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EDITORIAL

Inovações deste século
gerenciais de uma forma que possibilitem as
melhorias no processo de produção, além de
aumentar a eficiência e o ganho da atividade.
As grandes inovações deste século serão caracterizadas não por invenções, mas sim pelos
processos ou modelos de organização que
possibilitem o alcance de maiores metas.
Não podemos deixar de comentar sobre o
Greening, que vem aumentando a cada dia em
todas as regiões do estado de São Paulo, apesar
dos esforços feitos por entidades e produtores.
Serão necessárias ações coletivas para se conter
o avanço do inóculo da doença, o que deve
diminuir o impacto futuro da enfermidade.
Em algumas regiões ainda temos um baixo
inóculo do Greening, o que indica que podemos
e devemos ainda lutar contra a proliferação da
doença; os resultados positivos somente dependerão dos esforços de todos os produtores
destas regiões.
As discussões ideológicas e de cunho teórico
não levam a lugar algum; temos de utilizar o

As revistas que vocês me enviam, muito têm me ajudado,
pois têm matérias importantíssimas, principalmente para
mim.
Eu sou inspetora de pragas, trabalho na Fazenda São Carlos aqui mesmo em Descalvado, na inspeção do Greening.
Sei que essa doença é devastadora, pois temos muitas
plantas com o sintoma e dá muita dor de cabeça porque temos
também plantas novas com, mais ou menos, dois anos e o
avanço desta doença é muito preocupante.
Já faz dois dias que venho fazendo inspeção em quadras
de Poncã, e estou com muita dúvida. Porque este ano poucas
plantas deram frutos e é difícil reconhecer o Greening somente
pelas folhas. Muitas plantas aqui estão com amarelamento e
não há frutos; sei que algumas estão com deficiência.
Neste caso, venho por meio desta carta lhes pedir ajuda.
Como faço para ter certeza somente através das folhas que
estas plantas estão com Greening?
Muito tenho de lhes agradecer e parabenizá-los, porque
a revista do GTACC – Ciência & Prática, tem me ajudado
muito e às minhas colegas também. Agora estamos com um
encarregado recente e vou passar as revistas também para ele
ficar por dentro dos acontecimentos.
Fabiana Aparecida Assoni
Jardim Belém - CEP: 13.690-000 - Descalvado / SP
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pacote tecnológico mais simples indicado no
momento para controle da doença, além de
acreditarmos que, “mais dia, menos dia”, a
pesquisa nos trará soluções mais amenas para
o controle do problema.
O GTACC não poderia deixar de prestar
homenagem ao citricultor Fabio Zucchi Rodas.
O seu falecimento foi também para a citricultura
uma grande perda, pois a paixão que mantinha
pela cultura e o nível tecnológico que empregava
nos seus projetos, fizeram dele um exemplo de
empenho a ser seguido pelos demais produtores
de citros. Além do conforto espiritual aos seus
familiares, o GTACC deseja também enaltecer
o trabalho deste citricultor.
GTACC

O

GTACC está, novamente, realizando o
seu Simpósio de Citiricultura Irrigada
na Estação Experimental de Bebedouro. Após vários Simpósios (este já será o sexto),
pode-se ver o quanto evoluímos. No primeiro,
discutíamos basicamente a viabilidade de se
irrigar os pomares, ao passo que atualmente,
a proposição é a de que discuta a otimização
do sistema e as várias metodologias para economia de água. Diante disto podemos afirmar
que evoluímos no processo de irrigar e estamos
chegando a produtividades muito altas.
A entidade aproveita e também, a cada
novo Simpósio, elege o Citricultor Irrigante do
ano, que simboliza todos os produtores que
têm utilizado a tecnologia da irrigação e com
ela atingido altas produtividades.
As altas produtividades, aliadas ao alto nível
gerencial, têm permitido aos nossos produtores
sobreviverem na cadeia citrícola diante das
dificuldades interpostas em seus caminhos. O
produtor tem de criar e apurar seus sistemas

Fabiana, tudo bem?
O GTACC está honrado com a
sua carta, e também preocupado com
o Greening, doença que preocupa a
todos os envolvidos com a citricultura;
o seu trabalho é de fundamental
importância, pois somente através
das inspeções para a identificação
das plantas contaminadas, aliadas ao
comprometimento e responsabilidade
do inspetor é que teremos êxito no
combate ao Greening.
Fabiana, realmente em ‘Poncã’ assim
como em outras variedades de citros,
não havendo frutos a identificação
do Greening fica prejudicada, pois o
sintoma inicial geralmente aparece
em um ramo ou galho, que se destaca
pela cor amarela em contraste com a
coloração verde das folhas dos ramos
não afetados. As folhas apresentam
coloração amarela pálida, com áreas de
cor verde, formando manchas irregulares
que chamamos de “mosqueadas”.
Também é comum a ocorrência de
sintomas semelhantes a deficiências de
zinco, cálcio e nitrogênio. Em alguns

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

casos observa-se o engrossamento e
clareamento das nervuras da folha, que
ficam com aspecto corticoso. E com a
evolução da doença ocorre desfolha
dos ramos e os sintomas começam a
aparecer em outros ramos, tomando
toda a copa, inclusive com o surgimento
de seca e morte dos ponteiros.
Em virtude destas dificuldades na
identificação, a orientamos a procurar
o auxílio de um agrônomo especializado
em citricultura; o Fundecitrus, possui
técnicos capacitados nesta identificação
e, se necessário for, realizam os testes
laboratoriais para a confirmação da
presença do Greening. Em Descalvado,
o Centro de Apoio do Fundecitrus fica
na Rua José Rodrigues Penteado, 556
– CEP 13.690-000, telefone (19) 35833251, e-mail: descalvado@fundecitrus.
com.br, ou ainda, em Araraquara pelo
telefone: 0800-11-2155 ou pelo e-mail:
fpdc@fundecitrus.com.br.
Muito obrigado pela sua participação
e preocupação com o setor.

AGENDA

Agenda
Junho

Fotos: GTACC

No dia 21, o GTACC promoveu em Bebedouro,
SP, na sua sede, uma animada “Festa Junina”,
que além de ter muita pipoca, quentão e
batata-doce, contou ainda com a participação
da família dos componentes do Grupo em
animada “quadrilha”. A iniciativa partiu das
esposas que prometeram manter a tradição
do “Arraiá” nos próximos anos.

Reunião com a Intercuf, no dia 27, realizada
na sede do Grupo, em Bebedouro, SP.

cias da Coopercitrus, em Bebedouro, SP.
GTACC

No dia 27, foi realizada reunião com a Syngenta no GTACC em Bebedouro, SP.

Palestra proferida pelo Eng°. Agr°. Rubens
Paulo Stamato Júnior, sobre o “Fertirrigação
em citros”. No dia 22, em Monte Azul Paulista, SP, em promoção da Compo do Brasil.

Confraternização com a Syngenta, realizada
nos dias 28 e 29, no Hotel JP, em Ribeirão
Preto, SP, onde foi proposto aos consultores
do Grupo, o Desafio Syngenta para a safra
2008/09, com o objetivo de que sejam apresentadas observações práticas de campo feitas
com os produtos Syngenta.

Palestra proferida pelo Eng°. Agr°. Rubens
Paulo Stamato Júnior, sobre o “Nutrição e
adubação em citros”. No dia 23, em Taiúva,
SP, em promoção da Compo do Brasil.

JULHO
Palestra proferida pelo Eng°. Agr°. Leandro
Aparecido Fukuda, sobre o “Impacto do manejo de Greening e CVC sobre os custos de
produção de citros”. No dia 10, na Uniceres,
em Catanduva, SP.
Treinamento dado pelo Eng°. Agr°. Décio
Joaquim, sobre “Estrelinha dos citros”, para a
equipe técnica da Coopercitrus,numa promoção da Syngenta. No dia 11, nas dependên-

Palestra proferida pelo Eng°. Agr°. Décio Joaquim, sobre o “Controle da Podridão Floral
em citros”. No dia 22, em Engenheiro Coelho,
SP, em promoção da Sipcam/Isagro.

Entre os dias 13 e 18, o presidente do
GTACC, Eng°. Agr°. Leandro Aparecido
Fukuda, representou o Grupo em um
tour tecnológico sob o tema “Fertirrigação e Nutrição de plantas em ambiente
controlado na região da savana de Bogotá”, na Colômbia, a convite da Brentag
Química Brasil.

Palestra proferida pelo Eng°. Agr°. Décio
Joaquim, sobre o “Controle das principais
doenças em citros”. No dia 24, em Olímpia,
SP, em promoção da Sipcam/Isagro.
Palestra proferida pelo Eng°. Agr°. Décio
Joaquim, sobre o “Controle das principais
doenças em citros”. No dia 30, em Monte
Azul Paulista, SP, em promoção da Sipcam/
Isagro.
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Fotos: GTACC

AGENDA

AGOSTO
Curso sobre “Manejo da irrigação e fertirrigação em citros”, realizado
na Hidrodinâmica Irrigação, em Piracicaba, SP. Fizeram o curso os
engenheiros agrônomos do GTACC, Aparecido Tadeu Pavani, Antônio
Garcia Júnior, Antônio Ricardo Matias de Toledo, Décio Joaquim e Josimar Vicente Ducatti. Nos dias 1 e 2, sob a coordenação do professor
Rubens Duarte Coelho, da Esalq/Hidrodinâmica.
Rubens Coelho, Tadeu, Garcia, Danilo Franco, Josimar, Décio e Toledo

Consultoria ao citricultor
dada pelo Eng°. Agr°. Décio Joaquim, no stand da
Stoller do Brasil, durante
a Feacoop nos dias 7 e
8, na EECB, em Bebedouro, SP.

Palestra proferida pelo Eng°. Agr°. Décio Joaquim, sobre o
“Controle da Podridão Floral em citros”. No dia 13, em Porto
Ferreira, SP, em promoção da Sipcam/Isagro.
Palestra proferida pelo Eng°. Agr°. Décio Joaquim, sobre
“A dinâmica do florescimento em citros”. No dia 25, na
Holambra II, em Paranapanema, SP, em promoção da
Compo do Brasil.

