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EDITORIAL

Traquejados e combativos

Agenda

Abril

Estamos diante de mais uma Semana da 
Citricultura, evento promovido pelo Centro 
de Citricultura Silvio Moreira que nos tem 

proporcionado, ao longo dos anos, muita informa-
ção de alto nível, conduzindo a uma citricultura 
sustentável. O GTACC, mais uma vez, participa 
do acontecimento, apoiando e reconhecendo a 
sua importância para o setor.
 A revista Ciência & Prática, com a função de 
informar os citricultores, aborda diversos temas 
vitais para época, proporcionando, por exemplo, 
conhecimento técnico para a preparação da 
florada, momento no qual se deve observar a 
importância da nutrição nos seus múltiplos as-
pectos a fim de que haja uma planta apta a um 
bom “pegamento”, na expectativa de resultados 
financeiros melhores para a próxima safra.
 Apresenta, também, uma matéria impor-
tante abordando o acompanhamento do custo 
de produção, o que permite melhor gerenciar 
o negócio, vislumbrando caminhos conscientes 
para reduzir custos sem provocar perdas nos 

projetos e, muito menos, redução nas produti-
vidades. Mais do que nunca, nossos citricultores 
terão de administrar seus custos para sobreviver 
ao momento adverso provocado pela crise mun-
dial.
 Outro grande desafio da citricultura é o Gree-
ning e por conta disso precisamos conhecer, cada 
vez mais, tudo o que cerca o vetor e a bactéria 
que provocam a enfermidade. A revista divulga 
as principais pesquisas, destacando o trabalho 
desenvolvido pelos técnicos do Fundecitrus, que 
têm se esforçado para manter toda a cadeia 
citrícola a par das mais importantes novidades 
a respeito do assunto.
 Recordando que em dezembro último tive-
mos no estado da Flórida (EUA) um importante 
encontro técnico sobre o Greening, fica evidente 
a quantidade de conhecimento científico que, a 
cada dia, fica disponibilizado para a citricultura 
mundial ter ferramentas para, quem sabe, em 
pouco tempo ter soluções que permitam produ-
zir com menos esse transtorno, resultando em 

redução de custos.
 Ciência & Prática aborda técnicas de quimi-
gação. Conheça um pouco mais sobre o assunto 
que vem despertando interesse gerencial de 
muitas empresas, como forma menos agressiva 
de atuação no sistema produtivo.
 Olhando o momento com bons olhos, 
percebe-se que as novidades, as mudanças e as 
boas sugestões acabam sendo criadas em fases 
de maior dificuldade. Todas estas mudanças na 
tecnologia de produção são frutos da época e 
fica claramente evidenciada a capacidade de 
adaptação dos citricultores brasileiros, que as-
sim, traquejados e combativos, sobreviverão com 
criatividade, valorizando ainda mais os diversos 
setores da agricultura.
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Leandro Aparecido Fukuda
   Presidente do GTACC

leandro@farmatac.com.br
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06 - Com a participação do consultor Danilo José 

Fanelli Luchiari, Reunião do Conselho da AEAA 

- Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 

Americana, na sede da AEAA, em Americana, SP.

15 - II Encontro Stoller de Consultores, no hotel 

JP, em Ribeirão Preto, SP,  com a presença dos 

seguintes integrantes do GTACC: Aparecido 

Tadeu Pavani, Antonio Ricardo Matias de Toledo, 

Décio Joaquim, Josimar Vicente Ducatti, Leandro 

Aparecido Fukuda,  Roberto Aparecido Salva e 

Sérgio Luiz Faccio. 

24 - Reunião com a participação de todo o Grupo 

na sede do GTACC, em Bebedouro, SP, com a 

Quimifol.

25 - Reunião administrativa do GTACC, em 

Bebedouro, SP.

04 - Com a participação do consultor Danilo 
José Fanelli Luchiari, Reunião do Conselho da 
AEAA - Associação dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Americana, na sede da AEAA, em 
Americana, SP.

Maio
07 - Numa promoção da Uniceres – 
Cooperativa dos Agropecuaristas de 
Catanduva, palestra sobre Legislação 
Ambiental, proferida por Paula Car-
neiro, bióloga da Céleres Ambiental 
(ver matéria nesta edição), em Monte 
Azul Paulista, SP, com a presença dos 
consultores Antônio Garcia Júnior, 
Leandro Aparecido Fukuda e Sílvio Gil 
Rodrigues.

Pa
tr

íc
ia

 G
ar

ci
a



Abril / Maio / Junho  / 2009 Revista Ciência & Prática 5

AGENDA

20 - Em sua sexta edição, de forma brilhante, o GTACC organizou e promoveu o seu Workshop. 
Reunindo mais de 300 participantes, o evento notabilizou-se pelo dinamismo de seus palestrantes, 
que de forma prática procuraram transmitir otimismo através de exposições inovadoras, acumu-
lando informações e estimulando os presentes a reavaliarem suas propostas administrativas, a fim 
de melhor enfrentar os desafios atuais.
Falaram ao público: Mauro Fagotti, do GCONCI; Humberto Vinícius Vescove, da FORBB Consultoria; 
Dario Saracho, da empresa uruguaia de citros Caputto; Fernando Tersi, da Cambuhy Agrícola; e 
Margarete Boteon, do Cepea.
O Workshop transcorreu nas dependências da EECB – Estação Experimental de Citricultura de 
Bebedouro, SP,

12 - Citrus Dinner 2009, promoção do GCONCI – 
Grupo de Consultores em Citros, com patrocínio 
exclusivo da Basf, em Limeira, SP.
O evento reuniu cerca de 200 personalidades 
da cadeia citrícola, entre produtores, represen-
tantes das indústrias moageiras, mercadistas, 
consultores, representantes das empresas de 
defensivos e fertilizantes, além de outros partici-
pantes do setor e profissionais da imprensa.  Na 
oportunidade, Bob Norberg, do Departamento 
de Citricultura da Flórida, e Maurício Mendes, 
da AgraFNP e também consultor do GCONCI, 
proferiram palestras sobre a situação atual e as 
tendências do setor para 2009. Ambos discorre-
ram sobre os motivos que levaram à diminuição 
da demanda de suco no mundo e nos Estados 
Unidos, em particular. A edição do Citrus Din-
ner deste ano deu continuidade ao tradicional 
encontro, já aguardado pelo setor. O GTACC 
esteve presente através dos consultores Danilo 
José Fanelli Luchiari, Décio Joaquim e Leandro 
Aparecido Fukuda. 
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“Tenho confiança no citricultor”

PÁGINA LARANJA

César Lamonega

Com ampla experiência na agricultura 
de diversos países, o vice-presidente 
da multinacional Chemtura para Amé-
rica Latina, César Lamonega, afirma: 
“a agricultura nacional está entre as 
mais evoluídas no mundo e a citricul-
tura ainda tem muito a se desenvol-
ver”. A trajetória profissional de César 
Lamonega acompanha o dinamismo 
e ousadia da instituição. Atuando na 
empresa desde 1978, ele participou 
de vários processos de expansão e 
incorporação, sendo responsável por 
inovações e quebras de paradigmas.  
Mesmo que a Chemtura tenha fren-
tes de trabalho muito diversificadas, 
ele vê a agricultura brasileira como 
uma das mais avançadas do mundo 
e acredita que o mercado citrícola na-
cional ainda tem muito a se expandir. 
Na entrevista à Ciência & Prática, ele 
fala sobre a contribuição da empresa 
para a agricultura nacional e sobre os 
investimentos em benefício da citri-
cultura.

Vice-presidente da área agrícola da Chemtura para América Latina
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1Faça um breve comentário a 
respeito de sua experiência 
profissional.
 

 Minha experiência profissional é muito 
ligada à Chemtura. Cheguei ao Brasil em 1976, 
para trabalhar com reguladores de crescimento, 
na Union Carbide. Dois anos depois, fui para 
a Uniroyal, que hoje é a Chemtura. Foi nesse 
período que conheci o Osni Andrião (gerente 
de vendas da Chemtura para a Regional Sul 
do Brasil)  e juntos começamos a repensar os 
negócios da empresa. Na época, a Uniroyal não 
trabalhava diretamente no mercado, apenas 
formulava produtos para outras empresas 
distribuírem. Decidimos atuar diretamente no 
mercado, começamos com uma equipe pequena 

e fomos muito bem sucedidos. Assim, em 1984, 
passamos a realizar venda direta para algodão 
e em 1987, venda direta para citros. Em 2001, 
teve início o trabalho no cerrado, com grãos. 
Em 2004, saí da área de agro, passando à vice-
presidente da empresa para todos os negócios. 
No ano seguinte, houve uma reorganização da 
Chemtura e fui chamado para ir aos Estados 
Unidos, como responsável pelos negócios de 
Agro no Canadá e Estados Unidos. Foi uma 
experiência interessante. O perfil do mercado 
na América do Norte é bem diferente do Brasil, 
pois tem um sistema de distribuição com cinco 
megadistribuidores e mercados diferentes. 
Em julho de 2006, houve nova reestruturação 
na empresa e assumi a vice-presidência do 
mundo todo em agro, cargo que permaneço 
atualmente.

2 Qual foi a base para o crescimento 
da atuação da empresa na área 
agrícola? Quais eram os produtos 
principais?

 Na época, o Omite era utilizado no algodão e 
nem pensávamos na laranja.  Por volta de 1986, 
o preço do algodão caiu e como o Omite já tinha 
registro para citros, começamos a fazer o trabalho 
na laranja.  Na época, vendíamos de 140 a 160 
mil litros do produto e a Coopercitrus fez um 
pedido de 300 mil litros de uma vez só. Foi um 
negócio que até nos arrepiou. Uma quantidade 
muito significativa e importante. Com isso, a base 
do nosso crescimento foi o Omite na laranja, mas 
também tínhamos outros produtos importantes, 
como o Vitavax, o Dimelin e estávamos 
introduzindo o Panther no mercado. 
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3Quais são os principais produtos da 
empresa no Brasil? 

 Os principais produtos que temos hoje são 
o Dimelin, um inseticida IGR não convencional, 
que age na formação do esqueleto do inseto. 
Ele já tem 20 anos de mercado e continua 
sendo um produto referência. Também temos 
uma formulação do Dimelin específica para 
citros, que é o Micromite. O Omite continua 
sendo um produto importantíssimo para 
nós, na laranja. O Vitavax, que é um produto 
de tratamento de sementes, o Borneo, um 
acaricida e o Panther, um herbicida, também 
são bem importantes.

