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EDITORIAL/AGENDA

A hora é de refletir

Agenda

A

11 – Visita do GTACC à Estação Experimental da Du Pont, em Paulínia,SP, onde o Grupo
participou de reunião de posicionamento da
linha de produtos destinados à citricultura,
resultando em objetiva pauta de medidas
visando beneficiar o produtor quando da
utilização desses produtos.

09 – “Adensamento e o manejo regenerativo
do solo para a citricultura”, palestra proferida
pelo consultor Marco Valério Ribeiro, no Salão
Paroquial de Liberato Salzano, RS.

Du Pont

01 a 05 – Participação do GTACC na 31ª. Semana da Citricultura do Centro Apta Sylvio Moreira, em Cordeirópolis, SP.

09 – Também em Liberato Salzano, RS, palestra
de Marco Valério Ribeiro no “Curso Prático de
Manejo dos Ácaros da Leprose e Ferrugem”.

Julho
06 – “Reunião da Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Americana, na sede da AEAA,
em Americana, com a presença de Danilo José
Fanelli Luchiari.
06 – “Reunião Administrativa do GTACC”, no
Hotel Sol Inn, em Campinas, SP.
06 – Visita do GTACC à Estação Experimental da Bayer, em Paulínia,SP, onde o Grupo
participou de um roteiro técnico preparado
pelo Centro de Treinamento Bayer CropScience sobre “Manejo e Aspectos Gerais do
Greening”, destinado à técnicos e citricultores com a interessante proposta de promover a visualização e a vivência das medidas
de ação contra a doença por parte dos convidados.

13 e 14 – O
agrônomo Marco Valério Ribeiro
fez uma explanação sobre o manejo do Cancro
Cítrico para cerca
de 25 citricultores paulistas da
Holambra II, em
Paranavaí, PR.

Décio Joaquim

10 – Com a participação do consultor Danilo
José Fanelli Luchiari, “Reunião da Câmara Técnica do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí”.

28 - Reunião do GTACC com a Syngenta, em
Bebedouro, SP.
28 - Reunião do GTACC com a Basf, em Bebedouro, SP.

Arquivo pessoal

28 – Em Monterrey, México, o consultor Décio Joaquim proferiu a palestra “Atualidade,
percalços e rumos da citricultura brasileira”,
durante o 3°. Simpósio Internacional organizado pela Frutech Industrial.

GTACC

Agosto

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

GTACC

Citricultura está diante de grandes
dificuldades financeiras que obrigam
os produtores a refazerem seus planejamentos, índices e indicativos sobre a
viabilidade de seu negócio. A crise mundial
também provocou impacto sobre a queda do
consumo, a diminuição de preços pagos no
campo e com certeza provocará uma grande
mudança no pacote tecnológico utilizado por
pequenos e grandes produtores.
Porém, podemos claramente perceber um
crescimento no mercado interno de frutas in
natura - tornando-se uma alternativa que
ajudará na sobrevivência de pequenos produtores. O aumento do consumo está diretamente ligado à melhoria do poder aquisitivo,
contudo ainda temos mercados a serem conquistados.
A idéia cultural de que a laranja é alimento
que pode ser consumido por todas as classes
sociais, precisa ser difundida, fazendo que se
abram novos mercados para as frutas cítricas.
Outro tema de grande importância é a
questão ambiental que deve ser amplamente
discutido pelos órgãos governamentais, utilizando o máximo de bom senso possível.
Houve momentos na nossa história em que
produtores foram estimulados, até por instituições do governo, a desmatar e ampliar as
fronteiras agrícolas – é preciso que se faça a
correção dos prejuízos ambientais provocados
por esta política, com critérios e bom senso. É
necessário um período de adaptação dos produtores à nova realidade.
Tenho certeza de que o bom senso prevalecerá e encontraremos o melhor caminho
para a sociedade e para os agricultores.
Há pouco tempo a Secretaria da Agricultura promoveu a mudança da legislação de
Cancro Cítrico e a revista Ciência & Prática
alerta o produtor para as mudanças ocorridas.
É preciso que técnicos e produtores se mantenham informados para que se possa cumprir
a legislação vigente com relação à doença.
O GTACC fará em dezembro seu 10°
aniversário, data que comemoraremos com
muita felicidade, pois sabemos a dedicação
de todos participantes para levar adiante os
projetos do Grupo. Além disto, temos que
agradecer a confiança de nossos parceiros,
que possibilitam o crescimento do GTACC perante à citricultura.
“O GTACC deve à Citricultura toda sua satisfação e progresso. A citricultura é que move
os objetivos do GTACC!”

Revista Ciência & Prática

02 – “Reunião da Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Americana, na sede da AEAA,
em Americana, com a presença de Danilo José
Fanelli Luchiari.
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29 - Reunião Administrativa do GTACC, em Bebedouro, SP.

GTACC

GTACC

AGENDA

25 - Reunião do GTACC com a Ihara, em Bebedouro, SP.
26 - Reunião Administrativa do GTACC, em Bebedouro, SP.
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PÁGINA LARANJA

“A citricultura está em constante evolução”
Walkmar Brasil de Souza Pinto

NatÁlia Pereira

Responsável pela Casa de Agricultura
de Bebedouro, da Cati – Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral,
da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo

Dedicado à pesquisa, extensão e difusão de conhecimentos, o agrônomo Walkmar Brasil de Souza Pinto consolidou seu nome na agricultura – sobretudo na citricultura, tornando-se uma personalidade respeitada e admirada
pelo segmento. Extensionista preocupado com a produtividade e com a integridade do agricultor e seu desenvolvimento social, Walkmar é um verdadeiro ícone do setor, com participação em importantes pesquisas, além de ser
um dos pilares para a implantação do Programa Estadual de Financiamento para Renovação de Pomares Citrícolas.
Engenheiro Agrônomo, formado em 1969 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é tido como um dos
maiores incentivadores da atividade nos tempos atuais e afirma: “É preciso investir em campanhas para incentivar o
consumo de suco de laranja dentro do país. Quando houver esse aumento no consumo, não teremos mais crises”.
Ele iniciou a sua carreira em Uberaba, MG, trabalhando na Emater - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais; na Cati, foi responsável pela Casa de Agricultura de Américo de Campos,
na região de Votuporanga e desde 1975 faz parte da Casa de Agricultura de Bebedouro, onde desenvolve trabalhos de extensão agrícola através dos programas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.
Em eleição do Centro Apta Citros Sylvio Moreira, em Cordeirópolis, em 1995 Walkmar Brasil foi agraciado como Agrônomo Destaque da Citricultura, prêmio que reverenciou seu empenho e o envolvimento que mantém com a cultura.
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Fale sobre sua carreira e seu trabalho
como extensionista rural.

reembolso deverá ser realizado em cinco parcelas
anuais, vencendo a primeira aos 36 meses após
o início do financiamento. Há necessidade de
um projeto acompanhado por técnico da Cati.

Walkmar Brasil de Souza Pinto - É gratificante
levar orientação e ensinamentos às pessoas
e verificar tempos depois que elas evoluíram
graças a isso. A extensão rural promove a
melhoria do nível de vida dos agricultores e
de seus familiares. Sempre procurei despertar
o interesse global naqueles que me ouvem.
Atualmente, o trabalho principal está focado
no Programa de Microbacias, mas também
desenvolvemos outros projetos como o Feap Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista) e
o Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar. Projetos, pesquisas,
cursos, são funções de quem objetiva transferir
conhecimento. Possuo mais de 30 trabalhos
técnico-científicos publicados direcionados ao
produtor. Participei do desenvolvimento do
filme “Produtividade dos Citros”, produzido
pela Citrosuco em 1979. Ministrei dezenas
de Cursos de citricultura para estudantes
de agronomia em universidades de todo o
Brasil. Assessorei os projetos de implantação
e expansão das citriculturas dos estados de
Goiás, Pará e do oeste da Bahia. Em 2006,
participei da elaboração da Cartilha da Cultura
dos Citros para Trabalhadores e Citricultores.

2

Sua iniciativa foi fundamental na
implantação do financiamento para
renovação de pomares citrícolas no
Estado. Como surgiu esse processo?

Walkmar Brasil de Souza Pinto - Cerca de 80%
dos pomares citrícolas do estado de São Paulo
pertencem a pequenos produtores, com menos
de 50 hectares. E para a maioria, a realidade era
basicamente a mesma: pomares velhos, com baixa
produtividade e produtores descapitalizados,
sem dinheiro para a renovação. Diante dessa
constatação, em 2004, o presidente do Sindicato
Rural de Bebedouro, José Osvaldo de Junqueira
Franco, me procurou para que elaborássemos
um projeto de renovação de pomares. Então,
em conjunto com os agrônomos Gilberto
Basile e Marco Aurélio Gonzales, elaboramos o
projeto entregue ao José Osvaldo, que o levou
ao então Governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin. Esse projeto teve aprovação imediata.

3

Comente mais
Financiamento.

sobre

essa

Linha

de

Walkmar Brasil de Souza Pinto - Desde o início
de março de 2006, foi apresentada pelo Feap/
Banagro – Banco do Agronegócio Familiar,
uma linha de financiamento para renovação
de pomares de citros dirigida a pequenos
citricultores das principais regiões produtoras do
Estado, com juros de 3% ao ano. Os beneficiários
necessitam ter uma renda bruta anual de até R$
400 mil, da qual pelo menos 80% proveniente da
citricultura. A renovação é para até 10 hectares,
com teto do financiamento de R$ 60 mil. O

8
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Qual impacto o financiamento
gerou na citricultura?

Walkmar Brasil de Souza Pinto - Esse projeto
teve repercussão nas principais cidades da
região, Bebedouro, Barretos, Olímpia, São José
do Rio Preto. Foi uma ajuda muito significante.
De 2006 para cá, praticamente todas as
renovações de pomares pequenos aconteceram
através desse projeto. Consideramos a salvação
para muitos pequenos produtores e para
a citricultura, que é uma cultura que gera
renda para o município onde está implantada.
Quem trabalha com citros sabe que existe
verdadeiramente uma distribuição da renda,
diferente do que ocorre em outras culturas.

