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EDITORIAL

O ambiente e a informação
conversas no dia a dia.
A cada instante, em qualquer atividade,
estamos sujeitos à necessidade de mudanças,
quer seja por motivos internos ou externos.
Na velocidade das coisas, hoje em dia, elas se
mostram cada vez mais necessárias e com maior
criatividade, em vista da dimensão das dificuldades que se apresentam.
Estamos na era da informação, e, se as
mudanças, ou correções, ou ajustes e adequações se fazem necessárias, essa ferramenta de
atualização e ensinamento, por qualquer que
seja o seu veículo - informática, jornais, revistas, palestras, reuniões - ela deve ser explorada
por quem pretende tomar decisões no sistema
produtivo.
Nesse sentido, o GTACC, através da “Ciência e Prática” aborda assuntos interessantes e
depoimentos que procuram dar motivação para
a reflexão e tomada de decisão para a sustentabilidade da citricultura.
Uma entrevista com Raul Huss de Almeida,
diretor-presidente do Sistema Coopercitrus, uma
atualização sobre o trabalho desenvolvido pelo

Fundecitrus, informações a respeito da doença
Greening, uma matéria que se propõe a discutir
o manejo da água na questão do “pegamento
dos chumbinhos”, além de um artigo útil e
muito curioso, a respeito da qualidade da água
que se utiliza para a irrigação dos pomares.
C&P novamente apresenta-se com a intenção
de estar fornecendo atualização e muito boas
informações.
Cabe ressaltar o aniversário do GTACC. Durante 2009, o Grupo festeja seu décimo ano de
vida. Uma idéia que nasceu da união de algumas
pessoas e que transformou-se numa realidade
dinâmica e criativa, compartilhada por técnicos,
produtores e empresas, beneficiando o setor
citrícola como alvo principal de atuação.
Boa Leitura!
GTACC

O

agronegócio, o setor que tem sido
destacado como um dos principais no
desenvolvimento do país é um dos que
se apresenta mais vulnerável as dificuldades,
decorrente de suas múltiplas dependências,
desde as variações do clima - regionais e mundiais (aumento de temperaturas, secas, chuvas
em excesso e mal distribuídas, etc), passando
por falta de ação política governamental, no
sentido de propiciar ao agricultor melhor campo
para desempenhar sua atividade, em comparação a outras atividades (bancos, comércio e
indústria), pragas e doenças que se tornaram
globalizadas, força de trabalho com baixo índice
de educação (escolar, segurança, operacional) e
mais recentemente a crise financeira mundial,
com seus reflexos na diminuição do consumo,
consequentemente a diminuição de produção e
na dificuldade de créditos para investimentos.
A citricultura está envolvida por esse ambiente, e, embora tenha sido um dos setores
que tem conseguido se desenvolver de forma
peculiar, vê-se atingida por vários aspectos e uma
apreensão se nota nos debates, nos eventos, nas

Aparecido Tadeu Pavani
Tesoureiro/GTACC
tadeu@gtacc.com.br

Agenda
28 - Reunião do GTACC com Iharabras
Local: Bebedouro/SP

Janeiro
05 - Reunião da Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Americana, com a posse do Conselho
e Diretoria.
Local: Sede AEAA - Americana/SP
Representante: Danilo José Fanelli Luchiari

Março
02 - Reunião da Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Americana - Tabela de Serviços
Local: Sede AEAA - Americana/SP
Representante: Danilo José Fanelli Luchiari

16 - Assembléia Geral Ordinária do GTACC
Local: Bebedouro/SP

19 - Reunião Extraordinaria da Câmara Técnica de
Planejamento do Comitê das Bacias Hidrográficas
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai

30 - Reunião Administrativa do GTACC
Local: Bebedouro/SP

Fevereiro
02 - Reunião da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana - Estratégias de Trabalhos
Local: Sede AEAA - Americana/SP
Representante: Danilo José Fanelli Luchiari
27 - Reunião Administrativa do GTACC
Local: Bebedouro/SP
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10 - Expo Paranavaí
Local: Paranavaí/PR
Tema da Palestra: Manejo Regenerativo de Solo
em Citricultura
Palestrante: Marco Valério Ribeiro
19 - Expo Umuarama
Local: Umuarama/PR
Tema da Palestra: Citricultura uma Visão de
Futuro
Palestrante: Marco Valério Ribeiro

GTACC

23 - Dia de Campo – Actara Vigor
Local: Centro Apta de Colina – Colina/SP
Representantes: Josimar Vicente Ducatti, Aparecido
Tadeu Pavani, Ramiro de Souza Lima Neto, Leandro
Aparecido Fukuda e Danilo Franco.

Local: Limeira/SP
Representante: Danilo Jose Fanelli Luchiari
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27 e 28 - Na sede do Grupo,
em Bebedouro, os integrantes do GTACC tiveram o treinamento em Comunicação,
Motivação e Relações Interpessoais, ministrado por
Sirlei Terezinha Bittencourt,
pedagoga e professora de
Inteligência Emocional da
Faculdade Evangélica do
Paraná, Curitiba-PR.

PÁGINA LARANJA

“Preparados para viver o futuro”
Raul Huss de Almeida

Coopercitrus

Diretor-presidente do Sistema Coopercitrus/Credicitrus
Com operações de crédito que chegaram a
quase R$ 1 bilhão em
2008 e aproximadamente R$ 60 milhões de
sobras que serão distribuídas aos cooperados,
a Credicitrus confirma
sua trajetória de sucesso
com dados crescentes
a cada ano, desde as
operações financeiras,
quadro de associados,
número de filiais e responsabilidade social.
Raul Huss de Almeida,
diretor-presidente
da
Credicitrus relata que
esse resultado foi obtido
graças ao dinamismo e
eficiência do seu modelo de gestão.
Nosso entrevistado, que
também é diretor-presidente do Sistema Coopercitrus, traça um perfil
do momento econômico brasileiro e mundial,
sugerindo sólidas medidas para enfrentar a
situação.
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A Credicitrus tem hoje 41 postos de
atendimento, incluindo sua sede, em Bebedouro,
SP, e 40 filiais, sendo 37 no Estado de São Paulo e
três no Triângulo Mineiro.

A Credicitrus foi fundada em 1983 com
o objetivo de tornar-se o braço financeiro da

Qual a estrutura atual da
Credicitrus? Cite as localizações das
unidades, geografia de atuação e
perfil do cooperado.

A Credicitrus surgiu como uma
cooperativa de crédito localizada
em Bebedouro e hoje já atende
a dezenas de municípios. Vocês
imaginavam tamanho potencial de
expansão da cooperativa?