4Qual sua visão da agricultura 
brasileira em comparação a outros 
países da América? 

 A agricultura do Brasil, comparada à dos 
outros países, é altamente avançada e aberta a 
novas tecnologias. Nos Estados Unidos, temos 
um mercado muito tradicional, fechado a 
novas informações e que não cresce. O Brasil é 
exatamente o oposto, pois tem um crescimento 
não só baseado no aumento da área de cultivo, 
mas sobretudo no aumento da produtividade, 
reflexo do incremento em tecnologia. Além 
disso, o país ainda tem áreas cultiváveis para 
ser exploradas, obviamente sem utilizar áreas 
de preservação. Aqui estamos falando em 
áreas de cerrado, por exemplo. A Argentina 
tem avançado muito na produção de soja, mas 
não tem mais área para cultivar. Se houver um 
aumento, deve ser baseado na produtividade, 
com tecnologia. Por isso, o Brasil tem vantagens 
em relação aos demais países do continente. O 
país é referência na citricultura e na pecuária, 
sendo o maior exportador de suco de laranja, 
carne e frango do mundo. E também tem tudo 
para ser o primeiro exportador mundial de soja 
e algodão.

5Os produtos químicos são cada vez 
mais importantes na agricultura. 
Como a Chemtura prepara seus 
clientes nesse sentido? 

 Nossa empresa é muito pequena, quando 
comparada a empresas como Syngenta e Bayer, 
por exemplo. Mas a característica da Chemtura 
nesses 40 anos em que atua na agricultura tem 
sido a inovação. No início, quando a empresa 
chamava-se Uniroyal, desenvolvemos o primeiro 
regulador de crescimento de plantas, o primeiro 
acaricida específico, o primeiro acaricida 
sistêmico, ou seja, nosso histórico é marcado por 
inovações. Hoje vemos que a maior parte das 

empresas grandes está investindo na tecnologia 
de sementes e modificando o genoma das 
plantas. Nós não estamos nesse mercado, por 
conta de nosso tamanho, mas sempre estamos 
introduzindo novas tecnologias. Acabamos de 
sair de uma reunião que comentamos muito 
sobre um produto que introduzimos como 
inovação no mercado, que é um pacote com 
nosso fungicida para tratamento de sementes 
junto com a bactéria que se usa para inocular a 
soja – o Vitavax. Com isso oferecemos facilidades 
aos produtores e condições para melhorarem a 
qualidade de suas atividades.

6Quais os mais recentes 
investimentos da Chemtura na 
agricultura? 

 Uma das inovações é que estamos 
trabalhando com produtos-conceitos novos, 
entre eles, estamos começando a trabalhar com 
um produto que ajuda a reter a água no solo. 
Não é um fertilizante, apenas ajuda a manter o 
solo com água, protegendo a planta em caso 
de estresse hídrico. As pesquisas estão bem no 
começo. Estamos trabalhando com universidades 
de diversos países. Outra tecnologia muito 
interessante, que ainda vai levar um tempo 
para se desenvolver totalmente, são inseticidas 
formulados com produtos baseados no veneno 
da aranha. 

7Que política a empresa tem para 
trabalhar respeitando o meio 
ambiente? 

 Primeiro, somos assinantes do Responsable 
Care (uma iniciativa do Conselho Mundial 
de Indústrias Químicas para respeitar o meio 
ambiente), então nossa preocupação é com uma 
agricultura sustentável. Nossos produtos podem 
ser considerados ecologicamente corretos. Por 
exemplo, o Dimelin e o Omite só atingem insetos 
determinados, mantendo os demais insetos e os 
inimigos naturais no ambiente. O Vitavax, que 
é aplicado diretamente na semente, é outro 
caso. Ao se aplicar o produto na semente está 
se aplicando uma quantia muito menor do 
que se fôssemos aplicar via foliar. São ações 
que contribuem para a redução do impacto 
ambiental da agricultura.

8A citricultura carece de uma política 
de preços mais estável. De que 
forma a indústria de agroquímicos, 
que é uma das beneficiárias do 
setor, pode ajudar nesse processo? 

 O caminho é oferecer produtos melhores, 

mais eficientes e, se possível, mais baratos. Para 
se desenvolver um produto novo, o investimento 
é altíssimo, em torno de 200 milhões de dólares. 
Então, não é fácil desenvolver um produto 
barato, mas os benefícios que esse produto 
proporciona obviamente devem justificar o 
investimento. Outro fato é que a dosagem dos 
produtos utilizada hoje, comparada à dosagem 
utilizada há de cinqüenta anos, é mínima. Com 
isso, está se poluindo menos e investindo menos. 
Nós temos um produto cuja recomendação é 
aplicar 10 gramas por hectare. Eu sempre brinco: 
como se pode imaginar aplicar uma quantidade 
tão pequena em uma área dessas? Trata-se de 
um tratamento de sementes, mas a quantia 
parece insignificante, comparado a 300 ou 500 
gramas de um produto foliar.

9O Omite é um acaricida consagrado 
no mercado citrícola brasileiro. Qual 
a principal razão do sucesso que já 
dura mais de 20 anos?

 Além de características intrínsecas do produto, 
existe também a forma como colocamos o 
Omite no mercado. Desde que foi introduzido na 
citricultura, há mais de 20 anos, o Omite foi o único 
que não apresentou nenhum tipo de resistência. Há 
produtos que entram no mercado em um ano e 
no ano seguinte já não tem mais eficiência para o 
controle do Ácaro. Por ser um produto que respeita 
os inimigos naturais e não apresentar resistência, o 
produto se destaca. É claro que nós, da Chemtura, 
temos uma participação importante, no sentido 
das recomendações técnicas que fazemos. Nunca 
recomendamos a aplicação de Omite após Omite, 
para evitar esse tipo de resistência. Não temos 
uma ganância de mercado. É uma recomendação 
técnica.

10É possível transmitir ao produtor 
a ideia de que a produtividade é 
o remédio contra preços baixos?

 É certo que a produtividade é fundamental, 
mas existem outros fatores. Nesse sentido, 
estamos iniciando um trabalho junto ao GTACC 
para demonstrar aos citricultores que o melhor 
caminho é eles se manterem na atividade. Com 
isso, queremos dizer: não mudem para a cana, pois 
cana não é o seu negócio. A cana pode dar menos 
trabalho, mas a citricultura vai estar sempre aí e 
está se renovando. A expansão da exportação do 
suco in natura (NFC) é um sinal dessa renovação. 
A citricultura é uma atividade fundamental, desde 
que haja mercado consumidor. E o Brasil ainda 
não desenvolveu totalmente o consumo de suco 
de laranja. Se isso for feito, o país nem precisaria 
exportar, embora a exportação seja excelente para 
o mercado. 
 Têm mercados que ainda estão começando. 
Os Estados Unidos são os maiores consumidores 
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de suco de laranja, mas os países da Europa estão 
avançando, assim como a China.

11Como são esses trabalhos para 
conscientizar os citricultores a 
manterem-se na atividade?

 Há aproximadamente um ano, nós fizemos, 
junto com o GTACC, um ciclo de palestras baseado 
em estudos de custos, divulgando resultados que 
comprovam que a citricultura é mais rentável do 
que qualquer outra cultura da região. Foram 
palestras institucionais, dirigidas aos citricultores 
de todo estado de São Paulo, nas quais não se 
falavam sobre produtos, mas sobre a viabilidade 
da atividade. Na época, atingimos mais de 2.500 
citricultores. Alguns, mesmo assim, decidiram 
mudar para a cana e hoje vêem que o resultado não 
está sendo vantajoso. Um segundo investimento 
que a empresa está fazendo é com o GTACC e 
Pólo Apta Alta Mogiana, de Colina. Nesse trabalho, 
vamos mostrar toda tecnologia que o GTACC tem 
na parte técnica, aliada aos produtos da Chemtura 
e de outras empresas, para mostrar o que deve ser 
feito para manter a citricultura lucrativa.

12Deixe uma mensagem aos 
citricultores leitores da Ciência 
& Prática.

 Quero dizer que eu e a Chemtura como um 
todo acreditamos na citricultura, tanto que estamos 
investindo na cultura. Estamos plantando laranja 

para demonstrar aos citricultores que acreditamos 
na viabilidade deste mercado.  Essa é uma amostra 
do que estamos dispostos a fazer para que a 
citricultura se mantenha forte. Temos confiança 
no citricultor e obviamente no país, para que 
possamos continuar sendo referência no mercado 
de suco mundial.

 A Chemtura é uma das maiores companhias de especialidades químicas dos Estados Unidos e 
um dos maiores produtores e distribuidores de aditivos plásticos do mundo. Fabrica e comercializa 
produtos químicos especiais, polímeros e produtos químicos para agricultura. Está presente em 
120 países com o objetivo de entregar aos clientes soluções, valor e serviços que eles necessitam 
para alcançar os melhores resultados com seus produtos. A empresa tem mais de 50 unidades 
de produção, em 20 países, e conta com 6.500 empregados dedicados às tarefas de pesquisa e 
desenvolvimento, fabricação, vendas e administração, nos principais mercados, no mundo. Na 
América Latina, a Chemtura possui escritórios comerciais em São Paulo - Brasil, Cidade do Méxi-
co - México, Buenos Aires - Argentina, Bogotá - Colômbia e três fábricas de formulação e síntese 
de produtos. É uma companhia global, com um portfólio diversificado, especializada em produtos 
químicos líderes mundiais: fluídos para sistemas de refrigeração; agroquímicos; EPDM; retardantes 
de chamas; produtos de limpeza domiciliar; monômeros ópticos; aditivos de petróleo e performance; 
fumigantes; aditivos plásticos; tratamento de piscinas e estações hídricas; aditivos para borrachas; 
aditivos de uretanos; produtos a base de Flúor.

Sobre a ChemturaSobre a Chemtura
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GREENING

Controle do psilídeo Diaphorina citri

Fu
nd

ec
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Vetor das bactérias causadoras do Greening, o Psilídeo deve ser controlado para o sucesso no manejo desta doença.
Apesar de presente a mais de seis décadas no Brasil, a importância do Psilídeo aumentou com a constatação da enfermidade.

