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E D I T O R I A L

É o tempo da
citricultura

E
stamos iniciando o ano de 2010 
com excelentes perspectivas fu-
turas para a citricultura, diante de 
um novo cenário provocado pela 

queda de produção da Flórida divulgada em 
outubro de 2009 e pela geada ocorrida em 
dezembro último, além de uma retomada no 
consumo.
 o GTACC sempre acreditou, sem dúvida 
alguma, na retomada da citricultura e agora 
temos somente que trabalhar para enfrentar 
os novos desafios da atividade. Muito pro-
vavelmente teremos nesta safra uma menor 
produção no estado de São Paulo, o que 
deverá ser confirmado em poucos meses.
 os 10 anos do GTACC serão comemorados 
juntamente com a inauguração da nova sede, 
que está em fase final de construção. Esta sede 
é um sonho e orgulho dos integrantes do 
grupo. As parcerias, juntamente com o empe-
nho dos integrantes do GTACC, nos levaram a 
grandes conquistas e completar 10 anos é uma 
felicidade muito grande para todos!
 Temos ainda um grande desafio aos 
nossos conhecimentos, que é o Greening, e 
precisaremos de todos os esforços possíveis de 
toda a cadeia para combatê-lo. Por parte dos 
produtores e técnicos, temos que ter a cons-
ciência da obrigação de cada um em relação 
a manter o inóculo baixo no campo para não 
sermos prejudiciais aos nossos vizinhos.
 Da pesquisa, esperamos soluções práticas 
para que a extensão rural possa levá-las ao 
campo e que todos os produtores consigam 
executá-las a fim de obter resultados no com-
bate da doença.
 Muito se foi discutido ao longo do último 
ano sobre a viabilidade da cultura dos citros, 
tida, sob a visão de muitos, como uma cultura 
inviável e no “fundo do poço”. Dúvidas têm 
pairado no ar sob os métodos de cálculos 
de custo e avaliações de viabilidade. Diante 
disto, trazemos uma matéria com a visão de 
um profissional e produtor que nos colocará 
diante de novos questionamentos.
 Estaremos encarando 2010 com muito 
mais entusiasmo do que no ano passado. 
Podemos sentir isso na convivência com os 
citricultores, que nunca perderam a fé na 
nossa citricultura, que é a maior do mundo!

leandro@farmatac.com.br

Presidente do GTACC
Leandro Aparecido Fukuda
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     S e t e m b r o

12, 19 e 25 - Curso sobre Legislação         
Ambiental do estado de São Paulo, promovi-
do pela Associação dos Engenheiros Flores-
tais do Estado de São Paulo, na ESALQ – Es-
cola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, 
com a participação do consultor Danilo José 
Fanelli Luchiari, em Piracicaba/SP.

     O u t u b r o

26 - Participação na inauguração do Labo-
ratório de Biotecnologia do Centro APTA de 
Citricultura. o presidente, Leandro Aparecido 
Fukuda, representou o GTACC. Em Cordeiró-
polis/SP.

28 – Palestra ministrada pelo consultor Apa-
recido Tadeu Pavani, sobre “Implantação 
de Pomares”, no transcorrer da XX Semana 
Agronômica da FAFRAM, Faculdade Dr. Fran-
cisco Maeda, em Ituverava/SP.

29 – “Manejo do Greening”, palestra apre-
sentada pelo consultor Leandro Aparecido 
Fukuda, na Uniceres, em Catanduva/SP.

     N o v e m b r o

04 e 05 - Participação no Curso de Licen-
ciamento Ambiental como Instrumento de 
Sustentabilidade, promovido pela Embrapa 
Meio Ambiente, sediada em Jaguariúna/SP. 
Contou com a participação dos consultores 
Antônio Ricardo Matias de Toledo, Apareci-
do Tadeu Pavani, Josimar Vicente Ducatti, 
Leandro Aparecido Fukuda, Antônio Garcia 
Júnior, Décio Joaquim e Rubens Paulo Sta-
mato Júnior. Em Jaguariúna/SP.

13 - Reunião do GTACC com a Syngenta, 
em Bebedouro/SP.

27 - Reunião administrativa do GTACC, em 
Bebedouro/SP.

28 - Visita dos integrantes do GTACC para 
avaliação do desenvolvimento das plantas 
da Área Pólo mantida em conjunto com a 
Chemtura e o PRDTA-AM (Pólo Regional de 
Desenvolvimento Tecnológico dos Agrone-
gócios da Alta Mogiana), em Colina/SP.

 “Existem nomes que, por si só, são repre-
sentações máximas da expressão de seus próprios 
valores.” GTACC, pode-se dizer ser um deles, 
oferecendo matérias importantíssimas para nós, 
leitores.
 GTACC, é nome construído com muita garra, 
buscando, no dia a dia, resultados positivos que são 
encontrados nas páginas de cada edição.
 É importante que todos enxerguem a citricul-
tura como uma coisa só, em que cada um é respon-
sável por uma parte desse imenso pomar citrícola.
 Se olharmos para trás, podemos notar as mui-
tas mudanças nos últimos anos diante de tantos 
desafios, mas são esses desafios, sem dúvida, que 
elevaram e mantiveram a citricultura no patamar 
do sucesso de hoje. Mas foi alcançado também gra-
ças às várias entidades, como o Fundecitrus - com 
mais de 30 anos lutando para manter um futuro 
produtivo para os pomares.
 É importante que sejam examinados todos os 
aspectos que influenciam a produtividade.
 Desafio!  Quando falamos em citricultura, de-
vemos lembrar que somos uma equipe, para enca-
rar e enfrentar todos os desafios juntos.  E quando 
falamos em desafios, não devemos esquecer do 
maior que vivemos nesse momento, que é o Gre-
ening. A pior doença dos citros!  O Greening afeta 
diretamente a economia de nossas cidades, já que a 
citricultura é uma atividade de grande importância 
econômica e uma das principais fontes de empre-
gos e de geração de renda. Vamos nos manter sem-
pre alertas e vigilantes, procurando orientações 
sobre a doença.
 E quando tratamos do Greening, devemos 
lembrar que a solução requer mudas sadias, erra-
dicação frequente de plantas focos e combate aos 

Psilídeos vetores.
 Todo cuidado é essencial e mudas que não te-
nham qualidade, posteriormente ocasionarão baixa 
produtividade. A qualidade das mudas expressará 
futuramente a qualidade dos frutos, a sanidade das 
plantas, sua produtividade e longevidade. Fisica-
mente deve ser notório o vigor vegetativo, a boa 
formação, o sistema radicular bem desenvolvido e 
a ausência de danos de pragas e doenças.
 “Manter plantas doentes no pomar é dar se-
qüência à contaminação de outras árvores sadias, 
é gastar tempo e dinheiro com algo que não tem 
futuro”.  Solução é eliminar as fontes de contami-
nação das plantas sadias. Erradicação!
 A erradicação deve ser feita porque a bacté-
ria é sistêmica, ou seja, se multiplica nos vasos 
do floema e é levada para toda planta por meio do 
fluxo de seiva, que distribui os nutrientes. Quan-
do enxergamos os sintomas no ponteiro, podemos 
concluir que a bactéria já se alojou em toda parte da 
planta, inclusive nas raízes.
“Falar da futura citricultura é ter responsabilidade 
sobre o que devemos fazer; não bastam promes-
sas.”
 Sou Inspetora de Pragas e Doenças há cinco 
anos na Fazenda “Quatrirmãs”, do Grupo Fischer. 
Para ampliar meus conhecimentos, gostaria de pe-
dir edições que trouxeram matérias sobre Podridão 
Floral ou Estrelinha, causada pelo fungo Colletotri-
chum acutatum.

 GTACC, graças a vocês, Ciência e Prática tem 
me ajudado muito, com matérias importantíssimas. 
Obrigada!

Meire Diana da Silva
Pratânia, SP.
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     Dezembro

01 - Reunião do GTACC com a Syngenta, 
em Bebedouro/SP.

12 e 13 – Encontro anual de congraçamento entre os familiares do 
GTACC. o programa da confraternização contou com um jantar e um 
dia de lazer para maior entrosamento entre todos. Em Bebedouro/SP  

D
éc

io
 J

oa
qu

im

A G E N D A

Consultores do GTACC no Curso de Licenciamento Ambien-
tal promovido pela Embrapa, em Jaguariúna, SP. Ao centro 
(de mangas compridas), Lauro Paes, organizador do evento

Agrônomos do GTACC reunidos para avaliação do desen-
volvimento das plantas da Área Pólo mantida em conjun-
to com o PRDTA-MA e com a Chemtura, em Colina, SP
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A S S I N A N T E

 No ano de comemoração dos dez anos do GTACC, Ciência & Prática presta  
homenagem aos leitores da revista, conversando com Meire Diana da Silva,

assinante que nos escreveu com a intenção de auxiliar outra leitora

A participação é um
exemplo a ser seguido

Uma revista deve ser avaliada pelo 
interesse que desperta em seus lei-
tores. Durante os nove anos de sua 
existência, Ciência & Prática, dentro 

da própria filosofia que norteia o GTACC, sem-
pre procurou abordar assuntos que transmitis-
sem aos leitores - particularmente aos citricul-
tores - aspectos práticos que os auxiliassem 
em suas tarefas no campo.  
 Corroborando com essa postura e estimu-
lada por uma carta que viu publicada em Ciên-
cia &Prática, a assinante Meire Diana da Silva 
considerou importante contribuir também para 
essa troca de experiências e escreveu para a 
revista disposta a oferecer seu conhecimento 
na identificação de plantas cítricas com Gree-
ning (leia a íntegra de seu texto na seção “Car-
tas” - página 04).
 Consideramos essa atitude um exemplo a 
ser seguido e, neste momento de comemora-
ções pelos dez anos de vida do GTACC, fizemos 
uma pequena reportagem com nossa assídua 
leitora.
 Meire tem 25 anos e trabalha em Botu-
catu, SP, como Inspetora Fitossanitária, na 
Fazenda Quatrirmãs. Sua responsabilidade 
profissional atinge cerca de 70 mil plantas. Em 
seu trabalho diário convive com outras cinco 
inspetoras (Rosana, Elaine, Juliana, Simone 
e Adriana) com quem pode discutir aspectos 

técnicos de sua função e, também, às quais 
sempre incentiva a participar de cursos e pales-
tras e a trocar revistas para que todas possam 
aprender e evoluir.
 “Sou muito curiosa em relação a todo tipo 
de serviço executado na fazenda. Gosto e me 
interesso demais pelas coisas da citricultura. 
Além da Ciência & Prática, por iniciativa pró-
pria, recebo e leio várias outras publicações 
especializadas”, relata a leitora.
 Meire reside em Pratânia, SP, cidade co-
nhecida por ser o berço da dupla “Coração do 
Brasil”, Tonico e Tinoco. Lá, ela vive com seus 
pais, Antonio Batista e Maria de Lurdes, seu 
filho, Júlio César, além dos irmãos, Adalto, Lau-
ro, Aguinaldo, Cláudio e Kátia.
 Nossa leitora tem diplomas de alguns cur-
sos de capacitação profissional, não apenas 
na área de pragas e doenças, mas também de 
formação de mudas cítricas e participação em 
treinamentos de práticas funcionais promovi-
das pela fazenda na qual trabalha. Sobre sua 
formação, enaltece o engenheiro agrônomo 
Walkmar Brasil de Souza Pinto, de Bebedouro, 
de quem já teve a oportunidade de ser aluna. 
“É um excelente profissional, um professor pre-
ocupado não apenas com a formação técnica, 
mas também com a formação do caráter de 
seus alunos”, salienta Meire.
 Meire começou a exercer a função de Ins-