5

Como o citricultor pode ter acesso a esse
financiamento?

Walkmar Brasil de Souza Pinto - O interessado
deve procurar a Casa de Agricultura, que irá
elaborar um plano simples para ser encaminhado
à Caixa Econômica. Não é necessário que o
produtor tenha conta neste banco. Em até 60 dias
o financiamento poderá ser aprovado. O recurso
é liberado em três etapas: 60% após a aprovação,
20% no segundo ano e 20% no terceiro. Se uma
das atividades recomendadas não for executada,
o financiamento é cortado. Até agora não
tivemos problema com nenhum produtor. Por
isso são feitas inspeções periódicas; para verificar
como está o andamento do pomar financiado.

6

Na sua opinião, quais medidas devem
ser tomadas para que a citricultura se
mantenha lucrativa?

Walkmar Brasil de Souza Pinto - Temos de
mostrar que a laranja é uma das melhores
frutas do mundo para a saúde. O suco não
deve ser comparado a um refrigerante, mas
a um alimento. Eu faço parte da Comissão
Técnica de Citricultura, além de representar a
Coopercitrus em Brasília. A nossa luta é para
incentivar o consumo do suco de laranja
natural, inserindo-o, por exemplo, na merenda
escolar, em quartéis, presídios, restaurantes
populares. É através do estímulo do consumo
pela população que vamos poder consumir
uma quantidade cada vez maior de laranjas.
Em 1978, o Brasil consumia 108 milhões de caixas
de laranjas. Hoje, o consumo está em torno de
78 milhões de caixas. A população aumentou e
a condição de vida econômica melhorou, mas o
consumo de laranjas foi reduzido porque falta
divulgação. Se for feita essa divulgação e a
demanda aumentar consumiremos anualmente
de 120 a 140 milhões de caixas de laranjas
no mercado interno. É preciso investir em

Julho / Agosto / Setembro / 2009

campanhas para incentivar o consumo de suco
de laranja internamente. Se esse aumento no
consumo acontecer, não teremos mais crises.
O Governo também precisa facilitar a venda
da laranja em ambientes públicos, como
estações rodoviárias, em metrôs, etc. Em
Bebedouro, temos um fornecedor que oferece
a fruta lavada e descascada, facilitando o
consumo. Se tivermos a exposição da fruta
em vários pontos, o consumo aumenta e isso
contribui com a resolução da questão do preço.

7

Como vê o cenário citrícola nos próximos
anos?

Walkmar Brasil de Souza Pinto - Mesmo
com todos os problemas que têm aparecido, a
citricultura não vai acabar. Nas décadas de 30 e
40, a Tristeza dos Citros, deixou viáveis apenas
10% dos pomares citrícolas. Isso foi superado
com novos porta-enxertos tolerantes. No final da
década de 50 surgiu o Cancro Cítrico no Brasil. Em
1978 foi a vez do Declínio dos Citros. No final dos
anos 80 apareceu a CVC.Todos esses problemas
foram contornados. Atualmente, as mudas vão
para o campo isentas das principais pragas e
doenças, possibilitando ao produtor plantar
uma muda sadia. Mais recentemente, em 2004,
surgiu o Greening e com ele não será diferente.
Uma sequência de desafios foram superados.
Tenho certeza que a citricultura brasileira irá
superar quantos mais surgirem. Além disso,
estamos em busca de aumentar a produtividade
cada vez mais. Até o início da década de 90,
os plantios tinham 200 mudas por hectare.
Agora, em média, entre 400 a 600 plantas.
Em Bebedouro, 25% da área citrícola é
irrigada, a maior do estado de São Paulo. E
sabemos que a irrigação praticamente dobra a
produtividade. Todos esses fatores permitem
ao produtor trabalhar uma área menor, com
maiores objetivos de produtividade. Por isso
imagino que iremos enfrentar e suplantar
cada desafio que aparecer. O mundo está em
constante evolução e a citricultura também.

8

Qual mensagem que deixa aos leitores
de Ciência & Prática, particularmente aos
citricultores?

Walkmar Brasil de Souza Pinto - O Brasil é o
maior produtor e o maior exportador mundial
de laranja. Não existe crise que vem para ficar.
Vamos recomeçar devagar, renovar aos poucos,
sempre melhorando o pomar, implantando
tecnologias de controle de pragas e doenças
para manter o pomar em um bom estado e
nunca esquecendo dos tratamentos nutricionais.
Esteja sempre em atividade, procure sempre
seu engenheiro agrônomo, busque estar
informado e ligado à tecnologia mais eficaz.
Nem sempre tecnologia significa custo alto.
Incrementar a produtividade é o caminho e
melhorar o mercado interno é uma ótima saída.
Exigir apoio político também. A citricultura
vai vencer tudo isso. A força é muito grande!
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

A necessidade urgente de um entendimento
Entraves legais e dúvidas constantes, aliados à legislação confusa que leva à falta de informação,
fazem com que os agropecuaristas possam pagar uma conta elevada

U

ma única lei seria capaz de regular com
eficiência todos os aspectos ligados ao
uso da terra em se tratando de um país
com uma extensão territorial de 8,5 milhões
de km²? Biomas diversos, pequenos e grandes
produtores rurais, peculiaridades regionais e
diferentes estágios de desenvolvimento socioeconômicos, encontrados nos 26 estados brasileiros, podem ser abrangidos por um único
texto jurídico?
Essa questão – primordial, atualmente, é
feita pela jornalista Adriana Ferreira em uma
matéria abrangente com o título “Questionar
para melhorar”, publicada pela Revista do Engenheiro Agrônomo, da AEASP – Associação
dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São
Paulo. Ela vê o questionamento como a base
das modificações propostas pela bancada ruralista à Lei 4.771/1965 do CF – Código Florestal.
O projeto de lei descentraliza atribuições,
cria um fundo de compensações, extingue penas de prisão para crimes ambientais, garante
áreas de produção rural já consolidadas e inclui
questões urbanas no texto, com o intuito de
distribuir responsabilidades pela preservação
do meio ambiente, hoje restritas aos agropecuaristas, para empresários de todos os setores da
economia.
Líder da bancada ruralista e principal articuladora do projeto de lei, a senadora Kátia
Abreu, baseia-se no artigo 24 da constituição
federal, que atribui à União a definição das linhas gerais no que tange a legislação ambiental
e delega aos estados e municípios a responsabilidade pela elaboração e fiscalização das normas específicas, que levam em conta as peculiaridades de cada região. “Devemos respeitar o
pacto federativo e passar estas atribuições aos
governantes, às assembléias legislativas, ouvindo os órgãos de pesquisa dos estados, para que
a ciência paute as discussões”, argumenta a senadora.
Longe de um consenso, a lei federal que
tenta abarcar todas as questões relativas ao uso
do solo brasileiro sofreu inúmeras emendas ao
longo de seus 44 anos de existência, o que certamente contribuiu para torná-la cada vez mais
controversa.
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São muitos os pontos da CF que a torna
cheia de dilemas. Esses pontos fazem com
que milhares de agropecuaristas, país afora,
tenham uma visão fantasmagórica dessa lei,
especialmente depois da aprovação do Decreto
6.514, de 22 de julho de 2008, que regulamenta a lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998)
e trata da obrigatoriedade da averbação da
RL - Reserva Legal (art.55). Após o dia 11 de
dezembro de 2009, data da entrada em vigor
deste decreto, quem não averbar a RL estará
cometendo uma infração ambiental e pagará
multa de R$ 500 a 100 mil. A criminalização
dos produtores, claro, foi recebida com indignação pelo setor.
Embora a obrigatoriedade da averbação
da RL exista desde 1965, quando a Lei 4.771
entrou em vigor, a maior parte dos produtores
não cumpriu a norma e aí entra outro ponto
nevrálgico, a distância entre a determinação legal e a real possibilidade de cumprimento.
Posição comum entre os especialistas é a de
que o agropecuarista deve ser remunerado pela
preservação e pelos serviços ambientais.
Os principais pontos a serem revistos na legislação ambiental, são: separação do ambiente urbano do rural, pois o tipo de intervenção
sobre as áreas naturais são bastante distintas
nos dois casos. É necessário adequar os parâmetros técnicos que regem o uso do solo rural
e urbano para privilegiar o uso sustentado e minimizar impactos negativos. Nesse sentido, os
zoneamentos agroecológicos e urbanos podem
vir a ser um importante parâmetro para balizar
o esforço que pode ser feito sobre os recursos
naturais, exercendo-o de acordo com a capacidade de suporte do ambiente.
Os especialistas criticam a judicialização
do processo de licenciamento ambiental e
defendem um debate pautado por análises
técno-científicas. Nesse contexto, a engenharia agronômica deve mobilizar-se para propor
parâmetros de uso e proteção que atendam
aos interesses nacionais e não apenas aos produtores rurais ou de áreas para expansão urbana. Quanto ao recrudescimento do debate
entre ambientalistas e ruralistas acredita-se
em um consenso, uma vez que revogar o có-
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digo ambiental não vai dar certo: haverá uma
repercussão internacional muito grande, além
de questionamento judicial e, claro, problemas
ambientais.
O estado de São Paulo vive uma situação
curiosa, embora tenha esgotado suas fronteiras
agrícolas em 1970, seus produtores precisam
responder às regulamentações da Legislação
Ambiental ocorridas depois deste período. Se a
legislação de 2001 fosse cumprida, o Estado teria de transformar em mata nativa 3,7 milhões
de hectares de forma compulsória. Segundo
José Sidnei Gonçalves, engenheiro agrônomo
e pesquisador do IEA – Instituto de Economia
Agrícola, “se tirarmos o Vale do Ribeira e o Vale
do Paraíba, sobra o Planalto onde está a grande
agricultura paulista, e de acordo com a norma
de 2001, é preciso reconverter 3,7 milhões de
hectares no Planalto para proteção ambiental,
o que torna a lei inexequível”, afirma.
O erro na legislação de 2001, na opinião
do pesquisador do IEA, “foi criar a Unidade de
Conservação, que é pública, e assim chega-se
à desapropriação indireta”. “Para se ter uma
idéia, se todas as reinvidicações do MST no estado de São Paulo fossem atendidas seria preciso dispor de 1,2 milhões de hectares, ou seja, o
que a lei exige corresponde a três vezes a quantidade requerida pelo Movimento”, compara.
José Sidnei elaborou proposta de projeto de
lei ao deputado Duarte Nogueira, que está em
estudo e deve ser apresentado ao Congresso
Nacional. A tese defende que para o estado de
São Paulo o produtor seja submetido ao texto
original da LA - Legislação Ambiental, de 1965,
e somente responda às normas lá contidas,
sendo desobrigado a atender as modificações
posteriores a esse período.
O consultor ambiental Paulo de Mello
Schwenck Júnior comenta que se forem levados em conta os termos frios das normas legais, “hoje não se poderia pisar na beira de
um lago ou riacho, pois a área é considerada
de preservação permanente, sendo o infrator
tratado como criminoso, o que não pode ser
admitido como correto”. E continua: “quando
uma restrição é técnica, os objetivos da mesma
devem ser explicitados e justificados com base
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declividade acentuada, sem falar em uso inadequado das águas para irrigação e falta de
tratamento e/ou disposição adequada de resíduos (pocilgas, unidades de beneficiamento)”,
salienta o especialista.
A coordenadora de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, Helena Carrascosa von Glehn,
faz ressalvas às propostas de alteração da Lei
4.771/1965. “Não concordo com as mudanças propostas, tal como elas estão colocadas.
O Código Florestal tem problemas, precisa de
uma modernização, de eliminar contradições,
às vezes ele é meio esquizofrênico, mas não é
obsoleto, nem inútil para a proteção do meio
ambiente. Ele tem de ser melhorado e não piorado”.
Por outro lado ela admite que “do jeito
que está redigida a lei, é mesmo difícil de ser
aplicada”. Helena, que se formou pela Esalq –
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz,
da Usp, em 1980, conta que no período da
sua graduação nunca foi mencionado o Código Ambiental em sala de aula, e a essa altura
o CF já tinha 15 anos. “Nesse período, muitos
de meus colegas que foram para assistência