O Huanglongbing (HLB), ou Greening, é 
a pior e mais devastadora doença dos 
citros no mundo. Três espécies da bac-

téria Candidatus Liberibacter causam doença 
em diversas partes do mundo. Ca. L. asiaticus, a 
mais antiga e mais devastadora, ocorre na Ásia 
e Américas, Ca. L. africanus ocorre na África e 
Ásia (Oriente Médio) e Ca. L. americanus, a mais 
recente, foi primeiramente encontrada no Brasil 
e recentemente na China.
 Nas Américas, a doença foi inicialmente ob-
servada no Brasil, em 2004, e posteriormente nos 
EUA, em 2005, em Cuba, 2007 e na República 
Dominicana, em 2008. No Brasil, a doença foi 
relatada em São Paulo, e posteriormente em 
Minas Gerais e Paraná.
 A espécie asiática e a americana são trans-
mitidas pelo mesmo vetor, o Psilídeo Diaphorina 
citri (Hemiptera: Psyllidae) e a espécie africana 
pelo também Psilídeo Trioza erytreae.
 Apesar de estar presente a mais de seis 
décadas no Brasil, a importância do Psilídeo D. 
citri aumentou com a constatação das bactérias 
associadas ao HLB. Antes, era somente conside-
rada uma praga secundária, que eventualmente 
e em certas regiões causavam algum dano eco-
nômico.
 Uma das táticas do manejo do HLB é o 
controle do vetor, que assume uma maior ou 
menor importância em função da incidência 
da doença na região e do grau de adoção das 
estratégias de manejo pelos produtores. Se todos 
eliminassem a fonte de inóculo, esta estratégia 
seria menos importante, mas como nem todos 
os produtores estão realizando criteriosamente o 
manejo da doença torna-se vital a eliminação do 
vetor, para principalmente, diminuir a infecção 
primária de plantas.
 O Psilídeo deve ser encarado como um 
vetor de patógeno e não como uma praga. 
Caso o produtor não realize eficientemente o 
seu controle ou se tiver um nível de ação muito 
alto, pode ocorrer a contaminação de plantas, 
que somente após o período de incubação irão 
mostrar os sintomas. Esse período é em torno 
de 12 meses.  
 Entretanto, o controle do vetor deve ser 
realizado de forma criteriosa. A aplicação 
de inseticida por calendário, apesar da falsa 
impressão de proteção das plantas, pode tra-
zer inconvenientes como a contaminação do 
ambiente, aumento do custo de produção e 
surtos de pragas secundárias. O intervalo no 

calendário mensal, em algumas épocas do ano, 
pode ser muito longo, propiciando no intervalo 
das aplicações, infestações do Psilídeo, que pode 
culminar com a transmissão da bactéria. Com 
aplicações quinzenais de inseticidas, pode-se 
pensar que está totalmente protegido e que 
não vai mais haver contaminação das plantas. 
Entretanto, o que se tem visto, é que mesmo em 
aplicações quinzenais de inseticidas há contami-
nação de plantas. A grande questão é descobrir 
por que ocorre a inoculação da bactéria pelo 
vetor e quando há a abertura da janela para 
contaminação de plantas. Como a infestação 
do Psilídeo não é uniforme durante todo o ano, 
existem momentos em que não há necessidade 
de aplicação quinzenal de inseticidas e, por outro 
lado, momentos em que a aplicação deve ser 
quase seguida em virtude da rápida perda do 
residual do produto, ocasionado por chuvas e 
brotações após a aplicação.

Se o calendário não é a melhor opção 
para o manejo do Psilídeo, qual seria a 
melhor opção?

 A melhor opção para o manejo de D. citri é o 
monitoramento populacional, realizado por meio 
de armadilhas adesivas verdes ou amarelas e por 
meio dos inspetores de pragas (“pragueiros”). 
Com a utilização do monitoramento pode-se 
identificar o momento de ocorrência do vetor 
e conseqüentemente entrar com o controle no 
início de sua infestação.
 Contudo, a frequência de monitoramento é 
muito importante. Recomenda-se que o intervalo 
entre monitoramento não seja maior do que 
10 dias. Devido ao rápido aumento popula-
cional e constante migração do campo, não se 
recomenda intervalos maiores, pois pode haver 
infestações no intervalo entre monitoramentos, 
e quanto mais longo o intervalo, maior o tempo 

Apesar de estar presente a mais de seis décadas no Brasil, a importância do Psilídeo Diaphorina citri aumentou 
com a constatação no país das bactérias associadas ao Greening (HLB)
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de permanência do vetor no pomar e conse-
quentemente maior chance de contaminação 
de plantas.
 Recomendam-se monitoramentos especí-
ficos para o vetor, intercalados com monitora-
mento das demais pragas e doenças dos citros, 
que podem ser quinzenais. Como a incidência 
do vetor é maior nas bordas dos talhões e da 
propriedade, o monitoramento específico pode 
ser feito nesses locais e em regiões de baixada 
do talhão e/ou propriedade.
 Complementar ao monitoramento feito 
pelos “pragueiros”, também se recomenda a 
instalação de armadilhas na periferia da pro-
priedade e próximas aos carreadores, locais de 
maior incidência de Psilídeo. Se as propriedades 
vizinhas não realizam um manejo adequado 
do Greening, recomenda-se a instalação de 
armadilhas na interface das propriedades para 
possível determinação do momento de migração 
do vetor. 

Controle do Psilídeo

 Uma vez constatada a presença do Psilídeo, 
o controle deve realizado de imediato. O controle 
deve ser direcionado para eliminar os adultos 
migrantes de outras áreas, que podem estar in-
fectivos e se não forem controlados, transmitem 
a bactéria.
 A adoção de nível de controle alto, por 
exemplo, de ≥10% de ramos com presença das 
diferentes fases do Psilídeo, nas regiões de alta 
incidência da doença pode ocasionar contami-
nação e transmissão da bactéria para plantas 
sadias. Em áreas que não foi ainda observada 
a presença da doença ou com baixa incidência, 
esse nível poderia ser utilizado, desde que haja 
uma inspeção periódica de plantas sintomáticas 
na propriedade e acompanhamento de inci-
dência e/ou avanço na região. Por outro lado, 
a aplicação indiscriminada de inseticidas pode 
também ocasionar efeitos colaterais indesejá-
veis, tais como surtos de pragas secundárias, 
principalmente ácaros e cochonilhas, que têm 
ocorrido frequentemente na citricultura.

Utilização de inseticidas de contato
 
 Os inseticidas aplicados em pulverização, 
que têm ação por contato, têm também a fun-
ção de eliminar os adultos migrantes de fora 
da propriedade, diminuindo-se dessa maneira 
a chance de transmitir a bactéria. Apesar de 
alguns pesquisadores recomendarem o controle 
de ninfas, por serem mais eficientes na aquisição 
da bactéria, o mais prudente é o controle de 
adultos, evitando dessa maneira a oviposição e 
desenvolvimento das fases jovens.
 Todos os inseticidas de contato apresentam 
um período residual máximo de, aproximada-
mente, 30 dias, controlando mais que 80% da 
população. Contudo, em função de chuvas e 
de brotações, esse residual pode ser reduzido. 
Planejar aplicações mensais em função desse 
período residual é muito temerário, pois pode 
haver chuvas após a aplicação que culmina com 
a diminuição do período residual e/ou brota-
ções, que não são protegidas pelos inseticidas. 

O Psilídeo deve ser encarado como um vetor de patógeno e não como uma praga, mas todas as suas fases devem 
ser monitoradas e  combatidas para que não aumente no pomar o número de plantas contaminadas por Greening
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Inseticidas sistêmicos quando aplicados em 
pulverização não apresentam efeito sistêmico 
e não se translocam para novas brotações, em 
função da baixa dose aproveitada, inferior a dose 
quando aplicado via solo, drench e/ou tronco.
 Embora não se tenha nenhum caso de resis-
tência comprovada para o Psilídeo, recomenda-se 
a rotação de inseticidas de classes diferentes 
para evitar a seleção de populações resistentes 
a algum produto. Apesar de não interferir no 
efeito de choque sobre os adultos presentes no 
momento da aplicação, a redução da dosagem 
pode causar uma diminuição no período resi-
dual. Portanto, o citricultor deve estar atento a 
novas infestações, caso tenha optado por doses 
menores que a recomendada pelos fabricantes.

Utilização de inseticidas sistêmicos

 Os inseticidas sistêmicos podem ser apli-
cados dirigidos ao tronco da planta, via solo 
(granulados) ou em drench, que é aplicação do 
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produto diluído em água, dirigida ao colo da 
planta de modo a atingir o tronco e escorrer pelo 
solo para ser absorvido pelas raízes e também 
pelo tronco.
  A aplicação desses inseticidas somente 
deve ser realizada com umidade no solo e no 
período em que a planta estiver em constante 
absorção de água e nutrientes do solo, com 
efetiva translocação de seiva. Quando a planta 
não estiver naquelas condições, a chance de 
sucesso dos inseticidas sistêmicos é baixa. A 
ação dos sistêmicos não é imediata, o tempo 
para alcançar 80% de mortalidade é de 15 a 20 
dias, por isso é recomendável que se faça uma 
aplicação de inseticida de contato para controlar 
os possíveis insetos que colonizarem a cultura 
antes de atingir a plena mortalidade.

GREENING

A aplicação não significa que não haverá migração 
e observação do vetor no pomar. D. citri não é 
capaz de identificar plantas com e sem aplicação 
de inseticidas sistêmicos antes de prová-la. Por-
tanto, é possível observar infestações de Psilídeo 
mesmo após a aplicação de sistêmicos. Observa-
ções preliminares demonstram que, embora atinja 
o floema, em plantas tratadas com sistêmicos o 
tempo de alimentação é reduzido drasticamente, 
e quando entra em contato com o produto, o 
inseto interrompe a alimentação e morre. Uma 
questão a ser avaliada é se os sistêmicos impe-
dem a transmissão da bactéria. Em teoria, como 
o inseto saliva antes de ingerir a seiva, há chance 
de transmissão da bactéria, contudo, a eficiência 
de transmissão poderia ser menor em função da 
redução da alimentação ocasionado por estes 

inseticidas. O ponto positivo é que não haverá 
novas gerações, pois o Psilídeo morre ao sugar a 
seiva que contém o inseticida sistêmico.
 Os inseticidas sistêmicos não apresentam 
um longo período de controle, sendo que para 
plantas de até 3 anos de idade o período máxi-
mo de controle é de 70 dias. Após esse período 
ocorre uma diminuição da eficiência, e com isso 
aumenta a chance de transmissão da bactéria.
 Portanto, para um eficiente controle do vetor 
da bactéria Ca. Liberibacter spp., o monitora-
mento populacional é imprescindível.
 Em um programa eficiente de manejo do 
HLB, deve-se levar em consideração a utiliza-
ção tanto de inseticidas de contato como de 
sistêmicos, respeitando o melhor momento de 
utilização de ambos.
 O controle do vetor é uma medida comple-
mentar que deve ser realizada em conjunto com 
a eliminação do inóculo. O controle do vetor 
deve ser planejado para diminuir a população e 
consequentemente a transmissão da bactéria. 
Contudo, sem uma eficiente eliminação do 
inóculo, com produtores mantendo plantas 
sintomáticas na propriedade, o controle do 
vetor por si só não consegue reduzir totalmente 
a contaminação de plantas.