petora Fitossanitária (“pragueira”, como gosta 
de definir), no ano de 2005. “Eu morava na fa-
zenda porque meu pai e dois dos meus irmãos 
já trabalhavam lá. Quando surgiu uma vaga, ra-
pidamente agarrei a oportunidade. Inicialmen-
te, minhas inspeções resumiam-se aos ácaros, 
mas hoje vistorio também outras pragas e do-
enças, com atenção redobrada na busca dos 
Psilídeos. Sobre as plantas que, por ventura, 
estiverem mostrando sintomas de Greening, to-
dos na fazenda estão engajados a procurá-las. 
Essa doença somente será vencida se houver 
a participação de todos que atuam no setor”, 
conclui a inspetora
 Sobre o Greening, Meire tem um interes-
sante depoimento: “a partir do momento em 
que as medidas de ação foram intensificadas 
na fazenda, a doença mostra uma menor inci-
dência em relação ao início de sua constatação 
na propriedade”. Para ela, essa constatação 
deve servir de alento a muitos outros produ-
tores que ainda relutam em formar uma frente 
cerrada contra o Greening em defesa de seus 
patrimônios. Segundo Meire, “os resultados 
melhores dependerão da iniciativa e do engaja-
mento dos produtores”.
 As atitudes de Meire, seja em relação a sua 
instrução, seja na defesa dos interesses da ci-
tricultura, são reconhecidas pelas pessoas de 
sua convivência. Lucinéia Corrêa de Moraes, 
sua cunhada, que também é Inspetora Fitossa-
nitária, trabalha em Botucatu, na Fazenda Vitó-
ria. Para ela, “Meire sempre teve a vantagem 
de não temer a rejeição por suas decisões. Ela 
não se intimida. Defende seus pontos-de-vista, 
o que a faz se destacar e crescer”.
 Pois bem, Meire, Ciência & Prática tem 
muito prazer em tê-la como leitora! 

Meire Diana e seu filho, Júlio César

Meire e sua família, 
que hoje vivem no 
município de Pratânia, 
São Paulo
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Diretor técnico da 
Estação Experimental de 
Citricultura de Bebedouro

“A pesquisa está aí para
encontrar soluções”

Trabalhando na EECB - Estação Experimental 

de Citricultura de Bebedouro, desde seu sur-

gimento, em 1982, o engenheiro agrônomo 

otávio Ricardo Sempionato vivenciou de perto 

os altos e baixos da citricultura e a trajetória 

da pesquisa para acompanhar tantas mudan-

ças. Em contato direto com os produtores por 

meio da parceria com a Coopercitrus, e com a 

pesquisa, por meio das entidades do segmen-

to, otávio afirma que as pesquisas em citros 

estão focadas na solução dos problemas dos 

citricultores, mas ressalta que, ao longo de 

seus 27 anos, a EECB vem abrindo o leque de 

atuação, indicando que “o mercado do agro-

negócio é muito dinâmico e o produtor preci-

sa saber diversificar para manter o equilíbrio”.

P Á G I N A   L A R A N JAP Á G I N A  L A R A N J A

OTávIO RICARDO SEMPIONATO

terial genético muito grande: são mais de 100 
espécies que produzimos para vender tanto para 
a pessoa ter em seu quintal como para o produ-
tor ter uma nova fonte de renda. Após alguns 
anos, tivemos um apoio maior da Coopercitrus e 
abrimos mais nosso leque. A Frutesp havia dado 
um incentivo para a criação da sede, escritório e 
a toda a estrutura administrativa da Estação. A 
Coopercitrus complementou esse apoio, ampli-
ando a estrutura e criando espaço para reuniões 
técnicas, encontros e eventos, como a Feira de 
Agronegócios Coopercitrus. Mais recentemente, 
atentos às questões ambientais da agricultura, 
sentimos a necessidade de o produtor conseguir 
reflorestar sua área degradada, ou sua reserva 
que não existe. Então, criamos o Departamento 
de Essências Florestais, que é coordenado pelo 
engenheiro agrônomo  Eduardo Reiff, e produz es-
sências florestais voltadas para reflorestamento. 
outro trabalho de sucesso da Estação aconteceu 
quando o então presidente da Coopercitrus,  Leo-
poldo Uchoa, analisou a viabilidade da produção de 

C&P - Fale sobre seu histórico profissional.
Otávio – Eu sou natural de Bebedouro, estu-
dei nas escolas oficiais daqui, principalmente no 
Paraíso Cavalcante. Ingressei no curso de agro-
nomia, na Universidade Federal de Viçosa, MG, 
onde cursei dois anos e meio. Devido a prob-
lemas familiares, transferi o curso para a Unesp 
de Jaboticabal, onde concluí em julho de 1980. 
Por sorte, logo após formado, a CATI – Coordena-
doria de Assistência Técnica e Integral, abriu um 
concurso e eu consegui aprovação. Como fui bem 
colocado, pude escolher Bebedouro e vim trabal-
har aqui mesmo, com João Pedro Matta, Walkmar 
Brasil, Ricardo Cabrita, que foram meus mentores 
profissionais. No início, trabalhei mais especifi-
camente na campanha contra o Cancro Cítrico. 
Com o tempo, comecei a trabalhar na área de 
Defesa Fitossanitária da Secretária de Agricultura, 
trabalhando com viveiros. Em 1982, foi criada a 
EECB. Com isso, passei a dividir meu tempo entre 
a Casa de Agricultura e a Estação Experimental. 
Em 1986, foi criado um Departamento Técnico na 

Frutesp - Coopercitrus Industrial. Então, pedi de-
missão do Estado e me transferi para a Coopercit-
rus Industrial. Em 2003 me desliguei totalmente 
da Coopercitrus Industrial para trabalhar apenas 
na Estação. Hoje sou funcionário da Coopercitrus, 
prestando serviço em tempo integral na Estação 
Experimental.

C&P - Faça um breve relato sobre as ativi-
dades da EECB. Quais os serviços que ela 
oferece ao agricultor?
Otávio – A EECB surgiu em 1982, como uma 
Estação Experimental exclusiva para a citricultura. 
Trabalhávamos apenas com citros, em parceria 
com a Unesp de Jaboticabal. o primeiro experi-
mento começou com Luis Carlos Donadio, que era 
nosso diretor científico. Como tinha uma tendên-
cia por frutíferas, logo começamos a trabalhar 
também com diversificação, produzindo mudas 
de frutíferas como opção aos produtores. Hoje a 
área de frutíferas da Estação Experimental é bem 
desenvolvida, tendo um lote de produção de ma-
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mudas de seringueiras para serem comercializa-
das aos cooperados interessados em diversificar 
suas atividades. Com isso, fizemos o projeto para 
produção de um milhão de mudas de seringuei-
ras. o projeto já se encerrou e agora já estamos 
na segunda fase, com 150 mil mudas no chão. 
Um projeto semelhante ao das seringueiras está 
sendo feito com mudas de eucalipto. Também 
temos a produção de mudas de citros e o labo-
ratório de análise de solo e folhas. Dessa forma, 
podemos dizer que a EECB é de “citricultura” 
apenas no nome, pois trabalhamos com diver-
sas culturas. Sabemos que é necessário sermos 
dinâmicos para nos adaptarmos às necessidades 
do mercado do agronegócio.

C&P - Quais as fontes de renda para a ma-
nutenção da EECB?
Otávio – A Coopercitrus e a Credicitrus são nos-
sas maiores parceiras, subsidiando em torno de 
40% do nosso quadro de funcionários. o restan-
te do custo com funcionários, encargos sociais, 
energia e despesas do dia-a-dia são pagos com 
receita proveniente de serviços que prestamos. 
Temos o laboratório de análise de solo e folhas, 
que atende a produtores de diversas regiões, 
em parceria com a Coopercitrus, temos a venda 
de mudas de frutíferas, florestais, eucalipto, 
seringueira e também a venda produção de citros. 
Depois de analisado o resultado da pesquisa, 
colhemos e vendemos as frutas para a indústria. 
outra fonte de renda são os órgãos financiadores 
de pesquisas, como  Finep, Fapesp e a Embrapa. 
Eu costumo dizer que não estamos precisando de 
dinheiro emprestado, mas também não temos 
para emprestar. Temos um equilíbrio nas contas 
e ajustamos as despesas de acordo com as recei-
tas. os experimentos não param.

C&P - Por muitos anos, a EECB promoveu o 
Simpósio Internacional de Citros. Existe a 
intenção de promover novamente o evento?
Otávio  - Temos, sim!  Esse simpósio aconte-
cia bi-anualmente e era muito concorrido. Che-
gamos a realizar oito seminários. Entretanto, com 
os altos e baixos do setor percebemos que nos 
últimos anos, não tivemos interesse suficiente, 
apesar da divulgação. Então, está em aberto, mas 
o simpósio vai continuar. Estamos esperamos o 
setor estabilizar e o produtor de citros se inter-
essar um pouco mais pela cultura para voltar,    
sempre com palestrantes internacionais, para ter 
o alto nível que sempre teve.

C&P - Com a mudança do perfil agrícola da região 
de Bebedouro, em que foi afetada a EECB?
Otávio– A única coisa que afetou foi a comercial-
ização de borbulhas, com queda de cerca de 80%. 
Com a redução de formação de mudas, reduzi-
mos a aquisição de borbulhas. No mais, o setor 
está passando por uma série de problemas, mas 
nós temos experimentos em campo exatamente 
para resolver o problema do citricultor. Temos di-
versos experimentos com o Greening, temos mais 
de 100 variedades sendo testadas. Então, nossas 
atividades aumentaram nos últimos anos, com 
a crise. o setor de pesquisa continua em alta, a 
parte de comercialização de mudas e borbulhas 
de citros sofreu redução  e o laboratório equivaleu, 
porque diminuíram as análises para  citros, mas 

aumentaram para cana e ambos precisam de 
análise de solo.

C&P - Particularmente, como vê o atual mo-
mento da citricultura?
Otávio – É um momento de definição da citri-
cultura. Antes, nós tínhamos muitas plantas de 
citros, mas conduzidas sem muita técnica. Hoje, 
com todas essas dificuldades – as novas pragas 
e a remuneração não muito adequada – o produ-
tor que não tiver alta produtividade, vai ficar fora 
do setor. Deve haver uma seleção natural de citri-
cultores. A redução do número de citricultores vai 
ocasionar a redução na oferta de laranja e melhor 
remuneração dos citricultores. Isso em curto prazo 
de tempo, dentro de uma a duas safras, já vamos 
sentir esse efeito. Posso dizer que o bom citricultor 
vai ganhar dinheiro, pois os ventos estão soprando 
para a citricultura. Digo isso baseado no aumento 
do consumo do suco de laranja, principalmente 
nos Estados Unidos, com uma onda que diz que 
quem toma o suco de laranja está mais protegido 
contra a Gripe A, por exemplo. o desafio maior é 
cuidar dos pomares com essas pragas que estão 
aí. Por isso, a pesquisa está focada para resolver 
os problemas ou mesmo para conviver harmonica-
mente com esses desafios.