técnica deixaram de orientar os produtores. Se
nem a Esalq em meados da década de 1980
orientou os graduandos a respeito desta questão, como podemos supor que os produtores
teriam essa informação?”.
Na opinião da coordenadora da Secretaria do Meio Ambiente, a pergunta a ser feita
é “como fazer a adequação das áreas que hoje
estão em produtividade?”. “Ninguém quer ter
uma fazenda degradada. Precisamos buscar
um equilíbrio e o equilíbrio está exatamente na
valorização da função ambiental dessas áreas”,
sintetiza. Helena, no entanto, concorda com a
bancada ruralista sobre os dispositivos gerais
da Lei serem feitas por biomas.

GTACC

no conhecimento acumulado, de preferência
publicado. Se este conhecimento ainda não
está consolidado, a norma deve estabelecer
um parâmetro seguro até que o conhecimento
preencha esta lacuna e proponha parâmetros
melhores”.
O pesquisador do IEA defende um novo
pacto federativo que defina de forma objetiva
as competências e a capacidade das unidades
da federação de atuar na questão ambiental.
“Acho fundamental recompor as matas nativas
e ciliares e todas as áreas de proteção para o sul
e sudeste. Considero que o engenheiro agrônomo tem de ser o intérprete e o equilíbrio nessa
discussão, não devendo estar nem do lado do
ruralista e nem do lado do ambientalista; deve
ser o engenheiro da produção sustentável com
cumprimento de normas factíveis”.
Schwenck diz concordar em parte com as
alterações propostas pela bancada ruralista.
“Quero crer que as mudanças não podem ser
feitas apenas sob a ótica do setor ruralista.
Lembro que parte dos conflitos existentes foram gerados porque a agricultura avançou sobre áreas sensíveis do ponto de vista ambiental,
como as beiras de córregos e rios, áreas com

Décio Joaquim
Consultor Campo/GTACC

deciojoaquim@uol.com.br

Baseado na matéria “Questionar para melhorar”, de Adriana Ferreira
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Meio ambiente:
uma responsabilidade de todos
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que assegurar e fortalecer a sustentabilidade
para o setor agrícola. Apesar desses fatos,
o que estamos vendo é um descaso muito
grande com o setor agrícola e com o produtor rural na atualidade; nossa única política
agrícola é a de financiamentos e refinanciamentos agrícolas, para que o produtor sem
suporte nenhum tente por suas próprias
pernas manter sua propriedade ativa, mas o
nível de endividamento vem subindo muito.
Outro dia numa palestra em um seminário,
um produtor disse que a cultura de grãos no
Brasil já deve quase R$ 5.000/ha em média,
(uma conta simples que é pegar todas as
dívidas agrícolas e dividir pela área ocupada com essas culturas). E isso é muito preocupante, pois acredito que essas valores já
chegam próximos a faixa de 30 % a 50 % do
valor da terra agriculturada.
Com esse cenário que discutimos um
pouco acima, soma-se um novo ônus, que é
o importante e louvável trabalho de recuperação das áreas de reservas legais e áreas de
preservação permanentes conhecidas como
APPs, que estamos começando a fazer. Esse
trabalho é muito importante e deve trazer
bons resultados num prazo mais longo.
O problema maior é que o ambiente é
uma responsabilidade de todos os habitantes desse planeta, mas essa conta atualmente tem sido paga apenas por uma pequena
parte da sociedade mundial, que novamente
representa o agricultor, uma vez que em algumas regiões 20% da propriedade agrícola
deve ser área de reserva legal, e nessas áreas
não podem ser incluídas áreas de APPs ou de
altas declividades.
Mesmo acreditando que vai melhorar
muito o ambiente, estamos também falando
para apenas uma parcela da população, que
ela deve abrir mão de áreas que estavam sendo aproveitadas e gerando renda, para que
façamos o reflorestamento necessário, além
de obrigá-la a arcar com todos os custos inerentes, que são: cercar as áreas escolhidas
para o reflorestamento, para que nenhum
animal ou pessoal use essa área para outros
fins, além dos custos de mudas de árvores
e espécies nativas, e dos gastos para cuidar
dessas áreas nos primeiros anos, como a carpa e limpeza das mudas plantadas. A conta

Julho / Agosto / Setembro / 2009

será paga por esses já combalidos produtores agrícolas.
Faço então algumas perguntas: Por que
pessoas que moram nas grandes cidades
ou centros também não devem ter 20 %
de suas áreas em reservas legais e ajudar na
preservação do meio ambiente?; Por que
somente o agricultor deve pagar o preço
da preservação do meio ambiente?; Por que
as grandes indústrias e demais poluidores
não têm de pagar mais pela preservação
do meio ambiente?; Por que não temos um
fundo para incentivar ou mesmo financiar
recuperações das áreas de reservas legais e
APPs?; Por que não começamos esse trabalho de preservação por áreas já degradadas
e sem potencial uso para agricultura?; Por
que não intensificamos controles e impedimos desmatamentos nas áreas com matas
ainda virgens?; Por que a mata atlântica nas
faixas litorâneas está sendo desmatada tão
intensamente, enquanto apenas agricultores vão ter de replantar suas áreas?; Por que
em investimentos imobiliários próximos às
cidades não ficamos mais exigentes no que
tange a preservação do meio ambiente?;
Enfim, são muitas ideias e perguntas que
precisam ser mais debatidas e discutidas.
Mas a certeza é apenas uma: não devemos
colocar a responsabilidade do nosso meio
ambiente apenas nas mãos de uma parte da
sociedade.
Termino com uma frase do professor
Friedrich Berschauer, presidente do conselho de uma grande empresa do setor agrícola, que diz: “Há uma necessidade urgente
não só de tornarmos a produção agrícola
mais eficiente, mas também de fazê-la de
maneira sustentável”. Acredito que isso
deva ser uma busca incessante de todos,
não só do setor agrícola, que também deve
dar sua importante contribuição para a preservação do meio ambiente, mas de toda a
população desse planeta.
GTACC

É com muito orgulho e prazer que inauguro aqui na revista Ciência & Prática uma
sessão há muito sonhada por todos: uma
coluna nos mesmos moldes das grandes
publicações e revistas; um espaço onde o
articulista, jornalista ou profissional de uma
área específica emite sua opinião e sugestão, sem necessariamente ser essa uma posição do Grupo ou da revista.
A coluna que estou começando aqui
destina-se à opiniões que expressam as
ideias do escritor, que traz sugestões que
devem ser refletidas e digeridas, servindo
para formar uma nova opinião ou ideia sobre assuntos pertinentes para o momento
atual.
Começo então escrevendo sobre o que
penso sobre as novas leis ambientais e como
elas estão sendo colocadas em prática. Gostaria inicialmente de ressaltar que me preocupo muito com o meio ambiente e que,
como todos, também fico preocupado com
o ritmo desordenado e sem equilíbrio com
que a humanidade vem crescendo - sem
preocupações com o futuro do nosso planeta e com isso o futuro da humanidade.
Segundo os dados da FAO, a população mundial, que era de pouco mais de 2,8
bilhões de habitantes em 1.950, atingiu 6
bilhões de pessoas no ano 2.000 e deverá
ultrapassar os 9 bilhões em 2.050. Isso significa que a quantidade de terras agriculturáveis para alimentar cada habitante, que era
de 5.100 m² em 1.950 - ou pouco mais do
que meio hectare - deverá cair para menos de
2.000 m²/habitante em 2.050, ou seja, um
quinto de hectare por habitante.
Além desse desafio, existem os problemas climáticos, com eventos extremos registrados com frequências crescentes, devido
aos constantes desgastes do meio ambiente,
como por exemplo, o “El Ninho”, provocando mudanças nos regimes de chuvas de várias regiões e causando enormes perdas de
produtividades - que afetam muito mais os
produtores agrícolas que perdem de 30 até
70 % de suas colheitas.
Para assegurar a alimentação da crescente população mundial nas próximas
décadas, vamos ter que melhorar muito
nossos processos produtivos agrícolas e ter

Eng°. Agr°.
Ramiro de Souza Lima Neto
Consultor - GTACC
ramiro@farmatac.com.br
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Benefícios do consumo de suco de laranja
Todo o poder da laranja faz dela a mais valiosa das frutas. Rico em nutrientes e vitaminas, o suco de
laranja é aliado na prevenção e controle de doenças e deve ser consumido o ano todo.

