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E D I T O R I A L

O bem e o mal

leandro@farmatac.com.br

Presidente do GTACC
Leandro Aparecido Fukuda

G
TA

C
C

E
m meio às expectativas do início da 
safra, o produtor de citros e todos 
os que dependem dessa atividade 
(e não são poucos no estado de 

São Paulo e em outros como Sergipe, Bahia, 
Paraná, Minas Gerais...) vão alimentando es-
peranças de um ano com melhores condições 
de remuneração pelo seu produto, em vista das 
condições da produção e de mercado interno, 
bem como dos fatores externos, como aumen-
to do preço do suco, interferência da safra nor-
te-americana, consumo mundial etc. 
 Ao mesmo tempo, os fatores positivos pa-
recem se anular diante de informações que 
geram preocupações: fusão de empresas - jus-
tamente no meio de um processo de avaliação 
de formação de cartel; indefinições sobre a 
responsabilidade da colheita; pouca mobilida-
de ou interesse da indústria processadora na 
compra de matéria prima para o suco - que 
não se sabe qual será. Será para o tipo NFC 
(maior valor agregado) ou tipo concentrado 
congelado? E qual a influência do avanço do 
Huanglongbing (Greening) nas diversas regiões 

do estado de São Paulo?
 Enfim, na força e persistência do citricultor 
- que coloca valor na sua atividade, tanto de 
subsistência, como de agronegócio, é que toda 
a cadeia confia. 
 Diante de tantas variáveis, cresce a respon-
sabilidade do citricultor - elemento primário e 
transformador, que junto com seu vizinho, não 
só no campo e no ideal, mas também no ne-
gócio - em provocar mudanças na técnica de 
produção e na comercialização, com uma visão 
mais cooperativa de avançar para um novo pa-
tamar, cuja citricultura brasileira, pelo que ela 
representa mundialmente, já se faz presente.
 O GTACC, como parceiro do produtor, se 
esforça por fazer parte dessa ação transfor-
madora, procurando disponibilizar informações 
técnicas e determinar prioridades para a maior 
produtividade e rentabilidade.
 Nesta edição de Ciência e Prática, o Gre-
ening assume papel importante. Um apanhado 
sobre o Dia do Huanglongbing e um artigo tra-
duzido sobre a doença, repletos de novidades. 
Trazemos, ainda, alguns aspectos sobre a poda 

mecanizada, avaliações sobre o manejo do 
ácaro da Leprose, que embora tenha sido colo-
cado em grau de atenção secundária, ainda é 
um fator limitante da produção, tanto econômi-
co quanto fitossanitário. A entrevista na Página 
Laranja com o presidente do Fundecitrus, após 
as mudanças ocorridas nos últimos meses, 
oferece a oportunidade de se colocar diante 
dos produtores o novo posicionamento dessa 
instituição. Abordamos, ainda, um artigo sobre 
a Mancha Graxa e a “lembrança” aos produto-
res de que a Morte Súbita, ainda está por aí.
 Em maio, dia 12, o GTACC realiza o seu 
VII Workshop. É informação e tecnologia para a 
citricultura. Participe!
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     Janeiro

29 - Assembléia Geral Ordinária do GTACC. Em 
Bebedouro, SP.

     Fevereiro

02 - Reunião Administrativa do GTACC. Em Be-
bedouro, SP.

04 - Dia de Campo sobre Técnicas de Condu-
ção de Pomares em Formação. Em Campos de 
Holambra, Paranapanema, SP. Coordenação de 
Rubens Stamato.

      Março

12 - III Dia do Huanglongbing (HLB-Greening). 
No Centro de Citricultura Sylvio Moreira, em 
Cordeirópolis, SP.
Representaram o Grupo: Décio Joaquim, Josi-
mar Vicente Ducatti, Aparecido Tadeu Pavani, 
Danilo Franco e Ramiro de Souza Lima Neto.

15 – Palestra ministrada pelo consultor Marco 
Valério Ribeiro, sobre “Prevenção e Controle de 
Cancro Cítrico no Estado do Paraná”. O even-
to ocorreu dentro da programação técnica da 
Expo Paranavaí 2010. Paranavaí, PR.
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A G E N D A

19 - Dia de Campo sobre Greening, em con-
tinuação ao III Dia do HLB. Na Fazenda Cam-
buhy Agrícola Ltda, Matão, SP. Participaram do 
evento os consultores Josimar Vicente Ducatti 
e Sérgio Luiz Facio.

20 - Reunião Administrativa do GTACC. 
Em Bebedouro, SP. 
 
24 – Palestra ministrada pelo consultor 
Décio Joaquim, sobre “Manejo Nutricio-
nal Para Grandes Colheitas”. Promoção 
da Stoller do Brasil, em Mogi Mirim, SP.

19 – Reunião 
do GTACC com a 
BASF. O evento 
ganhou um aspec-
to diferenciado, 
sendo a primeira 
reunião realizada 
na nova sede pró-
pria do Grupo. Em 
Bebedouro, SP.

25 – Palestra ministrada pelo consultor Décio 
Joaquim, sobre “Manejo Nutricional Para Gran-
des Colheitas”. Promoção da Stoller do Brasil, 
em Monte Azul Paulista, SP.
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A G E N D A

30 – Palestra e treinamentos ministrados pelo 
consultor Eng. Agr. Aparecido Tadeu Pavani. O 
tema abordado foi “Tecnologia de Aplicação de 
Agrotóxicos”. No PRDTA-MA - APTA Regional, 
Colina, SP.

25 – Presença do consultor Décio Joaquim du-
rante o XI Dia do Limão Tahiti, onde os assuntos 
discutidos procuraram estimular os produtores 
presentes a investir em treinamento e estrutura, 
uma vez que o país acaba perdendo boas fatias 
de vendas por conta da falta de preparo na ter-
minação da fruta. Apesar de o Brasil ser extre-
mamente competitivo no mercado internacional, 
o país ainda perde com problemas em pós-co-
lheita, provocados por descuidos no manuseio da 
fruta.  A colheita feita com o limão molhado, com 
pedúnculos grandes, sem uso de tesouras, dei-
xados no sol, a falta de um período de descanso 
do limão que chega ao packing house antes de 
processá-lo, são fatores que acabam reduzindo 
em muito a porcentagem da fruta aproveitada 
para exportação. Discutiram-se também aspectos 
da comercialização e da necessidade de melhorar 
a logística de distribuição de Tahiti no mercado 
interno brasileiro. Promoção do Centro de Citricul-
tura Sylvio Moreira, em Cordeirópolis, SP.

30 - Reunião do CONDEMA – Conselho de Es-
tudo de Meio Ambiente de Americana, com a 
participação do consultor Danilo José Fanelli 
Luchiari. Na Secretaria de Meio Ambiente, em 
Americana, SP.

31 – Palestra ministrada pelo consultor Décio 
Joaquim, sobre “Manejo Nutricional Para Gran-
des Colheitas”. Promoção da Stoller do Brasil, 
em Estrela d’Oeste, SP.

Março
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Presidente do Fundecitrus 
Fundo de Defesa da 

Citricultura

“Novos rumos para a citricultura”

O citricultor Lourival Carmo Monaco foi 
eleito presidente do Fundecitrus em 2008. 
Engenheiro agrônomo com doutorado em 
Davis, na Universidade da Califórnia (EUA), 
possui vasta experiência profissional, entre 
elas como diretor-geral do Instituto Agronô-
mico, presidente da Academia de Ciências 
de São Paulo e secretário da Secretaria de 
Tecnologia Industrial, do Ministério da Indús-
tria e do Comércio. Implantou o Programa 
de Qualidade Industrial e, depois, participou 
da elaboração do Programa Brasileiro de 
Qualidade. Atuou como secretário de Co-
operação Técnica do Ministério das Minas 
e Energia e como secretário da Comissão 
Nacional de Energia. Em 1991, assumiu a 
presidência da FINEP - Financiadora de Es-
tudos e Projetos, do Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Atualmente, dedica-se exclu-
sivamente à citricultura e ao Fundecitrus. 
Na entrevista a seguir, Monaco fala como ci-
tricultor e como presidente do Fundecitrus, 
sobre as mudanças na atuação da Institui-
ção e as perspectivas em relação ao con-
trole do Greening na citricultura nacional.

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

LouRIvAL CARMo MoNACo

tidas com os técnicos da CDA e também com o se-
cretário da Agricultura, João de Almeida Sampaio. 
A possibilidade de perda da luta pela defasagem 
entre a sistemática de inspeção e erradicação e 
a dinâmica da evolução da doença trouxe a ne-
cessidade de nova tática para enfrentar as doen-
ças quarentenárias. Era necessária, então, nova 
estratégia para avançar no combate às doenças 
quarentenárias e outras moléstias e pragas que 
ameaçam a competitividade de nossa citricultura. 
O Fundecitrus – fiel ao cumprimento de sua mis-
são estabelecida junto aos produtores – busca 
mudar a tática para a fitossanidade promovendo 
a geração do conhecimento, sua incorporação às 
tecnologias e ampla disseminação, deixando es-
paço para projetos especiais que poderia incor-
porar as inspeções fitossanitárias e acompanha-
mento da erradicação de plantas com Greening ou 
mesmo Cancro Cítrico, dentro de um novo modelo 
com metas e orçamento específico definido pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Vamos 
mudar algumas estratégias de atuação, porém, 

C&P - Recentemente, o Fundecitrus comu-
nicou que deixou de participar mais ati-
vamente da inspeção fitossanitária e de 
acompanhar a erradicação de plantas com 
Greening. Como foi isso?
Monaco - O Fundecitrus sempre se destacou pela 
sua atenção às mudanças que aconteciam na fi-
tossanidade da citricultura, procurando se ajustar 
para responder com qualidade às demandas dos 
produtores e às ameaças das pragas e moléstias 
que aumentavam os custos de produção. 
Ao longo dos anos, mostrou-se eficiente parceiro 
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo na viabilização da política 
de fitossanidade executada pela CDA - Coorde-
nadoria de Defesa Agropecuária, no combate ao 
Cancro Cítrico. O sucesso dessa parceria foi reco-
nhecido nacional e internacionalmente, pois São 
Paulo manteve a doença sob controle. Em 2009, 
o índice de infecção foi de 0,14 % dos talhões.
A chegada do Greening, identificado em 2004, 
trouxe novas demandas por conhecimento e es-

tratégias de manejo da doença. O papel do Funde-
citrus foi fundamental e demonstrou a viabilidade 
de seu controle através de um programa de ins-
peção e erradicação. A metodologia mostrou-se 
efetiva para os produtores que seguiam as nor-
mas das instruções normativas que foram sendo 
aprimoradas. Infelizmente, uma parcela dos pro-
dutores, sem considerar as razões, não seguiu as 
recomendações da política sanitária. 
Nesse contexto, o Greening evoluiu de forma ex-
ponencial, passando de 4% em 2006 para 20% 
em 2009. Essa estratégia mostrou-se menos efe-
tiva, do ponto de vista global, pois o Psilídeo vetor 
se revelou muito eficiente exigindo que todos os 
produtores realizassem o combate sistemático e 
erradicação. O Estado deveria informar os produ-
tores que não cumpriam as legislações, multar os 
responsáveis e finalmente erradicar as plantas ou 
talhões. O Fundecitrus era o fiel colaborador do 
processo de inspeção e erradicação desde que 
autorizado pela CDA. 
Essas dificuldades foram sistematicamente discu-
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não abandonaremos as atividades agrícolas como 
publicado em alguns veículos de comunicação. A le-
gislação continua vigente e sob a responsabilidade 
do agente com direitos legais para sua realização.
As discussões sobre essa nova tática foram colo-
cadas em reuniões do Conselho Deliberativo do 
Fundecitrus e do presidente com o secretário da 
Agricultura do estado de São Paulo, em 2009, 
quando novos planos de ação e estratégias de 
atuação para este ano foram debatidos. 
A luta é contínua e os recursos, limitados. Mudan-
ça é a oportunidade de crescer envolvendo todos 
os segmentos da cadeia produtiva. Por isso, para 
2010, estão sendo desenvolvidas estratégias que 
aumentem a capacidade dos produtores, particu-
larmente dos pequenos citricultores, de coopera-
rem mais intensamente e com mais conhecimento 
no controle das doenças atuais ou novas, a ocu-
parem posição de destaque. A disponibilidade de 
variedades resistentes e preparo dos produtores e 
trabalhadores, em todos os níveis, vai ser passado 
por meio da educação fitossanitária, prestação de 
serviços e capacitação de produtores. 
 