C&P - A EECB tem alguma nova informação 
a respeito do Greening?
Otávio – Infelizmente, no final de 2009 tivemos 
a notícia de que o Fundecitrus vai deixar de fazer 
as inspeções de Greening. Isso para o setor não é 
bom, porque o citricultor ainda não está habituado 
a fazer esse trabalho e o Fundecitrus fazia esse 
serviço por ele. Então, o citricultor agora vai ter 
que se conscientizar: ou ele cuida do Greening, ou 
fica sem o pomar! Eu temo que com essa saída 
do Fundecitrus, o problema tende a se agravar. 
Pois se ele não identificar a planta com Greening, 
erradicar e fizer o controle do psilídeo, o pomar 
dele vai ser totalmente dizimado. Por outro lado, o 
Fundecitrus vai direcionar todo seu potencial para 
pesquisa visando resolver o problema do Greening 
– está mudando seu foco. Aqui na Estação, temos 
centenas de variedades novas sendo testadas 
para produção, qualidade de frutas e procurando 
identificar tolerância à doenças. Pode ser que ten-
hamos alguma variedade que futuramente venha 
a ser produzida por ser tolerante ao Greening.

C&P - Existe alguma nova informação sobre 
variedades de citros testadas na EECB?
Otávio  - A pesquisa em citros é demorada. Após 
o plantio, demora-se quatro anos para começar 
a produzir e então, no mínimo, dez safras para 
se fazer todas as análises de qualidade de frutas, 

quantidade de produção, rendimento industrial 
e resistência a pragas e doenças. Nosso diretor 
científico da EECB, Eduardo Stucchi, tem uma sé-
rie de variedades que já poderiam estar sendo di-
vulgadas e comercializadas hoje, mas como todo 
pesquisador sério, precisa ter segurança para 
oferecer ao mercado uma nova variedade. Temos 
variedades que estão para sair para o mercado em 
breve, com capacidade de produção e qualidade 
agronômica muito boa. Agora estão passando por 
testes em relação a CVC, Greening e às doenças 
que estão por aí. E não basta produzir e falar que 
a variedade é viável, é preciso ter também mate-
rial genético para multiplicação. Esse é o fruto dos 
27 anos de trabalho da EECB!

C&P - Na sua opinião, por que é tão difícil 
profissionalizar o citricultor brasileiro?
Otávio - Isso é uma questão cultural. Antiga-
mente, para produzir qualquer cultura era muito 
simples. No caso dos citros, antes do advento 
dessas pragas e doenças, bastava você plantar 
a muda que ela produzia, e como o foco era a 
produção industrial, não havia nem preocupação 
com qualidade. Nós notamos grande diferença de 
cultura nos produtores do cinturão verde de São 
Paulo, da região de Valinhos, a dedicação sempre 
foi muito maior do que nossa região. Então, antes 
não era necessária muita técnica para se produzir 
e hoje, com tantas exigências, aqueles que não se 
adaptam já estão caindo fora.

C&P - Quais as tendências que formarão a 
moderna citricultura?
Otávio - A tendência está clara. o primeiro 
passo é resolvermos os problemas fitossanitários. 
Feito isso, a parte comercial se acerta. A nossa 
região, norte do estado de São Paulo, é propícia 
para produção de frutas e a tendência deve ser 
substituir o suco concentrado pelo suco fresco, 
conhecido como NFC. No futuro, vejo o citricul-
tor profissionalizado, se reinstalando nessa região, 
produzindo laranjas voltadas à indústrias de suco 
NFC, devido à qualidade de nossas frutas. Com as 
variedades que serão lançadas brevemente aqui 
na EECB, temos plenas condições de nos tornar-
mos novamente uma região de destaque na citri-
cultura. Nas demais regiões produtores de citros, 
quem produzir bem deve continuar no mercado, 
pois o suco concentrado vai continuar existindo. 
Resumindo, a tendência é muito boa para a citri-
cultura e para o citricultor profissional.

C&P - Nós temos notado discursos muito 
parecidos, de diferentes pessoas, acerca 
da tendência em se produzir suco natural 
ou fruta in natura. Por que se demora tanto 
para o mercado ter essa guinada?
Otávio - o desafio é a falta de organização do 
setor, que gera uma demora para as tomadas de 
decisão. Enquanto o setor não for organizado, 
com um número menor de citricultores e todos 
falando a mesma língua, será muito difícil haver 
uma mudança. Hoje se fala que a indústria ganha 
muito e o citricultor está penalizado. Mas existem 
dois fatores: o primeiro é que para um negócio ser 
bom, deve ser bom para os dois lados, o segundo 
é que existem outros caminhos. Para os dois la-
dos, é preciso haver união e organização.

“Com as variedades
que serão lançadas

brevemente aqui na EECB, 
temos plenas condições de 
nos tornarmos novamente 

uma região de destaque
na citricultura”.
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Dez anos focando a
ética e a amizade

Muitos são os motivos que expressam o sucesso da primeira década
de existência do grupo. Conheça a história e os valores que motivaram

a criação e estimulam a continuidade da entidade

O 
GTACC – Grupo Técnico de As-
sistência e Consultoria em Citrus, 
está completando dez anos de ati-
vidades! Criado em dezembro de 

1999, o Grupo mantém como cerne de sua es-
trutura o mesmo espírito fraterno de sua funda-
ção. Para o GTACC, a ética, o trabalho conjunto 
e a discussão democrática, sempre estiveram 
em um patamar de equivalência com os conhe-
cimentos agronômicos.  
 os princípios que estimularam sua consti-
tuição transcendem os ditames técnicos, ge-
rando uma instituição preocupada com a dis-
seminação de tecnologia para o meio citrícola, 
mas, antes de tudo, formando uma equipe 
coesa, disposta ao engajamento profissional e 
que se inter-relaciona com companheirismo e 
amizade.
 A história da criação do GTACC remonta a 
um período difícil economicamente, onde a ci-
tricultura claudicava, praticando os mais débeis 
preços de sua performance.
 A tenacidade de dois agrônomos conse-
guiu olhar de maneira diferente para aquele 
momento, vendo na situação a oportunidade 

para tentar mudar um quadro cultural enrai-
zado na citricultura, comum também a várias 
culturas agrícolas no país: a falta de estímulo 
para a formação de extensionistas particulares. 
Kley Benedetti Leme e Luiz Ventura de Aquino 
procuraram agregar outros técnicos conhecidos 
que compartilhavam das mesmas proposições. 
Aparecido Tadeu Pavani e Leandro Aparecido 
Fukuda juntaram-se aos dois primeiros naquela 
que foi considerada a reunião embrionária do 
GTACC, seis meses antes de sua oficialização.
 Segundo Tadeu Pavani, “a possibilidade de 
reunir constantemente um grupo técnico para 
troca de experiências nos pareceu um ponto al-
tamente positivo para levar adiante aquela pro-
posta. Estávamos entusiasmados com as nu-
ances que a formação daquele grupo poderia 
gerar. Honestamente, sentíamos a importância 
daquela atitude”, concluiu o consultor.
 Não menos motivado, Leandro Fukuda 
também viu uma oportunidade de crescimento: 
“vislumbrávamos a valorização do profissional 
de agronomia, em especial a dos consultores 
em citros, além da chance de conseguirmos 
um inusitado aprimoramento técnico, que pos-

teriormente seria repassado aos citricultores”. 
Por tudo isso, os quatro companheiros puse-
ram em prática os assuntos discutidos na reu-
nião histórica.
 A partir daí, vieram os convites para que 
outros engenheiros agrônomos fizessem par-
te do grupo, sendo que, por ocasião de sua 
fundação, o GTACC contava originalmente com 
oito sócios. Atualmente, são catorze membros 
com clientes em oito estados brasileiros. 
 Bebedouro, cidade do interior paulista, foi 
escolhida como sede da nova entidade, por 
estar geograficamente bem localizada, permi-
tindo a proximidade entre todos os membros e 
pela tradição citrícola que representava.
 o GTACC não possui fins lucrativos e sua 
principal finalidade é oferecer aos seus mem-
bros a possibilidade de aprimorar conhecimen-
tos na área de citros, para que possam melhor 
executar a função de consultoria junto aos citri-
cultores, seus clientes.
 Para que se possa cumprir com essa finali-
dade, o grupo conta com a parceria de impor-
tantes empresas envolvidas com a citricultura. 
os parceiros são fundamentais no processo. 
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Através de informações privilegiadas sobre os 
seus produtos, ganham os membros do grupo 
e os produtores atendidos; graças às discussões 
técnicas e à troca de informações, as empresas 
conseguem melhor posicionar seus produtos no 
mercado. Interessante citar a possibilidade de 
crescimento profissional que as reuniões roti-
neiras oferecem a todos. os participantes difi-
cilmente teriam outra oportunidade de ouvir, por 
exemplo, relatos sobre a atuação de determi-
nado produto em diversas condições climáticas; 
ou de discutir diferentes questões fitossanitárias 
narradas a partir da experiência profissional de 
quem milita na área havia muitos anos.
 Estrategicamente conduzidas, as parce-
rias viabilizam conjuntamente a instalação de 
campos demonstrativos, dias-de-campo, áre-
as pólo, palestras, que, em outras palavras, 
servem não apenas para observar o compor-
tamento prático dos produtos e o grau de satis-
fação dos produtores, mas, também para gerar 
um quadro de tendências gerais do mercado 
citrícola.  

Divulgação da informação

 Estatutariamente, o GTACC tem por função 

divulgar toda a informação que obtém. Além 
das atividades promovidas em conjunto com os 
parceiros, o grupo está sempre preocupado em 
promover a disseminação da tecnologia adqui-
rida.
 A revista Ciência & Prática tem sido 
motivo de orgulho para o GTACC. Considerada 
entre as mais importantes publicações sobre 
citricultura do país, a revista é uma das mídias 

utilizadas pelo grupo para cumprir o seu de-
sígnio maior. Distribuída de graça para acesso 
de todos os interessados, ela é veiculada na 
maioria dos estados e tem leitores em quatro 
continentes. Tem uma periodicidade trimestral 
e está completando nove anos de circulação.
 o endereço digital www.gtacc.com.br é 
bastante acessado. Por meio dele, o GTACC 
tem a oportunidade de oferecer uma série de 