A

tualmente a população mundial vem tentando levar uma vida mais saudável, seja
através de exercícios físicos regulares ou com
uma alimentação nutritiva e balanceada.
Nós, brasileiros, principalmente os paulistas, que vivem nas regiões produtoras de citros,
temos grande facilidade em comprar frutos e
sucos cítricos. Porém, consumimos muito pouco em relação aos países com maior demanda.
Deixamos de nos beneficiar com um dos mais
ricos alimentos.
Neste artigo, vejam quantos benefícios o
consumo diário de suco de laranja pode trazer.
Doenças cardíacas

Décio Joaquim

Nos últimos 25 anos foi demonstrado por
meio de estudos clínicos e observacionais que o
aumento do colesterol sérico é o principal fator
de risco para a DAC - doença cardíaca coronariana. A oxidação de LDL - lipoproteínas de
baixa densidade, no sangue está associada com
a obstrução dos vasos sanguíneos e desenvolvimento da arteriosclerose.
Tem sido sugerido que o consumo diário de
frutas e hortaliças que forneçam quantidades
adequadas de compostos antioxidantes reduza
a oxidação das LDL e diminua obstrução dos
vasos. Um dos maiores grupos de fitonutrientes
que apresentam efeitos benéficos à saúde são

os flavonóides. Sabe-se que o suco de laranja
possui quantidades apreciáveis destes compostos, como os flavonóides cítricos (hesperidina e naringinina),
além da vitamina C, que apresentam ação antioxidante, vasoprotetora e hipocolesterolêmica.
Pesquisas recentes com animais
e dados clínicos têm mostrado que
os sucos cítricos, como os sucos de
laranja e de pomelo, podem atuar positivamente na prevenção da DAC. Isto se
deve ao conteúdo de flavonóides cítricos que
são apontados como redutores da hipercolesterolemia, da hipertensão e da obesidade.
Os indivíduos que consumiam o suco de
laranja apresentaram tendência à redução das
concentrações de LDL, provavelmente devido
ao maior consumo de acido fólico e vitamina
B12.
Os indivíduos do grupo que consumiam
suco de laranja apresentaram concentrações de
LDL 13% a 15% menores em relação aos indivíduos que não consumiam suco.
Em estudo realizado com mulheres que
consumiam 230 ml de suco de laranja ou 70
mg de vitamina C, por dia, foi observado redução na oxidação dos lípides sanguíneos. Este resultado positivo foi atribuído à vitamina C e aos
flavonóides do suco de laranja, que associados
produzem uma sinergia que reduz significativamente a oxidação dos lípides séricos. Outro
estudo mostrou que o consumo de 500 ml de
suco de laranja por dia aumentou a concentração de vitamina C e reduziu a concentração de
uma substância vasoconstritora encontrada em
indivíduos fumantes.
Hipertensão

Segundo a OMS, todo o indivíduo deve ingerir de
400 g a 800 g de frutas, verduras e legumes por dia
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A hipertensão é definida como a elevação
da PA - pressão arterial, (PAS - sistólica e PAD
– diastólica, acima de 140 e 90 mmHg, respectivamente). A instalação crônica da hipertensão
ocorre em virtude de uma combinação de múltiplos fatores predisponentes como hereditariedade, idade, raça, sexo, aumento de peso corporal, modificações metabólicas, dieta, entre
outros.
Os rins têm papel fundamental na regulação da pressão arterial. Tem sido sugerido que
esse mecanismo pode ser alterado em decorrência da obesidade visceral, que provoca a
compressão mecânica dos rins.
Os benefícios do suco de laranja sobre a
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PA são atribuídos principalmente à vitamina
C e aos flavonóides cítricos (hesperidina), que
apresentam ação antioxidante e vasoprotetora,
respectivamente. A vitamina C atua removendo
e interrompendo as reações dos radicais livres,
enquanto a hesperidina atua no aumento da
diurese. A ingestão regular de suco de laranja
pode atuar positivamente para reduzir os fatores de risco para hipertensão. Programas para a
redução da hipertensão incluem mudanças no
estilo de vida, com inclusão de atividade física,
redução da obesidade, controle da ingestão
dietética e uso de medicamentos.
Em um estudo foi observado que os homens que consumiam suco de laranja regularmente apresentavam menor porcentagem de
sobrepeso e obesidade (25%) do que aqueles
que não consumiam (37%).
Foi observado que o IMC - índice de massa
corpórea, dos indivíduos de 35 a 41 anos que
consumiam suco de laranja foi significativamente menor do que o IMC dos indivíduos da
mesma faixa etária que não consumiam suco
de laranja.

Esses resultados reforçam estudos anteriores que mostraram que o suco não contribui
para o excesso de peso, contrariando suposições infundadas de que o suco de laranja deve
ser evitado para manutenção ou perda de peso
corporal.
Embora o suco de laranja contenha 22 g
de açúcares em 240 ml (sacarose, frutose e
glicose, 2:1:1), ele é também considerado um
alimento de baixa densidade energética, isto é,
fornece uma baixa quantidade de energia por
grama, ou 110 kcal/copo de suco (240 mL),
quando comparado a alimentos com alta densidade calórica como os alimentos gordurosos
e sobremesas.

sxc.hu
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Cálculos renais
Um copo de suco de laranja ingerido diariamente pode prevenir a recorrência de cálculos
renais, relatam pesquisadores da UT Southwestern Medical Center. Este estudo foi publicado
no Clinical Journal of the American Society of
Nephrology.
O manejo da recorrência de cálculos renais
exige mudanças na dieta e no estilo de vida
assim como tratamento farmacológico como
o uso de Citrato de Potássio, o qual reduz a
formação de pedras em pacientes com história
pregressa de pedras nos rins. Mas, alguns pacientes não podem tolerar os efeitos colaterais

O suco de laranja não contribui para o excesso de peso, contrariando suposições infundadas

gastrointestinais do Citrato de Potássio. Nestes
casos, está recomendado incluir na dieta alimentos fonte de Citrato, como o suco de laranja, por ser considerado auxiliar ao tratamento
farmacológico.
Todos os sucos cítricos contêm Citrato. Os
pesquisadores compararam o suco de laranja
e a limonada e acharam que os componentes
que acompanham o Citrato podem alterar a

efetividade do suco em diminuir o risco de desenvolver novos cálculos renais.
Treze voluntários, alguns com história de
cálculos outros não, participaram do estudo de
3 fases, cada uma durou uma semana com intervalo de 3 semanas entre elas. Em cada fase
os 13 voluntários tomaram cerca de 350 ml de
suco de laranja, limonada ou água três vezes ao
dia. Eles também mantiveram uma dieta pobre
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Bagaço de laranja e seu poder funcional
Ajuda a dissolver até feijoada. Da laranja se aproveita tudo, até o bagaço. Nele
está a pectina, que diminui a assimilação de gorduras, combate doenças e
tem zero de caloria.
A parte branca entre os gomos de uma
laranja pode ser até mais preciosa que
o suco. É lá que está a pectina, uma
fibra solúvel que, no intestino, vira uma
espécie de gel que emagrece e faz bem
para a saúde. É que quando o tal gel se
forma é capaz de diminuir a assimilação de açúcares e gorduras e também
de impedir a reabsorção do colesterol.
Mais: além de ajudar a combater a taxa
de LDL (colesterol ruim), a pectina é benéfica até para quem tem diabete, já
que controla a taxa de glicose no sangue. Por isso, cada vez que comemos o
bagaço da laranja estamos aproveitando o que há de melhor na fruta.
A pectina possui alto teor de vitaminas A, complexo B, C, Ferro; tem ação
cicatrizante; diminui o nível de colesterol; previne gripes e resfriados; desintoxica o organismo; ajuda a combater a prisão de ventre; pode reduzir
o risco de câncer, diabete e acidentes
vasculares.

Essa substância poderosa também é encontrada em outra frutas, como maçã,
banana, beterraba, cenoura, repolho,
nozes, ervilha e quiabo.
Mas é na laranja que ela está presente
em maior quantidade. Cada unidade
tem cerca de 2 gramas de pectina. Mas
é preciso salientar que quem faz dieta
de emagrecimento não deve exagerar
no consumo de laranja. Lembre-se que
o organismo necessita de 3 a 5 porções diárias de frutas.
Todo o poder da laranja faz dela a mais
valiosa das frutas; a laranja deve ser
consumida o ano todo. Rica em vitamina C e sais minerais, tem ainda uma
quantidade enorme de fitoquímicos,
substâncias naturalmente produzidas
pelo organismo que previnem doenças crônicas, como a osteoporose e o
câncer.
Ela também é responsável por ações
antiinflamatórias e antioxidantes, que
evitam o envelhecimento precoce dos
tecidos.
Especialistas acreditam que a laranja
diminui a tensão pré-menstrual, o estresse e ajuda a reduzir o risco de diabete e alguns tipos de câncer, como o
de cólon, e aneurismas, graças a um de
seus componentes, o glutarato. E mais:
pesquisadores da Universidade de Western Ontario, no Canadá, acabaram de
provar que o consumo diário de 3 copos de suco de laranja ajuda a combater o coleterol.