CURIOSIDADES

Fotos: Décio Joaquim

Esta laranja nos foi enviada por João Jorge
Dezem, Coordenador de Contas da SipcamIsagro. Segundo ele, lhe foi dada por um
produtor de Monte Azul Paulista, que quer
saber o que são essas “formações” ao redor
da fruta?
Quem responde a consulta é o diretor
científico da EECB - Estação Experimental de
Citricultura de Bebedouro, Eduardo Sanches
Stuchi. Segundo o pesquisador, deve ter
havido uma alteração genética sobre
essa laranja ‘Bahia’ ou ‘Baianinha’ que
provocou a formação de múltiplos
“umbigos” ao redor de sua casca,
diferentemente do usual que seria um
único umbigo formado na extremidade estilar. O umbigo das laranjas é um
pequeno fruto secundário inserido na
extremidade destas variedades.
6
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PÁGINA LARANJA

“O agronegócio passará por um período favorável”
Odair Azenha Faber

Daniela Vitti

Sócio-Diretor da Intercuf Indústria e Comércio Ltda.
Engenheiro agrônomo, formado pela Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da
USP - Universidade de São Paulo, em 1966, Odair
Azenha Faber desenvolveu grande parte de sua
carreira no setor de fertilizantes. Empreendedor
e bem informado – características marcantes e
necessárias ao desempenho de suas funções,
Azenha Faber, desde 1988, é sócio-diretor da Intercuf Indústria e Comércio Ltda., empresa química com destacada atuação como produtora
e fornecedora de enxofre, principalmente para
vulcanização, atuando também com expressiva participação na área de fertilizantes foliares
e disponibilizando a inovação de uma linha de
Fosfitos sólidos. Por sua experiência nos vários
mercados brasileiros, Faber atua também como
consultor internacional, promovendo negócios e
oportunidades a investidores estrangeiros. Trabalhando no setor de fertilizantes e defensivos
desde 1967, ocupou diversos cargos na área de
treinamento, desenvolvimento e marketing, em
empresas como: Ultrafértil, Manah, Abbott Laboratórios e Hoechst.

1

Faça uma pequena abordagem
sobre a Intercuf e sua fatia de
mercado?

A Intercuf está presente no mercado há 35
anos como produtora e fornecedora de enxofre,
usado principalmente para vulcanização da
borracha. Atualmente, desenvolve tecnologia
própria e é consagrada como a maior fornecedora
de enxofre superventilado do país, tendo
como clientes as empresas: Pirelli, Goodyear,
Bridgestone-Firestone, Michelin, Vipal, Sachs,
entre outras. Com o surgimento da Divisão
Agrícola, há 15 anos, a Intercuf desenvolveu uma
linha de fertilizantes foliares completa, que conta
com fórmulas equilibradas e elaboradas com
alta tecnologia. A certificação ISO 9000/2001

assegura que a produção de todos os itens
atenda as especificações sob rígidos padrões de
qualidade. Pelo seu diferencial e versatilidade,
além do mercado brasileiro, a empresa, a partir
de 2006, iniciou atividades no mercado externo,
abrangendo as divisões agrícola e industrial.

2

Fale sobre os novos investimentos
da empresa e as perspectivas
geradas. Novos produtos, talvez?

Na divisão agrícola a empresa tem como
característica principal a inovação tecnológica,
uma vez que foi responsável pelo lançamento
de uma linha de formulações líquidas baseadas
em nitrato (soluções puras através de reação

ácido/metal), bem como lançou a primeira
formulação de fosfito de potássio no mercado
brasileiro. Em agosto de 2005, a Intercuf lança a
primeira formulação sólida de fosfito de potássio,
estratégica para o desenvolvimento de uma série
de produtos e formulações baseadas no íon
fosfito (Linha FosfiTotal). Esta estratégia resultou
na oportunidade de ampliação do mercado
abrangendo atualmente outros países, tais como,
Colômbia, Peru, Equador, Uruguai e EUA.

3

Cite a estrutura industrial da
empresa. Localização das unidades e
geografia de atuação.

Nossa fábrica está localizada no estado de São
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Paulo, no município de Campinas, e a estrutura
comercial da área agrícola abrange atualmente os
estados do RS, PR, SC, SP, MG, BA, SE, RN, CE, PE,
através de representantes e distribuidores.

4

Qual a representatividade
que a citricultura tem para a
empresa?

O início de nossas atividades teve por base
este segmento, com a introdução de uma
formulação de enxofre, posteriormente os nitratos,
e atualmente os fosfitos sólidos representam, sem
dúvida, a grande perspectiva de ampliação de
nossa participação.

5

Como vê o momento da citricultura
e da agricultura no país e no
mundo?

30% da população mundial); commodities (dólar
caiu 37% nos últimos 6 anos; fuga de investidores
para Fundos; China fecha mais de 3 mil fábricas
poluidoras); clima e doenças (secas, enchentes,
pragas e doenças nos rebanhos; quebra de safra
na China, Europa, Austrália e EUA; redução de
oferta); biocombustíveis (incentivo do governo
americano com subsídio ao plantio de milho;
migração de área de soja e trigo para essa cultura);
petróleo (explosão de consumo; especulação
financeira; queda do dólar; instabilidade em
países produtores; gasolina subsidiada); mercado
Internacional de fretes (deficiência de oferta de
transporte marítimo devido a preferência por
servir as rotas de transporte de commodities para
a Ásia).

7

Quais as interferências que cada
fonte mundial de matéria-prima
vem sofrendo em relação ao
momento político-econômicoadministrativo pelo qual passa o
mundo? Como vê o aumento dos
preços dos fertilizantes?

Apesar da característica da cultura ser a
periódica convivência com novos patógenos,
pensamos que, em função das dificuldades
enfrentadas pelo nosso principal e tradicional
concorrente – os Estados Unidos, a saber: a falta
de mudas suficientes para a reposição das plantas
erradicadas devido ao Cancro Cítrico nos últimos
anos, o que representaria um estoque de 9 milhões
de árvores novas diante de uma disponibilidade
de 5 milhões (destruição causadas pela passagem
dos furacões, 2004 e 2005); pressão imobiliária;
problemas fitossanitários; podemos considerar
que não se espera uma pronta recuperação dos
pomares da Flórida. Em função do exposto,
pensamos que apesar dos nossos problemas
fitossanitários, desvalorização do dólar, barreiras
comerciais e a tradicional desarmonia entre
produtores e indústria, a expectativa será de
preços firmes na safra 2007/2008.

O conjunto dos fatores citados impacta
diretamente a produção de fertilizantes, uma vez
que as matérias-primas básicas são constituídas
por gás natural e nafta, rocha fosfática, enxofre
e mineral de potássio, das quais são originadas
as matérias-primas intermediárias (ácido nítrico,
amônia, ácido fosfórico e ácido sulfúrico),
originando por fim os fertilizantes intermediários
(nitrato de amônio, uréia, sulfato de amônio,
MAP, DAP, super triplo, super simples e cloreto
de potássio). Podemos imaginar o processo
inflacionário considerando o petróleo como
origem para os fertilizantes nitrogenados e
lembrando que em 2003 um barril de petróleo
estava na faixa de US$30,00, atingindo em junho
de 2008, US$140,00.

6

8

A evolução da população mundial, em nossa
opinião, é a principal causa de todo este processo;
por exemplo, em 1500, o mundo tinha 500
milhões de habitantes, e hoje somos 6 bilhões e
as projeções para 2028 apontam para 9 bilhões
de habitantes no planeta. Tradicionalmente a
alimentação humana centrou-se nos alimentos
vegetais, mais recentemente, devido à globalização
e ao aumento de renda, houve uma mudança
nos hábitos alimentares de origem vegetal para
origem animal. Apesar do advento da tecnologia
e o conseqüente aumento da produção de grãos,
este excedente, todavia, não foi repassado para os
que têm fome e sim para a criação de animais. Esta
situação provoca como conseqüência a escalada
do preço dos alimentos pelas seguintes razões:
aumento de consumo (economia mundial cresceu
20% nos últimos 4 anos; China e Índia representam

Considerando o Enxofre como a base da
cadeia dos fertilizantes fosfatados, e que a
oferta mundial em 2007 atingiu 47,7 milhões de
toneladas, ou seja, menos que a demanda - de
48 milhões de toneladas, e, como conseqüência,
uma tonelada de Enxofre (custo e frete Santos,
em março de 2008), custava US$52,00/tonelada,
chegou a ser negociado em junho de 2008, a
US$800,00/t. Analisando somente essas duas
fontes (nitrogenados e fosfatados) temos uma
idéia do impacto nos preços dos fertilizantes e o
conseqüente aumento dos custos de produção.
Apesar das recentes quedas de preços, tantos
nos alimentos como nas commodities, que
consideramos movimentações pontuais devido a
sazonalidade, o cenário que projetamos é que o
preço do Enxofre continuará alto nos próximos
anos, os estoques mundiais continuarão baixos

Como as situações políticaeconômica mundial e do Brasil,
promovem sobressaltos sobre o
mercado de atuação?

8

O Enxofre também
passará por uma
supervalorização?
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e o crescimento de demanda por alimentos será
mantido.

9

Comente algo sobre o mercado
dos Fosfitos. Por que o mercado
convive com uma faixa tão ampla
de preços?

O mercado de Fosfitos, sem dúvida, é
promissor, tanto na citricultura, quanto em
diversas outras culturas. Em nossa opinião,
representa uma alternativa adicional aos produtos
com base em sulfatos, cloretos, nitratos, quelatos
e metalosatos, uma vez que, além do efeito
nutricional, fornece incontestável promoção
de resistência a patógenos. A performance dos
Fosfitos provocou um crescimento repentino de
empresas, cada qual com sua política comercial
amplamente diferenciada em função de objetivos
estratégicos, causando uma acomodação de oferta,
praticamente das mesmas formulações, gerando o
conceito quase exclusivo de preço e prazo, como
fator determinante para decisão de compra por
parte do consumidor. Em nossa opinião, por conta
da grande concorrência, a maioria das empresas
adotou a inclusão das formulações base de fosfito
de potássio com um conceito genérico de oferta de
mais uma opção, sem dedicar esforços no sentido
de desenvolvimento de produtos alternativos
que proporcionariam vantagens adicionais. Em
nosso caso específico, desde o início encaramos
os Fosfitos como um segmento diferenciado, e
desde então jamais interrompemos nossos planos
de desenvolvimento objetivando consolidar uma
estratégia diferencial no que tange ao mercado de
foliares. Essa é a linha básica norteando o conceito
dos Fosfitos sólidos, os quais trazem vantagens
adicionais sobre os Fosfitos líquidos existentes
no mercado, pois devido a sua característica de
alta concentração, solubilidade, menores custos
de transporte, armazenagem e manuseio, ainda
permite uma flexibilidade muito superior na
composição de formulações.

10

		

Faça um comentário final
relatando seu ponto de
vista sobre o futuro da
empresa e o panorama
agrícola brasileiro.

Penso que em matéria de perspectivas o
Brasil, e por conseqüência não somente a Intercuf,
mas sim todas as empresas que hoje estão
participando, direta ou mesmo indiretamente no
segmento do agronegócio, visualizam um período
favorável, pois se realmente as descobertas de
petróleo na camada do pré sal, forem factíveis de
exploração econômica, estaremos entre os maiores
produtores de petróleo o que nos coloca na
posição automática de fabricante de fertilizantes
nitrogenados. Somado a esse fator, ainda temos
uma grande extensão territorial de terras aráveis
inexploradas que nos permite a expansão na
exploração de culturas de exportação, reforçando
ainda mais nossa posição já favorável na produção
de alimentos.