A revista Ciência & Prática e o endereço eletrônico do 
GTACC, divulgam tecnologia para os citricultores
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serviços e informações, através de links para as 
principais instituições de pesquisa e educação, 
além de “abrir as portas” para questionamen-
tos, dúvidas, enfim, manter uma permanente 
ligação com o produtor ou com as pessoas que 
dele necessitarem na busca de soluções rela-
cionadas à citricultura. Destaque para a opção 
de recolocação profissional disponível no site, 
prestando um serviço de divulgação de currí-
culos e serviços no setor. outras informações 
também poderão ser obtidas através do por-
tal: notícias, previsão do tempo, estatísticas, 
acesso à assinatura e às edições de Ciência & 
Prática, detalhes profissionais sobre os compo-
nentes do grupo etc.
 As ferramentas para a divulgação da in-
formação não são apenas essas. Dois even-
tos anuais, já tradicionais, têm a chancela do 
GTACC e constituem-se em ponto de encontro 
técnico para os profissionais que trabalham 
na área: no primeiro semestre, o Workshop 
GTACC; no segundo, o Simpósio de Citricultura 
Irrigada.
 Já foram realizados seis Wokshops, com te-
mas ecléticos que abordaram, por exemplo, o 
controle de pragas e doenças, inclusive falando 
sobre tecnologia de aplicação de defensivos; 
foram debatidas práticas culturais que elevam 
a produtividade dos pomares; e houve um de-
les tratando exclusivamente de rentabilidade e 
de perspectivas econômicas para a citricultura.
 Da mesma forma, foram seis os Simpó-
sios de Irrigação, com palestras que elucidam 
os mais variados aspectos dessa tecnologia. 
Destaca-se o fato de que a preocupação na 
escolha dos temas é ampla e antevê aspectos 
ligados à fabricação de equipamentos, sem es-
quecer da fisiologia da planta e das técnicas de 
manejo e condução dos pomares irrigados. Im-
portante, também, lembrar do prêmio “Citricul-
tor Irrigante do Ano”, conferido a cada edição 
do evento, após prévia avaliação de uma banca 

de consultores.
 Também houve a realização, com muito 
sucesso, do Dia do Parceiro, que foi uma ati-
vidade voltada às equipes técnicas, de vendas 
e de marketing das empresas parceiras, onde 
palestras sobre vários temas citrícolas foram 
ministradas pelos integrantes do GTACC. 
 Evidente que parte do sucesso desses 
eventos deve-se à colaboração e ao entusias-
mo da equipe da Estação Experimental de Ci-
tricultura de Bebedouro, que disponibiliza suas 
instalações a fim de receber a grande presença 
de público que tem sido a característica mar-
cante desses encontros.
 Consciente da importância e da necessida-
de de continuar a divulgar pontos cruciais para 
a melhora da condição produtiva dos poma-
res, o GTACC, através de seus membros, está 
sempre promovendo e participando de pales-
tras técnicas, cursos e outras atividades que 
possam beneficiar a citricultura em geral. Para 
que haja qualidade nessa divulgação, a capa-

citação profissional dos integrantes do grupo é 
uma questão sempre em voga no planejamen-
to anual do GTACC. A participação dos agrô-
nomos do grupo em congressos, simpósios, 
cursos, é amplamente incentivada, lembrando 
que a gama de assuntos varia da informação 
técnica agronômica convencional, passando 
pelas questões ambientais e de fitossanidade, 
até temas motivacionais, eventos sobre inter-
relacionamento, administração, gerenciamento 
e orientações para uma apresentação em pú-
blico mais profissional e produtiva. Já é tradi-
ção a presença do stand do GTACC na Semana 
da Citricultura do Centro Sylvio Moreira, em 
Cordeirópolis, SP, onde os elementos do grupo 
também participam como palestrantes do pro-
grama oficial.
 Importante frisar que a capacitação profis-
sional dos integrantes do GTACC assume um 
caráter fundamental dentro do ponto de vista 
básico da constituição do grupo. Alicerçando 
essa premissa, a troca de experiências com 

os eventos promovidos pelo GTACC já são tradicionais
e atraem um grande número de citricultores

G
TA

C
C



13Outubro / Novembro / Dezembro  / 2009

técnicos de outros países recebe um tratamento 
primordial. o GTACC já recebeu várias delega-
ções estrangeiras com interesse em conhecer 
aspectos da citricultura brasileira e pôde propor-
cionar aos produtores a oportunidade de ouvir 
alguns desses visitantes através de palestras.
 Ainda, dentro do conceito da troca de infor-

mações com estrangeiros, comitivas do GTACC, 
em viagens técnicas internacionais, já estive-
ram participando de eventos e conhecendo in 
loco problemas fitossanitários e técnicas inova-
doras das citriculturas dos Estados Unidos, da 
África do Sul, da China, do México, de Cuba, da 
Argentina, do Uruguai, e da Colômbia.
 o GTACC tem sido convidado para compor 
vários grupos de estudos e deliberações de 
nível estadual e nacional. Nesse sentido, vale 
ressaltar que o GTACC foi um dos grupos que 
inseriu o consultor como um novo elemento da 
cadeia produtiva dos cítricos, com um papel 
cada vez mais decisivo no setor. 

Uma visão inovadora

 o GTACC reveste-se de valores que, por si 
só, demonstram a personalidade de sua inspi-
ração. A sua constituição, sua formação e, por 
conseguinte, o desenrolar de suas atividades, 
são totalmente voltados ao cumprimento des-
ses princípios.
 Na medida em que possui sólidos alicer-
ces, o GTACC tem um planejamento estratégico 
que permite uma visão do futuro, além de dire-

cionar suas ações, reforçando a filosofia com a 
qual o grupo sempre trabalhou, consolidando o 
nome como sinônimo de qualidade e eficiência 
dos serviços prestados.
 A missão do GTACC é a de unir profissio-
nais em prol do aprimoramento, da atualiza-
ção de conhecimentos técnicos e da difusão 
de informações e tecnologias que beneficiem a 
citricultura brasileira e gerem condições ideais 
para o seu desenvolvimento sustentável. Para 
isso, a visão é a de ser o grupo referência de 
consultores em citros, cultivando o respeito da 
comunidade e administrando o melhor e mais 
atualizado grau de informações e de tecnolo-
gias para a citricultura sustentável.
 Definidos pelos próprios integrantes, são  
seis os valores essenciais, responsáveis pela 
sustentação do GTACC: ética – praticar os prin-
cípios de boa conduta profissional e moral, as-
sim como respeitar o espaço de cada indivíduo; 
comprometimento – com o compartilhamento 
do conhecimento, com os acordos firmados e 
com o desenvolvimento sustentável da citricul-
tura; integridade – com imparcialidade, com 
honestidade, com qualidade nas informações 
difundidas e com verdade nas ações; inovação 
– buscar e difundir sempre as mais recentes in-

A troca de informações é fundamental
nas viagens internacionais
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formações e inovações técnico-científicas; res-
ponsabilidade social – praticar a responsabili-
dade social como meio para o desenvolvimento 
equilibrado com respeito ao meio ambiente e 
à sociedade; e lealdade – prezar o relaciona-
mento contínuo procurando congregar os parti-
cipantes de toda cadeia citrícola para a difusão 
de conhecimento. 
 Um conceito adicional, inovador, diz respei-
to à destinação dos bens do grupo, no caso de 
uma dissolução. Caso isso aconteça, o estatu-
to do GTACC prevê que todo o seu patrimônio 
será doado ao Hospital de Câncer de Barretos, 
SP, que é uma entidade tida como referência 
nacional e internacional no tratamento da do-
ença. Também, de forma prévia, sabe-se que a 
renda líquida obtida com a organização do Sim-
pósio de Irrigação, é repassada para o Hospital 
na forma de doação, além de outras ocasiões 
em que o grupo se coloca à disposição para 
colaborar com essa renomada instituição. 

serrilhada, lembrando um selo postal e, como 
tal, tem uma dupla intenção: comemorar os 
dez anos de fundação, além de representar a 
marca principal do grupo junto à cadeia citríco-
la, selada pelos valores já expostos e pelo rela-
cionamento simples e leal com seus parceiros.
 o número 10 com o zero em sentido de ro-
tação nas cores verde e amarela infere a idéia 
do acompanhamento que os agrônomos mem-
bros do grupo realizam à cultura dos citros, 
desde as fases de muda ou de frutos verdes, 
até o amadurecimento da produção. As cores 
referem-se também às cores nacionais, refor-
çando a mensagem da missão do GTACC em 
relação a trabalhar para a sustentabilidade da 
citricultura brasileira.
 o fundo imita o corte transversal de uma 
fruta cítrica, mostrando seus gomos na sua 
coloração característica.  os sinais de difusão 
de luz e transparência, remetem aos conheci-
mentos e à esperança em um horizonte que é 
o mundo da laranja, no qual, pelos dez anos de 
experiências o GTACC espera continuar sendo 
um grupo de referência para a consultoria téc-
nica em citricultura.
 o GTACC caminha ao lado de seus parcei-
ros e dos clientes dos seus integrantes, procu-
rando tornar a citricultura um negócio lucrativo 
e sustentável, levando aos produtores assisti-
dos o mais alto nível tecnológico e de eficiência 
administrativa. Dez anos se passaram, mas o 
GTACC não desviou o seu foco no sentido de 
trilhar o caminho da ética, da amizade, da res-
ponsabilidade e da convivência com os amigos, 
clientes e parceiros, buscando o bem comum 
da citricultura sustentável.

Dez anos e sede nova

 Como parte das comemorações dos dez 
anos de existência, o GTACC irá inaugurar as 
instalações de sua sede própria. A inaugura-
ção ocorrerá em alguns meses e o objetivo do 
grupo é que ela se transforme em um centro 
de informações da citricultura.  Além das edi-
ficações básicas e de ampla sala para reuni-
ões, a sede do GTACC terá salas específicas e 
toda a estrutura necessária para o trabalho das 
equipes das empresas parceiras e, em breve, a 
moderna biblioteca será disponibilizada para os 
produtores e demais interessados. No projeto 
da sede também foi concebido um moderno 
anfiteatro, que futuramente deverá ser utilizado 
para palestras e treinamentos.
 A logomarca GTACC 10 anos estará estam-
pada em todo material de divulgação do grupo 
durante este próximo ano para comemorar a 
data festiva. A moldura do logotipo tem a forma 

deciojoaquim@uol.com.br

Consultor Campo/GTACC
Décio Joaquim
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Maquete da nova sede do GTACC, que será um 
local de referência para a citricultura do futuro
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Ideologia, tecnologia e parceria
para uma citricultura sustentável

T
alvez fosse mais adequado que 
um produtor de citros ou outro 
elemento dessa cadeia produ-
tiva estivesse assinando esta 

coluna “Minha opinião”, cujas considera-
ções pudessem fluir de forma menos sub-
jetivas e apaixonadas do que na minha 
interpretação como membro fundador 
e aniversariante de 10 anos do GTACC. 
Mas, por outro lado, fico contente porque 
através das linhas e entrelinhas do meu 
texto, o leitor poderá conhecer o Grupo na 
sua forma ideológica e pessoal.

 Acredito que toda instituição, seja go-
vernamental ou privada, de caráter finan-
ceiro, comercial, filantrópica ou mesmo 
associativa, tenha na sua origem um es-
pírito pessoal e ideológico, que a princípio 
a faz sustentar-se e crescer, mesmo que 
depois outros fatores se associem ou se 
façam proeminentes na sua existência.

 Se, a princípio, os objetivos pessoais 
e as ideias eram de participar de uma 
associação que unisse profissionais faci-
litando o aprimoramento técnico a fim de 
difundir para os clientes próprios e par-
ceiros o conhecimento que beneficiasse 
a citricultura de forma mais sustentável, 
logo se percebeu, principalmente pelo 
perfil de cada integrante, que outros va-
lores se alevantavam e superavam muitas 
vezes a simples participação técnica e 
profissional. Tais valores passaram, en-
tão, a gerir e manter o Grupo. 

 Nesses 10 anos, o relacionamento 
interno e externo e a própria existência 
do GTACC, foram preservados pela bus-
ca do comportamento ético em todos os 
ambientes, pelo comprometimento e en-
volvimento sério nos trabalhos e questões 
em que o GTACC se apresenta. o Grupo 
ganhou destaque por ser sobretudo ín-
tegro, agir com honestidade e valorar a 
verdade nas opiniões –sejam favoráveis 
ou contrárias, como têm sido observado 
por empresas e instituições ao longo des-
ses anos de parcerias e atividades. Tudo 
isso preconiza um princípio básico e que 

se torna um valor soberano, que é a le-
aldade interrelacionada pelos membros 
e compactuada com os parceiros, em 
contratos que, embora formalizados, po-
deriam ser lavrados a “fio de barba”.