C&P - o Fundecitrus não concordou com 
a modificação imposta pela Secretaria de 
Agricultura de São Paulo em relação ao 
procedimento de erradicação de plantas 
com Cancro Cítrico no Estado. Comente o 
assunto.
Monaco - É preciso lembrar que a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento é responsável pela 
política de sanidade no estado de São Paulo. O 
Fundecitrus colabora com informações técnico-
científicas. Dentro da visão da secretaria era pos-
sível correr o risco e por esse motivo foi publicada 
a resolução SAA-43, que altera a estratégia ado-
tada no combate ao Cancro Cítrico. A mudança na 
legislação paulista desobriga a erradicação de to-
das as plantas do talhão que apresentarem mais 
de 0,5% de infestação. 
A partir dessa data, 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 1.999, quando ficou com-
provada a ineficiência desse procedimento na pre-
sença da Larva Minadora das folhas dos citros. A ado-
ção dessa metodologia precisa ser acompanhada de 
ação intensa da CDA, pois a perda do controle da do-
ença implicará aumentos de custos, afetando ainda 
mais a competitividade desse agronegócio. 
Antigamente, os custos eram mínimos, graças ao 
controle da expansão da doença que alcançou ín-
dices baixos como os divulgados pelo Fundecitrus 
em 2009, de apenas 0,14% de talhões com plan-
tas contaminadas. O número mostra que mais de 
99,8% dos talhões estavam livres da doença.
O risco de aumento dos índices do Cancro Cítrico, 
a exemplo de outros países e estados brasileiros, 
é iminente e deve ser considerado na política fitos-
sanitária. O provável aumento do Cancro Cítrico no 
estado implicará a necessidade de mais equipes 
de inspeção de campo e combate químico que 
acarretará em mais os custos para os produtores. 
O citricultor, que está nas áreas tradicionais de 
plantio da laranja, com maior expressão social e 
econômica, deverá estar preparado para aumen-
tar o número de inspeções para o Cancro Cítrico, 
além de realizar aquelas para pragas e doenças 
não quarentenárias, inclusive as  exigidas legal-
mente para o Greening.

C&P - o Fundecitrus se dedica à educação 
fitossanitária. Quais as atitudes que podem 
ser implementadas nesse sentido?
Monaco - Gostaria de ressaltar que a educação 
fitossanitária é uma das estratégias para forta-
lecer a capacidade dos funcionários ligados à 
fitossanidade. Nesse sentido, foi estabelecida 
uma parceria entre o Fundecitrus e o CEETEPS - 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza, com o objetivo de implantar o Programa 
Educação Fitossanitária nas 35 escolas agríco-
las distribuídas por todo o estado de São Paulo. 
Com esse foco, outras parcerias serão estimu-
ladas.
É evidente que a qualificação profissional em fitos-
sanidade precisa ser intensificada no sentido de 
aprimorar a cultura da sanidade no agronegócio 
da laranja, contando com a participação de todos 
os elos da cadeia produtiva, destacando não ape-
nas a incorporação das técnicas fitossanitarias, 
mas também seus impactos econômicos na lon-
gevidade dos pomares e  na qualidade do produto.
O correto descarte de embalagens de agrotóxicos, 
a regulagem dos equipamentos  e utilização de 
EPIs - Equipamentos de Proteção Individual, estão 
sendo transmitidos pelos técnicos do  Fundeci-
trus, tanto em propriedades citrícolas como nas 
escolas agrícolas.
A competência acumulada ao longo de décadas 
pelos técnicos do Fundecitrus oferece o melhor 
retorno dos investimentos feitos na adoção das 
boas práticas  ligadas à fitossanidade. As pales-
tras, os cursos e os treinamentos incluídos no 
programa são para alunos do Ensino Médio de co-
légios agrícolas e graduação dos cursos de agro-
nomia e biologia. 
 
C&P - Comente um pouco a respeito das re-
centes descobertas sobre a atração que o 
odor de plantas com Greening exerce sobre 
os Psilídeos.
Monaco - Muitos produtores, inclusive alguns 
técnicos, aceitavam que a coloração amarelada 
das folhas contaminadas pelo Greening atrai o Psi-
lídeo Diaphorina citri. Essa aceitação fundamenta-
se na experiência com outras pragas e nas arma-
dilhas. A importância da coloração amarelada, 
típica das folhas das plantas infectadas, para a 
atração do Psilídeo não foi comprovada. No expe-
rimento, o inseto não teve nenhum tipo de conta-
to visual com a planta.
Trabalhos recentes realizado pelo Departamento 
de Entomologia da Esalq/USP, em parceria com o 
Fundecitrus, demonstraram que independente do 
inseto ter contato visual com a árvore, ele é atra-
ído pelo componente volátil (odor) que ela exala. 
Os odores são imperceptíveis aos seres humanos, 
mas interferem no comportamento do vetor do 
Greening.

A atratividade induzida pelos componentes vo-
láteis ressalta a importância de o citricultor ficar 
mais atento ao aparecimento de plantas sintomá-
ticas e fazer a erradicação o mais rápido possível. 
A responsabilidade do citricultor é grande. Se ele 
não eliminar as plantas sintomáticas, a dissemi-
nação dos Psilídeos e da doença pelo pomar será 
devastadora.
              
C&P - Como estão as disseminações atuais 
do Cancro Cítrico e do Greening no estado 
de São Paulo?
Monaco - Como tive a oportunidade de destacar, 
os processos de combate às doenças quarente-
nárias são distintos e a dinâmica da evolução de 
controle difere quanto aos resultados. É preciso 
lembrar ainda que os resultados na erradicação 
do Cancro Cítrico refletem a experiência de muitos 
anos é baseada em uma legislação que atribuía 
ao estado a responsabilidade pela inspeção e 
erradicação. No início, a reação não foi diferente 
daquela verificada com o Greening.
Desde o princípio, a inspeção e a erradicação do 
Greening ficou sob responsabilidade do produtor. 
Ao Estado cabia fazer a auditoria e garantir a er-
radicação das plantas sintomáticas. O Fundecitrus 
colaborava com o levantamento da doença, inspe-
ção e erradicação por instrução da CDA. Os resul-
tados não alcançaram o esperado e demonstrado 
na prática por muito proprietários.
Cancro cítrico - A incidência da doença nos po-
mares comerciais do parque citrícola de São Pau-
lo está menor se comparada ao índice de 2008. 
Embora, estatisticamente, não haja diferença sig-
nificativa entre o índice apontando em 2008 de 
0,17% e em 2009, de 0,14%, é possível afirmar 
que a doença continua sob controle. 
O levantamento amostral do Fundecitrus, feito en-
tre maio e outubro de 2009, abrangeu 96.683 
talhões e mais de 200 milhões plantas cítricas. 
Quatrocentos inspetores vistoriaram, em diferen-
tes regiões de São Paulo, cerca de 8 milhões de 
plantas de 7.812 talhões – 33 deles apresen-
taram a doença. Os 10 novos casos apontados 
foram identificados nos municípios de Arealva, 
Floreal, Guaimbê, Itaí, Marinópolis, Palmeira 
D’Oeste, Pompéia, Turmalina e Urupês.
O maior percentual de contaminação foi obser-
vado na região noroeste (0,87%), seguida pelas 
regiões oeste (0,29%) e central (0,11%) do es-
tado. Nas regiões sul (0,03%) e norte (0,004%) 
os índices foram classificados como muito baixos.
      Greening - O número de talhões infectados 
com Greening no parque citrícola de São Paulo 
passou de 18% em 2008 para 20,4% em 2009. 
Em 2008, a doença estava presente em 17 mil 
talhões e, no ano passado, em 23 mil. O levanta-
mento amostral de Greening foi realizado por 250 
inspetores, que percorreram 96 mil talhões e 10% 
de árvores do estado. O trabalho foi executado 
com verba do próprio Fundecitrus.
A nova legislação exige no mínimo quatro inspe-
ções trimestrais e dois relatórios durante o ano. 
Porém, se a incidência da doença for alta na re-
gião e na propriedade, quatro vistorias não serão 
suficientes.
Os dados da Secretaria da Agricultura e Abaste-
cimento revelaram, através dos formulários, que 
mais de 80% dos produtores seguem a instruções 
explicitadas na IN 53. Portanto, é preciso traba-
lhar para que o comprometimento dos produtores 
cresça para mais de 90%.  

“Para 2010, estão sendo de-
senvolvidas estratégias que 
aumentem a capacidade dos 
produtores, de cooperarem 

mais intensamente e com mais 
conhecimento no controle das 

doenças atuais ou novas”.
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As normas vigentes consideram que o produtor 
que não erradicar as plantas identificadas com 
os sintomas do Greening, antes da fiscalização da 
CDA, será penalizado pela Secretaria da Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado de São Paulo com 
multa. 
 
C&P - Excluindo o Greening e o Cancro Cítri-
co, quais são as atuais preocupações fitos-
sanitárias do Fundecitrus? 
Monaco - O Fundecitrus tem preocupação com 
todas as doenças citrícolas, em especial o Cancro 
Cítrico e o Greening. As pragas e doenças existen-
tes podem ocupar expressão variável em função 
da resistência aos princípios ativos dos pesticidas, 
desequilíbrio biológico ou condições climáticas 
atípicas. 
Aspecto muito importante, muitas vezes não con-
siderado, é a expressão regional das doenças. No 
sudoeste, a CVC - Clorose Variegada dos Citros, 
não tem a mesma intensidade daquela observada 
no norte. Por outro lado, o Colletrotichum acuta-
tum, agente causal da Estrelinha, é fator limitante 
na região sudoeste. 
Outras doenças como a Pinta Preta ou a Broca 
dos Ramos Epacoplon criciatum ocorre em uma 
única região. Nematóides também são localiza-
dos.
Essa dimensão das doenças e pragas exige uma 
contínua preparação dos produtores e levanta-
mentos periódicos para que as estratégias fitossa-
nitárias sejam levadas aos produtores, se possível 
online.

C&P - Existe algum risco mais eminente da 
chegada de outra praga ou doença ao nos-
so país? 
Monaco - Não temos como prever algo do tipo. 

C&P - A maior taxa de plantio por parte 
das indústrias deve assustar ao citricul-
tor?
Monaco - Como presidente do Fundecitrus, 
digo que temos que manter a capacidade técni-
ca e científica de apoiar os citricultores, indepen-
dentemente de tamanho da propriedade. Essa 
tem sido a missão da entidade e cada medida 
tomada na estratégia de trabalho tem como ob-
jetivo alcançar particularmente os pequenos pro-
dutores que representam uma parcela expressi-
va das áreas envolvidas na produção de laranja.
Com a laranja ocorre fenômeno igual a muitas 
culturas. Há espaço para todos com os ajustes 
necessários a cada cultura. É importante pensar 
na cana, no café ou na soja como exemplo das 
diferentes estruturas montadas. Citros demanda 
mão-de-obra especializada, dedicação e apro-
veitamento da estrutura produtiva já disponível.