VIVEIROS

Reflexos do XIV Dia do Viveirista
Focando particularmente os desafios que o setor produtivo de mudas enfrenta em relação à ocorrência do Greening (HLB), o evento foi
realizado de uma maneira profissional e consciente, deliberando a necessidade da replicação do material genético básico
marco valério

N

o dia 8 de agosto de 2008, no Centro
Apta Citros, em Cordeirópolis, ocorreram
as ótimas palestras do XIV Dia do Viveirista, numa demonstração de que o setor está
bastante focado no controle do Greening. No
Brasil - onde a doença foi constatada em 2004,
a citricultura se adapta ao novo desafio; não é
uma tarefa fácil, porém ficou claro que estamos
no bom caminho.
Ainda é cedo para saber se o País conseguirá
controlar ou conviver com a doença; os dados
apresentados pelo Fundecitrus – Fundo de Defesa da Citricultura, mostram que tudo o que se
está fazendo pode ser pouco e que os governantes devem auxiliar nesta tarefa. Nos municípios
interessados o controle fitossanitário deve ser
exercido com mais rigor, implementando a
erradicação de plantas de Murta - e de outros
cítricos ou afins sem interesse comercial.
Para os produtores que querem efetuar

A condução temática do evento preocupou-se em discutir a relação das mudas com o Greening
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O interesse demonstrado pelos participantes ressalta a importância do tema principal: Greening

novos plantios os cuidados são muitos, mas
devem passar pela análise da localização de suas
terras, uma vez que é alto o risco de se plantar
ao lado de pomares com grande incidência da
doença; talvez, seja mais coerente esperar por
novas informações a respeito dessa situação
específica; com certeza, aqueles que tiverem a
oportunidade de plantar em áreas mais isoladas
terão maior chance de sucesso no que se refere
ao controle do Greening.
O engenheiro agrônomo Cícero Augusto
Massari, falando pelo Fundecitrus, mostrou que
o estado de São Paulo possui 197.497.804 plantas comerciais de citros e destas, 0,5827% - ou
seja, 1.150.819 plantas, já foram contaminadas
com a HLB, e que esses dados provém de uma
vistoria efetuada por funcionários se deslocando
a pé (o que, de certa forma, limita bastante o
resultado apurado). Oficialmente, o Estado
possui 556 viveiros com capacidade de produzir
20.632.487mudas e 15.650.835 cavalinhos.
Tecnicamente ficou claro que o produtor
deve estar atento ao Greening, desde o plantio
da muda de qualidade (originária obrigatoriamente de viveiro certificado), “vacinada” (que é
o termo empregado atualmente para identificar
as plantas que receberam, ainda no viveiro, uma
aplicação de inseticida sistêmico com o objetivo
de protegê-las em seus primeiros dois a três
meses no campo), seguida por um controle
sistemático do possível inseto transmissor da
doença - o Psilídeo , além de eliminar de sua
propriedade todas as plantas com sintomas da
doença, pois só assim o pomar terá condições
de produzir por mais tempo.
Já, para o agrônomo Fernando Tersi, representante da Cambuhy Agrícola, fazenda com 3
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milhões de plantas cítricas – produzindo anualmente cerca de 5 milhões de caixas, demonstrou
seu conhecido profissionalismo, comentando a
importância do aumento de produtividade – a
despeito do Greening (que é combatido tenazmente), como a base da sustentabilidade do
negócio, utilizando excelentes práticas agronômicas. Adensamento (lavouras novas plantadas
em espaçamentos de, até, 833 plantas por
hectare), controle sustentável econômico de
pragas e doenças (com custos de R$ 232,00/
ha para controle de HLB/CVC, de R$ 447,00/ha
para Pinta Preta ou ainda, de R$ 452,00/ha para
o controle de Leprose), além de um programa
anual de podas.
Para Tersi, “os custos com controle de
HLB/CVC vieram para ficar, porém garantem
a permanência da propriedade no negócio”.
Preocupante foi a constatação de que mesmo
fazendo todo o seu “dever de casa” a quantidade
de plantas erradicadas devido ao HLB aumentou
em relação ao período 2004/06, onde, na média,
foram eliminadas 6.000 plantas/ano; em 2007
foram erradicadas 23.000 árvores. Atualmente,
a Cambuhy possui uma estrutura para Greening
composta de 105 inspetores muito bem treinados, 25 tratores, com 20 plataformas.
Na opinião de Tersi, “para a manutenção
de pomares em regiões com alta infestação de
HLB deve haver ações conjuntas entre o poder
público municipal e os produtores, e que não
adianta apenas fazer o controle químico do
provável vetor: a erradicação de plantas contaminadas deve ser a principal ação do manejo
a ser efetuado”, conclui com experiência.
Ondino Cleante Bataglia, pesquisador científico, apresentou um excelente trabalho com
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relação a nutrição de porta enxertos e de mudas
de citros, com o estabelecimento de uma solução
nutritiva equilibrada em mg/litro (disponível no
Boletim Técnico Vivecitrus/Complant, de agosto
de 2008), denominando-o de Padrão Nutricional
de Mudas de Citros, que, com certeza, vai se
transformar em boa referência quanto a nutrição
em viveiros telados.
Helvécio Della Coletta Filho, do Centro Apta
Citrus/IAC, esclareceu uma dúvida comum aos
viveiristas, através da apresentação de um trabalho sobre a presença da bactéria do Greening
Candidatus Liberibacter asiaticus em várias
partes de uma planta infectada. Demonstrou a
possibilidade de que todas as partes da planta
possam ter uma certa concentração de Candidatus Liberibacter asiaticus, com exceção do
endosperma ( semente sem a casca), onde não
foi possível encontrar sinais da bactéria.
Outro ponto importante foi a possibilidade
do uso da análise com PCR quantitativo, que
apesar do inconveniente de ser mais caro, traz ao
produtor uma segurança maior quanto ao acerto
da presença de HLB. O pesquisador mostrou
uma seqüência de fotos onde mudas infectadas
e sintomáticas de HLB, colocadas dentro de uma
estufa, permaneceram com sintomas por 3 e 6
meses, mas aos 12 meses os sintomas desapareceram , trazendo uma grande preocupação para
o viveirista que pode estar usando borbulhas
contaminadas e promovendo a transmissão da
doença sem saber.
O especialista em Biologia Molecular, Marcos Antonio Machado, diretor do Centro Apta
Citros ‘Sylvio Moreira’, adiantou que “o Centro
de Citricultura está fazendo todos os esforços
para combater o HLB, porém ainda não existe
material genético livre da doença e que, talvez,
10 anos será o tempo provável para que a
pesquisa chegue até um material resistente ao
Greening”, sentenciou.
Jorgino Pompeu Junior presidiu a mesa
redonda sobre as ações de produção de mudas
para garantia de material de propagação livre
de Greening. A gravidade da presente situação
frente aos riscos da disseminação do HLB através
do material vegetativo foi a tônica das discussões, e a mesa chegou a importante conclusão
de que é necessário que o material genético dos
Bancos de Germoplasma dos órgãos oficiais,
como o do próprio Centro de Citricultura ‘Sylvio
Moreira’ deve ser replicado pelos viveiristas em
suas estruturas para diminuir o risco de uma
provável contaminação do material básico, e
que este procedimento deverá ser normatizado
e ocorrer em pouco tempo.
GTACC

marco valério

VIVEIROS

Marco Valério Ribeiro

Consultor GTACC
marcovalerio@pvai.com.br

CITRICULTURA IRRIGADA

Panorama, cenários e tendências
O crescimento da área irrigada dentro da citricultura reflete avanços da pesquisa, mas também estimula o alerta de que ainda se está
engatinhando neste processo em várias frentes de atuação. Medidas políticas também são necessárias para a concretização do setor.

Danilo Luchiari

A

irrigação é considerada uma das últimas
técnicas que devem ser empregadas na
citricultura; não devemos implantá-la antes de adotar todas as técnicas agrícolas básicas
necessárias para a correta condução do pomar
visando obter alta produtividade.
O resultado da irrigação está diretamente
ligado às demais técnicas agrícolas e depende
da inter-relação correta entre elas. Se estas
técnicas não estiverem sendo bem aplicadas no
campo o resultado da produtividade do pomar
estará comprometido antes mesmo de se obter
o incremento almejado pela irrigação.
Um exemplo prático desta teoria é que
alguns produtores conduzem seus pomares
sem adotar um manejo nutricional adequado,
deixando de realizar as análises químicas para
determinar a fertilidade do solo e de fazer análises foliares para determinar a necessidade real da
planta, abrindo mão de ter uma recomendação
de adubação sensata e equilibrada. Em alguns
casos eles aplicam fertilizantes dependendo apenas da disponibilidade financeira para a compra
do insumo e sem seguir nenhuma recomendação
técnica, motivos pelo quais estes produtores
não conseguem quantificar a eficiência desta
prática agrícola e muito menos seu potencial
de aproveitamento na produtividade da safra.
Quando se trata do contexto técnico global da cultura temos que adotar prioridades e
neste caso é muito mais importante fazer uma
adubação correta através de recomendação
técnica e adotar um manejo nutricional eficiente
permitindo explorar ao máximo a potencialidade
produtiva da cultura não irrigada do que economizar nesta prática e investir em irrigação,

O resultado da irrigação depende de sua inter-relação com as demais práticas agrícolas

porque neste último caso com certeza não atingiremos o potencial esperado de produtividade
e os investimentos realizados na irrigação não
serão amortizados através de seu incremento.
Este mesmo conceito, infelizmente, também
ocorre e com certa freqüência quando se trata
de manejo de pragas e de doenças que dependem de controle fitossanitário dos pomares.
Observamos alguns produtores que optam por

investir em irrigação, porém não fazem um
manejo fitossanitário correto, obtendo apenas
resultados indesejáveis de produtividade devido
às infestações de pragas e doenças, aumentando
assim o risco de erradicação do pomar de acordo com o comprometimento fitossanitário e a
pressão das pragas e doenças existentes.
Portanto, é indispensável também realizar
um bom manejo fitossanitário no pomar com
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CITRICULTURA IRRIGADA