 Como grupo ou empresa moderna, 
resta ainda enaltecer o valor da inovação 
técnico-científica e sua difusão no setor 
como premissa da função de consultor, 
não se deixando fugir da responsabilidade 
social, buscando a ação com respeito ao 
meio ambiente e à sociedade.

 No decorrer desses anos, duas fatali-
dades marcaram a caminhada do GTACC, 
envolvendo dois membros fundadores. 
Em 2001, uma perda muito grande, de-
corrente do falecimento do colega Luiz 
Ventura de Aquino, ainda em início de 
carreira como consultor autônomo, mas 
com capacidade e experiência para aju-
dar em muito a citricultura. Posteriormen-
te, em 2007, outra grande perda, com 
o falecimento do então presidente, Kley 
Benedetti Leme, no áuge da atividade 
profissional, pelo que vivenciavam e lhe 
consideravam seus clientes e colegas; 
ambos considerados baluartes da filosofia 
de trabalho e convivência assumida pelo 
GTACC.

 Penso que os grupos de consultoria 
em citros conseguiram duas coisas in-

teressantes: unir profissionais que antes 
atuavam de forma isolada e, a partir daí 
fortalecer-se, mostrando o valor de se 
unir, de ser parceiro ao invés de buscar 
um caráter de concorrência mútua e de 
indiferença inter-classe. o outro aspecto 
é o de se tornar elo importante na cadeia 
de citros, onde suas opiniões e conside-
rações se fizeram ouvidas e respeitadas, 
até mesmo como sendo representativas 
das verdades do campo ou, como se diz, 
“do lado de dentro da porteira”.

 A base profissional do GTACC, seus 
valores e princípios e a própria história 
marcada por eventos técnicos, publica-
ção de revistas, visitas técnicas interna-
cionais e outros, talvez fossem suficientes 
para imprimirem ao grupo um sentido de 
consistência visando à existência para o 
futuro. Mas para alicerçar melhor essa 
intenção, nada melhor do que uma casa, 
um teto próprio, para unir e acolher. As-
sim, está sendo previsto para breve a 
inauguração da sede do Grupo, cuja fun-
cionalidade favorecerá aos parceiros e 
produtores que ali encontrarão não ape-
nas tecnologia e informação, mas tam-
bém amizade e apreço.

 Para os membros, o próprio GTACC é 
considerado um cliente. o compromisso 
de se desenvolver e de se dedicar através 
das reuniões para se obter os objetivos 
estabelecidos é semelhante à dedicação 
ao cliente citricultor, que pode contar com 
a certeza de receber informações que ga-
rantem a sobrevivência pessoal. No caso 
do GTACC, na forma de experiência, con-
vívio, conhecimento, fraternidade, respei-
to e cooperação.

 É importante e nos trás satisfação ter 
este sobrenome: GTACC.

tadeu@gtacc.com.br

Tesoureiro/GTACC
Aparecido Tadeu Pavani
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“Os grupos de
consultoria em citros

conseguiram unir profissio-
nais que antes atuavam de 
forma isolada e, a partir daí 

fortalecer-se,
mostrando o valor de

ser parceiro ao invés de
buscar um caráter de

concorrência”
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E
m janeiro de 2008, foi iniciado, 
pela Universidade da Flórida, um 
estudo para examinar a sazona-
lidade de ocorrência de psilídeos 

contaminados pela bactéria do Greening em 
diferentes localidades daquele Estado norte-
americano.  
 o objetivo deste estudo é determinar se 
existem períodos do ano em que há menor 
ocorrência de psilídeos contaminados pelo pa-
tógeno da doença, permitindo que se consiga 
uma redução nas atividades de controle do in-
seto a fim de se reduzir o uso de inseticidas.  
 Até julho de 2009, mais de 14 mil psilídeos 
foram coletados e analisados através de PCR 
real-time para determinar, mês a mês, o per-
centual de insetos contaminados pelo Greening 
ou HLB. Amostras coletadas depois de julho de 
2009 estão ainda em processo de análise. os 
pomares comerciais de onde as amostras fo-
ram e têm sido coletadas mensalmente estão 
localizados nas proximidades de Arcádia, Lake 

 Esta é a tradução da matéria original, de autoria dos entomologistas Michael Rogers e Timothy Ebert,
do Centro de Educação e Pesquisa em Citros, da Universidade da Florida, em Lake Alfred

Placid, Fort Mead, Lake Wales e Lake Alfred.
 Durante 2008, houve dois períodos nos 
quais aumentaram as quantidades de psilídeos 
positivos para HLB: o primeiro ocorreu no início 
da primavera, com um índice próximo aos 2% 
de psilídeos contaminados em relação ao total 
de insetos analisados em uma daquelas loca-
lidades. Porém, considerando a taxa de todas 
as cinco localidades, a média foi inferior a 1%. 
o segundo período de aumento ocorreu du-
rante o outono (outubro a dezembro), em três 
das cinco localidades estudadas. o percentual 
máximo de psilídeos positivos para HLB, nes-
tas três localidades, variou de 4% até mais de 
10%. Verificando-se a média de todas as cinco 
localidades, o percentual de psilídeos contami-
nados não ultrapassou a 5% do total.
 Durante 2009, foi dada continuidade à co-
leta de psilídeos nas mesmas cinco localidades 
a fim de checar se a tendência de ocorrência 
de 2009 seria similar à tendência observada 
em 2008. Verificou-se, sim, que em 2009 

Sazonalidade da ocorrência de
psilídeos contaminados 

Estudo tenta determinar os fatores potenciais responsáveis pelas flutuações populacionais de Psilídeos contaminados pela bactéria do Greening

aconteceu um aumento geral no percentual 
de insetos contaminados. Enquanto pode-se 
perceber a mesma tendência com aumentos 
e reduções periódicos no percentual de insetos 
contaminados, os períodos em que estas ocor-
rências se manifestaram com maior intensida-
de foram janeiro (inverno), abril (primavera) e 
julho (verão).  Por outro lado, enquanto a taxa 
média de insetos contaminados foi inferior a 
5% considerando todas as localidades, em um 
destes locais (Lake Alfred), o percentual de psi-
lídeos positivos para HLB ficou acima de 15% 
em cada um dos meses acima citados.
 Em razão de se verificar um percentual de 
insetos contaminados relativamente baixo em 
comparação com a incidência da doença, prin-
cipalmente mais a sul do Estado, foi incluída no 
estudo uma sexta localidade, em Homestead, 
com a coleta de insetos tendo sido iniciada em 
fevereiro de 2009. Nesta localidade, 100% das 
plantas apresentavam sintomas de Greening 
e não houve qualquer manejo de controle do 

U
ni

ve
rs

id
ad

e 
da

 F
ló

rid
a



17Outubro / Novembro / Dezembro  / 2009

G R E E N I N G

psilídeo através da aplicação de inseticidas. A 
razão para incluir esta localidade foi determinar 
se, estando todas as plantas contaminadas e 
não havendo controle do inseto vetor, pode-
riam ser observados aumentos e reduções nas 
quantidades de psilídeos positivos para HLB 
no decorrer dos meses, ou, em outras pala-
vras, poderia a taxa de insetos contaminados 

manter-se consistentemente alta durante todo 
o ano. Dados coletados nesta localidade até 
meados de 2009 têm demonstrado que, apa-
rentemente, há flutuações na quantidade de 
psilídeos contaminados, ainda que 100% das 
plantas estejam mostrando sintomas da doen-
ça. Entretanto, o número de psilídeos conta-
minados nesta situação seja muito alto, 100% 

Campo Consultoria/GTACC

Engº. Agrônomo MSc
Rubens Stamato
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dos psilídeos foram analisados, pelo menos em 
uma ocasião (fevereiro) e próximo de 20% dos 
psilídeos analisados em março.
 Quando os dados são examinados compa-
rando as localidades entre si, o estudo mostra 
que há uma tendência aparente de que as ta-
xas de psilídeos positivos para HLB são muito 
menores em pomares onde há programas de 
manejo do Greening. Por exemplo, no estudo 
conduzido em pomar localizado próximo à Arcá-
dia, que adotou programa intensivo de manejo 
da doença, consistindo na eliminação de plan-
tas infectadas e na aplicação de inseticidas, o 
percentual médio anual de psilídeos positivos 
para HLB ficou entre 0,5 e 0,6%. 
 Para 2010 está sendo planejada uma mo-
dificação desses estudos, a fim de examinar 
mais aguçadamente os fatores potenciais res-
ponsáveis pelas flutuações no percentual de 
insetos contaminados, a fim de melhor prever 
quando estes aumentos podem ocorrer. 
  

Michael Rogers, um dos autores do estudo
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Psilídeo, alvo da pesquisa e vetor do Greening



18 Revista Ciência & Práticaw w w . g t a c c . c o m . b r

A D M I N I S T R A Ç Ã O

R
espondendo sem delongas a per-
gunta feita no título: não!  É errado 
considerar como componente do 
custo total o item “custo de opor-

tunidade”. É um problema de semântica? o 
erro está na palavra ‘custo’ do “custo de opor-
tunidade”?  Seria melhor dizer “taxa de opor-
tunidade”? Como definir “receita de oportuni-
dade” e “custo de oportunidade”?
 Quando se tem duas opções, deve-se op-
tar por uma e, necessariamente, renunciar a 
outra. É logicamente impossível optar pelas 
duas, simultaneamente; assim como na física, 
dois corpos não ocupam, ao mesmo tempo, o 
mesmo espaço.  Portanto, ao investir um capi-
tal num negócio, não se pode, ao mesmo tem-
po, por exemplo, aplicá-lo no banco também. 
Pois bem, “o custo de oportunidade” considera 
a perda de oportunidade do ganho com o juro 
do banco, como custo. Somar esta perda ao 
custo total de produção, não faz sentido, não 
tem lógica. Para começo de conversa, o dono 
do capital não perdeu nada; deixou de ganhar! 
 o “custo de oportunidade” seria mais bem 

o autor discorre sobre conceitos de contabilidade, esclarecendo uma questão fundamental
na elaboração de um plano de contas com exemplos práticos comuns aos produtores rurais

“Custo de oportunidade” e “depreciação”
são componentes do custo?