C&P - Como citricultor, qual o panorama 
que lhe parece irá ocorrer com a citricultu-
ra em 2010 e nos próximos anos? 
Monaco - Quem vive há mais de 50 anos ligados 
à agricultura sabe que toda cultura vive momen-
tos de alta e outros períodos de baixa. É difícil ter 
uma visão estratégica e definir cenários a serem 
trabalhados para a adoção de política que envolva 
todos os segmentos da cadeia produtiva. Entre-
tanto, não há como fugir da lei da oferta e deman-
da, apimentadas por períodos de crise econômica.
Como em todos os agronegócios, a citricultura 
sofreu impactos de um ciclo pouco favorável do 

ponto de vista econômico e agronômico. Precisa-
mos olhar para o passado para entender as cau-
sas das flutuações históricas tanto da demanda 
bem como do preço. Outras variáveis apareceram 
e mudaram a compreensão do fenômeno. Para 
quem vive como eu na agricultura e da agricultura, 
entendemos que a realidade do ditado popular se 
aplica: “Não há bem que sempre dure ou mal que 
nunca se acabe”. O fundamental é a capacidade 
de manter boa produtividade para garantir retorno 
ao longo dos anos. 

O ano de 2009, para os citricultores, deverá ser 
lembrado pelos desafios e oportunidades a serem 
enfrentados no futuro. Temos que tirar lições que 
sejam incorporadas ao capital intelectual de todos 
os agentes da cadeia produtiva. Tratando-se de 
plantas perenes temos que pensar no longo pra-
zo ampliando nosso conhecimento das variáveis 
internas e externas para permanecer no negócio. 
Vivemos em um negócio muito diferente das cul-
turas anuais e podemos mudar na safra seguinte. 
A laranja exige dedicação e gestão de custos cada 
vez mais rígida. Os espaços para improvisação se 
tornam cada vez menor. 
A laranja, sendo planta perene, implica compro-
misso de longo prazo com a manutenção da pro-
dutividade e particularmente no controle de pra-
gas e moléstias que podem evoluir rapidamente 
caso o combate não seja feito de forma inteligente 
e contínua. O custo de manter as condições sani-
tárias cresce e exige aprimoramentos contínuos.
Os dados do Cancro Cítrico apontaram que, com 
a política sanitária adotada desde 1999, a doen-
ça se manteve sob controle pela ação integrada 
entre Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
e o Fundecitrus. É importante destacar que 80% 
do orçamento do Fundecitrus, financiado pelos 
produtores, foi dedicado à inspeção e erradica-
ção da doença. A mudança nessa política poderá, 
caso o índice volte a níveis de infecção entre 0,3 
e 0,4%, levar a necessidade de rever a política da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, crian-
do novos mecanismos ou retornando ao sistema 
anteriormente em vigor. O Greening continuará a 
desafiar a atenção dos produtores, do Fundecitrus 
e do governo. 
Embora a IN 53, do MAPA - Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, tenha criado 
condições para o manejo adequado da doença, 
sua implementação ficou a desejar. A expansão do 
Greening chegou a 0,9% das plantas, indicando o 
desafio para este ano de 2010. É bem verdade 
que ocorreu um aumento na participação dos pro-
dutores na erradicação das plantas com sintomas, 
porém muitas plantas ainda estão por erradicar. 
Seu crescimento exigirá novas estratégias e táti-
cas para manter a doença em níveis aceitáveis. 

Diferentemente do Cancro Cítrico, o Greening, 
caso não controlado, representará impactos em 
toda citricultura pela redução da vida útil dos po-
mares, aumento de custo no combate ao vetor, 
maior dificuldade na formação de novos pomares 
e exclusão de segmentos em algumas regiões e 
mudança dos pólos de produção de laranja. 
O crescimento do Greening e ocorrência de ou-
tras doenças vêm acontecendo em quase todas 
as regiões citrícolas do mundo. Os países com 
melhor conhecimento das doenças e das téc-
nicas de controle com toda certeza serão mais 
competitivas e ocuparão parcelas crescentes do 
mercado. Essa é uma das vantagens do Brasil, 
pois temos capital intelectual e pela infraestrutura 
para promover um controle adequado de pragas 
e moléstias de forma econômica e preservando 
a qualidade do produto. Nesse quadro, conta-se 
com a capacidade histórica em programas de me-
lhoramento que rapidamente se ajusta na busca 
de plantas resistentes às doenças quarentenárias 
e as outras pragas e doenças. Embora a resistên-
cia ao Greening não tenha sido identificada até 
o momento, existem mecanismos de transgenia 
que permitirão a obtenção de resistência ou de 
repelência ao vetor. 
O dialeto chinês exprime a qualidade pela junção 
de dois caracteres que separadamente significam 
crise e oportunidade. A nossa vida é uma alter-
nância de coisas contrastantes para melhor ou 
pior que constroem nossa fortaleza. Na minha 
opinião, estamos nessa fase transitória que po-
derá significar uma grande oportunidade para a 
citricultura brasileira e que exigirá compreensão 
e envolvimento dos órgãos de pesquisas, políti-
ca sanitária, produtores e Fundecitrus. A gestão 
de custos passa a ser um elemento essencial no 
controle das doenças e pragas, imprescindível a 
qualquer pomar, melhorando a competitividade e 
a qualidade de nossa laranja.
Dentro dessa realidade, em 2010 e nos anos 
subsequentes, o foco das ações deverá ser na 
prevenção de pragas e moléstias. A intensifica-
ção na educação e qualificação dos produtores 
será o instrumento para que as oportunidades e o 
conhecimento sejam colocados à disposição dos 
citricultores. 
As diferenças culturais, históricas e climato-
lógicas demandarão que o planejamento das 
ações fitossanitárias leve em consideração as 
variações regionais. É preciso revolucionar as 
ações de combate econômico, integrando a po-
lítica fitossanitária a uma saudável política para 
o agronegócio de citros e envolvendo todos os 
segmentos da cadeia produtiva. A segmentação 
sem uma visão estratégica resulta em desencon-
tros e ineficiências que pouco contribuem para 
o futuro dessa importante fonte de geração de 
oportunidade de trabalho e desenvolvimento re-
gional.
É fundamental destacar a colaboração dos produ-
tores na política fitossanitária do estado de São 
Paulo. Muito foi feito e somos capazes de apontar 
os desafios para o ano de 2010. Temos a certeza 
do envolvimento dos elos da cadeia para percor-
rer os caminhos já identificados e que demanda-
rão ajustes operacionais e uma nova estratégia 
baseada nos fundamentos técnicos. O sucesso 
dependerá da compreensão de todos que estão 
imbuídos dos propósitos de revigoramento da citri-
cultura e de sua capacidade de contribuição social 
ao desenvolvimento regional.
 

Embora a IN 53, do MAPA 
tenha criado condições para o 
manejo adequado da doença, 
sua implementação ficou a

desejar. A expansão do
Greening chegou a 0,9% das 
plantas, indicando o desafio 

para este ano de 2010.
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Um amplo fórum de atualizações
sobre a doença

Mais uma vez o Centro de Citricultu-
ra mostrou-se à frente da comu-
nidade citrícola, promovendo com 
brilhantismo o III Dia do Greening, 

em 12 de março de 2010. Com auditório lota-
do e abrangentes palestras, o encontro promo-
veu a oportunidade para debates e atualização 
do quadro geral de ocorrência da doença em 
São Paulo. 
 Com um programa que englobou vários 
aspectos do complexo Greening (biologia dos 
agentes causadores, do vetor, da transmissão, 
ferramentas de diagnóstico, experiências no 
manejo, epidemiologia, ações institucionais 
no controle e acompanhamento da evolução 
da doença), o evento mostrou-se importante 
simpósio técnico-científico, com a elucidação 
de dúvidas e a possibilidade de envolver um 
número crescente de pesquisadores, produto-

Organizado pelo Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio de Citros Sylvio Moreira, em Cordeirópolis, SP,
o III Dia do Huanglongbing (Greening) mobilizou o setor em busca de informações que possam ajudar a manejar de

maneira mais eficiente a importante doença

res, consultores e estudantes, nessa batalha 
que é de todos dentro da cadeia citrícola. O 
programa contou com um diferencial, que foi 
o Dia de Campo sobre o Manejo do HLB, reali-
zado uma semana depois, em 19 de março de 
2010, em conjunto com a Fazenda Cambuhy 
Agrícola, nas dependências da propriedade, 
em Matão.
 Discursando na abertura, o médico veteri-
nário Cláudio Alvarenga de Melo, coordenador 
da CDA – Coordenadoria de Defesa Agropecu-
ária, disse “estar contente em poder adequar 
as medidas tomadas pela CDA, depois de ouvir 
pesquisadores que podem ajudar no manejo da 
doença”, prometeu. Sobre o relatório semestral 
de inspeção e erradicação, que é encaminha-
do pelo produtor e que está adquirindo formato 
eletrônico, “gostaria que no final do semestre 
ele fosse o único instrumento de informação 

usado para o relato das atividades de todos os 
pomares”, concluiu Alvarenga.  

Avanço da doença

 Segundo números apresentados por Cícero 
Augusto Massari, gerente técnico do Fundeci-
trus – Fundo de Defesa da Citricultura, os da-
dos da última amostragem efetiva de Greening, 
em 2009, acusou o problema em plantas de 
cerca de 30% dos talhões do estado de São 
Paulo. Esse valor era de 3,4% em outubro de 
2004, época do primeiro levantamento. 
 Ao considerarmos o número de plantas, 
efetivamente,  pode-se dizer que a doença já 
atingiu 4 milhões de árvores.
 Outra constatação é a de que o Greening 
mostra um avanço nítido em direção aos po-
mares localizados mais ao sul do que ao norte 
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ou noroeste do Estado. Em 2009, pela primeira 
vez, os escritórios do Fundecitrus localizados ao 
sul (Araras e Itapetininga) apresentaram uma 
maior porcentagem de talhões contaminados 
do que os do centro, onde está Araraquara, 
por exemplo. O escritório localizado em Araras 
e que concentra as informações dos municí-
pios daquela região, apresentou em 2009, um 
grande crescimento em relação ao ano ante-
rior, apresentando 44% de talhões com a pre-
sença da doença, ficando em segundo lugar 
no Estado, abaixo apenas de Araraquara, com 
56%
 Sobre essa tendência no caminhamento da 
doença, o pesquisador Sílvio A. Lopes, também 
do Fundecitrus, fez algumas indagações sobre 
quais seriam os motivos responsáveis por essa 
ocorrência, descartando a maioria delas para 
chegar a analisar a influência do clima sobre 
esse comportamento.
 De acordo com ele, “talvez as tempera-
turas prevalecentes nas regiões mais quentes 
do Estado – muitas vezes, no verão, acima de 
38°C, sejam desfavoráveis ao desenvolvimen-
to da bactéria, como podemos constatar na 

literatura mundial, comprovado por nossos en-
saios em câmaras com temperatura controla-
da”. Para Lopes, o fato de o Greening no Brasil          
estar mais associado à bactéria Ca. Liberibac-
ter asiaticus, “mostra uma tendência a existir 
uma certa barreira imposta pela temperatura à 
proliferação do problema em locais excessiva-
mente quentes”, afirma. Quanto à outra estirpe 
de bactéria presente no país, Ca. Liberibacter 
americanus, esta prefere ambientes bem mais 
frescos.
 De qualquer forma, explicando um pouco 
mais sobre o maior número de amostras com a 
bactéria do tipo asiática, Lopes chamou a aten-
ção também para o fato de que a concentração 
de células bacterianas no floema das plantas, 
no caso da asiática é dez vezes maior do que a 
estirpe americana, o que é um fator importante 
no aumento da facilidade de transmissão por 
parte do vetor.
 Portanto, não seria o vetor que estaria en-
contrando problemas de adaptação ao norte do 
Estado, mas, a bactéria. Haveria uma verdadei-
ra “termoterapia”.
 Com isso concorda o entomologista Pedro 
Takao Yamamoto. Estudando Diaphorina citri, 
em múltiplos aspectos, Yamamoto acredita 
que nas condições das chuvas de verão, o nor-
te sempre apresenta boas condições para o 
desenvolvimento do psilídeo. “Ele é um inseto 
que migra constantemente, podendo ir a gran-
des distâncias. Desenvolve-se bem no verão, 
uma vez que as plantas brotam e oferecem ali-
mento para sua reprodução. O produtor deve fi-
car atento às plantas com sintoma de Greening 
para cortá-las o mais rápido possível, uma vez 
que é de quase 100% a chance de encontrar-
mos psilídeos infectivos, quando suas ninfas 
desenvolvem-se em plantas contaminadas”.
O especialista em insetos lembra que “em 
geral, o psilídeo vai adquirir a bactéria antes 
da expressão de sintomas, o que nos motiva 
a ter o máximo de velocidade na erradicação 
de plantas”.
 Pedro mostra resultados alcançados com 
um ensaio que comprova que “a planta com 
Greening que fica sem ser arrancada, exerce 
uma maior atração sobre os psilídeos, graças 
à emanação de conteúdos voláteis. A natureza 

se incumbiu de proporcionar uma ferramenta 
para que a bactéria possa ser transmitida de 
uma planta a outra, através do inseto”, comen-
ta Yamamoto.
 O entomologista abordou suas pesquisas 
a respeito da utilização de produtos sistêmi-
cos em árvores adultas. “Seria uma maneira 
mais eficiente para proteger plantas em áreas 
de muito risco, como as bordaduras de muitas 
fazendas, por exemplo. Evitaríamos a infecção 
primária. Mas os ensaios ainda são iniciais, 
faltando conclusões para muitos questiona-
mentos, como doses mais eficientes, volume 
de aplicação, melhores épocas, relação com a 
idade das plantas, altura, diâmetro, enfim, as 
perguntas ainda são em maior quantidade do 
que as respostas”, lembra Pedro Takao.
 Ao discorrer sobre o manejo e as possi-
bilidades de manter baixo o nível da doença, 
mesmo em uma área declaradamente proble-
mática como a região de Araraquara, o enge-
nheiro agrônomo Fernando Tersi, gerente de 
produção de citros da Fazenda Cambuhy Agrí-
cola, em Matão, resumiu suas conclusões (leia 
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Cícero Augusto Massari, do Fundecitrus