As ninfas mais novas, nascidas em plantas contaminadas pelo Greening, fatalmente estarão
aptas a transmitir a doença para outras plantas sadias
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O controle de todas as fases (ovo, ninfas e adulto) do vetor é uma medida complementar que
deve ser realizada em conjunto com a eliminação do inóculo do Greening
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Pedro Takao Yamamoto, pesquisador do Fundecitrus
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 O HLB - Greening ou Huanglongbing, é 
uma das mais destrutivas doenças da citricul-
tura mundial. No Brasil, a doença foi reportada 
pela primeira vez em 2004, em pomares de 
laranja doce, no estado de São Paulo. Duas 
espécies de bactérias foram detectadas em 
plantas afetadas no Brasil: Candidatus Libe-
ribacter asiaticus e Candidatus Liberibacter 
americanus. Ambas, são transmitidas pelo 
psilídeo Diaphorina citri. Os hospedeiros, 
tanto para as bactérias, como para o psilídeo, 
são as plantas cítricas (Citrus sp.) e a murta 
(Murraya paniculata). 
 Devido à recente descoberta da doença 
no Brasil, é necessário realizar estudos sobre 
o seu comportamento nas condições existen-
tes nos pomares nacionais, para um melhor 
entendimento da epidemiologia da doença. 
Entre esses estudos, devem ser analisados o 
período de incubação, a severidade, a taxa de 
infecção da bactéria, entre outros.
 O objetivo do presente trabalho foi com-
parar as taxas de infecção de Ca. Liberibacter 
asiaticus e Ca. Liberibacter americanus sob 
diferentes temperaturas. Este experimento 
foi conduzido na ESALQ – Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade 
de São Paulo, em Piracicaba, em casas de ve-
getação, em condições de luz e temperatura 
controladas. 
 Mudas de laranja Valência foram enxer-
tadas com borbulhas extraídas de ramos com 
sintomas de HLB, de pomares com somente 
uma das espécies da bactéria: ou Ca. Liberi-

bacter asiaticus ou Ca. Liberibacter americanus. 
As borbulhas foram mantidas unidas ao caule 
das mudas com fita plástica por 40 dias, para 
cicatrização da região enxertada.
 Imediatamente após a enxertia, as mudas 
foram transferidas para as casas de vegetação, 
sob as seguintes condições de temperaturas 
diurna/noturna: 22º/17º C; 27º/22º C e 32º/27º 
C e sob as seguintes condições de fotoperíodo 
diurno/noturno: 16h/8h. 
 Estas condições são similares às encontradas 
nas regiões sul, centro e norte do estado de São 
Paulo.
 Foram usadas 14 mudas por tratamento e 
mais quatro mudas como controle (enxertadas 
com borbulhas de ramos de plantas sadias), 
em cada casa de vegetação. Amostras com 10 
folhas por planta foram coletadas e analisadas, 
através de PCR, aos 141 dias após o início do 
experimento, para confirmar a infecção pela 
bactéria. 
 A taxa de infecção de cada uma das espécies 
de bactéria, em diferentes temperaturas, foi 
estimada até 282 dias após a inoculação. 
Durante a coleta de folhas para análises PCR, 
foram anotados os sintomas observados em 
cada planta.  A maioria dos sintomas caracterís-
ticos de HLB, em folhas de laranja doce, não foi 
observado em nenhuma das plantas, nas casas 
de vegetação. Foram observadas deficiências 
minerais em plantas com resultado PCR positivo 
para Ca. Liberibacter americanus.
 Na primeira avaliação, a bactéria foi de-
tectada em 11 das plantas enxertadas com a 

espécie Ca. Liberibacter asiaticus, em todas 
as casas de vegetação, enquanto apenas uma 
amostra, mantida na casa de vegetação com a 
temperatura mais baixa, foi positiva para Ca. 
Liberibacter americanus.
 Na segunda avaliação, 282 dias após a 
enxertia, as taxas de infecção de Ca. Liberi-
bacter asiaticus variaram de 71% (nas casas 
de vegetação com temperaturas de 32º/27º 
C e 27º/22ºC) a 79% (na casa de vegetação 
com temperatura de 22º/17ºC). Já as taxas 
de infecção de Ca. Liberibacter americanus, 
variaram de 0% (na casa de vegetação com 
temperatura de 32º/27º C) a 14% (na casa de 
vegetação com temperatura de 27º/22º C).
 Estas variações sugerem que temperaturas 
mais amenas são favoráveis para o desenvolvi-
mento de sintomas da doença e crescimento 
populacional de Ca. Liberibacter americanus, 
enquanto que temperaturas mais altas não 
afetam a infecção por Ca. Liberibacter asia-
ticus, que pode ser encontrada em todas as 
faixas de temperatura estudadas (de 17º a 32º 
C). Ainda de acordo com os resultados, Ca. 
Liberibacter americanus apresenta menores 
taxas de transmissão que Ca. Liberibacter asia-
ticus. Isto pode explicar porque Ca. Liberibac-
ter asiaticus é a espécie predominantemente 
associada à HLB, no estado de São Paulo, 
atualmente.

Autores: Gasparoto, M. C. G.(1) Bassanezi, R. B.(2); 
Lopes, S. A.(2); Frare, G.(2); Martins, E. C.(2); Della 
Coletta Filho, H.(3); Amorim, L.(1)

(1)ESALQ/USP, Piracicaba, Brasil; (2)Funde-
citrus, Araraquara, Brasil; (3)Centro APTA 
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A temperatura e a infecção de HLB
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Dezembro de 2008. Influência da temperatura na infecção de Huanglongbing 
em condições de ambiente controlado, analisa o comportamento da doença em 

condições de temperatura semelhantes aos pomares citrícolas de São Paulo
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Oportunidades que o controle de custo proporciona
A realização de um benchmarking permite ao produtor rever seus conceitos e questionar seu pacote tecnológico

em busca das melhores marcas e da sustentabilidade na produção de citros

Conhecer e entender o que os melhores 
do mercado estão fazendo para, então, 
seguir o mesmo direcional, aperfeiçoando 

processos e controles não é errado, na verdade 
é uma prática importante e que já vem sendo 
realizada no mundo dos negócios há um bom 
tempo. Como precisamos sempre buscar a 
excelência, melhorias processuais e oportuni-
dades para reduções de custos e aumento de 
produtividade, este procedimento é comum e 
conhecido como benchmarking, uma maneira 
que os produtores estão encontrando para 
aperfeiçoar seus custos de produção de citros, 
identificar oportunidades de melhorias na busca 
pela sustentabilidade na citricultura.
 Uma ferramenta que auxilie o produtor a 
apurar e controlar seus custos de produção é 
cada dia mais importante na citricultura, mas 
esta ferramenta deve ser capaz ainda de apon-
tar os resultados em um formato padronizado, 
possibilitando a realização de comparativos com 
os melhores resultados de outros produtores, 
permitindo então ajustes operacionais em busca 
das melhores marcas.
 A produtividade alcançada, o pacote tec-
nológico utilizado, a idade do pomar e outras 
características individuais podem interferir nos 
resultados, mesmo que sejam apontados de 
forma padronizada em uma ferramenta com 
esta finalidade, mas é então que fica evidente 
a necessidade dos olhos atentos do produtor 
e do técnico responsável, para identificar estas 
nuances e ponderar os resultados.
 Os custos operacionais também podem 
variar de acordo com o índice de adensamento 
do pomar, onde um pomar muito adensado tem 
um custo operacional por hectare mais elevado, 
mas quando apurado por planta este custo 
deve voltar para próximo da média. Assim, é 
importante acompanhar as duas variáveis, tanto 
os resultados por hectare como os resultados 
por planta, destacando mais uma característica 
importante para esta ferramenta de análise e 
comparativos de custos operacionais. 
 Com a finalidade de fornecer dados indica-
tivos para a realização de um bom comparativo, 
vamos desenvolver aqui uma análise sobre o 
custo operacional anual estimado para produção 
de laranja por hectare partindo do valor de US$ 
2.600, incluindo colheita e frete. Este valor é um 
parâmetro médio que pudemos apurar através 
dos resultados identificados entre diversos pro-
dutores clientes da Farm Assistência Técnica, em 
2008, compondo um montante de 2.011.388 
plantas e 5.403 hectares de laranja administrados. 
Dentro deste universo constatamos uma variação 

de resultados entre US$ 2.100 e US$ 3.100 gastos 
anualmente por hectare de laranja. Este valor, US$ 
2.600, para o custo anual do hectare com laranja 
plantada, também é a nossa base para elaboração 
e acompanhamento orçamentário. 
 Para efeito comparativo então, vamos 
transformar os US$ 2.600 em reais com base 
no valor de R$ 2,30 o dólar, assim teremos uma 
expectativa de custo anual por hectare de R$ 
5.980,00, em um pomar adulto com produção 
média de 700 caixas. Para colheita e frete, que 
varia de acordo com a localização e logística dis-
ponível para cada propriedade, vamos considerar 
o pagamento de R$ 2,86 por caixa colhida, ou 
um custo médio de R$ 2.002,00 por hectare, 
valor também apurado pela média paga por 
estes mesmos produtores durante 2008 para o 
serviço de colheita e transporte da fruta até a 
indústria. Desta forma nossa base de cálculo e 
foco de análise será então o custo operacional 
de produção de R$ 3.978,00 para o hectare 
plantado de laranja ao ano. 
 Este custo estimado por hectare de laranja 
é composto basicamente por 5 itens: produtos 
ou insumos agrícolas, combustível, máquinas, 
mão de obra e os custos indiretos, este último 
parâmetro será discutido um pouco mais deta-
lhadamente no decorrer desta matéria.   
 Analisando então os resultados médios do 
ano de 2008, apuramos que a distribuição dos 

custos ficou da seguinte forma: insumos, 36%; 
custos indiretos, 34%; mão de obra operacio-
nal, 13%; máquinas,10%; e o combustível, 7% 
restantes. 
 Com base nestes percentuais, podemos 
entender que os custos anuais com cada um 
dos principais itens que compõem os custos 
operacionais de produção não devem ultrapassar 
os seguintes valores em reais por hectare:

 Os valores gastos com custos indiretos 
variam muito de acordo com a estrutura ope-
racional de cada produtor, onde o número de 
propriedades, a execução da contabilidade, 
folha de pagamento, controles fiscais, os salários 
administrativos, os custos com manutenção de 
máquinas e implementos, dentre outros, interfe-
rem diretamente sobre eles. Em nossos controles 
de apuração de custos operacionais de produção 
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adotamos a metodologia de inserir os custos 
com manutenção de máquinas e implementos 
como custos indiretos e rateá-los pela área de 
cada quadra. Nós pudemos identificar em 2008 
o percentual de custos indiretos variando entre 
10% e 50% dos custos operacionais totais de 
produção, mas para uma análise real e asser-
tiva sobre este percentual precisamos analisar 
profundamente a estrutura operacional e ad-
ministrativa de cada produtor. Portanto, este é 
um percentual meramente informativo, que não 
pode ser comparado e discutido com base no 
resultado médio.
 Em nossa metodologia de apuração de 
custos operacionais de produção, os custos com 
máquinas se referem apenas às depreciações 
dos equipamentos, pois temos os custos com 
combustíveis em separado e as manutenções 
enquadradas como custos indiretos. 
 Durante o ano de 2008 pudemos identificar 
a seguinte distribuição mensal de custos opera-
cionais:

ADMINISTRAÇÃO RURAL

gundo semestre. O período de chuvas também 
interfere muito na distribuição anual dos custos, 
pois no período seco há uma redução destes, 
mas uma elevação acentuada na época em que 
entramos com o sistema de irrigação e depois, 
no início do ano, quando precisamos controlar 
o mato, com roçagens, herbidizações e mesmo 
capina manual em alguns casos. 
 Com base em uma análise de distribuição de 
custos deste tipo, podemos prever a quantidade 
de horas de mão de obra e de máquinas esti-
madas para cada mês do ano e desenvolver um 
orçamento, além de montar a previsão de férias 
dos funcionários e dimensionar a quantidade de 
máquinas e de pessoas que precisaremos para 
cada mês do ano.
 Vale destacar neste momento que os índices 
de horas de mão de obra anual por hectare está 
apurado entre 56 e 80 horas/hectare/ano. Para 
as máquinas apuramos uma quantidade menor, 
entre 24 e 40 horas/hectare/ano. Mais um indi-

horas como ideal, com apenas um turno diário 
de trabalho. Assim, mensalmente, o mínimo de 
utilização deste trator deve ser de 130 horas. 
Para a mão de obra, o produtor pode consi-
derar 180 horas para cada funcionário como 
uma quantidade média de horas úteis mensais 
durante o ano.
 Mas, voltando à distribuição anual de custos, 
transformando em valores, temos então uma es-
timativa de gastos mensais da seguinte ordem:

 

Obviamente estamos trabalhando com médias 
e sabemos que haverá meses em que um custo 
será um pouco mais elevado que outro, ou 
mesmo que esta média, devido à realização de 
operações específicas, como irrigação, combate 
a ervas daninhas, adubação, etc., mas estes in-
dicadores devem ser mensais para que não haja 
a constatação de um desvio muito grande ao 
final do período, depois que os custos já foram 
realizados. 
 Essa ferramenta é primordial na administra-
ção citrícola, exigindo, para o sucesso do empre-
endimento a profissionalização nos controles.

 Esta distribuição de custos tem um forte 
relacionamento com o período de adubação, 
onde temos a realização de pelo menos duas 
anuais, sendo uma no primeiro e outra no se-

cador importante para o produtor considerar 
ao analisar o desempenho de seus recursos 
operacionais é a quantidade de horas anuais de 
trabalho de um trator, onde estimamos 1.550 

Luciano Piteli
   Farm Assitência Técnica S/S Ltda

lpitelli@hotmail.com
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Um segredo para melhores resultados
Pesquisas confirmam que a técnica proporciona maior aproveitamento dos produtos, melhor produtividade com menor custo.

Mas é preciso estar atento a todas as variáveis para conquistar resultados positivos.

A agricultura mundial e principalmente a 
citricultura estão constantemente em 
busca de aumento de produtividade com 

novas técnicas que promovam a redução do cus-
to de produção. O incremento dos sistemas de 
irrigação localizados é um dos exemplos dessas 
inovações, que permite alavancar cada vez mais 
a prática da quimigação nos pomares. 
Quimigação é o nome dado à técnica utilizada 
para aplicação de insumos químicos nas plantas, 
via sistema de irrigação. Esta técnica agrícola 
nas áreas já irrigadas resulta em baixo custo de 
aplicação, baixo investimento em equipamentos 
de injeção, baixa necessidade de mão de obra e 
alta praticidade operacional. Trata-se de uma fer-
ramenta técnica muito versátil, com particulari-
dades que proporcionam o alto aproveitamento 
dos produtos empregados, resultando em maior 
produtividade com menor custo.
 A técnica permite a utilização de vários tipos 
de produtos.  Os mais comuns são os fertili-
zantes, que quando aplicados junto à irrigação 
recebem o nome específico de fertirrigação. 
Outros produtos utilizados na quimigação são os 
inseticidas – que estão ganhando cada vez mais 
destaque, além dos fito-hormônios, herbicidas, 
nematicidas, corretores de solo e de solução, 
ácidos, bases e produtos para limpeza do sistema 

de irrigação. 
 É importante ressaltar que todos os produtos 
utilizados devem obrigatoriamente possuir ca-
racterísticas técnicas compatíveis e apropriadas 
quanto a seu emprego. Eles devem apresentar 
baixa solubilidade, alta estabilidade em água, 
reatividade, alta concentração, baixa volatibilida-
de, alta solubilidade em solventes orgânicos, alto 
grau de pureza, classe toxicológica adequada, 
compatibilidade entre o pH, características físicas 
e químicas da água e de seu princípio ativo e de-
mais fatores de atuação positivos para transporte 
via água em alto volume e baixa concentração. É 

imprescindível que apresentem estabilidade no 
solo a fim de promover condições para sua ab-
sorção pelas raízes das plantas, translocamento 
e ação final esperada no inseto. Dessa forma, 
quanto maior o número de características posi-
tivas que um produto apresente maior será sua 
eficiência.
 Os equipamentos de injeção mais usados 
na citricultura são os do tipo Venturi com ou 
sem bombas booster. Estes equipamentos 
possibilitam dosar os produtos com precisão 
e flexibilidade, permitindo a injeção de baixos 
ou altos volumes, atendendo às necessidades 
ou limitações de cada sistema de irrigação. Isso 
proporciona uma relação de diluição adequada 
ao tempo de aplicação, proporcionando que o 
produto atinja o alvo pretendido com precisão.
 O segredo da quimigação é aplicar o produto 
no local exato do bulbo irrigado ou na sua parte 
específica, seguindo a dosagem recomendada 
para seu melhor aproveitamento junto ao sistema 
radicular das plantas em condições ideais de es-
tabilidade e equilíbrio do solo ou substrato. Para 
isto, além de se utilizar produtos recomendados 
para esta finalidade, devemos conhecer suas 
especificações técnicas e restrições, ter domínio 
sobre o balanço nutricional, balanço hídrico e 
comportamento fisiológico da cultura.
 Apesar de aparentar ser muito simples e de 
fácil operação, a técnica exige atenção quanto 
à sua complexidade e ao grande número de 
variáveis envolvidas, o que requer um bom 
planejamento. Para isto é necessário uma re-
comendação agronômica específica para cada 
aplicação, que deve ser muito bem estudada, 

A técnica permite a utilização de vários tipos de produtos. Os mais comuns são os fertilizantes,
que quando usados através da água de irrigação recebem o nome específico de fertirrigação
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É importante ressaltar que todos os produtos utilizados devem obrigatoriamente possuir características
técnicas compatíveis e apropriadas para o seu emprego em quimigação
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conciliando as variáveis relativas ao clima, épo-
ca do ano, estágio fisiológico da cultura, taxa 
de infestação, dosagens, interferências diretas 
e indiretas do meio em relação ao produto 
utilizado, restrições dos sistemas de irrigação e 
desempenho dos injetores empregados. 
 Nos sistemas de irrigação localizados onde 
o produto é aplicado diluído em água e trans-
portado diretamente para o sistema radicular, 
o aproveitamento do produto pode se tornar 
muito mais eficiente quando comparado com 
outras formas de aplicações diretas nas folhas ou 
troncos. Porém, a falta de planejamento, aliada 
à falta de conhecimento e domínio, podem levar 
seus usuários ao uso incorreto, comprometendo 
o aproveitamento de sua potencialidade plena, 
resultando em respostas não satisfatórias ou até 
mesmo abaixo do mínimo esperado.
 Para se atingir corretamente o bulbo mo-
lhado ou parte deste, é preciso determinar 
primeiramente o balanço hídrico da irrigação, a 
curva de retenção de água do solo e a frente de 
molhamento do bulbo. Estas informações per-
mitem a correta programação da quimigação, 
apontando com precisão o intervalo de injeção 
do produto dentro do turno de rega.

Exemplo simulado 01 – Para que um produ-
to fique concentrado no bulbo úmido junto à 
camada mais superficial do solo e das radicelas 
das plantas, para sua absorção rápida, devemos 
adotar como procedimento o início do turno de 
irrigação normal (programado seguindo o balaço 
hídrico para operar “seis horas consecutivas”). 
Devemos prosseguir com a irrigação normalmen-
te até a quarta hora e meia para então iniciarmos 
a quimigação, durante o intervalo de uma hora 
consecutiva. A última meia hora do turno deve 
ser reservada para lavagem do sistema. Desta 
maneira, o produto aplicado no intervalo final 
do turno de irrigação ficará concentrado no 
local previsto, junto à camada superficial do 
solo, local exato que se deseja atingir do sistema 
radicular.