pensado como um parâmetro, como taxa de 
atratividade, para, no processo decisório, optar 
pela escolha de maior rentabilidade. Um parâ-
metro de escolha, de comparação entre duas 
ou mais opções numa análise de investimento. 
 Será que a palavra ‘custo’ levou a tal erro? 
Por que tantas pessoas fazem tal confusão? 
Dizem: “eu peguei meu capital, comprei terra, 
máquinas, plantei soja, e perdi a oportunidade 
de aplicar no banco. Se eu perdi, é custo, e por 
tanto, preciso colocar o juro perdido no custo 
final”. Esse custo é considerado sem levar em 
conta o risco. E se o banco quebrar? Foi adi-
cionado o imposto de renda? E o inverso: se 
eu aplicar no banco, vou pôr o “custo de opor-
tunidade” de plantar soja? outros dizem: “eu 
adiciono no custo final o preço do aluguel da 
terra, pois perdi a oportunidade de arrendar.” 
Isto é um absurdo! “o custo é meu e eu coloco 
o que eu quero!” Tudo bem, só que você estará 
com uma visão deturpada da sua medição. 
 A pergunta pertinente é: que tipo de visão 
de custo a pessoa deseja ter na contabilidade 
de custo? Se tiver uma visão superdimensio-

nada do custo da caixa de laranja, pode-se 
ficar desestimulado a investir no setor. A visão 
deve ser realista. Necessita-se definir alguns 
conceitos de contabilidade. Definir o que é 
esta grandeza chamada “custo”.
 A contabilidade é composta por dois tipos 
de contas: as contas patrimoniais e as contas 
de resultados. Estas duas, por sua vez, se des-
dobram em mais duas, patrimoniais: ativo e 
passivo; e as de resultado: receita e despesa, 
totalizando quatro tipos de contas que se rela-
cionam entre si no sistema de partida dobrada 
- duplo lançamento: débito e crédito. 
 São obtidas, então, as duas equações 
fundamentais da contabilidade: 1) ativo = 
passivo; e 2) receita menos despesa = lucro. 
Definindo melhor a primeira: ativo = direitos 
e bens; passivo = obrigações exigíveis e não 
exigíveis. 
 No balanço patrimonial, colocado na verti-
cal, temos no ativo a maior liquidez em cima, 
decrescendo para baixo. No passivo, decresce 
o fator de exigibilidade. 
 Destrinchando a primeira equação: direi-
to + (bens – depreciação) = obrigação com 
terceiros + obrigação com o dono do capital 
(patrimônio).  Temos dois sujeitos distintos: 
sujeito-dono e sujeito-empresa. Se o dono do 
capital “empresta” para a empresa, esta pas-
sa a dever o capital para aquele. Assim, tem-
se: obrigações com o dono = capital + lucro. 
Desta forma, lucro é um valor não-exigível que 
pertence ao dono. E de onde saiu o lucro? Da 
segunda equação (de resultado): receita – des-
pesa = lucro. Lucro é a grandeza que iguala a 
primeira equação: direitos + bens = obrigação 
+ patrimônio (capital + lucro acumulado) + fa-
tor x. o fator x é o resultado da segunda equa-
ção: receita – despesa. Portanto, lucro está no 
passivo, pois é obrigação da empresa para com 
o dono do capital; é a sua remuneração, é o 
prêmio pelo risco, pela ousadia, pela abstinên-
cia de consumo do capital, pela     adivinhação 
do desejo do consumidor.  
 Na segunda equação, se tem: receita = 

O custo de oportunidade e a depreciação são fatores erroneamente considerados como custo 
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lucro + custo. Assim, toda receita ou é lucro 
ou custo. Lucro é o valor a ser pago ao dono 
e custo é, por definição, o valor a ser pago 
a terceiros que contribuíram na produção do 
produto. Daí a importância de medir o custo. 
Quanto se paga para terceiros fazer o que se 
propõem a produzir para o mercado. ou seja, 
correr risco para ter lucro. E esta parte é exi-
gível. A outra parte da receita, o lucro, não é 
exigível.
 o custo é um desembolso, um gasto, que 
pode ser dividido em: a) custo propriamente 
dito, o qual é inerente, interno ao produto, par-
ticipa diretamente da sua formação; b) despe-
sa é o desembolso externo ao produto, exem-
plo: despesa administrativa; c) investimento; 
d) perdas.

“Depreciação”

 A “depreciação” é o conversor do inves-
timento em despesa, tida como despesa de 
“depreciação”. Como o investimento é um 
gasto (custo) que atua por vários anos, jogá-lo 

num ano só, depreciá-lo de uma só vez dará 
uma visão deturpada do custo no exercício, sa-
crificando aquele ano; fica-se com uma visão 
errada do exercício.
 Atualmente, na contabilidade fiscal da pes-
soa física, o governo permite depreciar num 
único ano. Por exemplo, jogando o trator novo 
integralmente na despesa, você não irá fazer 
“depreciação”, pois já depreciou 100% no pri-
meiro ano. Assim, se trabalhar na contabilida-
de fiscal pelo regime de caixa, você não pode 
fazer depreciação, pois já o fez num único 
lançamento. Daí, advém uma estratégia para 
não pagar imposto de renda na pessoa física: 
compra-se algo que possa ser depreciado no 
exercício. Nota: terra não pode ser depreciada, 
mas benfeitoria pode. Assim, comprando, isto 
é, investindo, livra-se do imposto de renda. Se 
parar, o bicho pega!
 Mas, contabilidade fiscal nada tem a ver 
com centro de custo. Para este, o critério de 
distribuição do investimento deve ser subje-
tivo, com o bom senso de não sobrecarregar 
cada exercício levando em conta a longevidade 
do bem. Ao lançar em vários anos, se tem de 

corrigir o valor de cada parcela num sistema 
inflacionário. 
 Por outro lado, a “depreciação” tem de ser 
lançada com critério. Ela tem começo, meio e 
fim. Não pode indiscriminadamente ser lança-
da no centro de custo. Assim, se no exercício 
for comprado um trator, deve-se lançá-lo du-
rante, por exemplo, dez anos. Assim, lança-se 
10% ao ano, corrigindo a parcela. Ao fim dos 
dez anos, o bem estará 100% depreciado, isto 
é, aquele desembolso de dez anos atrás foi 
transformado em despesa, sendo que o trator 
ficou com valor contábil igual a zero, e daí, não 
se pode mais depreciá-lo. Continuar a depre-
ciá-lo não tem sentido. Estará se fazendo um 
lançamento em duplicidade, lançando a mes-
ma coisa duas vezes, ou seja, depreciando o 
valor zero! 
 Desse modo, criar um fator fixo e cons-
tante de “depreciação” no cálculo do custo 
hora-máquina, está errado! Nesse caso, pode-
se estar depreciando um bem que já foi to-
talmente depreciado – aumento de custo in-
devidamente. Ao vender um bem totalmente 
depreciado, valor contábil igual a zero, lançar 
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o valor na conta ‘receita com venda de ativo 
fixo’: creditar e debitar caixa, por exemplo. 
 Um método para quem calcula o custo de 
vários clientes seria considerar o custo hora-
máquina baseado numa “depreciação” de 10 
anos. No caso do cliente, cujas máquinas te-
nham mais de 10 anos (o que não recomendo, 
pois conservando máquinas por tão longo tem-
po, aumenta muito o custo de manutenção), 
desconsidere este custo de “depreciação” no 
custo total.

Provisão
 
 Por outro lado, as pessoas confundem 
“depreciação” com provisão para repor o bem 
desgastado, velho e obsoleto. As pessoas di-
zem: “tenho de depreciar (aumentar o custo) 
para repor o bem velho”. Imaginando as quatro 
colunas da contabilidade e supondo que um 
produto seja vendido, o dinheiro vai para o cai-
xa. Deve-se debitar o ativo (aumentar o caixa) 
e creditar a receita com vendas (no débito e 
crédito, o ativo funciona como a despesa e o 
passivo como a receita). Pode-se dizer, então, 
que o caixa pagou algumas despesas: credita-
se o caixa (diminuiu o ativo) e debita-se despe-
sas. Apurar o saldo de caixa – que não é lucro.
Pode-se considerar, agora, que por uma ques-
tão de ser muito seguro e prevenido – uma 
postura psicológica – faz-se uma poupança, 
uma reserva, uma provisão, e um pouco de 
dinheiro seja separado todo ano para quando 
a máquina estiver velha tiver o dinheiro para 
comprar uma nova. Assim, retira-se dinheiro 
do caixa (credita-se o caixa) e coloca-se na 
conta “provisão para renovação” (débito). ora, 
estas duas contas são do ativo, e não tem 

A D M I N I S T R A Ç Ã O

nada a ver com despesas. o dinheiro estava no 
caixa (ativo) e é separado para o futuro na con-
ta provisão (ativo). Não tem nada a ver com 
depreciação, com despesa, mas com lucro. A 
provisão tem sua gênese no lucro, é uma apli-
cação deste, e não no aumento do custo.
 outra confusão que normalmente as pes-
soas fazem, é entre manutenção e “deprecia-
ção”. Manutenção entra direto na despesa 
– despesa com manutenção, independente-
mente da “depreciação”. Portanto, pode-se 
estar lançando as duas despesas simultanea-
mente.
 Também fazem confusão com retorno 
de capital e “depreciação”.  A “depreciação” 
nesta última linha de pensamento é expressa 
na frase: “tenho de depreciar para recuperar 
meu capital investido”. Se ainda houver valor 

do bem para depreciar, existe a despesa de 
“depreciação” que diminui o lucro. Com este 
lucro, se existir, calcula-se a taxa de retorno. 
Se não houver lucro, a taxa de retorno é zero. 
Portanto, deve-se estimar a taxa de retorno 
a partir do lucro, e não da despesa. Se não 
houver despesa de “depreciação”, o lucro será 
maior, melhorando a taxa de retorno. 
 Existe um sentimento econômico, não 
contábil, que acusa uma perda pela obsoles-
cência tecnológica, isto é, uma “depreciação”. 
 Por exemplo, é feita uma excelente ma-
nutenção numa colheitadeira, de modo que 
depois de vinte anos ela continuava perfeita. 
Só que não se conseguia alugá-la, pois em 
relação às modernas, quebrava mais grãos, 
apresentava uma perda maior na barra de 
corte e mais impurezas no lote industrial, não 

Eduardo Ralston procura elucidar conceitos importantes para a contabilidade das propriedades
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tinha GPS, nem agricultura de precisão etc. 
Esta perda de valor do ativo fixo é um custo 
econômico, porém, não contábil.  É uma perda 
não tangível, que você vai percebê-la quando 
vender o bem. Computadores são exemplos 
drásticos de “depreciação” acelerada.