Coopercitrus, sediada em Bebedouro, SP. Nesse
sentido, desde o início já se imaginava que
cresceria a ponto de atender às necessidades
de todos os cooperados da Coopercitrus, que
hoje somam aproximadamente 15 mil. Porém,
seu desenvolvimento foi muito além dessa
meta original e a tendência é que continue se
expandindo. Atualmente, a Credicitrus conta com
35 mil cooperados, número que deve multiplicarse nos próximos anos.
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A Credicitrus oferece aos seus cooperados
todos os produtos e serviços do sistema
financeiro tradicional, com três vantagens
principais (além do atendimento personalizado
a cada associado, independentemente do
seu porte): juros mais baixos, tarifa zero para
todas as operações e movimentações e retorno
das sobras ao final de cada exercício, ou seja,
ao final de cada ano o cooperado recebe de
volta parte do que pagou, proporcionalmente
à sua movimentação no período. A economia
resultante equivale ao dinheiro que permanece
em poder dos cooperados, nas suas localidades
de origem, gerando demanda, empregos, renda
e, consequentemente, desenvolvimento local e
regional. Esse é um importante benefício indireto
do cooperativismo de crédito, pouco visível,
porém extremamente significativo.

A Credicitrus sempre tem procurado orientar
seus cooperados para a importância de se manter
uma gestão financeira cautelosa e conservadora,
mesmo que a ocasião permita maiores ousadias
em termos de investimentos. Em momento como
o atual, essa recomendação é acentuada.

Quais os benefícios a Cooperativa
oferece aos produtores rurais?

4

O mundo está mobilizado pelo
momento de crise econômica. Quais
medidas a Credicitrus tem adotado
para preservar sua solidez?

A preservação da solidez é um objetivo
permanente da gestão de nossa cooperativa. Isso
vale para qualquer período, independentemente
de se viver ou não uma crise como a atual.
Todas as operações da Cooperativa levam
em conta a harmonização do atendimento
das necessidades do cooperado (incluindo as
vantagens enumeradas anteriormente) com
o fortalecimento de seu patrimônio líquido,
que representa os recursos próprios da
Credicitrus, ou seja, o bem comum de todos
os cooperados. Nos últimos anos, a Credicitrus
tem se empenhado em fortalecer ainda mais
rapidamente o seu patrimônio, aproveitando
para isso o programa de capitalização das
cooperativas de crédito apoiado pelo BNDES.
Nesse sentido, lançou o Cotas Plus, que permite
ao cooperado subscrever novas cotas de capital,
até o limite de R$ 10.000,00, financiadas em seis
anos. Como resultado, o patrimônio líquido da
Cooperativa já é de aproximadamente R$ 400
milhões e acreditamos que possa atingir R$ 500
milhões até o final do presente exercício. Com
isso, a Cooperativa terá atingido um alto grau
de solidez e ainda terá quase total autonomia
financeira, ou seja, dependerá de seus próprios
recursos para atender a todas as necessidades
dos seus cooperados.
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Quais orientações a Cooperativa
oferece aos produtores rurais em
momentos como este?

“Nosso modelo
de gestão
é um exemplo”

6

A Credicitrus é composta
por produtores rurais. Qual
representatividade a citricultura
tem para a cooperativa?

A citricultura foi preponderante nas
operações da Credicitrus, em especial nos seus
primeiros dez anos, quando suas atividades se
concentravam em Bebedouro e nos municípios
vizinhos. Nessa primeira fase, a cooperativa
tinha apenas 600 cooperados. À medida que
foram sendo instaladas novas filiais em outras
localidades, outras atividades ganharam peso
nas suas operações como a culturas de cana-deaçúcar, soja e milho e a pecuária de corte. Hoje,
a citricultura e essas demais atividades têm peso
quase equivalente, com ligeira preponderância
da cana-de-açúcar, que continua ganhando
espaço na agricultura brasileira. No entanto,
é importante salientar que a Credicitrus apóia
produtores de quaisquer segmentos, sem
qualquer distinção.

7

Como produtor rural e presidente
da Credicitrus, qual seu ponto
de vista a respeito do futuro
agricultura brasileira e para a
citricultura de forma específica?

O Brasil está no lugar certo na hora certa,
em termos de agricultura. Nenhum outro país
reúne tão boas condições de solo e clima para
atender às necessidades globais de alimentos,
fibras têxteis e energia. Assim, a longo prazo, a
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agricultura brasileira tende a ir cada vez melhor.
No caso específico da citricultura, a demanda
internacional por suco de laranja concentrado
e congelado mantém-se relativamente estável –
não considerando a queda atual, que na verdade
atinge todos os produtos da agropecuária
de um modo geral. No entanto, na cadeia
de negócios da laranja, observa-se um forte
desequilíbrio nas relações entre a indústria e os
pequenos e médios produtores, estes a cada dia
mais sufocados. Por isso, acreditamos que os
produtores menores tendem a cada vez mais
diversificar suas atividades, passando a dedicarse a outras culturas, enquanto a indústria, como
já vem fazendo, tende a manter e até a expandir
pomares próprios, garantindo o suprimento de
sua demanda de matéria-prima.

8

O slogan da Assembléia Geral
Ordinária de 2009 da Credicitrus foi
“Preparados para viver o futuro”.
Quais são os planos da Cooperativa
para os próximos anos?

A Credicitrus pretende continuar crescendo,
dentro dos limites autorizados pelo Banco Central,
levando seus produtos e serviços aos produtores
rurais que necessitem de apoio financeiro. A
base criada ao longo dos 25 anos de atividades
que nossa cooperativa completou em setembro
de 2008 nos autoriza a afirmar que estamos
preparados a crescer muito além dos limites
atuais. Temos condições de multiplicar de forma
expressiva os números atuais referentes ao nosso
quadro associativo, à nossa rede de atendimento
e aos nossos indicadores de desempenho.

9

Qual a mensagem final que pode
ser deixada para o citricultor?

Em primeiro lugar, manter seus custos sob
estrito controle, reduzindo despesas desnecessárias,
adiando investimentos, enfim, protegendo seu
patrimônio e seu poder de compra; em segundo
lugar, reduzir seu endividamento e, ao mesmo
tempo, preservar sua capacidade de obtenção de
crédito - o que é particularmente aconselhável para
o produtor rural. O modelo de gestão da Credicitrus
é considerado admirável e segue sendo um exemplo
para à administração financeira. Assim, acredito
que a Credicitrus irá continuar a crescer, mesmo em
contra-ponto aos problemas externos do país. Isso
é o que a cooperativa sempre tem procurado fazer
e tem conquistado índices elevados de credibilidade
e confiança.