Exemplo simulado 02 – Pode-se também 
atingir outras partes do bulbo, no caso das 
aplicações de corretivos, nutrientes ou produ-
tos nas camadas mais profundas do sistema 
radicular, no limite do bulbo úmido ou além 
deste limite. Para esta situação, deve-se fazer o 
intervalo de injeção do produto dentro do turno 
de irrigação, no período inverso ao do exemplo Apesar de parecer simples, a técnica é complexa e 

exige atenção e muito conhecimento técnico

D
an

ilo
 L

uc
hi

ar
i



Abril / Maio / Junho  / 2009Revista Ciência & Prática18

Danilo José Fanelli Luchiari
GTACC/Brasil Ambiental-IAC
danilo.luchiari@uol.com.br

G
TA

CC

QUIMIGAÇÃO

anterior, injetando o produto no início do turno 
da irrigação em alta concentração logo após a 
pressurização completa do sistema, promovendo 
sua aplicação na primeira hora de operação.  
Após este período, conclui-se a quimigação e 
continua-se com a irrigação, para transportar o 
produto até o ponto determinado na frente de 
molhamento ou final do sistema radicular. 
 Este último exemplo é similar ao princípio 

Quimigação com inseticidas – o destaque do momento
 O grande destaque do momento na quimigação é a utilização dos 
inseticidas recomendados para esta modalidade de aplicação. 
 Alguns campos demonstrativos foram realizados para testar insetici-
das via quimigação. Em 2008, foi instalado um campo demonstrativo na 
fazenda Cachoeira de São Lourenço, em Matão, SP, para testar a eficiência 
do Actara, da Syngenta, comparando três modalidades de aplicação: qui-
migação, drench e pulverização, visando o controle da Larva Minadora e 
de Psilídeos “ninfas e adultos”. 
 Um dos objetivos deste campo foi auxiliar nos estudos para obten-
ção do registro do produto junto ao Ministério da Agricultura para a 
modalidade de aplicação via quimigação. O campo foi desenvolvido pela 
Gravena Ltda, de Jaboticabal, SP, tendo sobre responsabilidade o controle 
e monitoramento da irrigação e quimigação. 
 As dosagens adotadas foram idênticas para as três diferentes moda-
lidades sendo que os resultados apresentaram a eficiência do produto 
através da quimigação similar ao drench e superior a pulverização con-
vencional.
 No final de fevereiro de 2009, foram montados mais dois campos de-
monstrativos na fazenda Cachoeira de São Lourenço, também em parceria 
com o consultor José Luiz Silva, da Gravena, para testar os produtos Actara, 
da Syngenta, e Movento Plus, da Bayer, comparando as três modalidades 
de aplicação visando o controle de Larva Minadora e de Psilídeos “ninfas 
e adultos”. Os campos se encontram em fase final avaliação e tabulação 
dos dados.
 A tendência para os próximos anos é a continuidade do desenvol-
vimento de novos campos comparativos entre os diferentes sistemas de 

em qualquer outro ponto do sistema que tenha pressão positiva; nunca 
ligá-los na sucção ou aplicá-los diretamente em reservatórios de captação 
d’água.
 Uma importante restrição na injeção de produtos nos pomares irriga-
dos com sistemas localizados são os projetos de irrigação mal elaborados 
e que não prevêem a injeção de produtos ou são previstos com limitações. 
O exemplo mais comum foi adotado para baratear o custo do hectare 
irrigado sendo concebidos projetos prevendo irrigar mais de um talhão 
ou quadra simultaneamente, envolvendo talhões diferentes quanto ao 
número de plantas, variedades de copa/porta enxerto e idade de plantio. 
Essas variações resultam em recomendações e dosagens diferentes para 
cada talhão dentro de um mesmo setor irrigado, dificultando a injeção 
dos produtos. 
 Para atender a esta limitação, deve-se promover a injeção do produto 
direto no cavalete de entrada dos talhões individualizados ou em sua 
adutora de abastecimento, permitindo assim a aplicação da dosagem re-
comendada com total precisão para os diferentes talhões do mesmo setor 
irrigado. Para facilitar a aplicação individualizada por quadra, podemos 
usar os injetores adaptados nos tanques de pulverização mecanizados. 
 Outra restrição à quimigação diz respeito aos projetos de irrigação 
alimentados por energia elétrica com potência igual ou inferior a 112,5 
kVA, que utilizam contratos com cobrança de demanda e consumo co-
brados separadamente. Neste caso, quando se necessita acionar o sistema 
para uma ou duas quimigações programadas dentro de um período das 
chuvas - quando o sistema encontra-se desativado, o custo cobrado da 
demanda referente ao acionamento do motor elétrico pode inviabilizar 
esta prática se comparada ao custo de uma única operação mecanizada. 
Por isso, é preciso estar atentos a este particularidade.
 A injeção de produtos direto na sucção da bomba é uma prática 
condenada por apresentar alto risco de contaminação dos mananciais, 
mesmo quando são utilizados equipamentos de proteção, como válvula 
de pé na sucção e válvula de retenção. Na maioria das vezes, quando 
ocorre a paralisação do sistema, ocorrem pequenos refluxos, ou quando 
casualmente ocorrem os acidentes de rupturas de tubulações, o produto 
injetado dentro do sistema é transportando direto para o solo ou para os 
mananciais hídricos.
 Quando o sistema de irrigação é abastecido por poço profundo o risco 
de contaminação potencial é muito maior devido à dificuldade de reme-
diação de um possível acidente. Neste caso é recomendado que nunca se 
utilize a área de proteção no entorno dos poços estipuladas para um raio 
de 10 metros. É obrigatório o isolamento desta área e a proibição para 
qualquer tipo de uso, não podendo se armazenar, manipular ou instalar 
os produtos nos equipamentos de injeção.
 A mesma situação ocorre nas APP’s – Áreas de Preservação Perma-
nentes, que também apresentam restrições quanto ao uso e intervenção. 
Neste caso não é permitida a instalação dos equipamentos de injeção de 
produtos, o armazenamento e manipulação dos insumos para quimiga-
ção, devido ao risco potencial de acidentes e contaminação das águas 
superficiais e solo.
 A quimigação é uma ótima ferramenta se utilizada corretamente. A téc-
nica apresenta excelentes resultados, mas só não é mais utilizada devido à 
falta de conhecimento técnico quanto à correta aplicação, aproveitamento 
de sua potencialidade e limitações de produtos para esta modalidade.

utilizado para lavagem dos sais nas áreas irri-
gadas das regiões de clima semi-árido ou árido, 
onde a precipitação natural não é suficiente 
para promover seu translocamento através do 
perfil do solo, ocasionando o acúmulo destes na 
bordadura do bulbo molhado, causando salini-
zação e desequilíbrio nutricional. Nesse caso é 
necessário aplicar uma super lâmina de irrigação 
de tempo em tempo, para promover a lixiviação 

dos sais para fora dos limites do bulbo.
 Para esta última operação é utilizado apenas 
água.

Movento PlusActara

aplicação para avaliar a eficiência dos inseticidas e o comportamento dos 
produtos aplicados com dosagens únicas idênticas. Também pretende-se 
avaliar o comportamento de inseticidas aplicados com maior número 
de parcelamento via quimigação, com dosagens e “tempo de controle” 
proporcionais aos adotados para as dosagens de aplicação única, a fim 
de se constatar se existe ganho de eficiência do inseticida ou no período 
de atuação quando aplicado parceladamente na quimigação.
 Os equipamentos de injeção sempre devem ser ligados no sistema 
de irrigação após o conjunto moto bomba na sua ligação de pressão ou 

Produto para teste Produto para teste
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Adequação de propriedades rurais
Em busca da solução possível para o agronegócio economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, esta matéria 
aborda as adequações e os desafios para se conseguir essa posição. Foi escrita a partir da palestra de Paula Carneiro, em encontro 

promovido pela Uniceres, em 7 de maio de 2009, em Monte Azul Paulista

É cada vez mais presente a idéia de incom-
patibilidade entre a atividade rural sus-
tentável e lucrativa, com o cumprimento 

regular das exigências da legislação ambiental 
– tributária e social. Afinal, temos um país com 
pesada carga tributária e obrigações trabalhistas 
que fazem qualquer patrão sentir-se errado e im-
potente perante a arbitrariedade do sistema.
 Convidando-nos a uma reavaliação, a biólo-
ga mineira Paula Carneiro (ambiental@celeres.
com.br), filha de produtores rurais e especialista 
em gestão e direito ambiental, apresenta uma 
escala indicando etapas para a adequação eco-
nomicamente possível e espacialmente viável das 
propriedades rurais às legislações.
 Em uma exposição de linguagem simples, 
objetiva e ilustrada, a especialista aponta os 
principais entraves no processo de adequação 
às exigências quanto à reserva legal e as áreas 
de preservação permanente (que são coisas 
diferentes!), bem como a outorga para uso da 
água.
 Trabalhar e, ao mesmo tempo, atender essas 
exigências tem resultado em dificuldades para 
os produtores rurais, não só pela burocracia 
dos órgãos governamentais responsáveis, como 
também por toda a organização embasada no 
Código Florestal vigente – que, por ser de 1965, 
tem suas normas pendentes de atualização 
para aplicação coerente com o meio ambiente 
resultante da atuação do homem com suas 
máquinas e tecnologia, além das interferências 