Efeito psicológico

 Considerando a letra “a” como sendo o 
custo de oportunidade, teremos: receita = 
(lucro – a) + (custo + a), o “+/- a” não al-
tera a equação. Houve um aumento do custo 
indevido, pois quem é que recebe o “custo de 
oportunidade”?  Não são os terceiros, é o pró-
prio dono do capital. o valor deste “custo” saiu 
do lucro e foi para o custo. Mas custo é para 
ter uma visão de quanto pagamos a terceiros. 
A visão fica deturpada. Aumentar o custo, dis-
torce o diagnóstico, atrapalhando a tomada de 
decisão. o efeito psicológico para tomada de 
decisão fica avariado. Pode-se tomar decisão 
errada com a sobrevalorização do custo e dimi-
nuição do lucro: pode-se ficar deprimido com 
custo tão alto e deixar de investir no negócio. 
Nesta linha de raciocínio, custo de oportunida-
de é lucro e não custo, pois é um valor que fica 
com o proprietário e não com os fornecedores 
de bens e serviços (custo é a parte da receita 
que a empresa paga a terceiros; lucro é a parte 
da receita que a empresa paga ao dono do 
capital). 
 Um argumento muito comum é que o juro 
do capital deve ser colocado como “custo de 
oportunidade”, pois o investidor que não tem 
capital paga juro, portanto, o juro é genera-
lizado e faz parte do custo. o argumento é 
sem sentido, não tem lógica. o juro de capital 
de terceiros, de fato, é um custo – despesa 
financeira – pois é consequência de um em-
préstimo (passivo) o qual é um exigível para 
terceiros. o dono do capital tem de ser pago 
pela abstinência: o bem no futuro vale menos 
que no presente. A remuneração é o juro na-
tural. Com isso, o investidor sem capital terá 
um custo maior e, então, um lucro menor. Mas 
esta é uma situação circunstancial. Agora, o 
investidor com capital próprio não irá pagar 
juro para si próprio, pois, neste caso, é lucro. 
Custo é pagamento para terceiros. Custo pago 
para si próprio é lucro. Novamente, estamos 
deturpando a medição do custo. A estrutura 
da contabilidade é precisa e clara, e deve ter 
por base dados e fatos. Não dá margem a sub-

jetividades. o argumento não tem consistên-
cia! 
 As pessoas que defendem o custo de opor-
tunidade como custo, dizem que se eu tenho 
duas opções: ir trabalhar e ganhar 50 ou ir ao 
cinema e pagar 20, mais o prazer do laser, 
meu custo, optando pelo cinema, seria de 70 
(desembolso de 20 e custo de oportunidade 
de 50, que deixei de ganhar). Elas o colocam 
como uma grandeza gerencial, econômica, e 
não contábil.  Acusam os contadores pela falta 
de sensibilidade econômica, uma visão estrei-
ta e limitada do demonstrativo que informa o 
usuário. A meu ver, uma retórica sem funda-
mentação lógica, já que não existe simultanei-
dade: ou uma ou outra opção. São excluden-
tes! Como pode considerar uma perda (custo) 
algo que é humanamente impossível de reali-
zar? É humanamente impossível chupar cana 
e assobiar ao mesmo tempo! Essas pessoas 
contrariam o primeiro princípio lógico da onto-
logia: “o ser é e o não-ser, não é”. Para elas, “o 
ser é e o não-ser, também, é”. 
 o que se observa para receita de oportu-
nidade e “custo de oportunidade”, aplicados 
sobre ativos e passivos, é como parâmetro de 
comparação para ver se o acionista fez a melhor 
opção – análise financeira – vendo se a diferen-
ça de ganho ou perda que realizaria caso tivesse 
feito a outra opção. o tempo do verbo emprega-
do é o futuro do pretérito, ou seja, análise não 
de fatos consumados, mas de possibilidades. 
Possibilidade é ficção! É imaginação! E não per-
tence à contabilidade de custo. 
 Eliseu Martins, no livro “Contabilidade de 
Custo”, afirma que “o fato de a empresa ter 
optado por não alugar o seu imóvel a terceiro 
e sim utilizá-lo no processo produtivo faz com 
que ela se sinta tentada a incluir esse valor 
como custo dos produtos e serviços elabora-
dos. o raciocínio é gerencialmente válido, mas 
não contabilizável”.  “É um conceito gerencial 
e não contábil; não contabilizado por não pro-
vocar gastos para a empresa, por ser subjetivo, 
polêmico etc”.  “Duas alternativas poderiam 
ser analisadas, sem entrar em muito detalhe: 
ou entende-se o “custo de oportunidade” com 
relação a outro investimento de igual risco ou 
toma-se sempre como base o investimento de 
risco zero, que seria, no caso brasileiro, em 
títulos do governo federal ou a caderneta de 
poupança”.  
 E o confisco do Collor?! o autor não de-
monstra o enunciado: “o raciocínio é geren-
cialmente válido”. Parte de um conceito intui-
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tivo, e não dedutivo, uma intuição, baseia-se 
num axioma: “economicamente falando, ‘cus-
to de oportunidade’ é custo imputado”. o fato 
de não ser possível demonstrar o conceito, nos 
permite reclamar a falta de lógica do conceito. 
 Agora, o inverso da frase “custo de opor-
tunidade, não é custo”, ou seja: o custo é “o 
custo de oportunidade”, é verdadeiro. 
 o sistema de preço é determinado, em úl-
tima instância, pelo processo de escolha dos 
consumidores. Tendo várias opções, a eleição 
do consumo e a renúncia das demais opções 
vão ditar o preço do candidato escolhido para 
ser consumido. Inclusive o preço de merca-
do monopolista, já que ocorre a elasticidade 
preço-demanda. A concorrência é ampla: en-
tre produtos similares, mas de marcas diferen-
tes, como entre produtos diferentes, mas de 
categoria similares, como por exemplo, suco 
de laranja e suco de maçã. É no processo de 
escolha dos consumidores, na opção de opor-
tunidades, na renúncia, que se define a lei de 
oferta e procura. Assim, o custo é o “custo de 
oportunidade”. 
 Partindo destas noções fica incompreensí-
vel a confusão que normalmente se faz entre 
custo e preço.  No livro “Custo e Escolha”, 
James Buchanan (prêmio Nobel), no comen-
tário de Eduardo Giannetti da Fonseca: “fazer 
alguma coisa é empatar tempo e recursos na 
atividade escolhida. Fazer alguma coisa é abrir 
mão de todas as outras alternativas de ação. 
o custo de qualquer escolha tem múltiplas 
dimensões. o custo previsto influencia a es-
colha, e a escolha feita irá definir o custo. A 
noção de custo possui componentes objetivos 
(tempo e recursos) e subjetivos (o valor atribu-
ído pelo indivíduo às alternativas preteridas)”, 
salvo se houver intervenção do governo nos 
preços. 
 Assim, o movimento dos preços dos fato-
res de produção – o custo – é distinto da dinâ-
mica do movimento de preço do produto. Não 
adianta levar planilha de custo para o industrial, 
é perda de tempo, pois ele irá comprar o produto 
agrícola pelo preço de mercado e não pelo seu 
custo.

A D M I N I S T R A Ç Ã O
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E
xperiências bem sucedidas se tor-
nam referência e exemplo a ser se-
guido, em qualquer segmento em 
que se atue. Em nossa editoria Prá-

tica, a revista Ciência & Prática, tem justamen-
te a intenção de levar aos produtores casos 
reais de outros produtores, a fim de promover 
a troca de informações e a valorização de seu 
desempenho e determinação. Nesta edição, 
porém, a Prática traz um exemplo inusitado aos 
seus leitores, trazendo o modelo adotado pela 
Cambuhy Agrícola.
 A fazenda já nasceu grande, adota regime 
extremamente profissional, conta com equipe 
capacitada e busca novas informações cons-
tantemente. Por tudo isso, está sempre a um 
passo à frente na produção agrícola, apontan-
do tendências e podendo e inspirar os citricul-
tores em diversos fatores.
 Como a maioria dos citricultores brasileiros, 
a Cambuhy produz citros para indústria. Apesar 
de conseguir condições melhores de negocia-
ção tanto para compra de insumos quanto para 
venda da produção, a empresa também é atin-
gida por fatores que não são de domínio dos 
produtores, como instabilidade de mercado e 
incertezas do clima. Para driblar tais riscos, uma 
ordem guia as ações da empresa: planejamen-
to estratégico rigoroso, principalmente sobre os 
custos de produção, já que são controláveis.

Com área de 14.083 hectares, sendo 6.011 deles com cultivo de 2,3 milhões de pés de laranjas voltados para a indústria, a 
Cambuhy Agrícola é um modelo para os citricultores, com poder para testar, experimentar e apontar tendências a serem seguidas.

 Eis, portanto, a essência do conceito: pla-
nejar cada passo para superar as incertezas do 
tempo e os riscos do mercado. Numa palavra, 
profissionalização.
 Tal planejamento exige trabalho com equi-
pes multidisciplinares compostas cuja missão é 
gerar informações para os agrônomos.

Cambuhy Agrícola: a gigante
aponta tendências

Bem administrada e com manejo adequado, a Cambuhy Agrícola é um exemplo a ser seguido

Citros 

 Entre as variedades citrícolas cultivadas, 
há as precoces, Hamlin, Valência Americana e 
Westin, as de meia estação, como Pera Rio, e 
tardias, Valência, Natal e Folha Murcha.

P R Á T I C A
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A pulverização aérea é uma ferramenta agronômica eficiente e também é empregada na guerra que combate o Greening.
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 “Com o advento da Morte Súbita, nós dei-
xamos de plantar limão Cravo, mas ainda te-
mos plantas nesse cavalo. Nosso sistema de 
produção prevê uma diversificação de varieda-
des e porta-enxertos para não concentrar em 
nenhum deles. os novos plantios são basica-
mente Valência e Natal em cima dos cavalos 
Swingle ou Cleópatra. Estamos testando agora 
o ‘sanduíche’ (técnica de inter-enxertia que 
envolve uma terceira variedade intercalada) e 
também a sub-enxertia, que é feita em cravo e 
sub-enxertada em Cleópatra”, aponta José Luiz 
Amaro Rodrigues, diretor geral da empresa.
 os pomares mais antigos têm, em média, 
18 anos, sendo que nos últimos três anos a 
empresa vem focando a renovação de poma-
res. Em 1992, a Cambuhy montou uma in-
dústria própria (hoje, operada pela Citrovita) e 
investiu pesado em plantio. Entretanto, na épo-
ca, a região começou ter problemas com CVC 
e boa parte desse pomar havia sido plantado 
com mudas de viveiro aberto, portanto, pre-

viamente contaminadas. Hoje esses pomares 
estão sendo renovados, com mudas produzidas 
em viveiros próprios.
 Segundo o diretor da empresa, nos últimos 
3 anos, aproximadamente 1.500 hectares de 
laranja foram renovados, em uma média de 
500 hectares ao ano. “Atualmente, com a crise 
de preço do suco, reduzimos um pouco o ritmo, 
mas ainda temos cerca de 2.500 ha para se-
rem renovados”, informa.
 Quanto à produtividade, Rodrigues comen-
ta que é de 800 caixas por hectare, contando 
com a parte que está com CVC. os melhores 

pomares produzem até 1200 caixas sem irriga-
ção. 
 “Sem irrigação, produzimos média de 
1.000 a 1.200 caixas em pomares de 8 a 10 
anos. Estamos introduzindo irrigação – temos 
2.000 hectares irrigados. Ainda esperamos 
chegar a resultados melhores!”, prevê Rodri-
gues, que sentencia: “Temos opinião de que a 
produtividade média do pomar deverá ser aci-
ma de 1.000 caixas/ha. Quem estiver produti-
vidade abaixo disso, ficará fora do mercado”.
 A empresa tem plano de ter 50% dos po-
mares irrigados e reduzir a área cultivada para 
aumentar a produtividade. A ideia é produzir a 
mesma quantidade que produz-se atualmente, 
com área de cultivo menor. É aí que a poda 
ganha destaque, tornando-se uma operação 
obrigatória para quem está adensando os po-
mares.
 A poda é adotada em cerca de 3.000 hec-
tares ao ano ou 1.200 milhão de plantas. De 
acordo com o gerente da área de citrus da 