FUNDECITRUS

Mais investimentos em 2009
As necessidades atuais da citricultura impulsionam o Fundecitrus a intensificar as inspeções e a investir na conscientização
de citricultores, nas pesquisas e na educação fitossanitária

O

Fundecitrus - Fundo de Defesa da Citricultura, tem como meta para 2009
inspecionar 46,8 milhões de plantas
de citros nos 70 municípios da região de Araraquara (SP). O objetivo do trabalho é identificar
a presença do Greening e do Cancro Cítrico nos
pomares paulistas. Nas outras áreas do estado
de São Paulo, será realizado um levantamento
amostral das doenças em 12,6 milhões de
plantas.
Para a inspeção de Cancro Cítrico em viveiros,
pomares comerciais e quintais (zona urbana) e
propriedades quarentenárias, 1.070 inspetores
estarão atuando no estado. Todo processo de
inspeção realizado pelo Fundecitrus passa por

auditoria interna.
Sete novos engenheiros agrônomos e um
técnico agrícola foram contratados para a
conscientização de citricultores. Eles já foram
treinados e iniciaram suas atividades em março
nas regiões de Jales, José Bonifácio, Novo Horizonte, Guarantã, Bebedouro, Conchal e Artur
Nogueira.
Com as contratações, o Fundecitrus amplia
sua equipe para 20 engenheiros agrônomos e
três técnicos agrícolas, com o objetivo de fazer
16 mil visitas a propriedades e treinar 40 mil pessoas para identificação de sintomas de Greening
e de Cancro Cítrico. Em comparação com 2008,
haverá um aumento de 7 mil visitas a fazendas
e 17 mil pessoas a mais serão capacitadas para
inspecionar pomares.
As atividades a serem desenvolvidas neste
ano estão relacionadas a palestras e treina-

mentos sobre pragas e doenças, regulagem de
máquinas agrícolas, necessidade da utilização
de EPIs -equipamentos de proteção individual, e
descarte de embalagens. Esse projeto de educação fitossanitária vai atingir diretamente produtores, gerentes, administradores, funcionários,
consultores e alunos universitários, de escolas
rurais, técnicas e dos ensinos fundamental e
médio.
A idéia de acrescentar estudantes no projeto
é levar conhecimentos do campo para dentro de
casa. “É uma maneira de educar indiretamente”,
diz o gerente técnico do Fundecitrus, Cícero
Augusto Massari.
Outras atividades como reuniões, dias de
campo e visitas de conscientização e orientações
a citricultores também fazem parte da agenda
do Fundecitrus. Os dias de campo, com enfoque
direcionado para cada região específica, come-
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Henrique Santos

FUNDECITRUS

çam a partir do dia 8 de maio.
Mais informações ou dúvidas sobre a doença, agendamento de palestras e treinamentos,
além de visitas de agrônomos a propriedades
e solicitação de material explicativo, utilize o
Ligue-Greening 0800-770-7770, das 7h30 às
12 horas e das 13h15 às 17 horas.
Pesquisas
Na área científica, o Fundecitrus desenvolve inúmeros trabalhos voltados à solução de
problemas no campo a curto, médio e longo
prazo. Entre as pesquisas em desenvolvimento estão seis projetos de Greening. Três deles
financiados pelo CNPq - Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e
três pelo Programa Avançado de Tecnologia de
Citros na Flórida (Estados Unidos), patrocinado
pelo FCPRAC - Florida Citrus Production Research
Advisory Council, ou Conselho Regulador de
Produção e Pesquisa de Citros da Flórida.
De acordo com o gerente científico do
Fundecitrus, Juliano Ayres, todos os projetos

8
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serão coordenados pelos pesquisadores do
Departamento Científico, com a colaboração de
especialistas de instituições de pesquisas, como
Esalq - Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Unicamp - Universidade Estadual de
Campinas, USDA - United States Department
of Agriculture, Unesp - Universidade Estadual
Paulista, de Botucatu e Apta - Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios, de Votuporanga
e Ribeirão Preto.

Henrique Santos

Palestras e treinamentos para os funcionários das empresas agrícolas estão dentro do Programa de investimentos do Fundecitrus para 2009

CNPq
            As pesquisas aprovadas pelo CNPq têm por
finalidade aprimorar as estratégias de manejo do
Greening com base no controle do vetor e na
erradicação de plantas doentes, além de estudar
como prevenir a doença em pomares.
          Um dos projetos pretende também aperfeiçoar o manejo do Greening, por meio do estudo
do efeito das altas temperaturas na multiplicação
das bactérias da doença em plantas cítricas e no
inseto vetor.
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A sanidade do parque citrícola depende,
em muito, das inspeções constantes

Henrique Santos

FUNDECITRUS

A conscientização do produtor é uma ferramenta fundamental na luta contra qualquer problema fitossanitário

Flórida
            Em função da gravidade do Greening na
Flórida, a FCPRAC lançou um edital especial para
o financiamento de pesquisa sobre a doença e
também sobre o Cancro Cítrico. Dos 205 projetos
encaminhados ao Programa Avançado de Tecno-

logia de Citros na Flórida, 83 foram aprovados.
Seis são brasileiros e três são do Fundecitrus.
Um dos objetivos das pesquisas coordenadas
pelo Fundecitrus é estudar o efeito dos inseticidas sistêmicos e do óleo mineral utilizados
em pulverizações na transmissão de bactérias
do Greening e o comportamento alimentar do

inseto em plantas pulverizadas.
Outros estudos estão relacionados à busca
por melhores estratégias de manejo, como a
redução do inóculo e o controle do vetor da
doença, além do entendimento de como a doença progride nas plantas afetadas e do papel
das plantas de citros e de murta contaminadas
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Henrique Santos

O conhecimento científico embasa a atuação do Fundecitrus no campo

na epidemia de Greening.
Na medida em que houver um maior conhecimento a respeito dos vários aspectos que
envolvem a doença, torna-se maior a chance de
sucesso no seu controle.
Pós-graduação
O serviço mais recente do Fundecitrus, que
foi colocado à disposição da comunidade citrícola em 2009 é o mestrado profissionalizante
strictu sensu em Controle de Doenças e
Pragas dos Citros. Destinado principalmente a
profissionais não ligados à área acadêmica, com
ênfase na formação e qualificação de pessoal
para atuar no setor produtivo, o curso procurará
capacitar técnicos a tomar decisões na área de
abrangência do curso.
Para isso, o Fundecitrus contará com o excelente nível de maturidade e a produtividade
técnica e científica de seus pesquisadores.

10
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Investir em mais inspeções é uma medida técnica inteligente

Outras prioridades
            Para os próximos anos, pesquisadores
do Fundecitrus e instituições parceiras pretendem responder as mais importantes questões
que atualmente preocupam os citricultores
brasileiros.
1. Como tornar o manejo do Greening (bactéria,
planta e inseto) mais eficiente e menos impactante ao ambiente? 2.  Qual o peso da redução
do inóculo através da eliminação de plantas
com sintomas e do controle químico do vetor na
diminuição da quantidade de plantas doentes?
3. Como tornar o diagnóstico da doença mais
rápido, eficiente e barato? 4.  Qual o comportamento do Greening em relação ao ambiente,
vetor, patógeno e hospedeiro? 5. Como obter as
variedades comerciais resistentes e/ou tolerantes
ao Greening (bactéria e/ou vetor)?
As questões relacionadas aqui, segundo o
gerente científico do Fundecitrus, Juliano Ayres,
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“são prioritárias e, embora, nem todas tenham
resultados imediatos, serão prontamente estudadas por nossa instituição”.
O Fundecitrus tem um compromisso com
a citricultura. O seu desempenho em relação
ao estudo, manejo e controle do Greening no
Brasil assume proporções notáveis. O trabalho
desenvolvido pela entidade é referência para
todos os países do mundo citrícola.
E é para continuar a progredir dentro desse
padrão de excelência que, em 2009, o Fundecitrus, a despeito das dificuldades, manterá os
investimentos necessários para alicerçar o seu
propósito de orientação e apoio ao citricultor
nacional.
Arquivo Pessoal