Irrigar corretamente é diferente de “molhar”

garantia de controle das pragas e doenças das
plantas antes de pensar em adotar a irrigação.
Estes exemplos práticos citados são observados com mais freqüência em pomares que
apresentam sua vida útil avançada e mostram
indícios de comprometimento financeiro devido a limitação de sua capacidade produtiva.
Nestes casos o produtor com dificuldade para
tomar uma decisão não sabe se deve continuar
a “tocar” o talhão com baixo custo, fazer uma
reforma parcial ou partir para a erradicação
e reforma total. Esta resposta deve ser obtida
após diagnóstico técnico preciso do talhão e de
seu potencial produtivo. A pior das alternativas
é continuar com o pomar sem fazer o manejo
adequado principalmente o fitossanitário devido
ao risco de comprometimento das demais áreas
da propriedade.
Uma vez diagnosticados e sanados todos os
problemas relativos aos corretos tratos culturais e
avaliado o potencial produtivo do pomar, aí sim
devemos optar ou não em adotar a irrigação e
em caso positivo, sem restrições quanto ao aproveitamento máximo de sua potencialidade.
Quando vamos adotar a irrigação devemos
nos preocupar com o seu correto uso e para isto

temos que nos embasar nos estudos desenvolvidos pela pesquisa, transferí-las para o campo e
correlacioná-las com as demais práticas agrícolas
da cultura.
Com a introdução da irrigação nos citros no
Brasil e seus diferentes tipos de sistemas, iniciouse imediatamente a pesquisa em irrigação, sendo
esta o grande desafio do momento. Nesta época
foi pesquisado e determinado com segurança o
correto emprego dos diferentes tipos de sistemas
(aspersão convencional, autopropelido, microaspersão e gotejamento) adequados para o nosso
parque citrícola, conseguindo-se total domínio
quanto a sua aplicação, manejo e explorando ao
máximo sua potencialidade. Os diferentes tipos
de sistemas de irrigação são hoje aplicados para
as condições mais variadas de nosso parque,
atendendo plenamente as diferenças encontradas em sua grande extensão de abrangência,
diversificação e conseguindo atender a todas as
particularidades ocorridas para cada situação específica, empregando-se corretamente qualquer
tipo de equipamento de irrigação com sucesso
quanto às técnicas operacionais.
As fontes de informações técnicas adotada
para a irrigação localizada no momento de

Danilo Luchiari

O manejo correto influencia os resultados

Ao se adotar a irrigação, deve-se preocupar também com o manejo estrutural
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sua introdução junto ao nosso parque citrícola
foi embasada não só na pesquisa local, mas
principalmente na internacional, a qual por sua
vez adotou como alicerce as diferentes áreas de
estudos correlacionando-as diretamente com a
fisiologia, nutrição, fertirrigação (quimigação),
necessidade hídrica e manejo operacional,
sempre visando suprir as necessidades da cultura
através do correto manejo de operação do sistema de irrigação ligado diretamente às práticas
agrícolas.
Paralelamente a esta pesquisa, os nossos
pesquisadores foram aprofundando os estudos
sobre o manejo hídrico da cultura e manejo
operacional da irrigação e passaram a ser estudadas as correlações do manejo da irrigação com
as necessidades fisiológicas das plantas como
nutrição e fertirrigação também adequadas as
características específicas de cada pomar, considerando as variedades, os porta enxertos, tipo
de solo, espaçamentos e o regime hídrico entre
outros, sendo esta pesquisa representada por
um exemplo que no início da implantação do
gotejamento foi muito utilizado, que era irrigar
pomares com idade já avançada, formados com
variedades de grande porte (Valência, Natal
ou Hamlin sobre Cleópatra), plantados com
espaçamentos largos (9 x 7 ou 8 x 6 metros),
utilizando gotejamento com uma única linha,
em solos arenosos, nas regiões de maior deficiência hídrica e obtendo excelentes resultados
de produtividade.
A pesquisa é mais que essencial para o
desenvolvimento, sustentabilidade e viabilidade

CITRICULTURA IRRIGADA

Irrigação enseja pesquisa e experimentação,
que enfocam as necessidades específicas de
cada micro-região

da irrigação dos citros. Nos últimos anos as pesquisas em irrigação realizadas para as condições
reais do nosso parque citrícola, constataram
algumas diferenças muito significativas quando
comparadas as pesquisas internacionais decorrentes principalmente do nosso tipo de solo e
clima.
A primeira diferença observada quanto ao
solo está correlacionada diretamente à nutrição
e à fertirrigação. Considerando que grande parte
do parque de citros irrigado por gotejamento
no mundo encontra-se implantado em solos
básicos (calcáreos) em regiões semi áridas ou
áridas, enquanto que no Brasil nossos solos são
predominantemente ácidos e nossa citricultura
encontra-se implantada em região tropical.

Os solos ácidos apresentam maior dificuldade
quanto ao manejo nutricional e a fertirrigação
e, conseqüentemente, dificultam o manejo da
irrigação; mas atualmente já podemos considerar este desafio superado graças aos estudos e
aos novos conceitos técnicos com obtenção de
ótimos resultados.
A pesquisa de irrigação embasada sobre os
conceitos da fisiologia também teve um significativo avanço e contribuição direta no setor
através dos estudos que demonstraram as reais
necessidades hídricas da cultura e o consumo
da planta durante as diferentes fases do ciclo
anual produtivo. Estas pesquisas enfocaram as
necessidades hídricas das diferentes variedades
correlacionadas às distintas micro-regiões climatológicas existentes em nossa citricultura e
também obteve um avanço representativo das
pesquisas voltadas ao estudo do estresse hídrico
e vem obtendo cada vez mais detalhes específicos e particularidades quanto às necessidades
hídricas e nutricionais das diferentes fases do
ciclo fisiológico dos citros. Estes estudos são fundamentais para o esclarecimento das principais
dúvidas geradas no manejo da irrigação, tais
como; quando iniciar a irrigação, quando parar,
quanto de água aplicar em um pomar especifico
e também conhecer os caminhos inversos de
redução da lâmina de irrigação e melhoria na
eficiência da nutrição sem comprometimento
de produtividade.
Com toda esta pesquisa realizada e seus
fundamentos adquiridos até hoje, ainda temos
e sempre teremos novos desafios a vencer evidenciando as novas tendências.
Seguindo esta linha de raciocínio estamos
recorrendo novamente à pesquisa em irrigação
quanto ao fato observado em campo sobre as
variações de produtividade dos pomares irrigados, constatando-se que entre os anos de 2000
a 2008 alguns fatos atípicos, fizeram com que
o resultado anual médio dos pomares irrigados
fosse inferior ao dos pomares de sequeiro.
Analisando as possíveis causas, foi verificado
que nestes anos atípicos o clima apresentou

significativa alteração em relação às médias
anuais com alterações de uma série de fatores
climáticos e do próprio regime pluviométrico
do período das secas, sua freqüência de precipitações, além de “veranicos” mais extensos no
inicio das chuvas coincidindo com o período de
florescimento e pegamento dos frutos, somados as temperaturas acima das médias mensais
e diárias e umidade relativa do ar abaixo das
médias, acarretaram uma menor produtividade
das áreas irrigadas, maior custo de produção e
conseqüentemente promovendo paralelamente
nos pomares de sequeiros condições naturais
mais favoráveis para alta indução de florada e
pegamento dos frutos, uma vez que ocorreu
em fase posterior ao dos pomares irrigados,
resultando em alta produtividade daqueles.
A influência do clima relacionando diretamente as precipitações, temperaturas e umidade
do ar no início do período de quebra de estresse
na cultura irrigada interfere diretamente no
comportamento fisiológico deste. Esta interferência do clima, neste caso no período inicial do
ciclo produtivo das áreas irrigadas, apresenta a
tendência de antecipar a florada quando comparada a safra de sequeiro, a qual só inicia seu
ciclo produtivo com o início das chuvas naturais.
Este período de tempo entre a florada induzida
pela irrigação e a florada natural passa a formar
uma nova variável com interferência direta no
clima, determinando mais um fator de difícil
controle com influência direta na florada e consequentemente na produtividade.
Este variação climática não ocorre freqüentemente, mas ao contrário da idéia que se tinha
(que ao se adotar a irrigação como ferramenta
de controle sobre as precipitações, resolveríamos
os problemas de escassez de chuvas na florada),
não é bem assim. Infelizmente, vimos que o
clima com seu dinamismo pode interferir casualmente na produtividade dos pomares irrigados,
situação esta que praticamente não ocorre nas
regiões áridas ou semi áridas.
Apesar dessa interferência na produtividade ocorrer casualmente em alguns anos, com
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brando obter no campo os mesmos resultados
dos laboratórios, é que devem observar que as
pesquisas de irrigação, principalmente sobre
estudos de manejo nutricional e fertirrigação,
estão correlacionados diretamente a resposta
de produtividade. Sua adoção direta em novas
áreas, muitas vezes, podem não trazer o mesmo
resultado obtidos experimentalmente, porque,
apesar de bem conduzidas, as pesquisas acabam
não expressando em seus resultados os principais
fatores que ocorreram durante seu estudo, como
o exemplo das variáveis climáticas e manejo de
irrigação para as condições a que foram realizados o experimento, podendo ter sido conduzidas
sob condições específicas, muito diferentes,
pondo em risco os resultados esperados pelo
Danilo Luchiari

principal sistema seguido pelo autopropelido.
O tipo de sistema de irrigação não interfere
muito sobre os eventos climáticos mencionados,
mesmo porque os efeitos observados nos anos
atípicos ocorreram gerando quebra de produção
tanto nas áreas de gotejamento quanto nas de
autopropelido, mas no caso de sistemas de irrigação que aplicam água sobre toda a superfície
do solo como no autopropelido, interferem no
micro-clima local após a irrigação promovendo
maior umidade e menor temperatura, reduzindo
um pouco a variável do clima observada, levando sobre este aspecto vantagem deste sobre o
sistema de gotejamento. O gotejamento apresenta maiores restrições de limitação quanto à
taxa de aplicação de água e menor volume de

Danilo Luchiari

freqüência abaixo da média para um período
determinado, o clima destes anos atípicos deve
ser objetivo de pesquisa na área de agrometeorologia envolvendo os estudos estatísticos e de
probabilidades de ocorrência destes eventos,
visando fornecer nova ferramenta para redução
dos riscos e adotar a melhor opção de manejo
da cultura irrigada com maior garantia de constância na produtividade anual.
Este fato não era previsto, até então, pelos
consultores internacionais de citros especialistas
em irrigação localizada por gotejamento, principalmente os espanhóis e israelenses que nunca
tinham trabalhado sob condições climáticas
semelhantes a nossa por falta de ocorrência.
Por isso a necessidade da pesquisa na área