Cambuhy, Fernando Eduardo Tersi, as maiores 
dificuldades em relação à técnica está na exi-
gência de tecnologia e treinamento árduo dos 
operadores das máquinas para ser efetuada. 
“Trabalhamos sempre com a poda lateral e de 
topo no mesmo ciclo de poda. Há uma série 
de fatores a serem observados, desde diâmetro 
dos galhos que estão sendo cortados, ângulo 
da poda lateral e de topo, número de frutos 
que estão sendo cortados, para que a poda dê 
resultado satisfatório”, detalha. 
 Entre os benefícios, ele ressalta o aumento 
do tamanho médio dos frutos e da produtivi-

dade, a padronização do formato das plantas, 
que melhora a qualidade das inspeções de                
Greening e Cancro Cítrico, e uma melhor cober-
tura na pulverização para o controle de pragas 
e doenças.
 A Cambuhy foi uma das primeiras a come-
çar manejar o Greening no Brasil. Em junho de 
2004, enviou uma equipe de agrônomos para 
entender sobre a doença na África do Sul e 
aprender com eles como tratar e conviver com 
este problema.
 “Aprendemos sobre a necessidade da re-
moção das plantas infectadas o quanto antes. 
Nossos inspetores se capacitaram para identi-
ficar os sintomas, remover plantas contamina-
das rapidamente e controlar o vetor, embora 
mais complicado, pois é presente na região. 
Atuação rápida é a chave”, ressalta Rodrigues.
 A fazenda implantou um monitoramento do 
vetor de forma a apontar semanalmente como 
está a infestação. Nas plantas novas e das bor-
daduras, possuem programa de pulverizar duas 

vezes ao mês. Quando o nível de infestação 
de psilídeo atinge um determinado percentual, 
entram com pulverização aérea, às vezes em 
parceria com vizinhos.
 “Estamos enfrentando uma guerra e espe-
ramos que os técnicos encontrem uma solu-
ção. Nossas ações tem sido paliativas, mas sa-
bemos que não podem continuar assim, pois é 
insustentável”, reivindica o diretor da fazenda.
 Na parte da colheita, a empresa mantém 
um responsável por recrutamento de turmas, 
contratação de ônibus e caminhões. Atualmen-
te, possuem de 16 a 20 turmas trabalhando na 
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colheita.  Nesse setor, há uma forte preocupa-
ção com a condição do trabalho dos colhedo-
res, oferecendo treinamento sobre ergonomia 
e ginástica laboral, visando à prevenção a aci-
dentes e melhoria do desempenho.
 A Cambuhy também vem testando siste-
mas de colheitas mecânicas e possui parceria 
com a empresa Jacto, para ajudá-los a desen-
volver a máquina de colheita de laranja. “Pen-
so que aqui no Brasil, dentro de 2 a 3 anos 
estaremos com esse programa desenvolvido”, 
informa o diretor.
 Para reduzir problemas de topografia, utili-
zam GPS nas máquinas de plantio e estão tes-
tando sistema de monitoramento de tratores.
 Isso tudo auxilia na segurança e redução 
dos custos da empresa, que possui sistema de 
pagamento de remuneração variável, de acor-
do com eficiência do operador. 
 Ao todo, a empresa conta com 700 colabo-
radores fixos, dos quais metade são tratoristas. 
os trabalhos acontecem em dois ou três tur-
nos, com mais de 100 tratores e 200 tratoris-
tas, todos formados na fazenda. 

Destino da produção

 o destino da produção de citros atualmen-
te é a indústria – tendo um contrato de longo 
prazo com a Citrovita, vizinha à fazenda. Po-
rém, com a rastreabilidade e as certificações 
de produção sustentável, a empresa vislumbra 
outras possibilidades de mercado e investe na 
produção sustentável.
 “Será necessário termos uma indústria 
pequena certificada para termos um ciclo de 
rastreabilidade, pois não adianta ter a produ-
ção para misturar com outra. Em 2009, pro-
cessamos 200 toneladas de suco em uma 
indústria em São Carlos, SP, em parceria com 
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uma empresa da Holanda. o caminho é esse: 
não adianta só produzir. Temos que encontrar 
formas inovadoras de chegar ao mercado com 
produto diferenciado”, indica Rodrigues.

Sistema de controle
de custos

 Um orçamento anual pauta as tarefas rea-
lizadas na Cambuhy. o sistema de controle de 
custos começa com o levantamento de orça-
mentos de todas as operações. 
 os pomares citricolas são divididos em 
quadras numeradas. Todas as operações são 
anotadas – da mão de obra à aplicação de in-
sumos – e vão para um sistema que indica os 
custos quadra a quadra.
 Dessa forma, quando o custo de produção 
começa a se elevar, já se consegue analisar 
as razões. “Temos um programa de redução de 
custos na parte fitossanitária, reduzindo volume 
de água, aumentando velocidade de máquina, 
tudo entra na administração de custos. Na área 
de mecanização, comparamos desempenho 
por marcas e modelos. Analisamos isso duran-
te anos para tomar as decisões de compra”, 
informa o diretor. Todas as equipes conhecem 
os orçamentos por área e a empresa trabalha 
com programa de bônus para os funcionários, 
para incentivar o sistema de custos”.

“Diversificação é
necessária a todos”

 A diversificação de culturas também está 
presente na Cambuhy. Além da produção ci-
trícola, a Cambuhy investe na cafeicultura e 
cultivo de seringueiras. “A origem da fazenda 
está no cultivo de café, o que nos faz insistir 

Seleção na
citricultura

O diretor geral da Cambuhy Agrícola, 
José Luiz Amaro Rodrigues, co-
menta que a principal diferença 

entre a Cambuhy e um pequeno produtor 
está no fato de a empresa ter uma preo-
cupação maior em aprender todos os dias 
algo novo, buscar informações e soluções 
novas.

“o produtor não tem a mesma rapidez 
de tomar decisões. Isso vem acontecendo, 
por exemplo, com produtores que demo-
ram a tomar a decisão de erradicar plantas 
que apresentam ainda um pequeno ramo 
com sintoma de Greening. Ele não tem no-
ção que aquele pequeno galho com sinto-
ma já é um foco muito grande de contami-
nação e deve ser erradicado rapidamente”, 
assevera Rodrigues.

o diretor indica que para médios e 
pequenos produtores, o ideal é explorar o 
mercado de fruta fresca, que paga a mais 
por isso, visto que a indústria exige grande 
escala e tecnologia muito grande.

“o produtor compra produtos mais ca-
ros que nós, vende a produção mais bara-
to e não tem muitas alternativas. Ele deve 
buscar ser um exímio produtor e aprender 
rapidamente – buscando atingir outros 
mercados. Se ele continuar a vender para 
a indústria ao preço atual, não terá con-
dições de se manter”, analisa, sugerindo 
que o produtor tem que negociar em gru-
po, pois se ele negociar sozinho, vai pagar 
muito caro pelos insumos. 

 “Da mesma forma como mudamos o 
foco na produção do café, os citricultores 
devem explorar novas possibilidades de 
mercado”, finaliza Rodrigues.
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Sobre a
Cambuhy

Cambuhy é um conjunto de 
fazendas integradas em área 
contínua de 14.083 hectares, 

no município de Matão, estado de 
São Paulo. A fazenda pertence atual-
mente ao Grupo Moreira Salles – Uni-
banco Holdings, que possui empresas 
de segmentos variados.

Hoje a Cambuhy é a menor em-
presa do grupo, mas que a cada dia 
está se profissionalizando mais. 

Graças à visão profissional e 
caráter empresarial, possui plane-
jamentos bem definidos, nos quais 
dois objetivos permanentes norteiam 
os trabalhos da empresa: diversificar 
a atividade produtiva , equilibrando 
culturas pioneiras com tradicionais 
de um lado e produtos de exportação 
destinadas ao mercado externo de 
outro; e basear o empreendimento 
em capital  intensivo, desenvolvendo 
novas tecnologias na busca constante 
de ganhos de produtividade. 

o planejamento estratégico da 
Cambuhy definiu um mix de produtos, 
fixando metas de plantio, produtivida-
de, custo e receita, a serem concluí-
das em etapas. Atualmente, as áreas 
cultivadas da empresa se dividem em:

Café - A área de café na Cambuhy 
está implantada em 641 hectares de 
terras, sendo, 1.226 covas com pro-
dução média anual de 12.000 sacas.

Laranja - Sendo a principal ati-
vidade de empresa, a laranja ocupa 
uma área de 6.011 hectares, com 
2,3 milhões de pés e produzindo atu-
almente na safra, quatro milhões e 
quinhentos mil caixas de 40,8 kg de 
laranja.

Seringueira - A plantação de se-
ringueira está distribuída em 529 
hectares de terras com 380 árvores, 
com produção anual de 1.400 tone-
ladas de coágulo de borracha.

Demais áreas estão divididas en-
tre culturas temporárias, área de pre-
servação, estradas e instalações.

A inspeção de plantas sintomáticas é primordial para o bom manejo de Greening feito pela Cambuhy
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de café”, ressalta Rodrigues.

Ambiente

 Além do rigor em busca da melhor qualida-
de, a Cambuhy tem se empenhado para obter 
certificações ambientais, que valorizam os pro-
dutos no mercado externo. 
 A Cambuhy possui as duas principais certi-
ficações de sustentabilidade para o café brasi-
leiro: Rainforest Alliance Certified e a Utz Certi-
fied, que atestam que o processo de produção 
assegura uma vida digna e próspera a todos os 
atores envolvidos e ao seu meio.
 Rodrigues comenta que para conquistá-los, 
um longo processo teve que ser cumprido e 
uma forte manutenção é feita, desde os produ-
tos aplicados até os trabalhadores envolvidos 
no processo, a rastreabilidade completa.
 Também com a laranja, a Cambuhy está 
seguindo o caminho da certificação. “Nós es-
tamos começando a enviar a primeira remessa 
de laranja para produção de suco com esse 
selo para a Holanda. Com isso agregamos valor 
ao produto, abrimos uma nova possibilidade de 
destino para a produção.
 A empresa também possui uma política 
conservacionista, sendo uma das poucas a des-
tinar 31% de sua área – um total de 3.500 hec-
tares, para reserva legal, sendo uma das matas 
com 2.400 hectares em apenas um bloco.

em buscar um sistema de produção para a cul-
tura”, comenta José Luiz.
 Por isso, nos últimos quatro anos, foi feita 
uma modificação no sistema de produção de 
café com foco no aumento de produtividade e 
qualidade especial. 
 Atualmente, 80% da produção da fazenda 
ainda é citros, mas a intenção é reduzir esse 
índice para 50% de laranja, 25% de café e o 
restante de seringueira. Para isso, todo o siste-
ma de produção de café foi refeito e hoje 100% 
do café é fertirrigado. Segundo Rodrigues, isso 
mudou totalmente a condição da cultura.
 “Antes, tínhamos produtividades baixas 
e qualidades ruins. Hoje temos produtividade 
equivalente à do Cerrado e qualidade muito 
melhor. Vamos chegar a 2.500 hectares cul-
tivadas. Erradicamos 100 hectares do sistema 
velho e estamos com 300 hectares do sistema 
novo, além de estarmos plantando cerca de 
300 hectares ao ano”, explica. 
 outro diferencial é que a empresa preten-
de vender café beneficiado. “o Brasil sempre 
exportou café verde, enquanto os europeus im-
portam do mundo todo, processam e vendem 
pronto. o que queremos é chegar ao ponto de 
vender o café com altíssimo padrão de qualida-
de já beneficiado”.
 os primeiros passos já foram dados: a em-
presa criou a marca “Café dos Ingleses”, que 
está sendo distribuída em Matão, através de 
vendedoras pelo sistema porta a porta. Além 
disso, a Cambuhy está acertando com uma 
empresa espanhola para fornecer café já em-
balado na marca deles. “Hoje em dia não se 
encontra café de qualidade nos supermerca-
dos. o modo de embalar, armazenar, tudo isso 
influi na qualidade do produto. o que quere-
mos é quebrar o sistema tradicional de venda 
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