Henrique Santos

FUNDECITRUS

Raquel Rodrigues

Com Texto Comunicação Corporativa
raquel@ctexto.com.br

FISIOLOGIA

Quebra do estresse hídrico e o “pegamento”
A determinação do momento ideal para a quebra do estresse hídrico é uma tarefa complexa que pode proporcionar o
sucesso, ou não, no ganho de produtividade

U

m dos grandes questionamentos na
citricultura é a respeito dos fatores que
levam as plantas do gênero Citrus ao
florescimento. Como e quando ocorre?
Diversos pesquisadores dedicaram e dedicam
suas careiras a cerca desse tema.
Por duas safras, a citricultura paulista, principalmente do norte e noroeste do Estado, tem
sofrido perdas de produtividade por conta de
fatores que afetaram o pegamento de frutos.
Há quem diga que essa queda excessiva vem
ocorrendo devido as condições climatológicas
críticas que ocorreram logo após a queda das
pétalas, como os elevados registros de evapo-

transpiração.
É difícil identificar um fator isolado que venha causar a queda dos frutos. Em geral, fatores
de ordem fisiológica, ambiental e fitossanitários
são os principais responsáveis.
Pesquisadores descrevem que, no período
de seis a oito semanas após a plena floração, a
queda de frutos se dá em razão de má formação
e também altas temperaturas.
Após esse período a queda ainda pode
continuar, influenciada, principalmente, pela
combinação de altas temperaturas (>35 °C) e
baixa umidade do ar.
Por último, no final da primavera, verifica-se

Figura 1. Extrato do
balanço hídrico dos setores irrigados no início
de setembro de 2008.
A- início da irrigação,
B- pleno florescimento,
C- período climático
mais agressivo. Monte
Azul Paulista-SP, 2009.

grande queda de frutos de diâmetro entre 0,5 e
2 cm, relacionada à competição pelas reservas
nutricionais da planta, porém, ainda influenciada
pelas altas temperaturas.
As condições climatológicas locais em que
que cada uma das fases do desenvolvimento
dos frutos ocorrem, podem influenciar na queda dos mesmos. Com a irrigação consegue-se
antecipar a florada, deslocando-a para épocas
em que as temperaturas e a evapotranspiração
são menores e as plantas sofreram menos com
o defícit hídrico.
Nesse artigo vamos expor um estudo de
caso, ocorrido no município de Monte Azul
Paulista, em que os fatores a respeito da indução
floral foram os mesmos. Somente alterou-se a
época de quebra do estresse hídrico e, portanto,
o florescimento ocorreu em épocas distintas.
O “pegamento” de frutos obtido em cada
uma das áreas foi muito diferenciado. Correlacionando os dados meteorológicos medidos
no mesmo período, é possível supor algumas
conclusões.
Metodologia
Um talhão de laranjeira ‘Folha Murcha’ enxertada em limoeiro ‘Cravo’, plantada em 2002,
tem sua irrigação dividida em 6 setores, porém,
devido a alguns problemas, a água disponível
para a irrigação não é suficiente para fazer a
reposição de 100% da evapotranspiração da
cultura nos 6 setores. Definiu-se, então, pela
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necessidade de dividir o talhão em tratamentos
diferentes para que fosse possível suprir 100%
da necessidade da cultura.
Dois setores tiveram a irrigação iniciada no
primeiro decêndio de setembro, com uma reposição diária de 3,5 mm. Dessa forma, a floração só
ocorreu no início de outubro, com a plena floração
em 14/10/2008, após uma seqüência de chuvas
que somaram mais de 30 mm (Figura 1).
Os demais quatro setores só receberam uma
sub-lâmina para manutenção das plantas e dos
frutos em fase de maturação (1,5 mm/dia). A
floração dessas áreas ocorreu na mesma época
das áreas de sequeiro, quando a precipitação
natural repôs todo o déficit hídrico (Figura 2).
A plena floração ocorreu em 19/12/2008.
Resultados

Figura 2. Extrato do balanço hídrico dos setores com floração tardia. A- período climático
mais agressivo, B- pleno florescimento. Monte Azul Paulista-SP, 2009.

Na última semana de outubro observou-se o
período mais crítico, em relação aos três fatores
considerados limitantes para o “pegamento”
(Figura 3). Registramos as maiores temperaturas
(39,5°C), menor umidade do ar (11,54%) e o
período com a maior evapotranspiração diária
(6,86 mm).
Os dois setores irrigados desde setembro
passaram pelo menor déficit hídrico, que se
estendeu por 92 dias somando 55 mm. Tiveram
um florescimento de melhor qualidade, com
flores isoladas nas pontas das brotações, que,
em geral, propiciam maior porcentagem de
pegamento. Ao contrário dos demais 4 setores,
que passaram por um déficit de 143 dias, somando 70 mm. Floresceram depois, com florescimento muito intenso e com flores arranjadas
em buquês, que consomem mais reservas das
plantas, implicando em menor porcentagem de
“pegamento”.
Para criarmos um parâmetro comparativo,
as áreas de sequeiro passaram por 204 dias
somando 340 mm de déficit.
Quanto à produtividade estimada, foi realizado o levantamento de safra da propriedade.
Na área irrigada cedo, a produtividade foi estimada em 2,4 caixas por planta. Nos setores em
que o início das chuvas foi utilizado para quebrar
o estresse, a estimativa foi de 1,2 caixas/planta.
Essa diferença de produtividade é perfeitamente
visível na Figura 4.
Analisando

Figura 3. Temperatura máxima (°C), Umidade mínima (%) e Evapotranspiração diária (mm),
de março/2008 a fevereiro/2009. Monte Azul Paulista-SP, 2009.
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Num primeiro momento, ao analisar a correlação entre o pegamento de frutos visual e
as condições climatológicas as quais os setores
passaram, tem-se ideia de uma controversa, pois,
as áreas irrigadas cedo tiveram um florescimento

FISIOLOGIA

Danilo Franco

o déficit hídrico muito acentuado é realmente
prejudicial ao pegamento e ao desenvolvimento
dos frutos, pois, ao mesmo tempo, as plantas
têm que desprender energia para nutrir os frutos
e ainda reconstruir a área foliar prejudicada pelo
período de estresse.
Deve-se tomar muito cuidado e determinar o
déficit hídrico com muito critério e com o acompanhamento de um engenheiro agrônomo,
pois, se o déficit hídrico for muito pequeno, a
floração será muito pequena, não formando um
número adequado de frutos por planta, também
implicando em baixa produtividade.
Conclusões

Danilo Franco

Figura 4. A- planta do setor irrigado em setembro, B- planta da irrigação tardia, que
sofreu maior déficit hídrico. Monte Azul Paulista-SP, 2009.

GTACC

Figura 5. A- planta do setor irrigado em setembro, B- planta da irrigação tardia, que sofreu
maior déficit hídrico. Monte Azul Paulista-SP, 2009.