Os benefícios de frutas
cítricas para a saúde
Segundo a recomendação da OMS - Organização Mundial de Saúde, de 2001,
todo o indivíduo deve ingerir de 400 gramas a 800 gramas de frutas, verduras e legumes por dia.
Apesar de parecer uma recomendação
impossível, pode ter certeza que é viável:
basta incluir uma fruta no café da manhã,
uma salada ou verdura cozida no almoço e
jantar, uma fruta na sobremesa e/ou uma
fruta no lanche da tarde.
No Brasil, a pesquisadora Thais Borges
César, da Unesp - Faculdade de Ciência Farmacêuticas de Araraquara, tem obtido resultados positivos entre a ingestão de suco
de laranja e a melhora no perfil lipídico de
homens e mulheres adultas.
A inclusão na dieta de suco de laranja
pode ser uma boa medida para auxiliar na
redução do risco ou mesmo no tratamento, entretanto, esta medida não dispensa
de forma alguma o tratamento e acompanhamento médico, bem como uma dieta
equilibrada.
A questão é que você deve incluir esse
grupo de alimento em seu cardápio.
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A fibra, aliás, é um verdadeiro ‘detergente’ para o organismo, já que promove uma eficiente varredura retirando
metais e toxinas (provenientes tanto
de frutas e verduras com agrotóxicos
como de poluentes) indesejáveis no
corpo. O bagaço ainda ajuda na digestão dos alimentos gordurosos, favorecendo o trabalho dos intestinos grosso
e delgado. Então, será por isso que a
laranja sempre acompanha feijoadas e
churrascos? Exatamente. A pectina é
ótima para dietas.

Por ser rica em fibras, promove uma
melhor mastigação e, com isso, proporciona maior saciedade.

em Cálcio e Oxalato. Amostras de sangue e urina foram colhidas durante cada fase. Os níveis
de Citrato na urina foram maiores na fase de
ingestão do suco de laranja, assim como foi reduzida a cristalização de Ácido Úrico e Oxalato
de Cálcio nesta fase.

Eng. Agr. Danilo Franco
Consultor GTACC/Farm
danilofranco@gtacc.com.br
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FITOSSANIDADE

Gomose em viveiros no estado de São Paulo
Uma série de medidas profiláticas asseguram a produção de mudas sadias de citros no estado de São Paulo,
mas a sua não-adoção torna possível a ocorrência de doenças, como a Gomose

A

Gomose de Phytophthora spp. é uma
importante doença da cultura dos citros,
por ocorrer em qualquer fase da produção citrícola, causando morte de plantas ou
reduzindo a produção. Para as condições do
estado de São Paulo, verificou-se, em anos passados, alta incidência da doença em pomares
já implantados, principalmente devido ao uso
de mudas provenientes de viveiros infestados,
uma vez que até o ano de 2003, as mudas
eram produzidas em sistema a céu aberto, tendo como substrato o próprio solo e ficando,
portanto, sujeitas à ocorrência e infecção por
este patógeno.
Com o surgimento da CVC na década de
80, trazendo sérios prejuízos para a citricultura paulista, e com a observação de que tanto
CVC como outras pragas e doenças, incluindo a
Gomose, estavam sendo disseminadas através
de mudas contaminadas em viveiros, verificouse a necessidade de estabelecer medidas de
controle de disseminação de problemas fitossanitários, através de programa de produção e

certificação de mudas cítricas.
Por esta razão, em 1994, a Secretaria de
Agricultura do Estado adotou medidas que
resultaram no “Programa de Certificação de
Mudas Cítricas do Estado de São Paulo”. Foi
determinado o uso de ambiente fechado ou telado, onde as mudas devem ser produzidas em
recipientes, com substrato e água desinfetados
e materiais vegetativos indexados para viroses
e para CVC. De acordo com este programa, a
partir de 1 de janeiro de 2003, tornaram-se
proibidos o comércio e o transporte de portaenxertos e mudas cítricas produzidos em viveiros sem a proteção contra insetos em todo o
estado de São Paulo. Atualmente, existem 511
viveiros telados em operação no Estado, com
produção estimada em torno de 16,8 milhões
de mudas, segundo dados do FUNDECITRUS,
de julho de 2009.
A produção de mudas cítricas em ambiente
protegido significou o início de uma nova citricultura, mais eficiente e produtiva, uma vez
que mudas com sanidade comprovada têm via-

bilizado a produção de cítricos em geral, principalmente em regiões severamente submetidas
a doenças limitantes, como a CVC, a Gomose e,
mais recentemente, o Greening.
A produção de mudas cítricas em substrato
e em recipientes apresenta uma série de vantagens, tais como: melhor seleção de portaenxertos, maior controle sobre patógenos e,
consequentemente, melhor sanidade, menor
tempo para obtenção de mudas, maior volume
de radicelas e, portanto, melhor pegamento no
plantio com menor número de regas no pósplantio, melhor controle nutricional e maior
quantidade de mudas produzidas por área.
Referências sobre o uso de substratos em
agricultura podem ser encontradas na literatura desde o início do século XVI. Substratos são
largamente utilizados para culturas em crescimento sem uso de solo, termo este que se refere a qualquer cultivo de plantas baseado em
qualquer meio de crescimento que não o solo,
em recipientes ou conteineres fabricados com
qualquer material, tamanho ou formato.
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Apesar dos substratos atualmente utilizados na produção das mudas constituirem-se em excelente ferramenta
para a obtenção de plantas livres de Gomose, ainda é possível verificar sintomas da doença no campo
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ria do Estado de São Paulo).
Visando verificar o nível de ocorrência de
Phytophthora spp. na rizosfera de mudas e
porta-enxertos, foi realizado, pelo engenheiro
agrônomo Roberto Aparecido Salva, em sua
dissertação de Mestrado, levantamento da incidência do referido patógeno em viveiros abertos e em viveiros telados no ano de 2000, e
exclusivamente em viveiros telados nos anos de
2001, 2002 e 2003.
Para o caso do número de viveiros onde
se constatou a presença do patógeno, no ano
de 2000, a incidência foi de 54,7% em viveiros
telados e de 43,8% em viveiros abertos. Nos

Eduardo Feichtenberger

O termo substrato aplica-se em horticultura
a todo material sólido, distinto do solo, natural, residual, mineral ou orgânico que colocado
em um recipiente, em forma pura ou mistura,
permite a fixação do sistema radicular, desempenhando, portanto, papel de suporte para a
planta.
O substrato tem como principal função sustentar a planta, fornecer nutrientes e permitir a
troca gasosa no sistema radicular. É composto
de uma parte sólida (partículas minerais e orgânicas) e uma gasosa formada por poros, que
podem ser ocupadas pela água e/ou pelo ar. O
substrato fornece uma influência significativa
na arquitetura do sistema radicular e no estado nutricional das plantas. As características do
meio utilizado para a produção de mudas exercem grande influência na qualidade da planta
produzida.
Os substratos devem ser isentos de fitopatógenos e de sementes de plantas daninhas,
com ótimas propriedades físicas e de teores
adequados de nutrientes. Esses substratos facilitam, inclusive, a retirada de mudas em ponto
de transplante. São geralmente constituídos de
materiais orgânicos (casca de Pinus, casca de
arroz, turfa, etc.), vermiculita expandida, fertilizantes e aditivos.
O uso de solo mineral como componente
de substrato não é particularmente recomendado, por razões diversas que incluem peso elevado, distribuição não uniforme do tamanho
das partículas e, portanto, tamanho de poros
reduzidos, baixa drenagem, propriedades químicas variáveis, disseminação de insetos, doenças e sementes de ervas daninhas. O substrato
usado para a produção de mudas cítricas não
pode conter terra de qualquer origem, segundo
o artigo 5º da Portaria CDA-5 de 3 de fevereiro
de 2005 (Coordenadoria de Defesa Agropecuá-

anos seguintes, 2001, 2002 e 2003, os níveis
de incidência foram de 46,3%, 43,5% e 25,5%,
respectivamente. Já no caso de quantidade de
mudas com incidência de Phytophthora spp.
no ano de 2000 a incidência foi de 26,2% em
viveiros telados e de 23,6 em viveiros a céu
aberto. Nos anos subseqüentes, 2001, 2002 e
2003, os níveis de incidência em viveiros telados foram de 14,6%, 8,9% e 5,0%, respectivamente.
De acordo com os dados obtidos no ano de
2000, verifica-se que o nível de incidência de
Phytophthora spp. foi mais elevado em viveiros telados do que nos viveiros abertos. Tal fato
deve-se provavelmente a várias causas como,
por exemplo:
a) Descarga, deposição ou armazenamento
do substrato em lugar inadequado, em áreas
localizadas internamente no viveiro;
b) Em 2000, pelo fato da legislação permitir
que as mudas, em viveiros telados, poderiam
permanecer em contato com uma camada de
pedra britada de 5 cm de espessura, acima do
solo, as raízes de um grande número de plantas desenvolveu mais profundamente, ultrapassando tal camada e, desta forma, mesmo sob
condições de um nível de inóculo inicial baixo,
dado ao micro clima favorável havia a possibilidade de um elevado nível de contaminação;
c) Em viveiros abertos, na maioria das vezes,
não se usava irrigação, o que, possivelmente,
proporcionava melhores condições de drenagem e, dessa forma, refletira negativamente
nas condições de multiplicação e disseminação
do patógeno;
d) Sob condições de céu aberto, praticamente é nula a possibilidade da existência de um
vácuo biológico, havendo, pois, a possibilidade
de antagonismo entre a flora microbiana existente e Phytophthora spp.
Já em 2003, dos 450 viveiros telados existentes, 94 foram analisados, tendo sido cons-

A Gomose de Phytophthora spp. é uma importante doença da cultura dos citros, por ocorrer em
qualquer fase da produção citrícola, causando morte de plantas ou reduzindo a produção.
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cesso de produção seja controlado e ausência
de tratamento de sementes e/ou limitação da
eficiência do tratamento químico associado ao
tratamento térmico, empregados no controle
do patógeno.
Os resultados do referido estudo permitem
concluir que a adoção do programa de produção de mudas certificadas de citros em ambiente protegido, com uso de substratos inertes,
proporcionou a revitalização da citricultura,
eliminando um sistema de produção perverso
e obsoleto, no qual as mudas, na maioria das
vezes, já vinham contaminadas do viveiro, inviabilizando os investimentos feitos na implantação de um novo pomar. Observa-se que o
percentual de viveiros contaminados em 2003,
de 25,5% era ainda bastante expressivo, não
obstante a adoção das várias medidas de exclusão do patógeno. Porém, é muito claro que tal
índice pode existir e ser presente em viveiros,
se houver a não aplicação ou a aplicação parcial das práticas de manejo preconizadas para
garantir a sanidade das mudas produzidas em
ambiente protegido.
O produto que substituiu o solo no novo
programa de produção de mudas e portaenxertos de citros no estado de São Paulo, o
substrato, caracteriza-se como uma boa alternativa de higienização e sanidade. Embora
não se tenha conhecimento da contaminação
deste produto na usina de processamento, não
se pode descartar a possibilidade de que venha
a ser contaminado se for armazenado e ma-

nuseado de forma inadequada. Os substratos
atualmente utilizados na produção das mudas
cítricas constituem-se em excelente ferramenta
para a obtenção de plantas livres do patógeno
causador da Gomose.