O monitoramento hídrico-operacional proposto por pesquisadores reconhece, nas condições brasileiras, a interferência de muitos fatores

de agrometeorologia e sua integração como o
novo fator de desenvolvimento e adequação da
citricultura irrigada no Brasil. Os estudos de irrigação e necessidade hídrica dos citros são muito
pesquisados na área de fisiologia vegetal, principalmente na Espanha e Israel, dando enfoque
a determinação correta das exigências hídricas
e nutricionais da cultura, com grande ênfase
nos estudos de redução da lâmina de irrigação
devido ao alto custo da água nestes países, mas
os estudos sobre as condições climáticas e seus
eventos em clima tropical são pouco focados
devido a eles estarem localizados em regiões
semi-áridas ou áridas com baixa precipitação
pluviométrica e em períodos bem definidos. Para
estas condições climáticas os eventos naturais,
quando ocorrem, interferem praticamente no
balanço hídrico e na redução da lâmina aplicada
durante o ciclo de produção.
Situação pluviométrica similar à nossa ocorre
no estado da Flórida (EUA), que possui a produção do seu parque citrícola voltada à indústria,
implantado em região de clima tropical, mas
apresentando um diferencial quanto à base
do sistema de irrigação adotado, empregando
como principais sistemas de irrigação a aspersão
sobre copa e a micro aspersão, diferente do
nosso parque que adotou o gotejamento como
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água disponível no solo, resultando em maiores
exigências quanto ao manejo e maior vulnerabilidade quanto às intempéries climatológicas.
Apesar da irrigação ser uma ferramenta
adotada para reduzir ou minimizar os riscos
sobre as condições climáticas, principalmente
pluviometria, podemos observar que em clima
tropical ela não reduz os riscos em sua totalidade, demonstrando que esta variável ainda não
é dominada tecnicamente.
O objetivo de desenvolvermos ferramentas
técnicas para a agrometeorologia através da
adoção de modelagem matemática para reduzir
os riscos, mantendo a produtividade dos pomares irrigados, é o novo desafio e tendência da
pesquisa dos citros no país.
Observando os fatos e todas as demais dificuldades que envolvem a irrigação, podemos
afirmar que nas condições da citricultura brasileira temos um dos maiores números – talvez, o
maior - de variáveis envolvidas na condução da
metodologia, situação que dificulta ainda mais
a pesquisa, requerendo maior número de experimentos que representem com confiabilidade
todas estas variáveis.
Uma importante observação para os técnicos
e produtores irrigantes que buscam adotar os
princípios e fundamentos das pesquisas, vislum-
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seu transporte direto ao campo.
Portanto, é fundamental que nas pesquisas
sejam bem especificadas as condições climatológicas e em quais condições foram estudadas,
visando uma representatividade mais abrangente.
Então, já constatamos que as dificuldades e
maior número de variáveis que envolvem a nossa
citricultura interferem diretamente nos resultados, com maior probabilidade de insucesso.
A nossa pesquisa é capacitada para estabelecer modelagens estatísticas e correlacionar
todas as variáveis para a produtividade com os
eventos naturais, indicando a maneira correta,
com menor risco para irrigarmos com segurança
e obtermos ótimos resultados.
Seguindo as tendências da citricultura irrigada outro ponto crítico e que já abordamos no
passado, mas que infelizmente tem se mostrado
longe de ser solucionado, diz respeito ao armazenamento limitado das águas superficiais - cada
vez mais escassas, com aumento crescente de
consumo em todos os segmentos, principalmente na irrigação. Este obstáculo, infelizmente, não
depende das mãos de nossos pesquisadores e
sim, dos poderes executivo e legislativo, estadual
e nacional.
Hoje não irrigamos mais em algumas regiões

Danilo Luchiari

CITRICULTURA IRRIGADA

A maior parte das águas superficiais geradas pelas chuvas é desperdiçada por falta de armazenamento

do estado de São Paulo, em áreas de escassez
de água superficial. Infelizmente grande parte
do parque citrícola encontra-se localizada nas
regiões que apresentam baixa disponibilidade
hídrica, “condenando” o crescimento das áreas
irrigadas por falta de ação governamental e
resultando na estagnação do desenvolvimento
econômico do segmento da agroindústria.
A maior parte das águas superficiais geradas
no período das chuvas são desperdiçadas por
falta de armazenamento, sendo que no período
das secas a escassez acaba limitando - e muito,
o uso da água destinada para irrigação por não
representar interesse social.
Por isso faz-se necessário o armazenamento
superficial através da construção de pequenas
represas nas propriedades rurais, as quais geralmente não são aprovadas nos processos de
licenciamento ambiental junto ao DEPRN - Departamento Estadual dos Recursos Naturais, da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
Para se irrigar é necessário obter junto ao
DAE - Departamento de Águas e Energia, que
pertence a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a outorga da água captada. Quando a
outorga é solicitada para irrigação em regiões
críticas de disponibilidade hídrica - que é o
caso da maioria - o DAE aponta como uma das
soluções técnicas o armazenamento superficial
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Danilo Luchiari

CITRICULTURA IRRIGADA

Diferente da Flórida (EUA), o Brasil adotou o gotejamento como principal sistema de irrigação

Permanente.
O DEPRN coloca esta importante condicionante ambiental como soberana perante
as demais, justificada pela alegação técnica
embasada no dano provocado pelo impacto da
supressão da vegetação nativa como irreparável.
Sobre o ponto de vista técnico, exclusivo a este
tocante e ainda protegida pela questão legal,
o DEPRN está certo quanto a sua orientação,

GTACC

Danilo Luchiari

através de construção de barramentos para
garantir a vazão de captação. Mas quando o
processo de licenciamento depende de consulta
inicial ao DEPRN, normalmente é informada ou
apresentada uma orientação técnica totalmente
contrária a construção de barragens, justificada
pela necessidade de supressão de segmento da
mata ciliar nativa – são as ações protegidas por
lei, abrangendo as APPs - as Áreas de Preservação

mas esta condição não quer dizer que o Estado
esteja tratando este assunto da melhor maneira
possível e sim está alicerçado sobre um aspecto
singular e unidisciplinar sem considerar todos os
demais fatores e impactos envolvidos.
Qualquer que seja o motivo técnico legal
da não supressão da vegetação nativa ciliar não
podemos continuar tratando esta impacto de
forma radical embasado em dano irreparável
e sim devemos avaliá-lo dentro de todo o contexto sócio econômico e ambiental, resgatando
principalmente todos os benefícios e impactos
positivos para o bioma e principalmente para a
preservação da vegetação ciliar e das matas nativas que dependem da umidade do solo para seu
desenvolvimento, reconstituição e preservação
futura, também promovida pelas represas.
Defendemos a tese que para a construção
das represas deve ser vinculada a obrigatoriedade da recomposição da mata ciliar em suas
margens, mas não podemos aceitar alegação
da não supressão porque este segmento da APP
nunca mais irá representar a diversidade do bioma original. Esta reconstituição é passível porque
a natureza não é estática e sim muito dinâmica
e a supressão é um fator de ocorrência natural
devido as queimadas promovidas por raios,
derrubada por tempestades, ventos, movimentos
de terra natural entre outros.
Sobre o ponto de vista da fauna o grande
impacto está relacionado aos peixes e animais
aquáticos. Por estarmos tratando de represas que
serão construídas em sua grande maioria nos
córregos ou riachos de pequena vazão, com seu
caudal muito reduzido, caso contrário teríamos
disponibilidade hídrica, sendo seus leitos de
pouca largura e sem profundidade expressiva,
normalmente com larguras inferiores a um
metro e profundidade menores que quarenta
centímetros no período das secas, a presença
de peixes é pouco representativa, sendo que
estes segmentos pertencentes ao início dos
sistemas de drenagens das bacias hidrográficas
não apresentam interferência significativa no
processo reprodutivo e demais fases do ciclo de
desenvolvimento das espécies piscículas presentes.
Conclusão: a irrigação vem evoluindo
notadamente graças às pesquisas, mas temos
que estabelecer ferramentas para auxiliar na
condução dos pomares irrigados em função das
variáveis que influenciam o clima e precisamos
de mais água para continuar irrigando.

Danilo José Fanelli Luchiari
A citricultura irrigada vem evoluindo, mas necessita de uma política específica para sua continuidade segura
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FERTIRRIGAÇÃO

Missão visita a Colômbia

A

O tour tecnológico promoveu integração e troca de conhecimentos entre os participantes

brasileiros, a Brenntag Colômbia programou
uma série de palestras, enfatizando a logística e
a utilização de fertilizantes líquidos com formulações sobre encomenda, além do uso de matéria
orgânica, uso e manejo de substratos de casca de
arroz e fertilização foliar, destacando a fisiologia,
convidando para ministrar tais palestras os mais

renomados profissionais colombianos.
O grupo também esteve em diferentes
fazendas, conheceu a facilidade do sistema de
fertirrigação com fertilizantes líquidos e para
conhecer resultados excelentes visitou cultivos
hidropônicos com uso de substrato em casca de
arroz. Como parte da programação houve visitas
a centros de pesquisas que avaliam a recirculação de lixiviados em sistemas de fertirrigação
hidropônica.
Os convidados puderam ver de perto inovações da tecnologia de fertirrigação, metodologia
que aumenta em todo mundo - e no Brasil não é
diferente, estando presente em diversos segmentos agrícolas, como a citricultura, horticultura,
floricultura, cafeicultura e outros; a Brenntag
Brasil disponibiliza assessoria técnica e fornecimento de formulações sob encomenda para
fertirrigação, além de formulações foliares.
GTACC

GTACC

convite da empresa Brenntag Química
Brasil, uma missão brasileira composta
por 11 participantes esteve presente a
um tour tecnológico na Colômbia, sob o tema
Fertirrigação e Nutrição de plantas em ambiente controlado na região da savana de Bogotá.
Esse seleto grupo que participou da viagem
entre os dias 13 e 18 do último mês de julho,
era constituído por produtores, consultores e
pesquisadores do agronegócio nacional na área
de citros e flores.
Na Colômbia, a Brenntag desenvolveu há
mais de duas dezenas de anos uma tecnologia
de fertilização e logística em fertilizantes líquidos para fertirrigação chamada Brennfeed, que
facilita o manejo de nutrição de plantas e que
se ajusta a todos os sistemas de irrigação, buscando otimizar a produtividade. A tecnologia é
utilizada com grandes resultados na produção
de flores e morango.
A Colômbia é um país pioneiro em cultivos
protegidos, possuindo há mais de 30 anos a
maior área de estufas em cultivos hidropônicos
e ambientes controlados da America Latina,
concentrada na savana de Bogotá, situada a
2.650 metros sobre o nível do mar. Nessa área
são produzidas flores destinadas à exportação,
sendo que o país é hoje uns dos maiores exportadores mundiais de plantas e flores.
Para o tour tecnológico com os técnicos

GTACC

Brasileiros têm a oportunidade de conhecer aprimoramento tecnológico no setor através de visitas a centro produtivo do vizinho
país, adquirindo experiências e aprendizado importantes para o desenvolvimento da fertirrigação no Brasil

Julio Cesar Jacobs

Uma visão do conjunto de “estufas” na região da savana de Bogotá
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GREENING

A doença e seus impactos
Antes de perder tempo e dinheiro com discussões ideológicas, propõem-se aos produtores que façam a “lição de casa”,
executando inspeções periódicas, pulverizando o vetor e eliminando plantas doentes, a fim de vencer mais essa doença

Celso José da Silva

N

os últimos tempos, o Greening vem provocando grandes discussões a cerca de
sua expansão na área citrícola do estado
de São Paulo, bem como diversas discussões
sobre o método de controle da doença e diante
disto o produtor, fica, de certa maneira, sem
saber como decidir sobre o pacote tecnológico
a ser utilizado para controle da doença.
O Greening provoca impactos na produção
devido à perda de stand das áreas – destaque-se
pomares que foram erradicados praticamente
inteiros. Ademais, nos deparamos com regiões
severamente atacadas pela doença e outras com
intensidade menor, onde provavelmente, com o
passar do tempo, caso nada seja feito, teremos
o mesmo nível de infestação das áreas mais
contaminadas.
A citricultura necessita urgente de um pacote
mínimo para combate ao Greening, pacote este
livre de questões ideológicas - que necessitam