A irrigação sempre foi colocada como um
grande fator para aumento de produtividade,
atualmente, principalmente nas regiões norte e
noroeste do estado de São Paulo, onde o déficit
hídrico anual é muito forte e ocorre por um
longo período, vem se pensando na irrigação
como um fator limitante para se obter produções
maiores e mais regulares, tão importantes para
garantir a viabilidade de projetos em uma época
que as margens de lucro são tão estreitas.
Os fatores meteorológicos como a temperatura e umidade do ar, e a evapotranspiração
afetam diretamente o “pegamento” de frutos.
Portanto, monitorar com critérios o déficit
hídrico e definir o momento para a quebra desse
estresse, além de dar condições para o desenvolvimento das brotações e das flores, é tarefa
complexa e que pode proporcionar o sucesso ou
não no ganho de produtividade.

menos intenso, que passou pelo período crítico
descrito acima (Figura 3). E mesmo assim, a
estimativa de colheita aponta um incremento
de 100% na produtividade dessas plantas em

relação à área de floração tardia, que passou
pelo déficit hídrico mais acentuado.
Alguns trabalhos desenvolvidos pelo IAC e
Universidade Federal de Viçosa mostram que

Eng°. Agr°. M.Sc. Danilo Franco
Consultor GTACC/Farm
danilofranco@gtacc.com.br
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Décio Joaquim

A erradicação é decisiva para diminuir a doença

Em experimento apresentado durante o International Research Conference on Huanglongbing, ocorrido
em Orlando, Flórida, EUA, em dezembro de 2008, os pesquisadores M.E. Rogers, R.H. Brlansky, T.A. Ebert,
R. H. Serikawa, R.A. Schumann e K. P. Stelinski, do campus de Lake Alfred, da Universidade da Flórida,
estudaram a aquisição da bactéria Candidatus Liberibacter asiaticus pelo psilídeo Diaphorina citri e o
potencial uso de inseticidas para prevenir a transmissão do patógeno.

A

disseminação da doença Huanglongbing
(HLB) ou Greening depende da transmissão do patógeno, a bactéria Candidatus
Liberibacter asiaticus, pelo inseto vetor, o psilídeo
Diaphorina citri, Kuwayama. Muitos elementos
contribuem para esta disseminação, incluindo o
período de aquisição da bactéria pelo vetor, o
período de latência da bactéria no vetor antes
da transmissão, a transmissão trans-ovariana,
a eficiência de transmissão e a competência
do vetor.
Existem muitas contradições na literatura em
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relação aos componentes desta interação vetor–
patógeno. Por exemplo, em estudos passados
com D. citri e com o psilídeo africano, Trioza
erytreae, é descrito que a aquisição da bactéria
pelo inseto requer um mínimo de 15 minutos a
24 horas e o período requerido de alimentação
do psilídeo para a transmissão do patógeno para
plantas sadias, de 15 minutos a 7 horas (Capoor
et al, 1974; Buitendag and von Broembsen,
1993). Entretanto, nestes e em outros estudos
antigos, a aquisição e transmissão do patógeno
pelo vetor foram determinadas transferindo psi-
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lídeos de plantas infectadas para plantas sadias,
com subsequente monitoramento das plantas
sadias para verificação do desenvolvimento dos
sintomas. Desta forma, as acentuadas diferenças
de resultados observadas, estão provavelmente
relacionadas à dificuldade de distinção dos sintomas causados pelo Greening de outros sintomas
semelhantes, relacionados com outras causas,
como por exemplo, deficiências nutricionais.
Atualmente, uma compreensão mais clara desta
interação vetor-patógeno-planta não está ainda
firmemente definida, mesmo com a disponibili-
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GREENING

Ronald H. Brlansky

Lukasz Stelinski

Para os autores, a erradicação de plantas contaminadas deve ser feita com a maior urgência possível, uma vez que a sua permanência
nos pomares as transformam em fonte permanente e constante de inóculo para disseminação da doença

dade de uso das recentes técnicas moleculares,
disponíveis aos pesquisadores.
O uso de inseticidas tem sido adotado como
um dos componentes para que o manejo no
controle da doença seja bem sucedido (da Graça,
1991; Halbert and Manjunath, 2004), entretanto
poucos estudos têm sido realizados para medir o
sucesso no controle do vetor, na planta que foi
tratada, antes que o mesmo consiga transmitir
a doença.
Em estudo, realizado em período de dois
anos, Huang e colaboradores (1990) observaram que em talhões de citros próximos uns dos
outros, árvores sob tratamento com inseticidas
para controle de psilídeos permaneceram sadias
(baseado em sintomas visuais), ao passo que
árvores que não receberam aplicações de inseticidas mostraram sintomas visuais da doença,
dentro deste período.
Embora esses estudos de aparente sucesso
no controle de psilídeos através do uso de inseticidas estão disponíveis em diversos países
(Chao et al, 1979; Buitendag, 1991), nenhum
estudo tem diretamente testado a capacidade
de inseticidas de prevenir que uma planta que
tenha sido tratada se torne infectada, quando
exposta a psilídeos contaminados, antes que o
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inseticida cause a mortalidade do inseto.
Dado o tempo de duração do período de
alimentação necessário para que ocorra a transmissão e a rapidez com que alguns inseticidas
causam a mortalidade do inseto, estudos mais
detalhados quanto aos efeitos de inseticidas na
transmissão do patógeno são necessários, de
forma a permitir o desenvolvimento de uma
estratégia de controle do psilídeo para ajudar
no manejo desta doença.
Como parte de extensos estudos para verificação da interação vetor-patógeno, pesquisadores da Universidade da Flórida, apresentam,
neste trabalho, experimentos de laboratório
examinando a taxa de aquisição do patógeno
por ninfas e adultos do psilídeo e a capacidade
potencial dos inseticidas aplicados via solo, de
prevenir a transmissão da bactéria por insetos
adultos. Para determinar a taxa de aquisição do
patógeno pelo psilídeo adulto, grupos de 50 a
100 insetos adultos foram confinados em ramos
de plantas em casas de vegetação (em vasos),
que foram previamente testados, com resultado
positivo para a bactéria causadora de HLB, através do uso de PCR tempo real (real-time PCR).
Em período entre 1 e 52 dias, psilídeos adultos foram coletados de plantas contaminadas e
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testados unicamente para verificar a presença
da bactéria do Greening, através de testes de
real-time PCR.
A taxa de aquisição do patógeno por ninfas
de psilídeos foi verificada através do confinamento de fêmeas, em ramos com brotações
novas, de plantas contaminadas pelo patógeno,
para oviposição. Após 7 dias, as fêmeas adultas
foram removidas, enquanto que as folhas jovens contendo ovos de psilídeo permaneceram
confinadas, até que ocorresse a emergência
dos insetos adultos. Estes adultos foram então
analisados unicamente para verificar a presença
do patógeno de HLB, através do uso de real-time
PCR.
Os resultados destes testes de confinamento mostraram que o patógeno da doença foi
detectado em 20 a 30% dos psilídeos que se
alimentaram das plantas, apenas como adultos,
enquanto que 100% dos psilídeos adultos que se
desenvolveram nas plantas contaminadas, desde
a fase de ninfa, mostraram-se contaminados.
Estes resultados, juntamente com resultados
similares de estudos de confinamento em condições de campo, demonstraram que psilídeos que
completam seu desenvolvimento, desde a fase
de ninfa, em plantas contaminadas, adquirem
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A busca de resistência genética
Até o momento, não há resistência varietal descrita, apenas variações entre níveis
de tolerância entre algumas espécies de citros. A busca de resistência genética é fundamental para o definitivo controle da doença,
que atualmente é feito através do controle
químico do vetor, da eliminação de plantas
contaminadas e do uso de mudas sadias.
De acordo com a pesquisadora do Centro de Citricultura Sylvio Moreira, Raquel
Luciana Boscariol-Camargo, através do
Informativo Centro de Citricultura (fev/09),
“O CCSM vem trabalhando intensamente
no diagnóstico e emissão de laudos para
a detecção precoce da doença no campo,
bem como desenvolvendo pesquisas para o
melhor conhecimento do seu agente causal

