nossas terras são férteis , o clima é
inconstante, chove com certa freqüência e
nossos porta-enxertos mais utilizados (limão
Cravo, Swingle, Cleópatra, Sunki e outros),
na maioria das vezes, nos propiciam plantas
com muito vigor vegetativo.
Como conduzir estas plantas? A poda,
sem dúvida, tem que ser utilizada e quanto
mais novo o pomar for, melhor ele será moldado.
Não podemos agir como fazemos nos
pomares com espaçamentos largos. Caso
ocorra um erro no atraso do início da poda,
as conseqüências podem custar caro para
corrigir. Ramos com mais de 4 ou 5 cm de diâmetro quando podados demoram para voltar
a produzir, além de fornecer ramos muito vigorosos na seqüência. Então, devemos iniciar
a poda enquanto o pomar ainda tiver pouca

marco valério

Com o domínio do manejo da poda, o assunto adensamento poderá ser discutido sem tantos receios. Quando se entende que a poda
é um interessante recurso a favor da produtividade, ela poderá ser mais amplamente empregada, trazendo mais e melhores frutos

É conveniente que os ramos cortados nunca ultrapassem diâmetros de 0,5 cm a 1,0 cm

idade. Plantas com 5 ou 6 anos, dependendo
da variedade, devem ser conduzidas antes
que os ramos a ser podados ultrapassem os
diâmetros de 0,5 cm a 1,0 cm.
Freqüência da Poda
A freqüência da poda deve ocorrer, preferencialmente, anualmente. É uma decisão
complicada quando levamos em consideração
as variedades (laranjas precoces, médias e
tardias). Então, como chegar a um consenso?
Vários técnicos fazem suas recomendações
e surgem muitas dúvidas. Se deve colher e
depois podar ou podar antes de colher, perdendo parte da produção da safra presente?
Realmente é uma decisão técnica. Na minha

opinião, devemos iniciar a poda focando o
pegamento da florada. Lembramos que plantas que recebem luz no seu interior têm um
melhor pegamento de frutos, e como já foi
citado, podas mecânicas devem ser efetuadas
em ramos com diâmetros reduzidos.
Com o acerto prévio da arquitetura do
pomar, a máquina vai podar pouco material
vegetativo por planta. Aí está todo o segredo!
Como existe a necessidade anual de remoção
do material vegetativo excedente, este volume
vegetal deve ser pequeno. O peso de todo
o material (todas as 4 faces, lateral e topo),
nunca deve ser maior do que 2, 5 kg. Com
apenas este volume de material podado, as
plantas praticamente não reduzem em nada
a safra do ano seguinte. Ao contrário, quan-
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A poda deve fazer parte da citricultura moderna da mesma maneira que outras práticas usuais tradicionais, como a adubação, por exemplo

do bem efetuada, a poda tem aumentado a
produtividade, produzindo frutos maiores e
bem distribuídos.
O espaço entre as ruas
Pensando em uma citricultura moderna e
competitiva, lembramos que devemos usar o
espaço entre as ruas de laranja para produzir
material orgânico. As ruas devem ser cobertas
com uma gramínea de preferência, não alelopática, que traga vantagens agronômicas ao
sistema. Mesmo com todo o adensamento,
a poda das plantas deve deixar um espaço
entre as ruas de, no mínino, 2,5 metros, onde
os tratores e equipamentos possam andar
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sem tocar nas plantas. Ali devemos produzir
o material que servirá de adubo orgânico e
enriquecerá o sistema. O manejo da massa
vegetal produzido pela gramínea deverá ser
feito e com o auxílio de roçadeiras que deslocam o mato do meio da rua, depositando
embaixo das copas, melhorará toda a parte
física do solo e reciclará os nutrientes dos
fertilizantes químicos e adubos orgânicos
que são utilizados no manejo nutricional do
pomar.

de laranja devemos pensar na área e não
na planta. Os gastos são feitos por hectare.
Plantas menores recebem menos volume
de calda. Existe uma redução nos gastos do
controle fitossanitário, além de uma melhor
cobertura das plantas. A potencialização dos
pulverizadores é evidente. Como teremos
uma copa organizada, com menores volumes,
os pulverizadores conseguirão depositar os
defensivos com maior eficiência, diminuindo
custos.