Sílvio A. Lopes, pesquisador do Fundecitrus
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mais no artigo, Minha Opinião): “o manejo do 
HLB é possível, porém não existe meio manejo 
ou baixo grau de manejo (baixa freqüência de 
inspeções, inspeções de plantas adultas à pé, 
atraso nas erradicações e baixo controle do ve-
tor). Isso parece resultar em uma ação próxima 
a nenhum manejo”, afirma Tersi.
 “A aplicação integral pelos citricultores das 
instruções da Normativa 53 e a fiscalização da 
CDA - Coordenadoria de Defesa Agropecuária, 
é fundamental para o sucesso do processo do 
manejo do Greening”, finaliza o agrônomo Fer-
nando Tersi.
 Sobre o assunto, Massari procura escla-
recer um ponto crucial junto ao citricultor: “as 
inspeções, as erradicações e todo o comporta-
mento em relação à doença que deve ser ado-
tados pelo produtor, difere, em muito, das me-
didas tomadas quando a questão era o Cancro 
Cítrico. Somos criticados ao ser favoráveis que 
essas medidas sejam tomadas pelo produtor. 
Mas não tem como ser diferente. O Greening é 
uma doença agressiva, que se dissemina com 
velocidade, apresentando um vetor com  com-
portamento característico. Apenas o produtor 
teria sucesso no manejo, a exemplo de mui-
tos”, enfatiza.
 A atual situação no Estado é avaliada por 
Cícero Massari: “os problemas são inúmeros, 
desde a agressividade da bactéria, passando 

por questões agronômicas, jurídicas e opera-
cionais, é fundamental que se crie um meca-
nismo que incentive o citricultor a eliminar as 
plantas com sintomas, no sentido de preservar 
àqueles que adotam o controle retardado aos 
danos que o HLB provocará no setor”, observa 
lacônico.

Fitoplasma

 Nelson Arno Wulff, do Fundecitrus, também 
fez um relato sobre a descoberta, em 2007, 
aqui no Brasil, de um Fitoplasma - agente se-
melhante a uma bactéria, que também está 
provocando a doença. Apesar do que já se 
conhece sobre o assunto, Arno comentou a 
necessidade de se saber mais principalmente 
sobre a variabilidade genética do Fitoplasma, 
o que é fundamental para se conseguir um 
específico exame de PCR para sua detecção. 
Para o pesquisador, “faltam estudos também 
sobre a sua transmissão, possíveis insetos ve-
tores e hospedeiros diferentes das plantas cí-
tricas”. Arno Wulff comentou que “até que se 
conheça melhor os aspectos da transmissão, 
seria aconselhável não se utilizar da Crotalária 
(leguminosa empregada em consorciação nos 
pomares) no meio dos pomares”. 
 Dando conselhos de ordem geral, aplicá-
veis às bactérias e ao Fitoplasma, no caso do 
Greening, Sílvio Lopes reforçou a medida já há 

D I A  D O  G R E E N I N G

muito preconizada, de que “poda não funciona, 
para nenhum caso”. Ele teve a oportunidade 
de falar a respeito mostrando os resultados ne-
gativos que obteve em ensaios de campo com 
essa prática. Para Sílvio Lopes, “a eliminação 
de plantas com sintomas é a única forma de 
reduzir as fontes de Liberibacter e Fitoplasma 
do pomar. Além disso, “a redução da popula-
ção dos insetos vetores com inseticidas é a 
única maneira de diminuir as chances de trans-
missão de bactérias e Fitoplasma das plantas 
infectadas para as sadias”.
 Prosseguindo na linha de raciocínio do co-
lega, João Roberto Spotti Lopes, entomologis-
ta da  Esalq – Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiróz, da Universidade de São Paulo, 
fez uma ampla explanação dobre a biologia da 
transmissão da doença. Abordou muitos as-
pectos ligados ao vetor e o modo pelo qual ad-
quire e transmite a bactéria causadora do HLB.
 João Roberto reforçou a idéia de poda não 
funciona, por se tratar de uma “doença sistê-
mica” – como a chamou, lembrando que como 
a fonte de vetores ou o inóculo pode ser exter-
no, há que se fazer de tudo para evitar essa 
“visita indesejável”. Destacando os muitos as-
pectos ligados à transmissão, o pesquisador da 
Usp chamou a atenção para necessidades de 
pesquisa, como o direcionamento do manejo 
do vetor para amostragem e controle de nin-

Produtores, consultores, pesquisadores e estudantes, envolvidos na busca de soluções para o manejo do Huanglongbing (Greening)
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D I A  D O  G R E E N I N G

Diagnóstico do
HLB por fotônica

Atualmente, o diagnóstico da doença 
é baseado na análise molecular das 
folhas de plantas suspeitas em bus-
ca do DNA da bactéria causadora do 

Greening, utilizando a técnica chamada PCR – 
Polymerase Chain Reaction. Entretanto, a de-
tecção do DNA da bactéria por PCR convencio-
nal só é possível em folhas sintomáticas. Para 
o diagnóstico em folhas asssintomáticas (sem 
sinais visíveis da doença),  existe uma variação 
mais complexa da técnica, chamada PCR de 
tempo real ou quantitativo, cuja sensibilidade é, 
pelo menos, 2 mil vezes maior do que à técnica 
convencional.
 As limitações do PCR, convencional ou de 
tempo real, para aplicação em larga escala, é o 
custo de análise por amostra, em torno de US$ 
10 e US$ 50, respectivamente, e um laudo de-
finitivo que pode demorar em torno de 20 dias. 
O método também gera uma quantidade grande 
de resíduos. Estes fatores inviabilizam análises 
de forma rotineira em áreas produtivas com mi-
lhares de árvores de citros.
 A pesquisadora Débora Milori, da Embrapa 
Instrumentação Agropecuária, em São Carlos, 
propõe a introdução de uma nova técnica uti-
lizando a fotônica. Segundo ela, “a técnica é 
capaz de avaliações rápidas, sensíveis, sem a 
necessidade de muito preparo, com potencial 
para ser aplicada no campo e capaz de detec-
ções precoces”, garante.
 Fotõnica é a ciência da geração, controle 
e detecção de fótons. Basicamente se resume 
nas aplicações práticas da luz, lasers, diodos 
e fibras óticas. Estuda a interação da radiação 
eletromagnética, desde o infravermelho ao ul-
travioleta, com a matéria.
 Quando a planta entra em desequilíbrio, 
seja ele causado por estresse ou por doença, 
ocorrem mudanças em seu metabolismo que 
acabam por alterar a composição química de 
seus órgãos. Estas mudanças químicas levam 
a mudanças nas propriedades físicas, como por 

exemplo reflectância e fluorescência das folhas.
 Nos EUA está sendo conduzido um trabalho 
para identificar o Greening através das substân-
cias voláteis que a planta doente emana. O que 
se deseja com a fotônica não é estudar o que 
sai da planta, mas, como ela acaba ficando.
 O aparelho desenvolvido para as análises se 
chama Photoncitrus que possui uma caneta de 
fibra ótica que emite um laser aplicado sobre a 
folha analisada, por exemplo. O espectro criado 
através do laser é transferido para um lap top 
que fornece o resultado, mediante a compara-
ção com um modelo. O processo leva 2 segun-
dos por folha analisada.
 Em um ensaio realizado em 2009, com a 
colaboração do Grupo Fischer, o Photoncitrus 
começou a detectar o HLB cerca de 1 mês após 
a inoculação da doenças em 32% das mudas 
usadas no experimento. Para 23% das plantas, 
o Photoncitrus detecta a doença 1 mês antes 
do aparecimento dos sintomas, sendo que 50% 
das mudas teve a doença diagnosticada em 4 
meses após a inoculação.
 Os resultados obtidos são estimulantes, já 
que são mais baratos e mais rápidos do que 
quando comparados aos métodos de PCR e 
também, à outros métodos que empregam a luz 
como ferramenta de detecção.

deciojoaquim@uol.com.br

Consultor Campo/GTACC
Décio Joaquim
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fas, em nível regional. Sugeriu estudos na área 
de métodos alternativos de controle do vetor, 
buscando-se reduzir pouso ou alimentação de 
adultos nas plantas. Novos estudos devem in-
vestigar capacidade de dispersão de Diapho-
rina citri, além de métodos de amostragem e 
estações de aviso.
 O uso de produtos elicitores ou indutivos de 
alguma ação de resistência por parte da planta 
contra o Greening, está causando bastante po-
lêmica no meio citrícola recentemente.  Dirceu 
de Mattos Júnior, integrante da equipe de téc-
nicos do Centro de Citricultura, abordou o tema 
fazendo uma palestra muito dinâmica, onde 
interagiu resultados, pesquisas e apresentou 
pontos para a discussão, tanto de dados brasi-
leiros, quanto de informações colhidas na citri-
cultura da Flórida (EUA).
 Falando sobre os fundamentos e abor-
dando um histórico do uso de produtos seme-
lhantes, concluiu afirmando que “a aplicação 
de misturas de elicitores e outros elementos 
estudados não cura plantas com HLB. As in-
formações disponíveis não sustentam a aplica-
ção dessas misturas para supressão de Gree-
ning.  Além disso, não há evidências de que as 
substâncias elicitoras e nutrientes contribuam 
para o aumento da tolerância ao HLB. Dados 
de pesquisa não demonstraram efeito positivo 
sobre a redução do inóculo”.
 Segundo Mattos Júnior, “adição de micro-
nutrientes, que esses produtos também se 
propõem, já são aplicados em nossa citricultu-
ra. Aconselho o citricultor a não perder o foco. 
Inspeções periódicas, erradicação de plantas 
doentes e controle do psilídeo, são as medidas 
seguras, dentro do preconizado pelo Ministério 
da Agricultura, através da Instrução Normativa 
53”, concluiu.