BIBLIOGRAFIA DE APOIO
SALVA, R. A.; GOES, A.; BARBOSA, J.
C.; FEICHTENBERGER, E. - Distribuição
de Phytophthora spp. em viveiro de mudas
cítricas no Estado de São Paulo – Dissertação de Mestrado – Unesp/Jaboticabal –
Junho/2004;
STAMATO, R. P.; ARRUDA, F. B. – Condições meteorológicas e consumo de água
por mudas cítricas em ambiente protegido
– Dissertação de Mestrado – IAC/Campinas
– Abril/2007.
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tatada a presença do patógeno em 24 deles,
um índice de 25,5%. Dentre as 605 amostras,
595 continham como substrato a casca de Pinus. Nestas amostras a presença do patógeno
foi verificada em 32 delas, um índice de contaminação de 5,3%. Nas demais 10 amostras,
o substrato era constituído unicamente por
solo, onde a freqüência de contaminação foi
de 50%.
Comparando-se a incidência de Phytophthora spp. na produção de mudas, nos levantamentos entre os anos de 2000 a 2003,
verifica-se que essa freqüência foi reduzida de
26,2% para 5%, no caso de amostras e foi reduzida de 54,7% para 25,5%, no caso dos viveiros. Tal redução no porcentual de incidência,
notadamente em relação aos viveiros telados,
deveu-se às mudanças do sistema de produção
de mudas, associadas às práticas aplicadas no
manejo de produção, especialmente quanto ao
emprego de água de boa qualidade, armazenamento e uso de substratos adequadamente,
desinfestação de ferramentas e demais materiais utilizados internamente no viveiro, produção das mudas em bancadas, com no mínimo 30 cm de altura em relação ao solo, e
a utilização de outras medidas de exclusão do
patógeno, como descontaminação de calçados
e vestimentas. A incidência de 5,0% observada nas avaliações realizadas em 2003, possivelmente deve-se à presença do patógeno na
água empregada para irrigação, presença do
patógeno nos substratos, ainda que seu pro-

Engº. Agro. M.Sc. Rubens Stamato
Consultor GTACC/Campo
rubens@gtacc.com.br
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INCTEI

TECNOLOGIA

Instituto da Irrigação surge para
tornar-se referência em tecnologias
Idealizado com características dinâmicas e multidisciplinares, o INCTEI nasce para apressar a disseminação da irrigação através da
agricultura brasileira, oferecendo à empresas e aos irrigantes em geral, serviços e tecnologia apropriados

E

m novembro de 2008 foi criado o INCTEI Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
em Engenharia da Irrigação, concebido
para contribuir com o aprimoramento do setor de irrigação no país, estimular as pesquisas
aplicadas, acelerar o processo de difusão da
tecnologia aos agricultores de pequeno porte e
oferecer serviços de alta qualidade para empresas e clientes que queiram avaliar seus sistemas
e produtos.
Até então, o Instituto existia como parte
do Departamento de Irrigação da Esalq/USP. A
partir de sua formalização como INCTEI, passa
a ter caráter independente e sua atuação tornase mais abrangente.
O Instituto conta com uma equipe experiente de profissionais ligados ao mercado e de
pesquisadores doutores que direcionarão toda
a pesquisa para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias. Seus gestores têm vasto
conhecimento na área, contando com docentes e pesquisadores de outras instituições; sendo assessorados por uma equipe sediada em
centros de excelência na Europa.

O Instituto surgiu para se constituir em um
centro de referência, com abrangência nacional e internacional, para todos aqueles que
buscam o uso racional dos recursos hídricos e
energéticos disponíveis nos meios de produção
agrícolas.
Estes contam com uma equipe de pesquisadores e desenvolvedores tecnológicos, formados nas mais diversas universidades do país
e do exterior, mestres e doutores, para a criação
de pesquisa científica avançada aplicada a engenharia da irrigação e de uma estreita relação
com as empresas no mercado de irrigação no
Brasil e aprimorar a tecnologia disponível atualmente.
Esta equipe é formada pelos membros:
Eng. Agro. Msc. Guilherme Busi
Eng. Agro. Msc José Rubens
Eng. Agro. Dr. Juan Rojas
Eng. Agro. Dr. Luis Fabiano Palaretti
Eng. Agro. Marcelo Bastos
Eng. Agric. Pedro Brauer
Eng. Agra. Dra. Poliana Mota
Eng. Agric. Dr. Rogério Teixeira da Silva
INCTEI

Quem constitui o INCTEI
O INCTEI é formado por uma equipe de gestores,
assessores e bolsistas. Os gestores são pesquisadores
e professores renomados, com vasta experiência e conhecimento do mercado de irrigação nacional e mundial, sendo eles:
Prof. Dr. José Antônio Frizzone (ESALQ/USP)
Prof. Dr. Marcos Vinícius Folegatti (ESALQ/USP)
Prof. Dr. Rubens Duarte Coelho (ESALQ/USP)
Prof. Dr. Tarlei Arriel Botrel (ESALQ/USP)
Prof Dr. Manoel Valnir Júnior (Instituto CENTEC - CEFET/LEEI)
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Como o Instituto terá ligação com os melhores laboratórios de engenharia de irrigação
do mundo, existirá uma comissão de assessores
internacionais, composta de renomados pesquisadores, listados abaixo:
Bruno Molle (CEMAGREF–França): engenheiro sênior, gerente do laboratório nacional
francês para testes de equipamentos de irrigação, Cemagref-Aix-en-Provence, Centro de
Controle da Rede Internacional de Laboratórios
para Teste de Equipamentos de Irrigação (INITL);
José Maria Tarjuelo (UCLM–Espanha): catedrático de engenharia agroflorestal da Universidad de Castilla–La Mancha; diretor do Centro Regional de Estúdios del água (Albacete, Espanha);
Luciano Mateos (IAS/CSIC-Espanha): investigador científico titular do IAS-CSIC - Instituto de Agricultura Sostenible/Consejo Superior
de Investigaciones Científicas;
O Instituto é financiado com recursos públicos e federais, através das seguintes instituições:
• CNPq;
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Missão
Contribuir de forma sistemática e ativa
para o desenvolvimento da engenharia da
irrigação e do uso racional da água através
da execução da pesquisa básica ou aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação, buscando otimizar a utilização dos
recursos hídricos na agricultura irrigada e
conseqüente combate a sua escassez e ao
impacto ambiental negativo da irrigação.

TECNOLOGIA

Finep;
Capes;
Petrobras;
BNDES;
Ministério da Saúde
FAP’s (Fapesp)

Objetivos
Os objetivos principais do Instituto são:
Promover e executar atividades de pesquisa
básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico sobre engenharia de irrigação, como
forma de desenvolvimento ambiental, econômico, social e combate à pobreza no meio rural;
Desenvolver pesquisa básica ou aplicada,
bem como avaliar políticas de uso racional da
água no meio rural;
Estruturar o laboratório de irrigação da
Esalq/USP e realizar uma sinergia deste com o
LEEI – Laboratório de Ensaios em Equipamentos de Irrigação de Sobral/CE, visando a implantação de um programa de gestão laboratorial
e da confecção dos procedimentos técnicos de
ensaios – itens imprescindíveis para a acreditação no INMETRO – contribuindo com a metrologia nacional e empresas de irrigação do país;
Realizar parcerias tanto do LEEI quanto do
INCTEI com instituições nacionais e internacionais voltadas para a engenharia de irrigação;
Difundir a tecnologia da irrigação para o
agricultor como forma de minimizar a defici-

ência na transferência de tecnologia no meio
rural.
Estrutura
O Instituto conta com laboratórios para
avaliação de gotejadores, microaspersores, aspersores de pequeno porte e acessórios para
irrigação. O laboratório de irrigação está se
preparando para ser acreditado junto ao INMETRO, seguindo as normas para ensaios NBRABNT ou ISO.
Alguns equipamentos da mais alta tecnologia foram adquiridos para munir os pesquisadores de informações precisas e confiáveis,
como:
• Rugosímetro – aparelho eletrônico automático para reprodução fiel de perfis de rugosidade nas mais diversas superfícies, com precisão de milésimos de milímetro;
• Medidor de seção a laser - aparelho eletrônico automático para medições dentro de uma
faixa máxima de 350mm, com precisão de
centésimos de milímetro;
• Microscópio – aparelho próprio para visualizar detalhes em emissores, acoplado com
máquina fotográfica, e retículo para medição
em superfícies planas;
• Projetor de perfil ótico– equipamento para
projeção de perfis com alta precisão, para estudo direcionado a engenharia de produção.
Com as obras que estão em andamento,

serão instaladas bancadas para testes de desempenho e perda de carga de válvulas hidráulicas até 12”.
Sua sede fica na Esalq - Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz, que faz parte da
Universidade de São Paulo, local escolhido dentro de um rigoroso processo seletivo internacional.
Em apoio ao Instituto, a Esalq oferece os
laboratórios de hidráulica, de irrigação, de
água & solo e bancadas de ensaios para tubogotejadores, onde são testados os gotejadores
atuantes no mercado sob condições brandas e
adversas, de modo a reproduzir em laboratório
as condições encontradas no campo.
Contato
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Engenharia da Irrigação
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - USP
Departamento de Engenharia Rural
Av. Pádua Dias, 11- Bairro Agronomia
Piracicaba, SP - CEP 13418-900
Telefone: 19 3447 8562, segunda a sexta das 7:30h
às 17:30h. - www.esalq.usp.br/inctei
GTACC