e formas de resistência à bactéria. Entre as pesquisas em estudo estão os desafios de plantas
geneticamente modificadas de citrus e alguns
gêneros próximos a este, visando avaliar se há
resistência à doença”.
Os experimentos estão sendo conduzidos
em estufas protegidas e avaliados mensalmente, através da técnica de PCR tradicional e
qPCR (PCR quantitativo em tempo real), o qual
possibilita a detecção e quantificação da bactéria no tecido da planta.
Os genótipos em avaliação são: Murraya
paniculata, Severinia buxifolia, Microcitrus
spp., Fortunella margarita, Atalantia spp.,
Poncirus trifoliata. Eremolemon coachella,
Merope spp. e Micromellum tephrocarpa,
além de variedades de laranja doce genetica-

mente modificadas, contendo genes de resistência contra bactérias.
“Resultados preliminares indicam que as
variedades transgênicas testadas não impedem a proliferação da bactéria na planta. No
entanto, em uma das construções utilizadas,
as plantas não apresentaram sintomas, e
neste caso, os estudos serão aprofundados.
No estudo com os gêneros, constatou-se que
Atalantia e Eremolemon não apresentaram
a bactéria após oito meses da inoculação,
sendo também assintomáticos. Novos experimentos estão sendo conduzidos para confirmar a resposta destas plantas ao Greening,
e se confirmados, será a primeira forma de
resistência genética descrita”, segundo a pesquisadora.

Ramiro de Souza Lima Neto

mais facilmente (e potencialmente transmitem)
o patógeno da doença, do que psilídeos que
se alimentam em plantas infectadas, apenas
quando na fase adulta.
Conclusão

GTACC

O experimento apresentado acima é muito
importante por demonstrar que:1. A erradicação de plantas contaminadas deve
ser feita com a maior urgência possível, uma
vez que a sua permanência nos pomares as
transformam em fonte permanente e constante
de inóculo para disseminação da doença, pois
100% dos insetos que nelas se desenvolvem,
desde as fases larvais, ficam infectados pela
bactéria, enquanto que apenas de 20 a 30% dos
insetos provenientes de fora do pomar podem
estar contaminados pelo patógeno;
2. O controle químico do inseto vetor com aplicações periódicas e constantes reduz as populações do psilídeo, reduzindo a sua multiplicação
dentro dos talhões e, principalmente, reduzindo
a sua multiplicação em plantas contaminadas,
que não estão ainda apresentando sintomas e
que, por esta razão, não estão, ainda, sujeitas
à erradicação.

Engº. Agro. M.Sc. Rubens Stamato
A urgência na erradicação de plantas contaminadas é um fator positivo na diminuição
da fonte de inóculo do greening dentro dos pomares
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IRRIGAÇÃO

A importância da qualidade da água

A

irrigação localizada tem sido muito
utilizada na citricultura por apresentar
diversas vantagens tais como: baixo
consumo de água e energia elétrica, permite o
escalonamento da produção (indução do estresse hídrico para manejo de florada), possibilidade
de aplicação de produtos minerais e orgânicos
via água de irrigação - como fertilizantes (fertirrigação), por exemplo - excelente uniformidade
de aplicação, possibilita seguir perfeitamente
o cronograma de irrigação, além de permitir
uma enorme economia de mão-de-obra. Como
desvantagens, podemos citar vários fatores
que podem comprometer a uniformidade de
vazão, dentre eles o entupimento dos emissores
causados pelas partículas minerais ou orgânicas
presentes na água. Com baixa uniformidade de
vazão, o sistema precisa trabalhar mais tempo
para suprir os pontos de baixa vazão, colocando
excesso de água em outros.
A técnica da irrigação, pelos seus benefícios
diretos e indiretos, se impõe como decisiva para
aumento de produtividade. Porém, a decisão
de investir na tecnologia da irrigação localizada
em pomares cítricos deve ser antecedida de
criteriosa análise da qualidade da água, pois
refletirá posteriormente na vida útil do sistema
e na qualidade da irrigação (Figura 1).
O entupimento de emissores, em virtude
da formação de aglomerados sólidos insolúveis
em água ou pela deposição dos materiais que
carrega em suspensão, é um grave problema
associado ao gotejamento, visto que dificulta

Elcides Rodrigues da Silva

O investimento colocado em risco, as vantagens da irrigação anuladas devido a simples falta de uma análise
criteriosa da água que irá ser utilizada no projeto

Figura 1 - A qualidade da água será responsável direta por entupimentos e refletirá na
vida útil do sistema e nos resultados alcançados com a irrigação

a operação de sistemas de irrigação, é de difícil
detecção e a limpeza ou substituição dos emissores entupidos é onerosa.
A agricultura irrigada depende tanto da
quantidade como da qualidade da água. Entretanto, o aspecto da qualidade tem sido desprezado devido ao fato de que, no passado, em
geral, as fontes de água eram abundantes e de

boa qualidade, além da fácil utilização. Todavia,
essa situação está se alterando drasticamente em
muitos lugares. O uso intensivo de praticamente
todas as águas de boa qualidade de superfície
implica que, mantido esse desperdício, num
futuro próximo, tanto nos projetos novos como
nos antigos, que requerem águas adicionais, só
serão utilizadas águas de qualidade inferior ou
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Figura 2 - Obstrução de gotejador formada por partículas minerais em suspensão. As suspensões mais comuns são devido
a presença de areia, silte, argila, carbonatos, Ferro e organismos biológicos

de sub-superfície.
Para evitar problemas subsequentes, deve
existir planejamento efetivo que assegure melhor uso possível das águas, de acordo com sua
qualidade.
Por que é importante analisar a água ?
A água utilizada para irrigação é, em geral,
obtida de fontes superficiais ou subterrâneas. No

Brasil, a quase totalidade provém de fontes superficiais, como represas, rios, lagos e córregos,
os quais podem conter elevadas concentrações
de íons, organismos aquáticos e matéria orgânica. Por esta razão torna-se necessário analisar
a qualidade da água de irrigação para permitir
maior vida útil ao sistema de irrigação, menor
risco a saúde das pessoas, menor impacto
ambiental e produção de alimentos de melhor
qualidade e em maior quantidade.