A pesquisadora Débora Milori
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É possível manejar
o Greening

D I A  D O  G R E E N I N G

Após seis anos de trabalho intenso, 
erradicando, sim, mas, além disso, 
aprendendo bastante com as nos-
sas próprias atitudes, e, principal-

mente, com a segura orientação da pesquisa 
desenvolvida por várias instituições, podemos 
afirmar que é possível manejar o Greening.
 A Fazenda Cambuhy é uma empresa que 
orgulha-se em ser profissional. Entendemos 
que o desenvolvimento de qualquer ativida-
de somente poderá ter sucesso se todos os 
envolvidos forem capacitados, orientados e 
engajados na busca desse sucesso. Fazer 
bem, para não precisar refazer. Em relação 
ao Greening nossa atitude é a mesma. A 
empresa é responsável por 8 mil hectares 
de citros e o nosso compromisso não para 
na obtenção do lucro. Ele se estende pelas 
atitudes sociais decorrentes da atividade e, 
em relação ao adequado manejo da doença, 
pela extrema minimização do risco da sua 
disseminação para outros pomares.
 A composição desse manejo é orquestra-
da a partir de toda a experiência adquirida 
desde 2004, quando foi identificada a pri-
meira planta suspeita dentro dos limites da 
propriedade. Passados vários anos, a soma 
de todas as plantas erradicadas na Fazenda 
perfaz 3,4% das árvores, em um índice anual 
de 0,5% de erradicação. Claro que pensando 
em um parque citrícola tão grande quanto o 
nosso, a quantidade de plantas fora de ação 
significa um valor financeiro considerável, 
mas pensando por outro aspecto, apesar da 
Cambuhy estar situada na região do Estado 
mais afetada pelo Greening, graças ao nosso 
manejo, anualmente conseguimos preservar 
mais de 99% das plantas.
 Entendemos que a visão simplista do 
problema e do manejo que realizamos é a 

culpada pelas críticas que recebemos em fun-
ção das muitas pulverizações que praticamos. 
Não somos ingênuos. Temos consciência da 
sustentabilidade do sistema. Também sabe-
mos que, graças a começarmos logo no início 
da constatação da doença, saímos na frente e 
temos maior chance de sucesso do que aquele 
produtor que ainda não começou, que come-
çou o manejo mas não o faz adequadamente 
ou daquele que tenta fazer mas está cercado 
por milhares de plantas contaminadas, ainda 
não erradicadas.  Por outro lado, temos a cer-
teza de que os resultados demonstrados com 
o sistema de manejo empregado na Cambuhy, 
aliado à lucratividade do negócio, nos permite a 
continuidade.
 De qualquer forma, também corremos ris-
co. Nos últimos 3 anos, por acreditar no setor, 
investimos cerca de R$ 20 milhões na refor-
ma e modernização dos nossos pomares. Esse 
investimento, assim como o investimento de 
tantos outros produtores, fica desprotegido pelo 
simples fato de que não se consegue colocar 
em prática as instruções da Normativa 53. Exis-
tem pomares em São Paulo que têm plantas 
para erradicar com Greening, desde 2004. 
 Através dos números que levantamos todas 
as semanas podemos constatar que as plantas 
localizadas nas bordas da fazenda estão muito 
mais ameaçadas do que as outras. Sabemos 
que das plantas erradicadas na Cambuhy, 80% 
delas localizavam-se nas áreas limítrofes da fa-
zenda.
 Outra constatação: as quadras que fazem 
vizinhança com áreas onde as plantas rece-
bem baixo grau de manejo, apresentam sem-
pre maiores índices de psilídeos contaminados. 
Decorre daí, que a infecção dessas plantas da 
borda – que chamamos de infecção primária, 
serve de trampolim para a infecção das demais.

 Infelizmente, falta uma maior preocupa-
ção comunitária. Falta a conscientização ge-
ral das pessoas, falta cultura. Conhecemos 
muitos produtores que estão descumprindo 
a lei. Alguns podam as plantas para tentar 
esconder os sintomas. Outros, se iludem e 
pensam tratar da doença apenas com apli-
cação foliar de nutrientes. Em todos os ca-
sos a bactéria do Greening se perpetua e 
continua a haver a transmissão através do 
inseto vetor.
 O principal problema para o manejo do 
Greening na Fazenda Cambuhy, não está na 
empresa. É visível, até por leigos em citricul-
tura, o aumento da incidência de HLB-Gree-
ning em propriedades próximas que realizam 
pouco ou nenhum tipo de controle da doen-
ça.
 O Greening – está demonstrado, tem 
uma receita vitoriosa de manejo. Ela pas-
sa necessariamente pela muda sadia, pelo 
monitoramento do psilídeo, pelas inspeções 
de sintomas em plantas suspeitas e com a 
doença - feita com plataforma em pomares 
adultos, pela erradicação dessas plantas 
contaminadas e pelo controle químico do 
inseto vetor usando produtos de contato e 
sistêmicos. Mas, antes de tudo isso, é ne-
cessário se conscientizar da importância do 
manejo. A Fazenda Cambuhy é um exemplo 
e está à disposição para mostrar os resulta-
dos obtidos.

Gerente de Produção de Citros da 
Cambuhy Agrícola

Engº. Agrônomo
Fernando Eduardo Amado Tersi
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T
odo mundo está ciente da confusão 
que existe quando se tenta distinguir 
sintomas de Greening e sintomas de 
deficiências de nutrientes minerais. 

Muitos dos trabalhos que descrevem os sinto-
mas foliares causados pelo Greening, descre-
vem-nos como sendo similares a deficiências 
nutricionais. 
 Em revisões recentes sobre Greening, Jose 
Bové e John da Graça, indicaram que confor-
me a doença progride na planta, sintomas de 
deficiência de Zinco vão aparecendo. Entretan-
to, apenas a deficiência visível de Zinco não é 
um bom indicador para determinar a infecção 
pela doença, uma vez que a deficiência deste 
elemento pode ocorrer em plantas não conta-
minadas e é bastante distinguível do sintoma 
de clorose assimétrica (Blotchy Mottle) que 
ocorre em folhas com Greening, associada às 
altas concentrações de amido nas folhas. Este 
artigo traz à discussão nosso conceito atual a 
respeito da relação entre Greening e nutrição 
foliar e as pesquisas em andamento para me-
lhor compreensão deste tópico.

Com a intenção de promover a discussão entre os especialistas, os pesquisadores Timothy Spann e Arnold Schumann, do 
Centro de Educação e Pesquisa de Citros, da Universidade da Flórida, em Lake Alfred, Flórida (EUA), propõem uma série de 

questões sobre a influência dos aspectos nutricionais no manejo do HLB

Aplicação adicional de nutrientes
reduz sintomas da doença?

G R E E N I N G

 Outras deficiências de micronutrientes, 
particularmente o Boro, também podem causar 
sintomas que são freqüentemente observados 
em plantas com Greening. Em um trabalho de 
1930, A. R. C. Haas descreveu plantas cítricas 
com folhas apresentando encarquilhamento, 
quedas e acúmulo de quantidades excessivas 
de carboidratos. Alguém poderia facilmente 
acreditar que ele estivesse descrevendo os 
sintomas de Greening, mas na verdade, estava 
descrevendo sintomas de deficiência de Boro.
 A visível conexão entre deficiência nutricio-
nal e o Greening não é nova. Durante a década 
de 70, dois estudos separados mostraram que 
folhas com sintomas de Greening apresenta-
vam baixos teores de Cálcio, Magnésio e Zin-
co, quando comparadas com folhas de plantas 
assintomáticas. Folhas sintomáticas também 
mostravam aumento na concentração de Po-
tássio. Estudos recentes, conduzidos por vários 
pesquisadores da Universidade da Flórida (UF/
IFAS), confirmaram estas deficiências nutri-
cionais em plantas infectadas. Entretanto, foi 
determinado também que uma porcentagem 

O artigo discute 
a influência 
dos aspectos 
nutricionais 
no manejo do 
Greening

destas deficiências podem estar escondidas 
nas análises em função dos altos teores de 
amido que se acumulam nas folhas de plantas 
contaminadas pela doença. 
 Quando as análises são corrigidas, consi-
derando os altos teores de amido, as altera-
ções nos teores de potássio, cálcio, magnésio 
e boro associadas com a infecção do Greening 
são reais e aparecem consistentemente em 
pomares contaminados pela doença. Por outro 
lado, alterações nos teores de zinco não são 
consistentes e ocorrem, aparentemente, pela 
sua diluição em função da alta concentração 
de amido em consequência da doença. É como 
se estas alterações nas concentrações de po-
tássio, cálcio, magnésio e boro fossem causa-
das por restrições na absorção dos nutrientes, 
no transporte dos mesmos ou em alterações 
no metabolismo da planta, baseado na forma 
como estes nutrientes atuam na fisiologia da 
planta. Estas alterações consistentes que ocor-
rem com alguns nutrientes específicos levam as 
pessoas a questionarem se aplicações adicio-
nais destes nutrientes podem reduzir os efeitos 
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G R E E N I N G

da doença, prolongando a vida da planta e sua 
produtividade.
 Rumores vindos de um pomar comercial, 
no sudoeste da Flórida, sugerem que aplica-
ções adicionais de nutrientes podem restringir 
sintomas de Greening no curto prazo. Atual-
mente, a UF/IFAS está conduzindo pelo me-
nos quatro experimentos de campo em várias 
localidades da Flórida, tentando verificar os 
resultados e também buscando determinar, 
exatamente, quais nutrientes ou produtos são 
efetivos e, ainda, como as plantas sadias, o 
crescimento, a produtividade, a concentração 
da bactéria e a disseminação da doença são 
afetadas. Nenhum destes experimentos foi fi-
nalizado até o momento e, portanto, respostas 
definitivas ainda estão por surgir. Além destes, 
outro experimento, em casa de vegetação, está 
também sendo conduzido, a fim de determinar 
os efeitos de nutrientes específicos sob condi-
ções controladas.
 Dados de produção coletados no mesmo 
pomar do sudoeste da Flórida indicam que 
plantas contaminadas produzem frutos de me-
nor tamanho quando comparados com frutos 
de plantas sadias, bem como apresentam me-
nor produtividade por planta. As plantas con-
taminadas amostradas foram menores que as 
plantas sadias. Entretanto, quando sua produ-

ção (peso total de frutos) foi comparada com a 
produção de plantas sadias, considerando-se 
a produção por m3 de copa, plantas doentes 
mostraram produções similares às das plan-
tas sadias. Isto poderia indicar que a perda de 
produtividade causada pela doença poderia 
ser resultante do menor crescimento da planta 
atacada, ou seja, resultante da menor quan-
tidade de ramos produtivos. Entretanto, como 
não temos dados sobre quando as plantas fo-
ram infectadas, é possível que estas plantas 
doentes fossem menores e mais fracas quando 
a contaminação ocorreu. Isto traz à tona a se-
guinte questão: algumas plantas, em particu-
lar, são mais suscetíveis à contaminação por 
serem mais atrativas ao Psilídeo ou por serem 
menores ou menos vigorosas que outras plan-
tas?
 Questões que precisam ser respondidas 
sobre esta estratégia para manejo do Greening 
são numerosas. Primeiro e mais importante: a 
doença se espalha mais rápido em um pomar 
onde as plantas doentes não são removidas 
comparando com pomares onde as plantas 
doentes são removidas, assumindo que o con-
trole do Psilídeo é equivalente nas duas situa-
ções? Além disto, aplicações foliares adicionais 
de nutrientes alteram aspectos da fisiologia da 
planta, que por sua vez alteram a preferência 

de alimentação do vetor? Estas são questões 
críticas que pesquisadores devem responder, a 
fim de determinar se a estratégia nutricional da 
planta é uma opção viável para o manejo do 
Greening.
 Uma coisa, porém, é certa: seja qual for o 
processo de manejo que você usa no seu pomar, 
o controle do Psilídeo é crítico. Todas as estraté-
gias de manejo desta doença estão condenadas 
a falharem se as populações do inseto vetor não 
forem controladas com a extensão necessária.

Traduzido por: Rubens Stamato

Campo Consultoria/GTACC

Engº. Agrônomo Msc
Rubens Stamato
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Nota dos Pesquisadores – Não estamos 
recomendando que se pare de remover as 
plantas contaminadas. As normas e re-
comendações devem ser seguidas à risca, 
com inspeções trimestrais e remoção de 
plantas contaminadas tão logo sejam de-
tectadas. O objetivo do presente trabalho é 
trazer à tona idéias e estimular discussões.
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Pontos relevantes para execução
 de poda mecanizada em citros

T R A T O S   C U L T U R A I S

Erros no momento da execução e intensidade da poda fazem com que haja dúvidas
a respeito dos resultados positivos dessa técnica.