Investimentos no controle da doença refletem-se na continuidade da atividade produtiva
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GREENING

esquecer as vistorias que devem ser feitas com a
maior freqüência possível, ação esta que marca o
inicio do combate à doença, porque dela provém
à erradicação das plantas doentes, diminuindo,
assim a fonte de inóculo.
A frequência das visitorias deve ser de acordo com a infestação da região de localização da
propriedade. Em propriedades com a presença
do Greening recomendamos que se façam vistorias mensais com erradicações imediatas das
plantas doentes que forem encontradas.
Em propriedades onde não se tem a doença,
estamos recomendando, no máximo, vistorias

de tempo para ser definidas, sendo que tempo
é o que menos temos - sob o risco da doença
se alastrar dia por dia.
O produtor deve estar focado nos princípios
básicos de combate a doença que é o tripé recomendado hoje por todos (ver quadro a seguir).
Vivemos há poucos anos a expansão da CVC
nos nossos pomares, onde discussões a cerca
do combate ao vetor já foram alvo de grandes
polêmicas, onde grandes teorias nos mostraram
que o combate ao vetor simplesmente não traria
resultado algum.
Assim, no caso do Greening não devemos

Ainda dá tempo, só depende do produtor

Décio Joaquim

lenda conta que o primeiro pé de laranja Lima que brotou, foi em Limeira
– e isso foi na época dos Bandeirantes;
de lá, até os dias de hoje, o município de
Limeira se mantém como um grande pólo de
citricultura. Na atual situação do Greening, é
necessário o envolvimento de todos que estão,
direta ou indiretamente envolvidos com essa
importante cultura na nossa querida cidade,
não permitindo que o Greening acabe com
essa história, que faz parte dos nossos negócios e das nossas vidas.
Huanglongbing (HLB) ou Greening é uma
das mais destrutivas doenças de citros. Nas
regiões onde ocorre pode destruir completamente os pomares se as medidas de controle
não forem adequadamente implementadas. É
causada por uma bactéria que habita o floema
da planta hospedeira, sendo propagada por
enxertia ou por insetos vetores.
Quando foram noticiados os primeiros
casos de Greening, no município de Araraquara, isso por volta de 2004, todos ficamos
apreensivos, achando que fosse mais uma
notícia alarmista, mas estávamos errados; logo
veio a confirmação da sua presença em várias
propriedades da região araraquarense.
As nossas primeiras palestras sobre Greening, sempre com o apoio do Fundecitrus,
foram feitas em 2005 e raras foram às vezes
em que os locais não estavam com grande

Sintoma clássico do Greening em folhas
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lotação; todos os produtores queriam saber
sobre a nova doença.
Passados três anos desses primeiros encontros, foi confirmada a presença da doença nos
laranjais de Limeira, tendo como base os levantamentos feitos pelo Fundecitrus, alicerçando
as vistorias dos inúmeros técnicos e de vários
produtores.
Com o Greening presente no município,
o produtor tem de fazer o seu controle; mas
essa tarefa cabe a todos nós. O Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicou
a Instrução Normativa nº 32, enquanto que a
Secretaria Estadual de Agricultura, através do
Decreto Lei Federal n°. 5.741, organizou o Suasa – Sistema Unificado de Atenção a Sanidade
Agropecuária.
O controle da doença deve ser feito atingindo três frentes de ação e todas ao mesmo tempo:
plantio de mudas de citros certificadas - com
isso evitando a propagação da doença através
das borbulhas; fazer as vistorias periódicas dos
talhões, eliminando as plantas com os sintomas
de Greening - quanto mais cedo for identificada
a doença, menos risco de propagação e contaminação ocorrerá; e controle do inseto - o Psilídeo
(Diaphorina citri), através de produtos químicos
registrados, procurando fazer a devida rotação
dos mesmos, observando o grupo químico (piretróide, organofosforado, neonicotinoide, etc.)
a qual pertencem.
Num evento sobre Greening, realizado na
Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz/USP, no último mês de maio, foi apresentada a distribuição da doença no estado de
São Paulo, por região. Os inspetores do Fundecitrus percorreram 320 municípios, vistoriando
8.016 talhões a 10%, ou seja, para cada 10
linhas de plantio, uma foi inspecionada. Os
números mostram um avanço da doença sobre
o Sul, no qual estão inseridos os municípios da
região de Limeira, na mesma grandeza do que
ocorre no centro do Estado.
Levantamento amostral de talhões em termos percentuais, por região, no estado de
São Paulo
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A participação dos produtores é de
fundamental importância, nos treinamentos
de campo, nas reuniões técnicas e em todos
aspectos que se referir ao controle da doença.
Tenho realizado palestras de esclarecimento
solicitando a participação dos produtores e,
muitas vezes, em conjunto com o pessoal do
Fundecitrus, temos realizados várias outras
ações na tentativa de difundir informação
para o maior número de pessoas possível.
O encontro com os produtores por bairro
tem fortalecido a atitude da pulverização do
Psilídeo, sendo que de maneira conjunta, as
pessoas que participam dos treinamentos,
assumem que vão fazer uma aplicação dentro
de um intervalo de tempo, podendo variar de
07 a 10 dias. O complemento com as vistorias
das plantas é um ponto chave.
Diante dos dados apresentados, creio
que podemos e seremos capazes de evitar
que mau tão grande, como é o Greening,
não possa acabar com as nossas lavouras de
citros, que faz parte da história dessa cidade e
se confunde com a história de cada citricultor
de Limeira.
Saiba mais em:
http://www.cda.sp.gov.br/www/legislacoes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limeira
http://www.revistalaranja.centrodecitricultura.
br/2004/v25_n2/v25_n2_p367.pdf
Coopercitrus

A

a cada 3 meses até que, eventualmente, se
encontrem plantas com a doença e a partir daí
se iniciam as vistorias mensais.
As vistorias podem ser terceirizadas ou sob

Eng°. Agr°. Celso José da Silva

Repr.Técn.Com./Coopercitrus-Limeira
celso1143@terra.com.br

GREENING

10 aplicações, mesmo antes do aparecimento do
Greening, teremos um acréscimo nas aplicações
de acordo com o pacote de pulverização que seja
determinado pelo produtor.
Utilizando como exemplo uma área onde
devam ser feitas 12 vistorias anuais e variandose o número de aplicações, temos um impacto
no custo de produção somente pelo controle de
Greening, conforme a tabela a seguir:

Podemos observar que o impacto provocado
pela doença pode chegar a US$ 560,00/ha,
além do impacto do investimento no número de
máquinas por há - onde talvez resida o grande
problema das grandes propriedades com número de máquinas com alta eficiência.
No caso de produtores menores, os mesmos
normalmente têm uma folga no número de máquinas por hectare, o que diminuiria o impacto
do investimento que deva ser feito.
Teremos um consumo de caixas/ha no controle da doença, que seria no caso do pacote

com 24 aplicações e 12 vistorias anuais, de 112
caixas/ha (considerando um valor de 5,00 US$/
cx); assim o produtor mais uma vez o produtor
tem o seu lucro afetado dificultando a administração de seu negócio.
Contudo, temos de combater a doença.
Sem isto estaremos dando a citricultura como
perdida, o que veremos, ao longo do tempo,
não ser verdade. Nossa citricultura tem estrutura e competência para combater a doença;
quem conhece o campo pode comprovar o que
estamos afirmando. Somente necessitamos agir
rapidamente.
O combate a doença deve ser feito com
vigor, sem discussões ideológicas e filosóficas,
mas com ação, seguindo a proposta do pacote
tecnológico que temos atualmente. Acreditamos
que a pesquisa irá nos trazer grandes novidades
ao longo dos próximos anos, mas precisamos
chegar lá vivos, quando as novidades aparecerem. A grande diversidade de informações que
vem da prática do campo e da pesquisa nos levará a um pacote mais eficiente e sustentável.
GTACC

administração própria, sendo que o mais importante é observar com grande rigor a qualidade
das mesmas, sempre lembrando que em plantas
adultas vistorias sem plataforma têm baixa eficiência e podem comprometer os resultados da
operação.
Teremos com a implantação do pacote tecnológico um aumento considerável nos custos de
produção, visto que o pacote tende a aumentar
a utilização de máquinas e de mão de obra. Devemos também lembrar que estes aumentos não
impactam somente nos custos operacionais.
A partir do momento que alteramos nosso
pacote tecnológico temos alterações imediatas
nos nossos investimentos o que, na maioria das
vezes, causam dificuldades ao produtor, visto
que, normalmente, não se tem uma reserva
para isto em caixa. Devemos lembrar também
o impacto causado sobre o capital de giro, que
sofre um aumento considerável para a implantação de um novo pacote tecnológico e com isso
podendo provocar a saída de alguns produtores
do setor.
As vistorias têm tido um custo de US$
126,18/ha, para que sejam feitas 10 a 12 anuais,
o que mostra que negligenciar a vistoria é correr
risco demais em um investimento tão alto que é
a implantação de um pomar de citros.
Se levarmos em consideração que já fazíamos
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Uso de Fosfitos em citricultura
Cada vez mais utilizados pela citricultura, os Fosfitos compõem um grupo de produtos diferenciados que vêm apresentando
resultados positivos sobre a produtividade dos pomares. Fontes de nutrientes, eles são questionados e merecem atenção

Josimar Ducatti

O

Fósforo (P) é um elemento essencial
para o crescimento e desenvolvimento
das plantas. O Fósforo é absorvido nas
formas químicas de H2PO4- e HPO4-2, sendo o
Fosfato (PO4-3), fonte exclusiva de Fósforo para
as plantas (Plaxton, 1998).
Função
Estimula o crescimento vegetativo e radicular, aumenta o perfilhamento e contribui para a
formação de grãos (sementes). Sua mobilidade
no solo é bastante baixa, porém na planta, se
move com facilidade em todas as direções. É o
principal elemento formador de ATP (Trifosfato
de Adenosina), sinônimo de “energia”. Os citros são pouco exigentes em Fósforo, quando
comparado com as exigências de Nitrogênio e
Potássio (N e K), sendo que sua maior demanda
se dá na fase de florescimento. Em outras fases,
tem menor importância.
Sintomas de deficiência
A falta de Fósforo provoca:
- perda de brilho e bronzeamento na folha;
- folhas reduzem o tamanho e podem secar;
- grande queda de folhas (galhos desfolhados);
- queda exagerada de folhinhas novas e botões
florais;
- casca áspera e espessura aumentada;
- columela (parte central da fruta) oca.
O Fósforo é essencial para a produtividade comercial dos produtos agrícolas

Sintomas de excesso
Por outro lado, em relação ao excesso do
Fósforo, não há registro de toxidez de P em
citros.