A qualidade da água exigida pelos diversos
usos é diferenciada. Assim sendo, uma água
pode ser considerada de boa qualidade para
lazer e recreação, mas não para consumo humano ou irrigação. E ainda, dentro dos usos
específicos a exigência também é diferenciada,
por exemplo, uma água pode ser considerada de
boa qualidade para ser utilizada em um determinado sistema de irrigação (aspersão), e por causa
de sedimentos ou presença de precipitados de
sais, ser inaceitável para sistemas de irrigação
localizada (gotejamento e microaspersão).

Tabela 1: Classificação da água de irrigação quanto ao tipo de problema e níveis de risco

O sucesso do projeto começa com a análise
de água
O negligenciamento na análise da qualidade
da água é um fator considerado como um dos
principais inviabilizadores do uso de sistemas
de irrigação localizada. Com a possibilidade de
obstrução dos emissores, a qualidade da água é
fundamental para o desempenho dos emissores,
devido, principalmente, ao orifício de pequeno
diâmetro, que pode ser obstruído pela presença
de agentes físicos, químicos e biológicos na água
de irrigação. No entanto, sua análise tem sido
desprezada na maioria dos projetos, sendo que,
em grande parte deles, a análise da água quando
é feita, é deixada para a última etapa.
Na maioria das vezes, a análise da água é
feita em laboratórios credenciados. Porém, algumas empresas de água e esgoto, universidades e
laboratórios particulares prestam esse serviço.
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Causas dos entupimentos
As principais causas de entupimento de emissores foram reunidas em três principais grupos
(Figura 2):
• Física: partículas minerais em suspensão
(areia, silte e argila), matéria orgânica, fragmentos de plantas, resíduos animais, etc, podem
bloquear ou se acumularem nos emissores,
causando entupimento;
• Química: precipitado químico (Carbonatos,
Sulfatos, deposições de Fe - Ferro, Mn - Manganês e fertilizantes). As substâncias químicas
dissolvidas na água de irrigação, em altas concentrações, podem precipitar e eventualmente
formar incrustações nas paredes das tubulações
e emissores, restringindo a passagem da água;
• Biológica: desenvolvimento de microrganismo (algas e bactérias) (Figura 3).
O entupimento é uma das maiores preocupações
em irrigação localizada. A principal consequência
desse entupimento é a baixa uniformidade de
vazão, causando danos às culturas em decorrência de déficit de água no solo em alguns pontos
e excesso em outros.
A Tabela 1 apresenta uma classificação da
qualidade da água em relação ao potencial de

Elcides Rodrigues da Silva
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Figura 3 - Obstrução formada por sedimentação orgânica, bactéria, limo e alga

entupimento de gotejadores, segundo Nakayama & Bucks (1986).
Problemas de obstrução de emissores em
irrigação localizada
Segundo Nakayama & Bucks (1986), a principal causa de entupimento de emissores de
irrigação localizada é a utilização de água com

elevados teores de íons de Ferro (Fe+2) solúveis.
Quando oxidados para a forma Fe+3 precipitamse, formando aglomerados sólidos (Figura 4).
O íon Ferro (Fe) se apresenta na forma:
• Reduzido (Fe+2), ferroso, solúvel, invisível e
100% dissolvido na água;
• Oxidado (Fe+3), férrico, insolúvel, visível e
precipitado.
A água com Ferro solúvel (reduzido) não
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causa problema na irrigação, desde que o Ferro
solúvel atravesse todo o sistema, da fonte de
água até o solo, sem sofrer nenhuma modificação, isto é, entre na motobomba na forma
solúvel e saia nos gotejadores também na forma
solúvel.
O Ferro insolúvel (oxidado) é visível e forma
um aglomerado sólido de cor marrom escura,
que vai se juntando nas tubulações e dentro dos
gotejadores.
Em certas condições de uso do sistema de
irrigação, quando bombeamos água com Ferro
solúvel, esta água estará sujeita a mudanças de
temperatura e pressão, muitas vezes após o sistema de filtragem favorecendo a transformação
do Ferro solúvel em insolúvel, sendo responsável
por causar obstrução nos emissores.
No interior do estado de São Paulo, principalmente nas regiões norte e noroeste, a maioria
das fontes de água superficial tem problemas,
pois as altas temperaturas predominantes são
ideais para o desenvolvimento de algas e bactérias, resultando em maior risco de obstrução de
origem biológica de emissores. Também é válido
lembrar que o uso de fertirrigação, atualmente
uma tecnologia indispensável, pode colaborar
com a proliferação de algas e bactérias.

Elcides Rodrigues da Silva

IRRIGAÇÃO

Figura 4 - Detalhe
mostrando a obstrução
de um emissor por
aglomerados sólidos
de Ferro

Existem bactérias filamentosas que oxidam
Fe+2 transformando-o em Fe+3, o qual pode
precipitar-se. O Ferro precipitado forma incrustações vermelhas que podem aderir na parede da
tubulação e também entupir emissores. English
(1985), relatou que interações entre o Ferro e
bactérias ocorrem a partir de concentrações de
Fe+2 de 0,1 mg L-1.
Além do Fe +2, o Manganês (Mn +2) e o
Enxofre (S) são íons que no estado reduzido

apresentam-se solúveis em água e quando se
oxidam, precipitam-se causando obstrução dos
emissores (Pizarro, 1996).
O Mn é um elemento que acompanha o
Ferro em virtude de seu comportamento geoquímico. Ocorre em teores abaixo de 0,2mg/L,
quase sempre como Óxido de Manganês bivalente, que se oxida em presença do ar, dando
origem a precipitados negros (Figura 5).
As incrustações são depósitos de matéria
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orgânica e inorgânica que se aderem às superfícies dos equipamentos de irrigação localizada
e restringem a passagem de água através das
tubulações e saídas de água dos emissores.
As suspensões que mais comumente podem
produzir essas incrustações são: as areias, silte,
argila, os Carbonatos, o Ferro, e os organismos
biológicos (Figuras 6 e 7).
Para amenizar esses problemas, o procedimento ideal é fazer avaliação da água antes de
se instalar qualquer sistema. Assim, podem-se
recomendar sistemas de aeração que diminuam
os níveis de Fe+2 e outros íons solúveis em água,
além de decantação para reduzir os níveis de
partículas sólidas em suspensão.