•
•
•
•
•
•

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

Diagnóstico do Greening: Apenas folhas com
sintomas indicam contaminação

A detecção do DNA da bactéria por PCR convencional só é possível em folhas com sintomas.
Plantas sem sintomas podem até estar contaminadas, mas a bactéria pode não ser detectada

P

ara o diagnóstico da doença Huanglonbing ou HLB, também conhecida por
Greening, é utilizada a técnica chamada
PCR - Polymerase Chain Reaction. Através desta técnica é possível identificar o DNA – Ácido
Desoxirribonucleico, da bactéria em folhas com
sintomas da doença.
A reação de PCR permite sintetizar, em poucas horas, uma grande quantidade de um trecho do DNA. Esse trecho do DNA é selecionado
devido ao uso de iniciadores específicos para
um determinado organismo - para o diagnóstico de HLB são usados iniciadores específicos
para Candidatus Liberibacter. Esses iniciadores
vão delimitar o início e o final da sequência de
DNA a ser amplificada. A responsável pela amplificação é uma enzima, a DNA-polimerase. O
trecho amplificado contém milhões de cópias
e por isso torna-se visível quando colocado em
um gel.
Entretanto, a detecção do DNA da bactéria
por PCR convencional só é possível em folhas
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com sintomas. Plantas assintomáticas (sem sinais visíveis da doença), podem, até, estar contaminadas, mas a bactéria encontra-se em uma
concentração muito baixa, podendo não ser
detectada. Algumas substâncias presentes na
seiva da planta podem agir como inibidores da
reação de PCR e se a concentração de bactérias
for baixa, o resultado pode ser negativo. Um
outro problema de se fazer uma reação de PCR
com uma concentração muito baixa da bactéria
é que se a enzima DNA polimerase não for de
boa qualidade, ou seja, não apresentar alta eficiência, o resultado pode ser um falso negativo.
Para o diagnóstico em folhas assintomáticas, existe uma variação mais complexa da técnica chamada de “PCR em tempo real”, cuja
sensibilidade é muito maior que a técnica convencional, porém com alto custo.
Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Flórida conduziu um experimento
para detectar a presença de Candidatus Liberibacter em ramos sintomáticos e assintomáticos
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de plantas infectadas. A bactéria foi detectada somente em ramos sintomáticos. Segundo
os pesquisadores, não foi possível detectar a
bactéria nos ramos assintomáticos porque a
bactéria não estava presente nesses ramos ou
encontrava-se em uma população muito baixa
para ser detectada por PCR convencional (1).
Os pesquisadores concluíram também que a
bactéria causadora de HLB está distribuída de
forma irregular dentro da planta, por isso a
necessidade de se escolher cuidadosamente as
amostras para propósitos de diagnóstico.
Muitas vezes, plantas saudáveis passam a
exibir sintomas de HLB após a poda. Isso ocorre porque essas plantas estavam com as raízes
contaminadas, porém as bactérias ainda não
haviam migrado para a parte aérea. Com o
desenvolvimento de novos brotos há uma demanda maior de seiva, e assim, o patógeno
movimenta-se através do floema da raiz para
os órgãos em formação (2).
Até o momento não se conhece nenhum
método curativo para plantas com HLB, por
isso a necessidade de cortar a planta. A poda
também não resolve o problema, pois quando
apresenta o sintoma, a planta já está seriamente comprometida.
Bibliografia
(1) Tatineni, S. et al. 2008. In planta distribution of ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ as
revealed by polymerase chain reaction (PCR)
and real-time PCR. Phytopathology 98:592599.
(2) Lopes, S. A., Frare, G. F., Yamamoto,
P. T., Ayres, A. J., and Barbosa, J. C. 2007.
Ineffectiveness of pruning to control citrus
huanglongbing caused by Candidatus Liberibacter americanus. Eur. J. Plant Pathol.
119:463-468.
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Fundecitrus

Através do conhecimento das variações da técnica de PCR, entenda porque é necessário coletar folhas com
sintomas típicos do Greening para a correta diagnose dessa enfermidade

Engª.Agrª.,Dra.Tânia
Márcia de Queiroz

CDA/Secretaria de Agricultura e
Abastecimento,SP
taque22@yahoo.com.br

VARIEDADES

Novas copas de laranjeiras doces
Uma série de variedades apresentam resultados experimentais como ganhos em produtividade e qualidade,
representando alternativas frente ao aumento de custos relativos à produção

O

crescimento da indústria de suco
concentrado e congelado, iniciado
há mais de três décadas no Brasil,
levou o país a se tornar o primeiro produtor e exportador de suco cítrico em termos
de volume processado e exportação. Para o
processamento desse suco são utilizadas apenas quatro variedades principais: a ‘Hamlin’,
como precoce, a ‘Pera’, como meia estação e
a ‘Natal’ e ‘Valência’, como tardias.
As variedades ‘Hamlin’, ‘Westin’, ‘Bahia’ e
‘Baianinha’ com maturação precoce entre os
meses de abril a agosto, apresentam um médio rendimento industrial (3,4 – 3,9 kg FCOJ/
cx), sabor fraco e cor de suco baixo (35 a 36).
Para melhorar a cor do suco dessas variedades, a indústria utiliza a “blendagem” ou mistura com sucos de outras variedades. Como
essas variedades apresentam alto teor de limonin, o que oferece amargor ao suco, só deveriam ser processadas no pico da maturação
(“ratio” entre 14 e 18), quando esse teor é
mais baixo. Mesmo com essas características,
a ‘Hamlin’, que é a principal variedade precoce, representa 11% das mudas em viveiro e 9
% das plantas em pomares.
A variedade ‘Pera’, com maturação de
meia estação, entre os meses de julho a novembro, e as variedades ‘Natal’ e ‘Valência’ de
maturação tardia, entre os meses de agosto
a dezembro, apresentam cor adequada (37
a 38), limonin baixo, qualidade de óleos e

essências adequada, sabor excelente e rendimento industrial alto (4,0 – 4,5 kg FCOJ/cx).
A ‘Pera’ apresenta frutos com alta qualidade
tanto para mercado interno como para indústria de suco, devendo ser processados com
“ratio” entre 14 e 20 e os produzidos fora de
época (temporões) geralmente apresentam
suco com alto teor de limonin e cor fraca. Já as
variedades tardias apresentam boa produtividade e tamanho adequado dos frutos, sendo
comum a ocorrência de alternância de safras.
A ‘Pera’ é a principal variedade produzida em
viveiro, representando 36% das mudas e 38%
das plantas em pomares, enquanto a variedade ‘Valência’ ocupa o segundo lugar em produção nos viveiros, 28% e 21% das plantas
em pomares. A variedade ‘Natal’ é a quarta
variedade em produção nos viveiros, com 6%
das mudas e 24% das plantas em pomares.
Com essas quatro variedades, a indústria
processa citros de julho a dezembro de cada
ano com maiores índices de sazonalidade, e
até fevereiro do ano seguinte com menores
índices, sendo os meses de março a maio o período de colheitas menores. Por esse motivo,
é extremamente necessário o estudo de novas
variedades copas que atendam a demanda da
indústria de suco e do mercado consumidor
de fruta fresca, tanto interno como externo.
O plantio de variedades com diferentes
épocas de maturação (precoces, meia-estação
e tardias), visa a ampliar a faixa de colheita do

pomar, permitindo diversas colheitas ao longo
do ano, evitando a concentração da safra em
período determinado, o que resulta em preços baixos.
Além disso, as variedades atualmente utilizadas apresentam algumas características que
podem dificultar seu manejo ou comercialização, como o baixo teor de sólidos solúveis
da ‘Hamlin’, as múltiplas floradas da ‘Pera’ e
a suscetibilidade das cultivares comerciais a
uma série de doenças como o Cancro Cítrico, Declínio, Leprose, Pinta Preta, Alternária
e principalmente a CVC - Clorose Variegada
dos Citros e Huanglongbing (Greening), que
provocam grandes danos à produção paulista, onerando significativamente o custo de
produção.
As universidades e os centros de pesquisa
citrícola têm feito grandes esforços no sentido
de criar e avaliar novas cultivares de laranjeiras. Essas pesquisas visam a identificar e selecionar cultivares mais produtivas e tolerantes
às moléstias que causam danos à citricultura
brasileira.
Este artigo é uma compilação dos resultados de alguns trabalhos de avaliação de
variedades copa realizados pelo Centro Apta
Citros “Sylvio Moreira”, Estação Experimental
de Citricultura de Bebedouro e parcerias com
a FCAV/Unesp, Campus de Jaboticabal.
Em Cordeirópolis, por mais de vinte anos,
18 variedades foram estudadas. As mais pro-