KOH

↓↓

H3PO3 --------> KH2PO3 (*) --------> K2HPO3 (**)

Definição de Fosfitos
São sais de metal alcalino, originados a partir
do Ácido Fosforoso --> H3PO3 + sal
Íon Fosfito H2PO3-

KOH

↓↓
↓

↓

sal Fosfito

sal Fosfito

(*) Fosfito mais ácido - Ex.: 00 30 20
(**) Fosfito menos ácido - Ex.: 00 20 20
Diferenças entre Fosfato e Fosfito

Conceito químico
Ácido Fosforoso + Base (Hidróxido de Potássio)
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Fosfato (H2PO4- )
Fosfito (H2PO3-)
- Há perda de simetria na estrutura química do
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Fosfito, devido ter um O a menos;
- Fosfitos apresentam funções bioquímicas
diferentes;
- Fosfitos acarretam diferenças na ativação
enzimática.
Aplicações de Fosfitos acarretam incrementos na produtividade, qualidade e teores de
Fósforo (Dorer, 1996).
Respostas à aplicação de Fosfito nas
plantas
- Ocorre a conversão de Fosfito à Fosfato, tendo
sido observado que Fosfito é oxidado lentamente

NUTRIÇÃO MINERAL

- São excelentes complexantes, favorecendo
absorção de Cálcio (Ca), Boro (B), Zinco (Zn),
Molibdênio (Mo), Potássio (K) e outros;
- Ajudam no controle e prevenção de doenças
fúngicas, uma vez que estimulam a produção
de substâncias que inibem o desenvolvimento
de fungos (Fitoalexinas);
- São rapidamente absorvidos pelas plantas,
através de raízes, folhas e córtex do tronco;
- Acarretam maior fixação e desenvolvimento
de frutos cítricos, com aplicações foliares (Lovatt, 1990)

Na década de 70, passou-se a estudar os
efeitos de Fosfito no controle de doenças, uma
vez que este sal apresenta excelente ação no
controle de fungos da ordem dos Oomicetos,
principalmente fungos do gênero Phytophtora.
Atualmente, há um grande número de pesquisas
sobre o controle de fungos patogênicos.
Fosfitos transformam aminoácidos em proteínas, mais rapidamente. Além disto, o H2PO3apresenta ação inibidora do desenvolvimento
das infecções (ação curativa) e formação de
substâncias naturais de autodefesa, as fitoalexinas, que promovem uma ação preventiva.
Apresentam controle de fungos do gênero
Phytophtora, controlando podridões de colo,
de raízes, do tronco e frutos.
Efeito do Fosfito na carência de Fosfato

Tempo de absorção
Fosfatos (H2PO4-):
- para 50% de absorção, são necessários 5
dias
-10% de absorção, em 16 horas
Fosfitos (H2PO3-):
- 90 a 98% de absorção, de 3 a 20 horas após
a aplicação
Assimilação de Fosfitos pelas plantas
- São assimilados em sua totalidade;
- Exigem menos energia da planta, para sua
absorção e assimilação;
- São assimilados e deslocados rapidamente,
por apresentarem uma molécula a menos que
os Fosfatos;
- Apresentam deslocamento rápido das folhas
e das raízes para as regiões dreno (flores e
frutos);

Quando há falta de Fosfato, o Fosfito não
é metabolizado (Carswell et al., 1996; Guest &
Grant, 1991). Portanto, em plantas deficientes
em Fósforo, não ocorre seu desenvolvimento,
podendo o efeito do Fosfito ser prejudicial a
estas plantas (Carswell et al., 1996).
	É possível afirmar que o uso de Fosfito tem
influência negativa no crescimento e metabolismo das plantas, quando o nível nutricional de
Fósforo é baixo.

fungos do gênero Phytophtora, a exemplo
do que ocorre com Phytophtora cinnamoni,
que apresenta resistência a Fosetyl-Al. O uso
excessivo pode, ainda, acarretar efeitos sobre a
microflora do solo, induzindo a seleção e aumento de microorganismos que utilizam Fosfitos,
causando diminuição daqueles que utilizam
Fosfatos. Pode também diminuir as ações simbióticas, reduzindo a presença de micorrizas.
Conclusão
	É preciso levar em consideração os pontos
apresentados acima, que apontam problemas no
uso indiscriminado de Fosfitos, com resultados
adversos que desestimulam seu uso, porém, se
usados na hora certa e com uma boa recomendação técnica, as respostas têm sido bastante
encorajadoras, pois na prática, acarretam aumentos de produtividades que variam de 10%
a 30% em mais de 70% das áreas aplicadas. O
que demonstra que os fosfitos tornam-se uma
ferramenta a mais na busca por melhores produtividades.
Fonte: Vitti, G.C; Serciloto, C.M; Rossi, F.R Utilização de Fosfito na citricultura (apresentação) - Cordeirópolis, Outubro/2005
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Vantagens do uso de Fosfito

Controle e prevenção de doenças fúngicas

Fosfito pode ser usado como fertilizante?
Não existem evidências concretas de que as
plantas utilizem o Fosfito como fonte direta de
Fósforo. O uso indiscriminado pode causar um
efeito anti-fertilizante, em plantas com níveis
baixos de Fósforo.
Além disso, o seu uso excessivo pode provocar o surgimento de estirpes resistentes de

Eng°. Agr°. M.Sc.
Rubens Stamato Júnior
Consultor - GTACC
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a Fosfato, no solo (Adams & Conrad, 1953);
- Também foi observada a conversão de Fosfito
a Fosfato em plantas inoculadas com bactérias
“in vitro” (Bezuidenhort, 1987);
- Fosfato é a forma mais fixada pelas plantas;
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ADMINISTRAÇÃO RURAL

A redescoberta dos conceitos de administração
Produtores rurais começam a entender os benefícios das ferramentas disponíveis para os administradores de empresas e, na
busca pela profissionalização, também começam a utilizá-las dentro de suas estruturas organizacionais

A

o criar uma empresa iniciamos pela estrutura, pelos pilares estratégicos, definindo
a missão, que nada mais é que o motivo
da existência da mesma, a visão, o objetivo a ser
atingido, então traçamos os valores essenciais
com os quais as ações da empresa serão conduzidas. Para definir uma visão adequada, sempre
traçamos objetivos desafiadores, que façam
pensar a médio e longo prazo, e quando os
integrantes da organização não fazem a menor
idéia de como atingir esta visão, temos certo
que criamos um desafio que ajudará a equipe
se sentir incomodada e motivada, buscando alternativas e revendo cada situação, trabalhando
com o principio básico dos inovadores.

Com os pilares estratégicos definidos, é a
vez de cuidar da estrutura física, como salas,
mesas, cadeiras, computadores, veículos e todo
ferramental necessário para o desenvolvimento
do seu negócio. Então escolhemos as pessoas
adequadas para cada função, às treinamos e as
deixamos aptas a desempenhar seu papel em
busca da visão a atingir, sempre prezando pelos
valores definidos nos pilares estratégicos.
Para que não haja conflitos internos, definimos o organograma da empresa, como limites
geográficos, também descrevemos as funções
para cada integrante, expressando exatamente
suas responsabilidades e suas atribuições. Como
no mundo globalizado e na internet, onde teo-

* organograma exemplo.
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ricamente não há limites geográficos, também
utilizamos ferramentas que possibilitem o apoio
mútuo entre as áreas, favorecendo um ambiente participativo e colaborativo, porém sempre
preservando as responsabilidades definidas no
organograma.
Um organograma bem definido deve deixar claro a todos as responsabilidades de cada
departamento e de cada indivíduo, além de
evidenciar o grau hierárquico de cada um e o
relacionamento entre as partes. Para facilitar
este desenvolvimento é sugerido também que
haja uma descrição de cada função, com as suas
responsabilidades perfeitamente definidas.
Começamos a definir então os fluxos de

ADMINISTRAÇÃO RURAL

informação, da coleta dos dados ao seu uso
racional, e definimos assim todos os processos
da empresa, utilizando conceitos desenvolvidos
com base no PDCA (Plan, Do, Check e Act),
para que todas as ações envolvidas no processo
produtivo aconteçam de forma coerente e com
garantia de execução dentro de parâmetros prédefinidos.
O padrão PDCA empregado no desenvolvimento de processos prevê, antes de mais nada,
a etapa de Planejamento (Plan), onde vamos
definir nossas metas produtivas e o método com
o qual trabalharemos. A etapa de planejamento
é fundamental, pois será neste momento que
vamos definir nosso direcional de custos, produção e qualidade. Com as metas e métodos
definidos, precisamos agora treinar os funcionários, preparar o ambiente, as ferramentas e
então passamos a executar (Do) cada tarefa para
que possamos buscar nossos objetivos. Neste
momento também começamos a registrar os
indicadores de desempenho, os números que
nos levaram a comprovar se estaremos ou não
atingindo nossas metas, ação que compõe a
próxima etapa, a de checagem de resultados
(Check). Avaliando nossos resultados e compa-

rando-os com os objetivos traçados, podemos
identificar desvios, o que nos levará à próxima
etapa, onde devemos tomar ações (Act) para
corrigir os rumos e retomar nosso caminho em
busca do nosso objetivo principal.

* esquema PDCA
Através de outras ferramentas disponíveis no
mundo da administração que facilitam a organização e combatem o desperdício em empresas,
implantamos conceitos culturais que possibilitam

elevar a produtividade de cada funcionário,
tornando o processo cada vez mais eficiente,
limpo e seguro. Neste momento a utilização dos
conceitos da administração japonesa, como os
5 “s” (ver C&P, n°. 26), kaizen, kanban, podem ajudar muito. São conceitos que ajudam a
manter a ordem, evitar o desnecessário, manter
a organização, manter limpo e um ambiente
saudável, para todos os integrantes da equipe.
Desta forma organizada, com a visão da empresa implantada no “DNA” de cada integrante,
passamos então para a produção, controlando
todos os custos envolvidos no processo para que
possamos aferir nosso ponto de equilíbrio, valor
pelo qual teremos que vender nossos produtos
para pagar os custos de produção. Com o ponto
de equilibro, planejamentos nossa margem de
rentabilidade para determinarmos o preço de
venda de nosso produto no mercado.
Assim é necessário definir todos os fluxos
de coleta de dados em campo, gerando informações que permitam ao produtor analisar seu
negócio e compará-lo aos melhores do mercado, isto é benchmarking, uma ferramenta
de comparação com marcas de referência que
busca identificar processos falhos e melhorá-los
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É importante definir os procedimentos e regras para cada funcionário, em cada propriedade