Paula Carneiro apresentou as etapas para a adequação
ambiental das propriedades agropecuárias
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naturais ocorridas nestes quase 50 anos que su-
cederam sua edição. Prova disso é a insurgência 
tão polêmica de Santa Catarina que desafiou as 
limitações constitucionais ao editar legislação 
ambiental considerando a realidade, as neces-
sidades e a viabilidade da atividade rural de seu 
estado.
 No entanto, enquanto não “chega” uma 
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 E como tudo tem dois lados, no caso das 
CRF’s, surge uma nova oportunidade de negócio 
para aqueles que possuem grandes áreas de 
floresta em suas áreas: sua legalização, cotização 
e negociação de tais títulos.
 Para evitar confusões conceituais com reserva 
legal, logo fica definida APP - área de preserva-
ção permanente, é a nossa conhecida mata ciliar. 
Assim, fica mais fácil entender!
 O grande desentendimento entre produtores 
e o departamento responsável pela fiscalização 
(DPRN – Departamento Estadual de Proteção de 
Recursos Naturais), neste caso está na delimita-
ção da APP: o produtor demarca na seca e os 
técnicos, no tempo das águas... e como a lei diz 
que deve ser no tempo das águas, o produtor 
precisa alterar seu momento demarcatório para 
evitar aborrecimentos, notificações e multas.
 A lei prevê casos excepcionais de intervenção 
e até supressão da mata ciliar. São três possi-
bilidades: utilidade pública, interesse social e 
intervenções de baixo impacto (baixo impacto 
está definido em norma do Conama – Conselho 
Nacional do Meio Ambiente).
 Questão mais recente e que tem gerado mui-
ta discussão é a outorga para o uso de água. O 
estado de São Paulo está com a regulamentação 
e procedimentos bastante adiantados em relação 
aos demais estados do país, tanto que Piracicaba 

nova legislação mais atualizada para todo o país, 
é preciso regularizar a atividade rural e a proprie-
dade, garantindo sua manutenção e viabilidade, 
sem as pesadas multas e ônus administrativos ou 
punições judiciais que, por seu altíssimo custo, 
poderiam até mesmo desencadear o abandono 
do agronegócio.
 Paula Carneiro elaborou um quadro pontu-
ando o que deve ser analisado dentro de cada 
propriedade rural, indicando o que deve ser 
considerado, revisto e o custo das adequações, 
explicando depois porque vale a pena investir 
nessas mudanças:
 Como estratégias de regularização da reserva 
legal, Paula indicou:

a recomposição da vegetação primeiramente 1) 
na propriedade e, na impossibilidade, na mesma 
microbacia (que tem o mesmo bioma – mesmas 
características da vegetação devastada a ser re-
composta) e, como última alternativa, no local 
mais próximo fora da microbacia, em aplicação 
do princípio da menor distância;

as CRF - cotas de reserva florestal, instrumen-2) 
tos legais que representam frações de reservas 
florestais e que funcionam como títulos, quando 
adquiridos, integram a “contabilidade ambien-
tal” da propriedade do produtor, como se aquela 
porção de reserva florestal estivesse dentro do 
imóvel rural como “ativo ambiental”.

Segundo a Lei Federal 4.771 

de 15 de Setembro de 1965, 

com redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.166-67, de 2001:

É permitido compensar a reserva 

legal por outra área equivalente 

em importância ecológica e 

extensão, desde que pertença 

ao mesmo ecossistema e esteja 

localizada na mesma micro-bacia, 

conforme critérios estabelecidos 

em regulamento”.

RESERVA LEGAL – Art. 16 do Código Florestal Brasileiro

Floresta localizada na Amazônia Legal
Cerrado localizada na Amazônia Legal
Floresta ou outras vegetações nas demais regiões do país
Campos gerais em qualquer região do país

80%
35%
20%
20%

Porcentagem para os diferentes biomas

Não faz parte da RL as áreas de preservação permanente, as quais
devem ser declaradas separadamente.

Tipo de vegetação e Região 
da propriedade rural

% do total da
propriedade

Ao redor de nascente ou olho d`água,  
ainda que intermitente,  com raio 
mínimo de 50 metros de tal forma 
que proteja, em cada caso, a bacia 
hidrográfica contribuinte.

Áreas de
PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
ao longo dos cursos d’água
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já cobra tal uso.
 Para obtenção da outorga, necessária a 
apresentação do projeto de irrigação nos moldes 
da resolução CONAMA 284/2001, em que a 
classificação se dá conforme a área efetiva a ser 
irrigada, como trazido na tabela na pág. 23:
 Mesmo atendida tal exigência, os produtores 
portadores de outorgas de água vêm enfrentan-
do problemas na renovação de suas licenças, as 
quais, muitas vezes, são fornecidas em volume 
muito reduzido em relação às anteriores, in-
viabilizando a sustentabilidade da plantação 
irrigada. Tal problema vem sendo resultado da 
própria forma de cálculo da vazão efetiva do 
corpo hídrico ligado. Em São Paulo, o cálculo 
ainda se dá por bacia, quando o ideal seria por 
rio, realidade que vem começando a mudar, já 
que atualmente foi iniciado o monitoramento 
para a verificação da vazão efetiva a viabilizar 
cálculo mais realista e seguro, favorecendo a 
indicação de volume mais adequado em futuras 
outorgas.
 Dentro desse plano de adequação sócio-
ambiental, Paula Carneiro aponta que o objetivo 
é alterar o passivo ambiental de alto (assim indi-
cado pela alta inadequação) para baixo (quanto 
mais próximo da adequação), sempre com fito 

Em busca da solução possível para a adequação social justa e ambientalmente correta, Paula Carneiro
mostrou uma escala para o cumprimento das exigências
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Desafios e 
Oportunidades 
Exemplos de 
iniciativas e 
certificações 
nacionais e 
internacionais
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Considerações finais

• A legislação ambiental Brasileira é uma 
das mais restritivas do mundo
• Cresce a necessidade de adequar a 
atividade desenvolvida às legislações 
ambientais, é uma questão de se manter 
competitivo no mercado
• O acesso ao crédito e aos mercados 
externos estabelece uma nova realidade: 
adequação sócio-ambiental 
• Práticas sustentáveis x viabilidade 
econômica é o grande desafio do setor 
produtivo brasileiro

Adequação de
propriedades rurais

Certificações

• Possibilitam entender os “gargalos” 
dos processos produtivos otimizando 
ganhos e minimizando possíveis impactos 
negativos
• Melhoram a aceitação do produto no 
mercado interno e externo aumentando 
as oportunidades comerciais e alcançando 
novos “nichos”de mercado
• Agregam valor ao produto 
• Possibilitam a redução no uso de 
agrotóxico, melhorando a eficiência no 
uso dos recursos naturais e beneficiando 
o meio ambiente
• Comprometimento com a segurança e 
saúde do trabalhador rural
• Reforçam a confiança do público na 
qualidade e segurança do produto

na sustentabilidade do agronegócio consolidada 
em três pilares: viabilidade econômica, justiça 
social e correção ambiental, espelhando boas 
práticas agrícolas, gestão eficiente dos recursos 
naturais, recuperação de áreas degradadas, pro-
teção dos mananciais e maior comprometimento 
com a legislação ambiental.
 Especificamente para a citricultura, a única 
exigência é a reserva legal, nos termos da legis-
lação da CETESB – Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental. Porém, como a produção 
de laranja brasileira tem olhos para a indústria e 
o mercado internacional, muitos princípios de 
sustentabilidade sócio-ambiental decorrem de 
regras de conduta do modelo aprovado no Equa-
dor, conhecido como Princípios do Equador, 
que não são leis, mas que começam a representar 
restrição econômica para produtores rurais que 
buscam financiamentos, já que várias instituições 
financeiras que operam no Brasil (Banco do Brasil, 
Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, Rabobank, Uni-
banco) são signatárias desse “código de condutas” 
impostas aos clientes produtores para obtenção 
de crédito.
 Certificadores internacionais como a RAS 
- Rede Agrícola Sustentável, o GlobalGAP, BPA 
(manual prático de boas práticas agrícolas), SGF 
Internacional, serão nomes recorrentes e que 
deverão ser considerados. Na contrapartida, 
aderir a tais exigências vem refletindo em be-

nefícios relatados por quem as atendem: maior 
facilidade para exportar e incremento do valor 
do produto.
 Com esse novo olhar sobre a questão am-
biental penetrando no sistema financeiro, a 
adequação das propriedades rurais e a redução 
dos passivos ambientais vão se tornando condi-
ções de sobrevivência no negócio e, mesmo que 
as certificações da propriedade e da produção 
não sejam obrigações legais, cada vez assumem 
maior importância pelas restrições comerciais 
que vão se ampliando e que, por isso, devem 
ser buscadas e consideradas.

“ É necessário a compatibilização

do gerenciamento dos

recursos hídricos com o

desenvolvimento regional

e com a proteção do

meio ambiente”
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A influência sobre a fisiologia
Vários são os fatores que interferem sobre a absorção dos nutrientes pelas plantas, revelando processos de interação

e ressaltando a participação dos minerais em processos metabólicos

Nutrir uma planta é básico nos concei-
tos gerais, porém não se pode separar 
a disponibilidade de nutrientes do ser 

vivo que deve ter habilidade em absorvê-los. 
Os nutrientes, mesmo quando fornecidos na 
quantidade que as plantas necessitam, não são 
uma garantia de sucesso, pois são vários os fa-
tores que interferem na absorção, via solo ou 
via folha. Os nutrientes passam por processos 
de perdas, principalmente via solo, que nem 
sempre podem ser totalmente estimadas. O 
primeiro passo é a solubilização dos nutrientes 
e então entramos nos processos de “matar a 
fome do solo” (fixações), lixiviação e dificul-
dades anatômicas ou desequilíbrios entre os 
nutrientes que podem gerar competições no 
momento de absorção. As raízes não andam 
atrás dos nutrientes (quimiotropismo), mas ao 
encontrá-los, concentram seu crescimento no 
local (quimiotactismo).
 Em muitos casos, nos preocupamos em for-
necer Cálcio para a cultura, porém nos esquece-
mos de melhorar o crescimento do sistema ra-
dicular, pois o Cálcio é absorvido somente pelos 
pontos de crescimento do sistema radicular, ou 
seja, raiz que não cresce não absorve Cálcio. 
 Em relação a nutrientes, não teremos su-
cesso no fornecimento de Cálcio se não forne-
cermos Boro, Fósforo e Zinco, nutrientes que 
são responsáveis por estimular o crescimento 
radicular e, portanto, favorecerem a absorção 
de Cálcio.
 Quando as plantas passam por deficiências 
nutricionais, deparamos com perdas reais na 
produtividade, devido principalmente a distúr-
bios metabólicos que geram gastos energéticos 
desnecessários, proporcionando perdas nos 
enchimentos de frutos, florescimentos ou nos 
processos vegetativos.
 Devemos manter as plantas bem nutridas, 
evitando deficiências nutricionais e as técnicas 
agronômicas de hoje nos permitem prever um 
desequilíbrio nutricional antes que este se ins-
tale, gerando perdas na lucratividade.
 No solo, as perdas mais encontradas são as 
precipitações e fixações dos nutrientes que so-
frem influência de manejos. A calagem, como 
exemplo, fornece Cálcio, disponibiliza Fósfo-

Autor: Godofredo César Vitti

ro, mas pode indisponibilizar Zinco, Cobre e 
Manganês, gerando deficiência destes últimos, 
como ilustra a figura acima.
 Até o índice pluviométrico da época do ano 
pode influenciar na disponibilidade de Ferro e 

Manganês, gerando fatos ligados a fisiologia da 
planta cultivada, como é o exemplo: nos meses 
de chuva intensa, a deficiência de Ferro ocorre 
com grande frequência em citros, mas em cul-
turas anuais, como feijão ou soja, no mesmo 