O tratamento fitossanitário

Futuro e o custo da mão-de-obra

Com o adensamento e plantas podadas,
ao iniciarmos qualquer tratamento no pomar

Com certeza, o principal custo de produção para os próximos anos, vai estar ligado
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à mão-de-obra. Deveremos estar preparados
para isso. Não poderemos ter árvores muito
altas. Os colhedores, provavelmente, vão
pedir um valor mais caro para colher plantas
com mais de 4 ou 5 metros. Dessa forma, o
limite de altura do pomar, além de parâmetros técnicos - pois plantas muito altas não
produzem na saia, deverá, também, levar em
consideração o conforto de quem vai efetuar
a colheita. É fácil: é só perguntar a um bom
colhedor, coisa rara hoje em dia, qual planta
de laranja ele prefere colher? Como sempre
constato, ele prefere as plantas menores e
carregadas, onde as escadas quase não são
necessárias, onde o serviço é rápido e sem
risco de quedas, onde ele, colhedor, ganhe
mais pelo serviço com menos esforço.

Marco Valério Ribeiro

A inclinação de corte é de vital importância, devendo ser determinada pela experiência de um técnico

Consultor GTACC
marcovalerio@pvai.com.br

Janeiro / Fevereiro / Março / 2008 Revista Ciência & Prática

23

IMPLANTAÇÃO DO POMAR

Estratégias e desafios do plantio de citros
A opção pela citricultura deve ser tomada após o amadurecimento de uma série de conceitos, todos baseados na pesquisa e
no planejamento. No outro extremo, a produtividade deverá ser buscada como o verdadeiro fator que manterá o pomar vivo,
independente das oscilações mercadológicas. Cultivar citros sem produtividade significa perder a oportunidade que o custoso
investimento lhe proporciona. Errar, não é mais permitido.

A

cultura dos citros exige estratégias
técnicas e econômicas planejadas para
ser competitiva e lucrativa. Quando
da implantação do pomar (foto1) o planejamento de todas as etapas é de fundamental
importância para o sucesso do empreendimento, cujo retorno só se iniciará por volta do
quarto ano após o plantio, com o ponto de
equilíbrio econômico ocorrendo geralmente
do sexto ao oitavo ano em função do número
de plantas por hectare e do preço de venda
da caixa de laranja.

climáticas, mas pode apresentar diferenças
de acordo com as regiões. O quadro abaixo
apresenta algumas características favoráveis
e/ou desfavoráveis ao plantio de citros nas
diferentes regiões citrícolas do estado de São
Paulo.

e adaptativo de outros porta-enxertos. Segue
algumas características dos principais portaenxertos utilizados nos dias atuais.
4. Escolha da Variedade

A escolha do porta-enxerto é tão importante quanto à da variedade copa (foto 2). O
limão cravo é o porta-enxerto mais utilizado,

É importante definir o destino da produção, uma vez que a combinação mercado
interno e frutos para indústria tem aumentado
a rentabilidade do citricultor. A sugestão é que
se plante em torno de 10% de precoces, 50%
de meia estação e 40% de tardias, facilitando

mas com o aparecimento da MSC - Morte
Súbita dos Citros, está ocorrendo uma diversificação nos porta-enxertos, fazendo com que
a citricultura descubra o potencial produtivo

a continuidade da colheita pela maturação
das frutas, dando oportunidade ao produtor
de destinar parte de sua produção para o
mercado interno, sendo que os melhores re-

3. Escolha do porta-enxerto

Planejamento
O novo modelo de citricultura não permite
aventuras e improvisações, comuns no passado. Portanto, a decisão de plantio de citros
demanda a utilização de vários parâmetros:
1. Orçamento para Implantação e
Formação
Na implantação é importante quantificar
o custo do investimento e provisionar os recursos necessários. O quadro abaixo apresenta
o custo médio do plantio por hectare, com
densidade de 615 plantas.