utilizando os melhores como modelo. Custos de
produção ou produtividade por pé, por hectare
ou qualquer outra unidade de medida padrão e
comum pode ser utilizado para esta finalidade,
mas o desafio é se apurar cada uma delas.
O produtor nem sempre consegue determinar o valor que vai cobrar por uma caixa de laranja, por exemplo, mas em muitos casos também
não consegue identificar se seus custos de produção são ou não superiores ao valor conseguido
na hora da venda, sendo submetido ao risco de
gastar mais para produzir do que o valor que
vende seus produtos. O impacto desta miopia
administrativa fatalmente o levará a problemas
financeiros que, se não identificados e tratados
em tempo poderá o levar ao passo derradeiro,
à falência. Este conceito básico de qualquer
indústria, o de apurar o custo de produção antes de determinar o valor de venda, ainda não
impera no campo, porém os produtores que
buscam profissionalizar seu negócio começam
a se preocupar cada dia mais com os seus custos
de produção, evitando riscos demasiadamente
perigosos.
Outra importante ferramenta administrativa
é o Plano de Negócios, ou Business Plan. Caso
seja necessário lançar um novo produto, abrir
uma nova filial, atuar em outra cultura, ou investir em outro negócio, temos a ajuda do Plano de
Negócios, que possibilita avaliar exatamente os
custos e impactos de nossas ações estratégicas
antes de tomarmos qualquer decisão, possibilitando a identificação de possíveis oportunidades
ou riscos.
Estes conceitos e ferramentas comuns na
administração de empresa ainda não integram
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totalmente o dia-a-dia do campo, das fazendas,
onde geralmente não temos os pilares estratégicos bem definidos, não temos as funções
exatamente desenhadas e explicitas aos seus
componentes, nem mesmo todos os envolvidos com a mesma visão de futuro, muitas
vezes remando em direções opostas. Por vezes,
conflitos internos e comodismo são freqüentes,
estagnando o crescimento e prejudicando o
acesso às novidades e evoluções tecnológicas ou
mesmo culturais que acontecem todos os dias,
em todos os locais e em todos os setores.
Mas os produtores estão acordando para
estes aspectos; começam a entender que em
qualquer empresa há necessidade de controles
e já existem ferramentas testadas e aprovadas
para ajudá-los neste novo desafio imposto pela
concorrência de mercado e pelo profissionalismo
na produção. Se o produtor não tiver força suficiente para definir o valor cobrado pela sua caixa
de laranja, sendo submetido aos valores de mercado, ele pelo menos deverá identificar se está
produzindo tal caixa com um custo inferior ao
de sua venda. Caso esta não seja sua realidade,
erradicar, reformar ou mesmo optar por outra
cultura pode ser a sua saída para sobrevivência.
Profissionalizar o processo produtivo é cada vez
mais necessário, o produtor deve deixar de lado
a emoção e pensar racionalmente, pois só assim
conseguirá continuar em um mercado cada vez
mais exigente, com custos cada vez mais elevados.
Exigências legais, fiscais, trabalhistas e ambientais também são realidade hoje em todo tipo
e tamanho de propriedade rural, e os produtores
precisam se precaver. São exigências em segu-
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rança no trabalho, controles e cuidados para
com o meio ambiente, além de diversas outras
questões que até então não eram abordadas
nas propriedades mais simples, porém agora
estão cada vez mais reais, agregando custos à
produção, levando ao produtor novamente a necessidade de se organizar, estruturar e controlar
seus processos, evitando riscos desnecessários.
Neste aspecto, definir os procedimentos e
regras internas para cada funcionário em cada
propriedade, gerando um manual de boas práticas em que todos os envolvidos no processo de
produção o conheçam e o sigam, é o primeiro
passo para se organizar. Explicitar as expectativas, as responsabilidades de cada integrante da
equipe, as exigências legais ou internas em um
documento único auxilia no entendimento e na
determinação do que é qualidade na execução
de seu serviço, por isso todos os produtores
devem pensar no desenvolvimento deste tipo
de documento.
Não é todo dia que nasce uma inovação; não
uma evolução, mas uma inovação, algo novo,
um produto totalmente diferente. Os registros
de patentes vêm diminuindo a cada ano. Produtos inovadores são para poucos, não é comum;
às vezes surgem do nada em lugares inimagináveis e trazem grandes lucros para seus criadores,
porém reais inovações estão cada vez mais raras,
o futuro é inovar em processos, é aprender a
fazer melhor cada dia, evoluindo, baixando custos, melhorando a qualidade, enfim, tornando
o processo uma vantagem competitiva para seu
negócio. Os processos, mesmo sendo realizados
por pessoas, precisam ser estruturados de forma
que continuem funcionando independente de
uma pessoa especifica. Não é fácil desenvolver
processos estruturados, estáveis e seguros, e
inová-los ainda é mais difícil, mas este é um dos
caminhos para o futuro sustentável e para o desenvolvimento de seu diferencial competitivo.
Enfim, é a vez do produtor entender que há
um mundo de ferramentas de administração de
empresas que pode ajudá-lo no gerenciamento
de produção e nas suas estratégias de crescimento, cabe a ele identificar e adequar estas
ferramentas à sua realidade para que não fique
parado no tempo, pois um fato é incontestável:
o mundo muda, as pessoas mudam, a tecnologia
evolui, e para continuar no mercado com lucros
compensatórios, temos que mudar nossos conceitos freqüentemente.
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Luciano Piteli

Consultor – Farm Assistência Técnica
luciano@farmatac.com.br
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PRÁTICA

Foco totalmente voltado à citricultura
Com metas bem definidas, determinação e tomada de decisão, Carlos Alberto Bessa traçou sua história
na citricultura e vem colhendo resultados admiráveis.
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cionários e atua em todos os segmentos da
produção, tendo viveiro de mudas, equipe de
manejo, colheita e transporte das frutas. As
variedades que cultivam são Pêra Rio – cerca de
70% da produção, e os outros 30 % divididos
entre Hamlin, Natal e Valência. A produção
própria corresponde a 60% da demanda e os
40% restantes são comprados de citricultores
da região.
Enquanto Carlos assume a parte administrativa da empresa, seu irmão e sócio Adailton
é responsável pelas vendas no Ceasa.
Ao contrário da maior parte dos citricultores
atuais, os Bessa não pensam em diversificar sua
produção, pelo menos em curto prazo. “Estou
determinado e focado no projeto. Quando eu
atingir minha meta, devo partir também pra
outra área, talvez gado ou cana”.
Para assegurar a alta produtividade, Carlos
mantém-se atualizado sobre novidades no manejo. Segundo o engenheiro agrônomo Sérgio
Luiz Facio, consultor do GTACC, “Carlos está
sempre aberto a novas técnicas. Uma grande
virtude que vejo no Carlos é a capacidade de
quebra de paradigmas. Ele é muito rápido nas
decisões”, relembra o consultor.
Para lidar com as doenças dos citros, além do
rigor no manejo, Carlos trabalha com otimismo
e a perseverança. “Graças a Deus já passei por
muitas crises e ainda assim consegui ter essa
estrutura. Por isso não quero sofrer por antecipação. Para tudo o que vem acontecendo, nós
buscamos alternativas”, comenta.
Para ele, o produtor tem que competir com
as doenças. “Quando surgiu a CVC, adaptamos nosso modo de produção e continuamos
convivendo com a doença. Espero que com
o Greening seja semelhante. Mas, se der
errado, vamos fazer um balanço, ver o
que sobrou e ver pra que lado eu vou.
É claro existe um custo, mas é algo
que podemos administrar. Nunca
pensei em deixar de plantar laranja
achando que não vai dar certo”,
admite confiante.
A busca de informações é
apontada por Carlos como
essencial para sobreviver na citricultura. Com
dados e orientações de
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especialistas, e troca de informações com outros
produtores ele passa a ter mais segurança nas
suas decisões. “Temos acompanhado tudo o que
existe de mais moderno e que traga resultados.
Informação é o que mais tem no setor. Cabe a
nós filtrarmos essas informações para trabalharmos melhor”, informa.
Com este exemplo de comprometimento e
resultados, Carlos Bessa deixa o otimismo como
mensagem aos leitores da revista Ciência & Prática. “Eu estou investindo porque acredito na citricultura. Sei que no meu caminho vou ter altos
e baixos. Por isso, trabalho com planejamento
e não sigo a empolgação. Quando tracei minha
meta, eu não tinha nada. Hoje a realização de
tudo isso não é uma novidade. Estou subindo
um degrau por vez e prestes a atingir a metade
do meu objetivo. Ainda tenho alguns anos
para trabalhar”, comenta o empresário, com
segurança. “Em qualquer atividade, temos que
focar e saber o que queremos. Quando não se
sabe onde queremos chegar, as coisas parecem
mais difíceis” finaliza.
Natália Salvador Pereira
Ponto5 Comunicação
natalia@ponto5.com.br

NatÁlia Pereira
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á 35 anos, o então colhedor de laranja
Carlos Alberto Bessa traçou uma meta
em sua vida: ter um milhão de pés de laranja. O objetivo poderia parecer auspicioso, mas
para quem conhece o atual sócio e administrador
da empresa Cofrube - Comércio de Frutas Bessa,
entende ser perfeitamente atingível.
Com um total de 420 mil pés de laranja
em algumas propriedades rurais localizadas na
região de Bebedouro, SP, Carlos Bessa, ao lado
dos irmãos, Adailton e José Adalberto, tem uma
história de vida admirável. Natural de Taiúva,
SP, a família Bessa sempre trabalhou na roça.
Aos 15 anos, Carlos começou colhendo laranja
e carregando caminhões. Foi então que traçou
a meta para sua vida e desde então trabalha
focado a atingi-la. Aos 18 anos, ingressou na
antiga Frutesp como fiscal de pomar.
Em 1990, deixou o cargo de supervisor operacional da Frutesp para montar a sua empresa.
“Convidei meu irmão para montar o mercado,
fomos pra São Paulo, conseguimos alugar um
Box no Ceasa e começamos a trabalhar. Era tudo
muito pequenininho. A gente não tinha nada,
só o nome Bessa que meu pai deixou”, relembra Carlos. “Mas não foi nada na empolgação,
sempre trabalhamos bem programados e assim
as coisas foram acontecendo, tudo em cima de
uma administração, de um projeto”, pondera.
O patrimônio que Carlos tinha na época era
um carro, que vendeu para comprar 3 mil caixas
de madeira. O empresário lembra precisamente
a data do primeiro caminhão que carregou para
o Ceasa: 14 de julho de 1990. Exatamente um
ano depois, adquiriu seu próprio barracão para
embalar as frutas, em Andes, distrito de Bebedouro, SP, onde é a atual sede da Cofrube.
A partir de então, Bessa foi planejando
suas ações para alcançar sua meta: adquirindo
propriedades, conquistando fornecedores de
frutas e investindo na empresa, sempre com os
pés no chão. “Às vezes, mesmo tendo condições
de vender mais frutas no mercado, eu preferia
investir na compra de caixas e vasilhames para
embalar. Eu perdia a venda, mas tinha recursos
para administrar o negócio e me assegurar caso
houvesse queda nas vendas, por exemplo”,
aponta.
Com foco na produção de frutas para o
comércio, a empresa conta hoje com 90 fun-