Na citricultura, diferente da maioria 
das fruteiras, a poda de pomares 
em produção costuma ser utilizada 
somente para controlar o tamanho 

da árvore, a fim de facilitar outras operações 
mecanizadas, especialmente as pulverizações. 
Ou seja, o produtor apenas toma a decisão de 
podar um pomar de citros quando as demais 
atividades estão praticamente impossibilitadas 
pelo fechamento da rua, onde há o trânsito das 
máquinas. 
 Antes de continuar com a matéria, escla-
recemos que essa decisão está errada. Nessa 
situação, a poda já deveria ter sido iniciada há 
anos!
 Esse atraso na tomada de decisão obriga 
o produtor a realizar uma poda muito drástica, 
contribuindo para que haja vários questiona-
mentos com relação às vantagens ou não de 
se podar as plantas.

Intensidade da poda

 O primeiro conceito que devemos entender 
para saber quando se deve iniciar as operações 
de poda de um pomar é chamado de idade 
ontogenética de um tecido. As células da 
borbulha que deram origem à uma laranjeira 
são as células mais antigas da planta. Ao longo 
da vida dessa laranjeira, novas células vão sen-
do formadas e, com o passar dos anos, essas 
células vão se especializando até atingirem o 
máximo de especialização, formando os teci-
dos reprodutivos (flores e frutos). Portanto, as 
células mais externas das plantas são as que 
têm a maior idade ontogenética, tendo perdido 
as características de juvenilidade e desenvol-
vido a capacidade de dar origem aos órgãos 
reprodutivos.
 A seguir, segue um esquema que ilustra a 
distribuição das células e sua idade ontogenéti-
ca, onde a cor verde representa as células com 
menor idade ontogenética, que são juvenis. As 
áreas vermelhas representam a região dos ra-
mos produtivos, que dão origem às flores e são 
ontogeneticamente mais velhos.
 Quando se realiza uma poda drástica, que 
atinja a região vermelha demonstrada na Figu-
ra 1, força-se um rejuvenescimento da planta, 
que tem de retomar o crescimento vegetativo 
até atingir novamente a idade ontogenética 
que lhe permita produzir órgãos reprodutivos 
(flores).
 Mas tudo isso que foi explicado já foi estu-

dado há muitos anos. Trabalho escrito por Paul 
W. Moore, em 1958, na Califórnia (EUA), nos 
dá alguns parâmetros, em que, ao podar ramos 
de laranjeira com mais de 2 polegadas de diâ-
metro, ele observou redução na produção de 
frutos do ano subsequente.
 Outros trabalhos desenvolvidos na Flórida 
(EUA) indicam que ao podar-
mos ramos com mais de 1,5 a 
2 polegadas (5 cm) induzimos 
o rejuvenescimento das laran-
jeiras. 
 Aqui no Brasil, realizamos 
um estudo semelhante, com 
o objetivo de acompanhar o 
que acontece com ramos po-
dados. Para isso, realizou-se, 
no inverno de 2009, a poda 
mecanizada, lateral e de topo, 
num talhão de laranjeira ‘Ha-
mlin’ enxertada sobre limoeiro 
‘Cravo’ plantado em 2004. De 
maneira aleatória, foram mar-
cados e identificados 140 ra-
mos. Com auxílio de um paquí-

metro digital mediu-se o diâmetro dos ramos, 
que variou de 1,46 a 15,14 mm de diâmetro. 
Nota-se que são diâmetros bem inferiores aos 
descritos como limitantes nos parágrafos ante-
riores.
 A Figura 2 mostra a distribuição de fre-
qüência em que os diâmetros foram marcados 

Fig. 1 – Esquema representativo da idade ontogenética de uma planta.

Fig. 2 – Distribuição de frequência dos diâmetros podados.
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no talhão. Mais de 60% dos ramos podados 
apresentavam diâmetro inferior ou igual a 0,5 
cm.
 Nas Figuras 3, 4 e 5 podemos observar 
que, apesar da amplitude de diâmetros poda-
dos não ter sido muito grande, há efeito do diâ-
metro de corte no comportamento do ramo.
 Nas plantas, as folhas são as principais 
responsáveis pela captação da luz solar e utili-
zação desta na fixação de CO2 para produção 
de carboidratos (fontes de energia para as ativi-
dades metabólicas). Quando a planta entra na 
fase reprodutiva de sua vida, há uma tendência 
de que a produção de folhas seja superior à 
produção de ramos. Isso faz com que a planta 
consiga produzir mais energia, que será utili-
zada para a produção de frutos. Na Figura 3, 
nota-se que, com o aumento do diâmetro do 
ramo podado, houve uma redução na produção 
de folhas por ramo. 
 Complementando essa discussão com 
a Figura 4, concluímos que houve um desvio 
metabólico voltado para a produção de ramos, 
que tiveram maior comprimento nos ramos po-
dados mais grossos.
 Essa é uma característica que indica o reju-
venescimento do ramo podado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesse estudo, o efeito na produção de frutos 
foi ainda mais agressivo (Figuras 5 e 6). Ra-
mos podados com mais de 1 cm de diâmetro 
não produziram frutos e ramos podados com 
menos de 0,5 cm produziram, em média, 0,7 
frutos por ramo.
 Uma consideração importante a ser feita 
é que não conseguimos, na prática, realizar a 
poda em todos os ramos com o mesmo diâme-

T R A T O S   C U L T U R A I S

Fig. 3 – Massa de folhas por ramo em
função do diâmetro do ramo podado

Fig. 4 – Comprimento das brotações em 
função do diâmetro do ramo podado

Fig. 5 – Número de frutos por ramo em 
função do diâmetro do ramo podado

tro. Só temos que nos atentar para podar os 
ramos com o menor diâmetro possível. No caso 
desse talhão, mais de 60% dos ramos foram 
podados com menos de 0,5 cm de diâmetro e 
praticamente não foram afetados pela poda.

Época do ano

 O melhor momento para a poda é duran-
te os meses mais frios, após a colheita, mas 
antes da floração. Esse calendário deve ser 
compatível com as laranjas precoce e de meia 
estação.
 A colheita das variedades tardias raramen-
te é completada antes da floração, assim, o 
produtor se depara com uma escolha séria. 
Podar antes da colheita e sacrificar parte da 
safra atual ou esperar até depois da florada, 
sacrificando alguns frutos da safra do próximo 
ano. 
 Essa escolha deve levar em conta vários fa-
tores. Os preços praticados na safra atual não 
estão satisfatórios? É um ano de baixa produ-
tividade? Se a resposta for sim para as duas 

perguntas, pode ser interessante realizar a poda e 
esperar melhores resultados para a próxima safra.

Ângulos de poda

 O ângulo de corte deve ser de entre 5 
e 20 graus a partir de uma referência verti-
cal. A angulação mais utilizada é 15 graus. 
Quando se realiza poda lateral muito verti-
cal ocorre o sombreamento da “saia” das 
plantas, levando a deterioração e a perda 
de produção nessa região.
 Para a poda de topo, o ângulo de corte 
deve ser aproximadamente o mesmo usa-
do na poda lateral, mas deve ser calculado 
a partir de um referencial horizontal, pro-
duzindo a forma de um telhado de duas 
águas.

Equipamentos

 Existem, basicamente, três tipos de equi-
pamentos disponíveis em citros. 
 Um tipo de moinho giratório composto 
por 3 ou 4 braços, com uma lâmina de serra 
circular grande na extremidade de cada bra-
ço.
 Outro com braço rígido, tendo várias lâ-
minas de serra sobrepostas ao longo do seu 
comprimento. 
 E o terceiro, cujo sistema de corte se as-
semelha à plataforma de corte de plantas de 

Fig. 6 – Efeito da poda de ramos grossos e 
ramos finos

Fig. 7 – Poda lateral
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soja em colhedeiras.
 Quaisquer dos tipos executam um tra-
balho eficiente, embora o tipo moinho faz 
um trabalho um pouco melhor, pois ao pro-
ceder o corte arremessa os ramos para lon-
ge das plantas. Quanto ao ângulo de corte, 
qualquer tipo é facilmente ajustável.
 É importante que o citricultor deixe de 
pensar na poda como um corretivo para 
momentos extremos e passe a iniciar a 
poda mais cedo (desde que necessário). Na 
prática, a utilização correta dessa técnica 
tem resultado em aumento de produtivida-
de.

 Ao se iniciar um programa de poda em 
um determinado talhão, não é recomendada 
a realização de ambas na mesma safra, visto 
que a quantidade de material vegetal remo-
vido é muito grande e pode afetar a próxima 
safra.
 A poda lateral deve conter o crescimento 
das plantas para dentro da área de trabalho 
do trator e deve ser iniciada o mais cedo pos-
sível, assim serão podados ramos bem finos 

(diâmetro inferior a 0,5 cm).
 Quanto a poda de topo, em geral, reco-
menda-se que a altura das plantas não seja 
superior a duas vezes a altura da área de 
trabalho do trator. Ou seja, se deixamos um 
corredor de tráfego de 2,5 metros, devemos 
conter as plantas em, no máximo, 5 metros de 
altura. Também deve-se iniciar a poda o mais 
cedo possível, pois o efeito aos ramos poda-
dos segue a mesma regra da poda lateral.

Lateral ou topo

Fig. 8 – Poda de topo
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Poda no manejo da Leprose dos Citros:
 uma visão técnica e econômica 

De forma prática, os autores comparam os resultados obtidos em vários tipos de manejos propostos
para o controle da Leprose, avaliando, inclusive, aspectos econômicos.

A Leprose dos Citros é uma das doen-
ças mais graves da citricultura, pois, 
além de comprometer a produtivi-
dade, reduz a vida útil das plantas. 

Os principais sintomas são manchas amarela-
das nas folhas, lesões corticosas nos ramos e 
manchas necróticas arredondadas nos frutos. 
As plantas afetadas apresentam desfolha, que-
da prematura de frutos, secamento de ramos 
e morte de ponteiros (Figura 1). É uma doen-
ça virótica, transmitida pelo ácaro Brevipalpus 
phoenicis, popularmente conhecido como áca-
ro da Leprose (Figura 2).
 O ácaro da Leprose não nasce contami-
nado com o vírus causador da doença, mas o 
adquire ao se alimentar de células de tecido 
vegetal infectado, passando, assim, a ser vetor 
da doença até o final do seu ciclo. O período 
entre a alimentação do ácaro e o aparecimento 
de sintomas nas plantas pode variar de 17 a 
60 dias, sendo que a maior parte dos sintomas 
surge entre 21 e 30 dias.