Elcides Rodrigues da Silva

IRRIGAÇÃO

Figura 5 - Detalhe
mostrando a obstrução
de um emissor por
aglomerados sólidos de
Manganês

Algumas medidas de controle
de obstrução da água e usando tratamento
preventivo, gotejadores obstruídos aparecem
no campo, necessitando, pois, serem recuperados.
No caso específico da água para uso na

Elcides Rodrigues da Silva

Como a água de irrigação nem sempre é a
ideal, uma forma de conviver com as obstruções
é o tratamento da água com o intuito de reduzir
os níveis de obstrução (Ayers & Westcot, 1999).
Entretanto, mesmo conhecendo o potencial

Figura 6 - Obstrução de gotejador formada por sedimentação orgânica, silte e argila

irrigação, uma alternativa citada por Pizarro
(1996), para resolver o problema do excesso de
Fe+2 e Mn+2 consiste em provocar a oxidação
desses elementos propositalmente por meio
de uma aeração artificial. Em seguida, é feita a
retenção dos precipitados por meio de filtros,
antes da entrada da água nas tubulações e nos
emissores do sistema de irrigação.
Uma questão deve ser considerada importante com relação ao entupimento na irrigação
localizada, principalmente o gotejamento. Há
um mito no que se refere ao uso de filtros que
retêm os íons Ferro, principal causador de entupimento no Brasil. Não existe filtro no mundo
capaz de reter o Ferro na forma solúvel (Fe+2) em
água. Esses sistemas de filtragem são capazes
de reter somente os íons Ferro na sua forma oxidada (Fe+3) e mesmo assim, quando se formam
aglomerados de Ferro de maior tamanho, que
possibilitam a retenção pelos filtros.
Alguns artifícios são usados para que o Ferro, na forma sua forma solúvel, sofra oxidação
antes da sua entrada no sistema de filtragem.
Essa operação de oxidação consiste na injeção
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Figura 7 - Detalhe
mostrando acúmulo de incrustrações
restringindo a saída de
água dos emissores

de Oxigênio (O2) no reservatório de água. A
operação de aeração artificial pode ser feita
por diferentes formas, dependendo do tipo de
aerador, do volume de água a ser tratada, da
eficiência do aerador e de seu custo.
O que é feito na prática, é uma aeração
prévia da água, para que todo o Ferro “solúvel”
na água, quando em contato com o Oxigênio,
seja oxidado e precipite (“afunde”), ao longo do
tanque de decantação, deixando a água com
teor de Ferro aceitável para a irrigação.
O uso do decantador constitui uma solução
segura e econômica para eliminação de sólidos em
suspensão (areia, limos e argila) e de alguns precipitados químicos, como os de Ferro, que se formam
no processo de aeração da água (Figura 8).

Elcides Rodrigues da Silva

Conclusão
Pesquisas estão sendo conduzidas para avaliar o efeito do sistema de aeração e do tanque
de decantação, na remoção do Ferro na água
de irrigação e na redução dos sólidos em suspensão. Os resultados indicarão que o sistema
de aeração, mostrou-se como alternativa para
remoção de Ferro total na água de irrigação,
sendo viável seu uso na irrigação localizada. Em
decorrência da decantação exercida ao longo
do tanque os resultados demonstraram que os
parâmetros físicos analisados indicaram baixo
risco de entupimento dos emissores.
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Entusiasmo que vem de família
Com o apoio dos filhos, Nelson Calegari mantém a visão otimista sobre a citricultura. Mesmo tendo enfrentado adversidades, a
família é consciente de que investimentos em conhecimento e tecnologias são imprescindíveis para ter resultados na atividade.
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contas. Entretanto, meus filhos sempre estiveram
ao meu lado me incentivando e ajudando na
administração”, relembra o citricultor. “Já em
2001, o cenário positivo me permitiu comprar
outra propriedade, em Monte Azul Paulista. A
citricultura é assim, sempre nos apresenta desafios, mas temos que encarar com naturalidade”,
relata.
Entre os desafios que teve que enfrentar na
citricultura, o maior aconteceu no início da década de 1990, na propriedade de Colômbia. Os
Calegari haviam plantado 100 mil mudas. Após
7 anos, a propriedade foi atingida pela Morte
Súbita do Citros e o pomar foi praticamente todo
erradicado.
Segundo Nelson, o que o motivou a perseverar foi o entusiasmo dos filhos. “Por algumas
vezes, pensei em partir para outra atividade, mas
os meninos me ‘puxaram’ pra cima, sempre me
incentivando”, diz.
Com esse entusiasmo, os Calegari deram a
volta por cima e replantaram toda a propriedade,
novamente com laranja.
Segundo Nelson, com as adversidades
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da citricultura os produtores têm de investir
constantemente em conhecimento. “No início,
produzíamos mudas de chão, com o passar
do tempo, investimos em estufas. Mais tarde,
passamos a produzir mudas com novos portaenxertos, tolerantes a doenças. Cada novidade é
um aprendizado que vamos adquirindo”, expõe
confiante o produtor.
Os investimentos em novas tecnologias
também são constantes. Nelson procura estar
sempre atualizado quanto às técnicas de manejo
e produção. Tem boa parte do pomar irrigado
com sistemas de aspersão e gotejamento; os
espaçamentos também foram evoluindo e diminuindo, e a poda tem sido adotada em parte
das plantas. “A crise sempre esta atrás da gente,
seja com o câmbio ou com as doenças, mas a
gente vai desviando de um lado, de outro... E
já que a citricultura é o que eu sei fazer, é nela
onde eu tenho que investir”, encerra o produtor,
com convicção.
Natália Salvador Pereira
com5 comunicação
natalia@com5.com.br

NatÁlia Pereira

U

m nome conhecido, respeitado e querido. Este é um mérito que Nelson Calegari conquistou entre os citricultores.
Com sua simplicidade e atuação destacada na
citricultura, ele é um modelo de superação. A
forte dedicação familiar é outra qualidade que
se evidencia em Nelson. E essa característica foi
base para o desenvolvimento e tem sido o apoio
para a perseverança do citricultor na atividade.
Em seu escritório, repleto de fotos da família e
de amigos, Calegari nos contou sobre sua trajetória, marcada por conquistas, adversidades e
muita superação.
Filho de comerciantes, Nelson Calegari nasceu em Bariri, interior de São Paulo. Ainda na
infância, mudou-se com a família para Taquaral,
onde a família adquiriu um armazém. Entretanto, Nelson iniciou a carreira profissional como
caminhoneiro, atividade que exerceu até 1970.
Foi então que os irmãos Calegari, José Osvaldo e Nelson, adquiriram a primeira propriedade
rural, no município de Taquaral, onde iniciaram
o cultivo de laranja. Na época era o seu irmão,
José Osvaldo, quem cuidava dos pomares da
propriedade, enquanto Nelson administrava o
mercado da família.
Com o passar do tempo, foram adquirindo
novas propriedades, sempre voltadas à produção de citros. Também iniciaram a produção de
mudas cítricas para uso próprio e comercialização.
No início da década de 80, José Osvaldo
ficou doente e Nelson passou a dedicar-se mais
à citricultura. Com o falecimento do irmão, em
1987, Nelson decidiu vender o mercado, focando seu trabalho na agricultura, com o apoio de
sua cunhada, Sonia Maria Rezende Calegari.
Após alguns anos, Nelson e a cunhada dividiram os bens, mas continuaram na citricultura.
Atualmente, o citricultor possui seis propriedades, todas no interior do estado de São Paulo,
com mais de 350 mil pés de laranja. Seus dois
filhos, Marcelo e Aroldo, trabalham ao lado do
pai.
Se o irmão foi o incentivo para Nelson ingressar na citricultura, os filhos têm sido o apoio para
enfrentar as adversidades da atividade. “Desafio
sempre tem, em 1994, por exemplo, passamos
por uma crise muito difícil e tivemos que nos
desfazer de parte do patrimônio prá pagar as