2. Escolha da região
A citricultura se adapta a várias condições
24
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sultados são proporcionados pelas variedades
‘Pêra Rio’, ‘Folha Murcha’ e eventualmente a
‘Hamlin’ nos meses de março-abril quando
diminui a oferta de frutas no mercado.
5. Implantação dos talhões
É importante iniciar pelo levantamento
planialtimétrico da área que possibilitará o
planejamento do tamanho das quadras, sentido do plantio, distribuição das variedades.
Importante salientar que devemos agrupar
talhões da mesma variedade para facilitar a
irrigação (foto 3), colheita, tratos fitossanitários, adubação, entre outros.
6. Preparo do Solo
Por ser cultura perene, a única oportunidade de correções físicas e químicas do solo,
ocorre antes da implantação do pomar. É
recomendado realizar as seguintes operações:
• Gradagem pesada
• Subsolagem
• Retirada de raízes (no caso de reforma de pomares)
• Construção de terraços de base larga
• Correção do solo (calagem e fosfatagem)
• Aração profunda com aiveca
• Gradagem leve
• Alinhamento
• Sulcação
• Aplicação de adubos
• Incorporação de adubo no sulco
• Plantio e confecção de coroas
Em áreas utilizadas com culturas anuais
e, após realizadas às correções físico-química
do solo, o preparo do mesmo, quando da
instalação do pomar, poderá ser feito apenas
nas linhas de plantio.
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Tratos Nutricionais
Adubações químicas e orgânicas no solo,
com qualidade e em quantidades de acordo
com as exigências nutricionais da planta cítrica, fazem com que possamos proporcionar
um ótimo desenvolvimento às plantas e ajudar
na precocidade da produção. A complementação da nutrição se faz necessária com aplicações via foliar, de produtos de qualidade.
Atualmente, tem-se observado ótimos resultados com um fito-hormônio que possibilita
um maior desenvolvimento inicial das plantas.
A irrigação desde a implantação pode e tem
proporcionado excelentes resultados para
induzir precocidade e altas produções iniciais
aos pomares.
Fatores Complementares
Para o sucesso do empreendimento
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• Meio ambiente - Adequação ambiental
da atividade; possibilitando a certificação
ambiental da produção.
• Aquisição de insumos - Utilizar produtos registrados para citros; adquirí-los de
fornecedores idôneos; fazer levantamentos de
preços; verificar datas de validade; seguir as
recomendações de uso do fabricante.
• Comercialização da safra - Verificar
disponibilidade de mão de obra para colheita;
distância das unidades esmagadoras; possibilidade de venda para mercado de fruta ‘in
natura’; venda para indústria na modalidade
spot (portão), atualmente tem levado a melhores resultados finais para o produtor.

com resultados negativos e buscando a
substituição por plantios novos adensados
e irrigados, que estão apresentando melhores produtividades e resultados (foto 5). A
citricultura atual está com idade de plantas
avançada, com alto índice de CVC e necessita
gradativamente ser reformada. Esta reforma
do parque citrícola proporciona boas perspectivas de preço devido ao grande número
de plantas a ser substituídas e ao período que
ficarão sem produção.
Outros fatores que irão influenciar o preço
da caixa de laranja são a dificuldade de produção pela pressão das pragas, tendência de
diminuição do parque citrícola americano e
aumento mundial do consumo de suco.
Tendências à parte, o citricultor tem que
ser eficiente na atividade e ter foco na produtividade.

GTACC

Após o plantio o maior desafio da citricultura é chegar à fase produtiva e manterse sadia. Sendo necessária a adoção de um
pacote tecnológico que possibilite o controle
das várias pragas, tais como o Greening, a
CVC, o Cancro Cítrico, entre outras. Utilizar
mudas sadias (foto 4). O monitoramento e
controle de pragas, assim como a utilização
de agrotóxicos registrados para a cultura, são
as ferramentas disponíveis até o momento
para vencer o desafio.

outros fatores não podem ser esquecidos, tais
como:
• Mão de obra - Necessidade de treinamentos constantes; obedecer à legislação vigente; fornecer os E.P.I.s; pagar remuneração
compatível com o mercado regional.