Fig. 1 
Sintomas da lepro-
se dos citros na 
planta, em fruto, 
folha e ramo

 A Leprose é mais severa nas laranjas-doces 
[Citrus sinensis (L.) Osbeck], laranjas-azedas (C. 
aurantium) e pomelos (C. paradisi). Em outras 
espécies de citros, como tangerinas (C. reshni 
Tanaka, C. deliciosa, C. reticulata,), a incidência 
é bem menor, e híbridos como o Tangor ‘Mur-
cott’ são muito pouco suscetíveis, enquanto 

lima-da-pérsia (C. aurantifolia), limões-verda-
deiros (C. limon), limas-ácidas (C. aurantifolia) 
e limas-doces (C. limettioides, C. medica) são 
considerados resistentes à doença.
 Historicamente, o primeiro relato da Lepro-
se ocorreu em 1907, no distrito de Pinellas, 
Flórida, EUA, sendo denominado de “Scaly 
Bark”. Nos EUA, a doença foi controlada e, em 
meados dos anos 50, desapareceu, resultado 
que foi atribuído às condições climáticas adver-
sas e às sucessivas pulverizações com enxofre, 
que reduziram drasticamente a população do 
ácaro-vetor.
 Na América do Sul, os primeiros relatos da 
doença surgiram na década de 20, com a de-
nominação de “Lepra Explosiva”, que afetava 
plantas de laranja em Missiones, Argentina. O 
primeiro relato da doença no Brasil foi feito por 
Bitancourt, na década de 30, que a constatou 
no estado de São Paulo, denominando-a de 
Leprose dos Citros. Na década de 30, através 
de fotos dos sintomas de “Scaly Bark” dos EUA, 

Fig. 2 
Ácaro da leprose, 
Brevipalpus 
phoenicis: (A) foto 
em microscopia 
eletrônica de 
varredura e em 
(B) microscópico 
estereoscópico 
(lupa)

da Lepra Explosiva da Argentina e da Leprose 
dos Citros do Brasil, os pesquisadores Fawcett 
e Knorr concluíram que se tratava da mesma 
doença. 
 A importância da Leprose no Brasil é devida a 
sua ocorrência generalizada, aos sérios prejuízos 
que causa e especialmente pelas dificuldades no 

manejo, que exige dos pesquisadores e citricul-
tores conhecimentos sobre as relações entre o 
ácaro-vetor, o vírus, as plantas hospedeiras do 
ácaro e do vírus e dos fatores ambientais. 
 Atualmente, nos pomares do estado de São 
Paulo, o controle da Leprose é realizado pratica-
mente apenas com aplicações de acaricidas para 
o controle do ácaro da Leprose. Todavia, somen-
te o uso de acaricidas não tem sido suficiente 
para evitar a disseminação da doença em diver-
sos pomares. De acordo com um levantamento 
amostral realizado em 2009 pelo Fundecitrus - 
Fundo de Defesa da Citricultura, a Leprose está 
presente em 30% dos pomares paulistas, sendo 
que 13,6% das plantas amostradas apresenta-
vam sintomas novos da doença. 
  Em razão das dificuldades de manejo da 
Leprose doença, especialistas ressaltam a im-
portância do emprego de medidas de controle 
complementar ao químico, como, por exemplo, 
a utilização da poda de partes da planta com 
sintomas da doença, que são fontes de vírus. 
Entretanto, apesar de a poda de ramos com 
sintomas ser recomendada, ainda existem dú-
vidas por parte dos citricultores com relação à 
eficiência, aos efeitos da poda na planta, ao 
tempo de recuperação da produtividade e, prin-
cipalmente, ao custo do emprego desta prática 
no manejo da Leprose dos Citros. 
 Com o objetivo de responder a algum des-
tes questionamentos, foi realizada uma pesqui-
sa que avaliou a eficiência de diferentes tipos 
de poda no manejo da Leprose, levando-se em 
consideração, também, o aspecto econômico.     
 

Metodologia 

 O experimento foi instalado em outubro de 
2003, em um pomar cítrico pertencente ao 
Grupo Branco Peres, localizado no Município de 
Reginópolis, SP. As plantas utilizadas foram da 
variedade Pera, enxertadas em tangerina Cleó-
patra, com 12 anos de idade, espaçadas em 7 x 
4 metros e irrigadas por gotejamento. Foram em-
pregados seis tratamentos: quatro tipos de poda, 
replantio e uma testemunha sem poda, todos re-
petidos quatro vezes. Cada parcela experimental 
constou de 18 plantas em linha. As podas foram 
executadas com serras e tesouras manuais.
 1) Poda drástica - Constou da eliminação 
total da copa e do ramo primário central até 
sua base, permanecendo apenas o tronco, e de 
3 a 5 ramos primários dispostos lateralmente, 
podados a 1,30 m do solo (Figura 3 A).
 2) Poda intermediária sem lesões de 
Leprose - Caracterizou-se pela remoção de to-
dos os ramos com sintomas velhos e novos de 
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Leprose.  Foram preservados em cada planta, 
de 3 a 4 ramos secundários, bem como as fo-
lhas e os frutos que não apresentavam lesões 
de Leprose (Figura 3 B).
 3) Poda intermediária com lesões de le-
prose - Deixaram-se, nas plantas submetidas a 
esse tipo de poda, de 5 a 6 ramos secundários, 
as folhas e os frutos com sintomas da Leprose, 
conservando-se um volume de copa maior que o 
da poda intermediária sem lesões (Figura 3 C).
 4) Poda leve - Baseou-se na eliminação 
dos ramos secos e/ou com crescimento vertical 
mal posicionados no interior da copa para au-
mentar a luminosidade e facilitar a penetração 
da calda de pulverização no interior da copa 
(Figura 3 C). 
 5) Replantio - Consistiu na substituição 
das plantas do pomar por mudas de citros da 
mesma variedade (Figura 3 E). 
 6) Sem poda - As plantas não sofreram 
intervenção alguma, permanecendo em seu 
estado original (Figura 3 F).
 Foram realizadas avaliações de produtivida-
de, perdas devido à Leprose e severidade da do-
ença durante cinco safras após as podas. Nas 
avaliações da severidade, foram consideradas 
apenas as lesões que surgiram após a instala-
ção do experimento. Ao término de cada safra, 
calcularam-se os custos dos diferentes tipos 
de poda, que incluiu mão de obra, operações 
de máquinas, adubos e corretivos, defensivos, 
serviços terceirizados de colheita, arranque das 
plantas e custo das mudas no replantio. 

Resultados

 Produtividade - Na Figura 5, são apresen-
tados os resultados da produção dos tratamen-
tos com os diferentes tipos de poda. Pode-se 

Fig. 3  - Aspecto visual das plantas de citros 
submetidas aos diferentes tipos de poda e 
replantio. (A) poda drástica; (B) poda intermedi-
ária sem lesões de leprose; (C) poda interme-
diária com presença de lesões de leprose; (D) 
poda leve; (E) replantio, e (F) sem poda. 

verificar que no primeiro ciclo produtivo após as 
podas (safra de 2003-2004), os tratamentos 
com poda drástica e replantio tiveram produ-
ção nula.
 A partir da segunda safra, as plantas sub-
metidas à poda drástica voltaram a produzir 
frutos, aumentando gradualmente a partir daí, 
sendo que este tipo de poda é recomendado 
apenas para plantas com sanidade e estrutura 
comprometidas pela Leprose. O tempo de re-
cuperação da produção submetida a uma poda 
drástica está diretamente relacionado com sua 
idade, de modo que, quanto mais nova a plan-
ta, mais rápidos serão a reconstituição da sua 
copa e o retorno da produção (Figura 4).
 A produtividade das plantas submetidas às 
podas intermediárias com ou sem lesões foi in-
ferior às sem poda e às com poda leve. Entre 
as podas intermediárias, a maior produção foi 
obtida na intermediária, com lesões nas duas 
safras após as podas. Essas plantas apresen-
taram menor enfolhamento no terço médio in-
ferior, concentrando a produção de frutos nos 
ramos localizados principalmente em seu topo. 
Importante ressaltar que os frutos produzidos 
pelas plantas submetidas às podas intermediá-
rias e à poda drástica apresentaram maior qua-
lidade aparente e tamanho que os produzidos 
pelas plantas dos tratamentos com poda leve e 
sem poda.
 Verificou-se que as plantas submetidas 
à poda leve não foram afetadas significativa-
mente quanto à produção, cujo resultado foi 
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semelhante ao das plantas não podadas. Uma 
pequena abertura da copa, retirando-se dois 
ou três ramos centrais, pode favorecer a fotos-
síntese no interior da planta e proporcionar um 
incremento da produtividade. 
 Contudo, a retirada de alguns ramos ver-
ticais promoveu uma grande brotação interna, 
em virtude da maior incidência de luz, e após 
dois a três meses, essas aberturas se fecharam 
e vários ramos secaram, e os que permane-
ceram não se desenvolveram. Considerou-se 
que estes ramos, provavelmente, tenham difi-
cultado a penetração de calda de pulverização, 
e, assim, serviram de refúgio para algumas 
pragas. O excesso de brotações interna favore-
ceu a ocorrência de pragas que se alimentam 
preferencialmente em ramos novos, bem como 
foram observados focos de Leprose nesses ra-
mos. 
 As produções médias obtidas na safra de 
2007-2008 foram as menores em todos os 
tratamentos. Além da alternância natural de 
produção ocorrida, essa baixa produtividade 
pode ser explicada, parcialmente, pela ocor-
rência generalizada da Pinta-Preta dos Citros, 
causada pelo fungo Guinardia citricarpa, que 
ocasionou intensa queda de frutos. Outro fator 
relevante que contribuiu para a baixa produ-
tividade nesta safra deveu-se à menor média 
de temperatura anual, que influenciou direta-
mente no processo de maturação dos frutos, 
atrasando a colheita.  Este atraso na colheita 
resultou em aumento da perda devido à maior 
queda de frutos lesionados por pragas e doen-
ças.

Fig. 4 - Aspecto visual das plantas cítricas, 31 meses após as podas: (A) drástica; (B) intermediária sem 
lesões, e (C) replantio (safra de 2004-2005)

 Produção acumulada - Os resultados re-
ferentes às produções acumuladas dos diferen-
tes tratamentos podem ser observados na Fi-
gura 6. A maior produção acumulada foi obtida 
no tratamento sem poda, em torno de 171 t/
ha, embora não tenha diferido estatisticamente 
dos tratamentos com poda leve, intermediária 
com lesões e intensa sem lesões.

Fig. 5 - Produção das plantas cítricas subme-
tidas aos diferentes tipos de poda (safras de 
2003-2004 a 2007-2008). 

Fig. 6 - Produção acumulada de cinco safras 
(de 2003-2004 a 2007-2008) de plantas 
submetidas a diferentes tipos de poda,
independentemente do acaricida utilizado e 
poda de remoção da leprose

enquanto nos demais tipos de poda, o saldo 
acumulado foi negativo.
 O replantio foi o que apresentou o menor 
saldo acumulado, devido aos elevados gastos 
despendidos inicialmente com o arranque das 
plantas, aquisição e implantação das mudas, 
bem como as aplicações adicionais de her-
bicida e capinas manuais para controle das 
plantas daninhas. As plantas submetidas às 
podas mais severas, drástica e intermediária 
sem lesões de Leprose não tinham recuperado 
totalmente suas produtividades, refletindo em 
saldos financeiros acumulados negativos. 
 Após uma análise geral dos resultados, 
pode-se verificar que não podar ou podar le-
vemente as plantas foi mais vantajoso finan-
ceiramente que os demais tipos de poda e do 
replantio. Todavia, quando o comprometimento 
da planta pela Leprose é muito intenso, con-

 Perdas devido à Leprose - Não foi veri-
ficado diferença entre os tratamentos, todavia 
chama-se atenção para o replantio, que apre-
sentou a menor intensidade da doença, embo-
ra não tenha diferido estatisticamente dos de-
mais tratamentos. Esse resultado é devido ao 
menor tamanho e enfolhamento das plantas, 
que, além de ter propiciado condições menos 
favoráveis à sobrevivência e ao desenvolvimen-
to do ácaro B. phoenicis, facilitou a penetração 
de calda no interior da copa durante as pulve-
rizações, aumentando a eficiência de controle 
do ácaro.
 Evolução e severidade da Leprose - 
Observou-se que houve menor severidade de 
Leprose em plantas que receberam as podas 
mais severas, especialmente a drástica e a in-
termediária sem lesões, porém não houve di-
ferenças estatísticas entre os tratamentos em 
nenhuma das safras avaliadas. 
 Viabilidade econômica dos tratamen-
tos - Na Figura 7, são apresentados os sal-
dos financeiros acumulados de cinco safras.  
Verificou-se que os maiores saldos foram ob-
tidos nos tratamentos sem poda, poda leve e 
intermediária com lesões, respectivamente, 

Fig. 7 - Saldo financeiro acumulado em
R$/ha ao término de 5 safras após a
execução das podas e do replantio. 