Autor: Godofredo César Vitti
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período a deficiência será de Manganês.
 A análise de solo, para verificar o estoque 
disponível de cada nutriente e tomar as provi-
dências necessárias para elevar sua disponibi-
lidade é a base da nutrição de plantas, mas a 
análise de folha como suporte para identificar 
o quanto dos nutrientes fornecidos estão ao 
alcance das plantas e em que quantidades é a 
principal premissa para buscar o equilíbrio nu-
tricional, promovendo ajustes nas adubações 
e manejo do solo e principalmente como base 
para complementação nutricional foliar, porém 
o sucesso desta depende de diversos fatores.
 Os nutrientes possuem momentos críti-
cos em que devem estar presentes nas planta, 
como é o caso do Cálcio no pegamento das 
flores, o Potássio e o Boro no enchimento de 
frutos ou o Zinco na fase de crescimento ve-
getativo. Ainda na fase vegetativa, quando 

queremos aumentar a eficiência da adubação 
nitrogenada, temos que manter as plantas bem 
nutridas em Manganês e Molibdênio, pois es-
tes são fundamentais para o metabolismo do 

Nitrato. Junto ao fornecimento de Nitrogênio, 
é fundamental o fornecimento de Manganês e 
Molibdênio.
 Para a identificação de qual nutriente está 

em desequilíbrio dentro do manejo da cultura, 
a análise de folhas é essencial para o uso do 
DRIS, que é um sistema que integra os resulta-
dos da diagnose foliar (análise de folha) e gera 

Autor: José Eduardo Creste
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uma recomendação, não se deve confundir 
com fertigrama, pois o DRIS analisa a relação 
entre os nutrientes e não seus valores absolutos 
isoladamente.
 O DRIS utiliza fórmulas complexas para ge-
rar as recomendações de nutrientes.
 Uma vez identificados os nutrientes defi-
cientes na análise foliar, temos que levar em 
consideração a viabilidade da absorção foliar, 
pois esta ferramenta, se bem utilizada, coloca 
o nutriente certo no momento ideal para suprir 
a necessidade da cultura.
 A adubação foliar depende de: matéria 
prima (íon acompanhante), grau de quelação 
(proteção/absorção), pH da calda e solubilidade 
plena dos nutrientes, além de uma boa tecno-
logia para aplicação (vazão, tamanho de gotas, 
condições climáticas, uso de adjuvantes...).
 A dose do nutriente a ser pulverizado de-
pende de cada um dos fatores citados acima. 
Quando utilizamos produtos à base de Clore-
tos, devemos ter em mente que as dosagens 
são muito inferiores em relação a Sulfatos, 
principalmente com relação a Zinco e Manga-
nês. Os Cloretos são absorvidos mais facilmen-
te pelas plantas, portanto podemos trabalhar 
com caldas menos concentradas e melhorar a 

Luiz Bottino
Dr.,Eng°.Agr°. ESAL
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produtos a base de Nitrato de Potássio.
 Quelatos são compostos orgânicos adi-
cionados aos nutrientes catiônicos para evitar 
reações de tanque e que apresentam fortes in-
dicativos de serem transportadores destes nas 
plantas (membranas celulares). Na prática, evi-
tam perdas e melhoram o aproveitamento dos 
nutrientes pelas culturas. O esquema de funcio-
namento segue abaixo, juntamente com a fór-

sorvidos pelas folhas, fatores externos, como 
as chuvas, promoverão perdas. O pH ácido da 
calda de pulverização também interfere  posi-
tivamente na absorção dos nutrientes, propor-
cionando maior velocidade de entrada.
 As técnicas agronômicas, para terem suces-
so, devem ser interdisciplinares, assim interagi-
mos o ser vivo (planta) com o meio ambiente 
que o cerca, proporcionando condições ideais 

velocidade de absorção dos nutrientes, evitan-
do perdas por lavagem (chuvas) e sanando as 
deficiências mais rapidamente.
 Geralmente, nas adubações foliares, as do-
ses de produtos a base de Cloreto de Zinco são 
quatro vezes inferiores a de Sulfato de Zinco e 
produtos a base de Cloreto de Manganês são 
60% das doses dos produtos a base de Sulfato 
de Manganês. Para fornecimento de Potássio 
na frutificação, produtos a base de Cloreto de 
Potássio possuem dose 3 vezes menores que 

mula estrutural de Zinco e Ferro quelatizados.
 O grau de quelação varia com a estabili-
dade do nutriente e o pH em que este vai ser 
aplicado, no geral, um bom grau de quelação 
é aquele que garante a estabilidade e máxima 
absorção de cada um dos nutrientes. É essen-
cial a utilização de quelatos específicos para 
cada nutriente, para que assim a técnica pro-
porcione o efeito positivo esperado.
 Nas aplicações foliares, todos os nutrientes 
têm de estar solúveis, pois se não forem ab-

para sucesso nas atividades agrícolas. O bom 
senso, amadurecimento, conhecimento e per-
sonalidade são a base para recomendações 
competentes.



Abril / Maio / Junho  / 2009 Revista Ciência & Prática 27



Abril / Maio / Junho  / 2009Revista Ciência & Prática28

   

PRÁTICA

Apaixonado pela terra e ligado à tecnologia
Sempre atualizado e com desejo por produzir sempre mais e melhor, Hugo von Gal se

destaca nas atividades agropecuárias que desenvolve.

Natália Salvador Pereira
   com5 comunicação 
natalia@com5.com.br
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RAO advogado e agropecuarista Hugo von 
Gal nasceu em Jaú, SP, em 1947. Pas-
sou a infância morando em fazendas 

do interior de São Paulo e cresceu observando 
as atividades do pai, que era pecuarista e pro-
prietário de um engenho de cana-de-açúcar, 
onde fabricava a conhecida cachaça “Mourão 
Paulista”. Também produzia uma linha de re-
frigerantes.
 Na adolescência, mudou-se para São Paulo, 
para estudar. Trabalhou desde os 14 anos, pas-
sando por diferentes empresas, trabalhando 
inclusive como comissário de bordo, na Varig, 
em 1968.
 Cursou direito, mas tão logo se casou, em 
1971, a paixão pela vida rural falou mais alto. 
Assim, Hugo e a esposa,  Iná Junqueira Mattos 
von Gal, foram morar na Fazenda Santo Antô-
nio do Arrancado, em Mesópolis, SP. “Sempre 
senti que sou um profissional da terra. Sempre 
gostei de fazenda, de produzir e observar como 
tudo se transforma na natureza.”, comenta 
Hugo. 
 Começou uma criação de gado, com cria, 
recria, engorda e também um pouco de produ-
ção de leite, com o que permanece até hoje.  A 
qualidade na produção de leite lhe conferiu o 
certificado Série Ouro pela Embrapa, indicando 
o padrão do leite igual ou melhor do que mui-
tos países de primeiro mundo.
 Em meados de 1979, implantou um po-
mar de citros com 7 mil plantas, das varieda-
des ‘Pêra’ e ‘Valência’. Depois, por incentivo de 
colegas citricultores, completou o plantio com 
mais 20 mil plantas das variedades ‘Hamlin’, 
‘Westin’ e ‘Natal’. O objetivo da produção era 
todo direcionado à indústria, entretanto, as fru-
tas se perderam todas no pomar, pois mesmo 
com contrato firmado, a indústria não fez a 
colheita. A partir de então, Hugo mantém seu 
pomar com a produção destinada ao mercado.
 O investimento em tecnologia foi constan-
te, tendo sempre a preocupação em incremen-
tar os resultados. Notando que sua fazenda é 
localizada em uma região crítica para o “pega-
mento” da fruta pela deficiência pluviométrica 
e alta umidade relativa do ar, Hugo resolveu 
pesquisar pessoalmente o que se fazia em Isra-
el em termos de irrigação, já que ele via seme-
lhanças entre o clima do país e aquele encon-
trado em sua propriedade. “Desde 1980, tenho 
acompanhado o índice pluviométrico de minha 

propriedade. Quando implantei o meu atual 
sistema de irrigação (em doze alqueires), já ti-
nha tido diversas decepções quanto aos siste-
mas existentes, entre eles pivô, auto-propelido, 
gotejamento e microaspersores”, relembra.
 Foi assim que implantou um sistema de ir-
rigação inovador, no qual se irriga o necessário 
em uma pequena área para conferir a umidade 
necessária a toda a área de cultivo, com fácil 
operacionalização e economia de água e ener-
gia. 
 Atualmente, Hugo desenvolve boa diversi-
ficação de culturas, sempre focado em inova-
ções: além da bovinocultura com melhoramen-
to genético e da laranja irrigada, possui cana-
de-açúcar (na maior parte da propriedade) e 
seringueira, da qual também produz mudas 
para o plantio próprio, comercializando o exce-
dente.
 O agropecuarista tem três filhos: uma filha 
formada em Direito, e dois filhos, formados em 
Administração e em Comércio Exterior. “Apesar 
de trabalharem em profissões diferentes da 
agropecuária, todos estão sempre informados 
de todas as atividades realizadas na proprieda-
de” comenta Hugo. 
 Mesmo tendo consciência dos desafios que 
existem na atividade agropecuária devido às 
mudanças de câmbio e políticas econômicas, é 

a desunião entre os produtores que preocupa o 
produtor. “Tenho observado com muita triste-
za a desunião de todos os proprietários rurais. 
O Brasil é um país riquíssimo, de diversidades 
produtivas; quem sabe, nossos filhos ou netos 
saberão como unificar a mais nobre profissão 
do mundo, tendo orgulho de ser um produtor 
rural”, analisa Hugo.
 Para o agropecuarista, o conhecimento 
e o amor à profissão são o segredo para o 
bom desempenho na atividade. Ele costuma 
se definir como advogado por formação, mas 
com conhecimento jurídico para uso pessoal e 
diário. Todos os bens que adquiriu foram com 
o trabalho na terra, pois é essa a profissão que 
realmente ama. “Depois de 38 anos de atividade 
eu posso tentar o sucesso, mas isso depende do 
meu conhecimento, adquirido ao longo de todos 
esses anos, com uma equipe bem capacitada e 
um planejamento feito ao longo desses anos”, 
informa. “Todo produtor rural deveria ter como 
meta estar sempre bem informado e ter a mente 
aberta, saber mudar. Não basta só ter o objetivo 
do lucro. O prazer nessa profissão já é 90% de 
sucesso” finaliza.

Hugo von Gal