• Assistência técnica - Cultura dinâmica que exige a adoção de tecnologias de
última geração, deve estar respaldada por
consultoria de profissional (is) experientes e
atualizados, buscando minimizar os riscos e
maximizar os lucros.
Tendências Futuras
Toda propriedade deve passar por uma
avaliação criteriosa com relação ao custo x
beneficio, identificando quadras ou talhões
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Tratos fitossanitários

Antônio Ricardo
Matias de Toledo

Consultor GTACC
toledo.agro@hotmail.com
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Citros, uma nova boa opção
Uma dose de ousadia, somada ao pioneirismo de um jovem imigrante, formaram a medida certa para esta história
de sucesso, que agora tem a citricultura como pano de fundo

O

riginário de uma família de produtores rurais na Holanda, o jovem
Gerardus Maria van den Boomen,
após ter parado os estudos como seminarista, procurava uma opção para seu futuro,
quando se encaminhou ao Brasil, onde já tinha um irmão estabelecido.
Viajou para o Brasil em 1966, com um
irmão. Gerardus veio para nosso país com
a idéia de ficar uns dois ou três meses para
conhecer o Brasil e voltar à Holanda para retomar sua vida, seguindo o rumo que parecia já estar determinado: tornar-se padre e
seguir a vida religiosa.
Acontece que os dois ou três meses de
permanência no Brasil acabaram se estendendo por cerca de cinco anos, durante os
quais ele trabalhou como funcionário burocrático nos escritórios da atual Cooperativa
Agro-Industrial Holambra II, situada no município de Paranapanema, em São Paulo, que
concentra imigrantes holandeses e é núcleo
de produção de cereais.

definitiva para o Brasil, foi a segunda mudança de rumo na vida de Gerardus, e desta
vez para, com satisfação, colocá-lo definitivamente na trilha do sucesso.
Desde então, para produzir grãos, ele
– e os demais produtores da Holambra II,
só se interessavam por terras que tivessem
abundante disponibilidade de água, pois a
irrigação permite mais de um cultivo por ano
e garante altas produtividades. Usando esse
sistema de irrigação em suas propriedades,
Gerardus percebeu que seria interessante
optar por uma cultura perene nas áreas de
sequeiro, fora do círculo coberto pela irrigação do pivô. Decidiu plantar citros direcionado ao mercado de frutas frescas.
Era uma fonte de renda alternativa, mas
nem por isso foi encarada como uma outra
cultura que não merecesse maiores cuidados no planejamento, nem na aplicação de
modernas tecnologias para sua implantação.
Então, em 1994, ele plantou o seu primeiro
pomar para experimentar, com mil pés de la-

Uma visita ao município de Guaíra, SP, em
1986, para conhecer uma
propriedade que usava
pivô central para irrigar
as culturas de grãos – 20
anos depois de sua vinda

28

Interessando-se pelo resultado positivo
do pai, seu filho, Fábio, projetou um futuro
semelhante: ele instalou em Holambra II, a
HolanCitrus, um viveiro com capacidade para
600 mil mudas e que produzirá 2 milhões de
cavalinhos e 2 milhões de borbulhas a cada
ano agrícola.
Preparando-se para atender a demanda
por mudas, que certamente irá crescer muito na região Sudoeste do estado - para onde
está se deslocando a cultura de citros em
São Paulo, tanto por causa das condições de
solo e clima como pela situação fitossanitária
naquela área, os Boomen, através da HolanCitrus, consolidam-se como precursores da
citricultura na região, garantindo a tradição
do pioneirismo que é a marca registrada desta família.
Arquivo Pessoal

A vida de trabalhador
de escritório, definitivamente, não era o objeto
dos sonhos de Gerardus
e, assim que as condições
financeiras permitiram,
ele arrendou terras e nelas colocou gado para
produção de leite. Foi no
fim da década de 1970
e começo da década de
1980 - uma época difícil
para a pecuária leiteira,
e, prontamente, Gerardus mudou de pecuarista para a produção de
grãos.

ranja, ampliado para 35 hectares dois anos
depois e, que hoje, já são 80 hectares plantados – mais 80 estão sendo plantados atualmente, e no próximo ano serão mais 80. Foi
uma nova mudança de rumo, diversificando
suas culturas.

Gerardus van den
Boomen e seu filho, Fábio
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