Julho / Agosto / Setembro / 2009 Revista Ciência & Prática

23

Simone Rodrigues da Silva

VARIEDADES

missoras com relação à produção de frutos,
apresentando produções superiores à ‘Hamlin’, foram ‘Homosassa’ e ‘João Nunes’, que
também se destacaram pela maior produção
de sólidos solúveis. ‘Tomango’, ‘Mangaratiba’
e ‘Pineapple’ proporcionaram, no período
considerado, produções semelhantes à ‘Hamlin’. Quanto à coloração, ‘Seleta Vermelha’
e ‘Rubi’ apresentaram coloração de casca e
suco muito superiores à ‘Hamlin’.
A ‘Homosassa’ possui frutos médios e bem
coloridos quando maduros, apresentando,
em média, 13 sementes e 51% de rendimento
em suco. É de maturação meia-estação e uma
das variedades mais antigas da Flórida.
‘João Nunes’ tem frutos de tamanho
médio, alaranjados, com 46% de suco e sua
maturação é mais precoce que da ‘Hamlin’,
porém sua acidez é baixa.
Quanto a ‘Seleta Vermelha’, acredita-se
que seja uma mutação da ‘Seleta Comum’.
Seus frutos apresentam maturação meia-estação e têm excelente cor interna. Os frutos têm
tamanho médio, de cor alaranjada, em torno
de 12 sementes e rendimento de suco em torno de 49%. Essa variedade foi levada para os
Estados Unidos sendo cultivada com o nome
de ‘Earlygold’ para melhorar a qualidade do
suco da laranjeira ‘Hamlin’.
A ‘Rubi’ tem origem desconhecida, maturação precoce e já chegou a participar com
2% do total de laranjeiras cultivadas.
A ‘Pineapple’ também é de maturação
precoce, apresenta fruto e suco com coloração
alaranjada e alto rendimento de suco (59%).
Pesquisas recentes na EECB - Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro,
apontam novas variedades de laranja com
potencial de serem utilizadas na diversificação
do parque citrícola, com boa produção e qualidade de fruto.
Dentre as precoces (Figura 1), destacaram-se as variedades ‘Mayorca’ e ‘Olivelands’
com produções médias em treze safras, de
91 e 89 kg/planta, respectivamente, quando
comparadas a ‘Hamlin’ que produziu 94 Kg/
planta. Essas variedades apresentaram melho-
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Figura 1. Comparação de laranjeiras de maturação precoce. (Fonte: EECB, 2006)
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Figura 2. Comparação de laranjeiras de meia estação. (Fonte: EECB 2006)

Figura 3. Comparação de laranjeiras de maturação tardia. (Fonte: EECB 2006)
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Leprose no centro de uma reboleira atacada,
por exemplo, pode ser a solução para um problema de ocorrência mundial, sendo possível
encontrar no campo materiais resistentes e/
ou tolerantes a várias doenças que afetam a
citricultura.
Essas copas de laranjeiras doces pouco conhecidas podem contribuir para a diversificação do parque citrícola com a oferta de frutos
com boa qualidade para o abastecimento da
indústria e do mercado de fruta fresca.
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cultura ganhos em produtividade e qualidade,
parâmetros importantes a ser considerados,
visto os aumentos dos custos relativos à produção.
Outros trabalhos também mostram diferenças entre as variedades quanto à reação às
pragas e doenças.
Em edição anterior desta revista foi mencionado um trabalho de avaliação de danos à
produção pela CVC - Clorose Variegada dos
Citros, onde plantas da laranjeira ‘Vaccaro
Blood’ severamente contaminadas tiveram a
produção reduzida em 60% e a ‘Olivelands’
em 14% (Figura 4).
Outra consideração importante é que a
maioria das variedades cultivadas hoje resultou de seleções de mutantes naturais em pomares comerciais. Por isso que observações a
campo, de uma planta muito produtiva, de
uma planta que não apresentou lesões de

EECB. Relatório de Atividades 2006. Disponível em: <>
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res valores para a produção de sólidos solúveis
por planta e cor de suco (score) quando comparadas à ‘Hamlin’.
Como alternativas à ‘Pera’ (Figura 2) estão as variedades ‘Vaccaro Blood’, ‘Bidewells
Bar’, ‘Torregrosso’, ‘Homosassa’ e ‘Jaffa’, com
maturação de meados de julho até o início
de novembro e produções de 107,0, 102,0,
93,0, 88,0 e 87,0 Kg/planta em treze safras,
respectivamente. A ‘Bidewells Bar’ apresentou o maior valor para a produção de sólidos.
Entre as tardias (Figura 3), têm-se como
opções as variedades ‘Telde’ e ‘Valência Late’
por apresentarem produções de 119 e 104
kg/planta, semelhantes a da variedade ‘Valência’ que foi de 102 kg/planta. A ‘Valência Late’
apresentou os maiores valores para a produção de sólidos e sabor quando comparado
aos obtidos pela ‘Telde’ e ‘Valência’.
Essas novas variedades possibilitam à citri-

PIO, R.M. et al. Variedades copas. In: MATTOS JÚNIOR, D.; DE NEGRI, J. D.; PIO, R. M.;
POMPEU JÚNIOR, J. ed. Citros. Campinas:
Instituto Agronômico e Fundag, 2005. p.
39-60.
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Figura 4. Influência da CVC na produção de frutos de seis variedades de laranjeiras.
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FITOSSANIDADE

Mudança na legislação sobre Cancro Cítrico
Fundecitrus

Através da Resolução SAA-43, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
altera a estratégia adotada no combate ao Cancro Cítrico

A mudança na legislação paulista desobriga a erradicação de todas as plantas do talhão que apresentarem mais de 0,5% de infestação.
Agora, o controle deve seguir apenas a portaria 291 do Ministério da Agricultura no critério que prevê a erradicação de árvores em um raio
de 30 metros a partir daquela que estiver com sintomas, como era feito antes de 1999. A adoção dessa metodologia precisa ser acompanhada de ação intensa da CDA - Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, pois a perda do controle da doença implicará em aumento de custos, afetando ainda mais a competitividade da citricultura.

Como era a lei

Como fica a lei

Os talhões que apresentassem incidência de Cancro

Com as mudanças na legislação, a erradicação vai
ocorrer somente nas plantas doentes e nas demais
cultivadas em um raio de 30 metros. Nas reinspeções
em talhões contaminados, se localizada outra planta
doente, será aplicado novamente o raio, não mais
utilizada a queima somente da planta foco.

Cítrico superior a 0,5% deveriam ser completamente
erradicados. Para incidências iguais ou inferiores a
0,5%, eram eliminadas as plantas doentes e as demais
inseridas em um raio de 30 metros.
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PRÁTICA

Irmãos Bardin: nome forte da laranja in natura
Trabalhando sempre em família, estes irmãos traçaram uma trajetória de trabalho árduo
para encontrar hoje reconhecimento entre a comunidade citrícola

F

A produção tem como destino principal o
mercado interno, sendo distribuída in natura,
com a marca “Irmãos Bardin”, para todo o Brasil.
Para garantir a produção durante o ano todo
e atender às exigências dos consumidores, a empresa produz diversas variedades de cítricos, distribuídas em laranjas, limões, limas, tangerinas e
outras. Para quem trabalha com o mercado de
frutas frescas é fundamental procurar não ser
obrigado a interromper o fornecimento das frutas por “janelas” provocadas por períodos sem
produção. Cerca de 40% da produção é da variedade Pera Rio, 40% de Folha Murcha, 10% de
lima e lima verde e os demais 10% entre limão,
Poncã, e outras. Ao todo, são mais de 10 variedades cultivadas. Ao trabalhar com muitas variedades, associado ao grande número de plantas
próprias – fornecendo uma maior quantidade
de temporãs, os Bardin asseguram uma oferta
constante de frutas de excelente qualidade.
Trinta anos após começar na agricultura, os
Bardin continuam trabalhando em família, contando agora com o apoio de filhos e sobrinhos,
que se especializaram nas mais diferentes áreas
para auxiliá-los tanto na parte administrativa,
quanto operacional e técnica no campo. Também
contam com ajuda de funcionários dedicados e
da consultoria de um engenheiro agrônomo.
O principal diferencial na produção é a aten-

Arquivo pessoal

ilhos de pai agricultor, os cinco irmãos, Adilson, Antonio, Donizete, Elso e Paulo Bardin,
trabalharam desde cedo na lavoura. Quando jovens, passaram a trabalhar como feirantes
na região de Campinas, SP.
Da atividade de comerciantes, conquistaram a
primeira propriedade rural em 1982, na região
de Mococa, SP, onde passaram a desenvolver a
pecuária e a cultivar arroz, feijão, algodão e laranja. Na época, o manejo de citros ainda era
desconhecido pela família.
Entretanto, com o passar do tempo, foram abandonando as demais atividades e priorizando a
citricultura. Atualmente, ela representa praticamente a totalidade dos investimentos aplicados exceto quando se inclui o plantio de grãos como
soja ou milho intercalados à laranja, visando, na
verdade, o melhoramento do solo.
Dessa forma, de uma pequena propriedade de 20 alqueires onde plantaram 10 mil pés
de laranja e 10 mil de limão, os Irmãos Bardin
possuem hoje sete propriedades, totalizando um
milhão de plantas – das quais 40% são recém
plantadas. Assim, a produção atual estimada,
ainda é de 1,5 milhões de caixas, mas os Bardin
esperam em breve estar com uma produtividade
acima daquela alcançada pela média da citricultura paulista podendo ultrapassar as 3 milhões
de caixas de 40,8 kg.
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Adilson, Antonio, Donizete, Elso e Paulo Bardin

ção e os cuidados especializados aplicados em
todo o processo de produção, desde os cuidados com o solo, escolha das mudas e tecnologias aplicadas, passando pelos cuidados com as
máquinas, produtos e sistemas de irrigação dos
mais modernos. Atualmente, 60% das plantas
são irrigadas via gotejamento, a fim de manter a
produtividade sem oscilações e garantir a oferta
das frutas o ano todo. A média da produção dos
pomares irrigados é de 3,5 caixas por planta,
para a Pêra Rio, e acima de 4 caixas para as variedades tardias. As plantas sem irrigação atingem
uma produtividade um pouco menor por pé.
Também há um criterioso preparo na póscolheita, quando as frutas são selecionadas, lavadas, enceradas e embaladas, garantindo que
cheguem com a melhor qualidade à mesa do
consumidor.
Na trajetória de crescimento, os Irmãos Bardin investiram, acreditaram e persistiram na citricultura, atividade que lhes garantiu prestígio
e reconhecimento. Confira mais informações
sobre a atividade citrícola dessa família no site
www.irmaosbardin.com.br.
Natália Salvador Pereira
natalia@com5.com.br