tribuindo em importante foco da doença, o 
mais vantajoso é adotar a poda intermediária 
mesmo com presença de lesões devido à mais 
rápida recuperação da planta, porém sempre 
associado com aplicação de acaricida.
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PATTARO, F.C. Aspectos técnicos e econômicos da 
poda e do controle químico no manejo da leprose 
dos citros. 2006. 140f. Tese (Doutorado em Agrono-
mia) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
de Jaboticabal, Universidade Estadual Paulista “Júlio 
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Praticamente dez anos após os pri-
meiros eventos de ocorrência da 
MSC - Morte Súbita dos Citros, os 
comentários, estudos, avaliações, le-

vantamentos, cuidados e temores sobre esse 
problema, de certa forma se fizeram subjuga-
dos, reprimidos e por vezes até esquecidos. 
Isso talvez, motivado pelo fato de que outros 
problemas, tão ou mais urgentes e importan-
tes, fizeram diminuir os investimentos, princi-
palmente na região onde mais se concentraram 
os casos dessa enfermidade. Entre os fatores, 
podem ser citados: períodos prolongados de 
seca - exigindo implantação de irrigação e en-
carecendo a produção, avanço do Huanglon-
gbing (Greening), falta de estímulo financeiro 
- por conta de preços baixos, em contrapartida 
com a opção da produção de cana-de-açúcar, 
viabilizada pelo surgimento de muitas unidades 
de usinas próximas as áreas de produção.
 Concomitantemente, as práticas de sub-
enxertia, o uso de porta-enxertos resistentes 
ou tolerantes ao problema, aumento da área 
irrigada, controle mais sistemático do Pulgão, 
simultaneamente ao controle de cigarrinhas, 
Psilídeo e da Larva Minadora, levaram a um 
“controle” da MSC. 
 Até então, havia uma tendência de mudan-
ça radical dos porta-enxertos usados, passan-
do do limão ‘Cravo’ para o citrumelo ‘Swingle’, 
para a tangerina ‘Cleópatra’ e para a tangerina 
‘Sunki’. Por conta disso, a variedade de copa 
‘Pera Rio’ se fazia diminuir nos viveiros, dian-
te da procura dos produtores por ‘Valência’ e 
‘Hamlin’, variedades mais produtivas e que se 

Um alerta chamando a atenção dos produtores para a presença da doença. Uma enfermidade que passa
despercebida para a maioria dos citricultores, mas que ainda atemoriza pela sua agressividade.

compatibilizavam com os porta-enxertos resis-
tentes à MSC. Atualmente, ao contrário, para 
se buscar uma opção para o mercado interno 
de fruta in natura e melhor qualidade de suco 
para produção de NFC, a variedade ‘Pera Rio’ 
toma força novamente.
 Ao mesmo tempo, os investimentos em 
áreas mais ao sul do Estado, onde a doença 
não se estabeleceu, além das condições cli-
máticas menos estressantes - diminuindo a 
necessidade de investimentos em irrigação, 
foram responsáveis pelo porta-enxerto limão 
’Cravo’ voltar a ter supremacia nos viveiros e na 
preferência dos produtores. 
 Considerando os fatores climáticos dos 
últimos dois anos, com intervalos de chuvas 
prolongados que não deixaram estabelecer pe-
ríodos longos de seca, aliado ao alto volume da 
pluviometria nos últimos meses, criou-se uma 
expectativa de prolongada ausência de chuvas 
para o restante do ano,  retomando o ciclo de 
déficits hídricos.
 Para quem está situado ao norte e noroes-
te do estado de São Paulo ou está no Triângulo 
Mineiro, estas conjunturas fazem repensar a 
questão e o perigo da Morte Súbita dos Citros. 
Assim, aproveitamos para levantar um alerta, 
em termos de cuidados para com recentes 
investimentos e novos pomares já instalados, 
de modo que os produtores façam um planeja-
mento tendo em vista o potencial de ocorrên-
cia da doença, que sabemos, é devastador. A 
sugestão é observar, no pomar e na região, a 
ocorrência da doença, conversar com pessoas 
que visitam propriedades periodicamente, es-

Morte Súbita dos Citros:
dez anos se passaram

F I T O S S A N I D A D E

tar informado dos levantamentos estatísticos, 
manter o pessoal de campo - como inspetores, 
alertados e atualizados sobre os sintomas e 
precaver-se com as práticas de controle (con-
trole de Pulgão, sub-enxertia em plantas novas, 
erradicação de plantas doentes, uso de mudas 
sadias etc).
 Além dos fatores citados acima, que pode-
riam estar favorecendo a doença, o que nos 
chamou a atenção foi que o colega, agrôno-
mo e consultor,  Leandro Fukuda, em visitas a 
produtores de Barretos e Olímpia, observou ta-
lhões com índices altos de MSC, demonstrando 
claramente que a doença ainda está presente, 
determinando prejuízos consideráveis devido 
ao grande número de plantas afetadas.
 Diante de tantas preocupações com o 
Greening, Pinta Preta, Estrelinha, Leprose e 
Amarelinho, a Morte Súbita dos Citros pode, 
às vezes, ser subestimada no planejamento e, 
no caso desta última, as consequências podem 
ser muito negativas, apesar de ser um entrave 
que pode ser evitado com a utilização de práti-
cas reconhecidamente efetivas.
 Não somente os produtores, mas consulto-
res, instituições e empresas devem ficar aten-
tos aos sinais do campo.
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A manutenção de alta umidade relativa ao longo do ano contribui para tornar a doença um dos
problemas fitossanitários mais graves da região

Mancha Graxa ganha expressão nos
pomares do sudoeste de SP

C
om a chegada da citricultura ao su-
doeste do estado de São Paulo, al-
guns dos problemas fitossanitários 
considerados secundários adquirem 

importância diferente e causam preocupação 
no manejo da atividade naquela nova área de 
produção.
 Um desses problemas é a conhecida Man-
cha Graxa, que por muito tempo em São Pau-
lo era tida apenas como o sintoma foliar da 
presença do ácaro da Ferrugem no pomar. No 
entanto, atualmente passou a fazer parte da 
lista dos principais entraves à cultura quando 
estabelecida em localidades com maior umida-
de relativa.
 Assim, a Mancha Graxa havia adquirido um 
caráter de preocupação eventual por parte do 
produtor das regiões norte e nordeste, que ao 
debelar a presença do ácaro, também termina-
va indiretamente com as manchas provocadas 
por ele nas folhas, associando essas deforma-
ções com aquela praga.
 Na verdade, as manchas escuras vistas sob 
as folhas são resultados da ação de um fungo 
(Mycosphaerella citri) que ocorre espontanea-
mente na cultura de citros e que se desenvolve 
favorecido por algumas circunstâncias. A coin-
cidência da ocorrência de tecidos predispostos 
à infecção, com alta umidade relativa do ar, faz 
com que a doença dissemine facilmente pelo 
pomar.
 Percebe-se, então, que a Mancha Graxa, 
ou Micosferela, como já é conhecida pelos pro-
dutores do sudoeste, não necessita exclusiva-
mente da presença do ácaro da Ferrugem para 
ocorrer, havendo inclusive certa independência 
de sintomas. Folhas novas, recém-brotadas, 
que, normalmente, ocorrem em épocas chuvo-
sas, são alvos preferidos do fungo em pomares 
com histórico do problema,ou seja, com o inó-
culo presente.
 A Micosferela está mais associada às 
condições de alta umidade do que necessa-
riamente a determinada temperatura. Causa 
desfolhamento em pomares comerciais desde 
o Rio Grande do Sul até o norte e o nordeste A desfolha promovida pela Mancha Graxa comprometerá a fotossíntese e a planta, debilitada, acusará o 

problema através de um florescimento deficiente em função da redução da produção de carboidratos
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do país. Assemelha-se ao que ocorre com a 
“Estrelinha”, que é outra doença dos citros. Na 
Flórida, EUA, a doença foi sempre citada como 
importante problema a ser controlado, uma vez 
que, por conta da desfolha, provoca prejuízos 
nas laranjeiras (decréscimos na produção da 
ordem de 25%) e, particularmente, nos pome-
leiros (prejuízos de 45%) daquele Estado. As 
citriculturas de Cuba, México e Japão, também 
têm prejuízos devido à Mancha Graxa.
 O fungo não produz corpos de frutificação 
em folhas vivas. Após a queda e o início da de-
composição das folhas, peritécios e ascósporos 
produzidos sobre esse material formam a fonte 
de inóculo para a disseminação da doença.
 Desde o início de uma nova emissão de 
brotação, as folhas novas estarão sujeitas a 
receber ascósporos – propagados pelo vento 
ou pela água, vindos desde as folhas caídas. 
Na época da brotação da florada – no sudoes-
te, normalmente no final do inverno, isso não 
acontece de imediato, uma vez que existe a 
necessidade do aumento da temperatura, além 
da umidade, para que os ascósporos sejam li-
berados.
 Depois que chegaram às folhas, os ascós-
poros começam a tecer um micélio, que ga-
rantirá um sucesso maior na penetração e na 

infecção, fazendo com que todo esse processo 
leve alguns meses para se processar.

Problema comercial

 O grande prejuízo causado pela enfermi-
dade é a intensa queda de folhas. O produtor 
não percebe de imediato que as folhas de seu 
pomar estão contaminadas. As manchas pro-
vocadas pela doença aparecem geralmente na 
face inferior das folhas, sendo minúsculas ini-
cialmente, no começo da infecção, apenas po-
dendo ser vistas com auxílio de uma lupa. Com 
o passar do tempo (entre dois a quatro me-
ses), elas crescem, coalescem (se aglutinam), 
formando manchas maiores, escuras, marrons 
ou pretas, brilhantes, lisas e com aspecto de 
graxa.
 A partir do ponto que já podem ser facil-
mente visualizadas, as manchas escuras pro-
vocarão na área correspondente da página 
superior das folhas, manchas amareladas (clo-
róticas), culminando com a queda prematura 
da vegetação e com consequente diminuição 
do potencial energético daquele ramo, quer 
seja para o florescimento ou para o desenvolvi-
mento de frutinhos que nele estiverem.

 Percebam que um grande potencial de in-
fecção fará com que, mesmo após a interven-
ção do produtor, muitas vezes a repercussão 
comercial acontecerá por mais de uma safra. 
Além de prejudicar o crescimento da fruta que 
estiver na árvore, a doença prejudicará, tam-
bém, o florescimento do ano posterior.
 Na Flórida, muitos relatos nos dão conta 
que em alguns anos são necessárias várias pul-
verizações para conter a derrubada de folhas 
provocada pela Micosferela.
 

Último verão

 Chamou bastante atenção dos citricultores 
paulistas da região de Avaré, durante o período 
de chuvas intensas no último verão, a grande 
desfolha provocada nos pomares pela Micosfe-
rela. Entretanto, ao perceberem que as árvores 
começaram a ficar mais esvaziadas e que os 
ramos do interior das copas podiam ser visuali-
zados, o prejuízo já havia acontecido.
 Por conta da umidade acima do normal em 
2009, a doença começou a se alastrar mesmo 
antes da emissão das brotações da primavera. 
Já durante o outono de 2009, a colonização do 
fungo e a derrubada das folhas fizeram com que 
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muitos talhões não tivessem como armazenar 
energia para uma florada normal. Os relatos fo-
ram comuns. Muitos não souberam explicar o 
porquê da falta de um maior “pegamento” em 
seus pomares, atestando, no entanto, não ter 
sido a Estrelinha a razão da baixa produção. 
Ao mesmo tempo, também confirmaram que o 
florescimento não havia sido abundante e que, 
desde aquela época, as plantas apresentavam-
se amareladas e suas folhas cobertas por man-
chas escuras.
 A realidade é que a Micosferela, ou Man-
cha Graxa, nas condições de umidade pelas 
quais passou a região sudoeste no último ano, 
assumiu um status de problema fitossanitário 
prioritário, uma vez que sua infecção contribuiu 
para a redução substancial das colheitas de 
muitos pomares.
 Todas as variedades de citros estão sujeitas 
ao problema, mas a ‘Folha Murcha’ é, de lon-
ge, a variedade mais suscetível entre as copas 
de laranjeiras plantadas no sudoeste, apesar 
das precoces serem apontadas pela literatura 
mundial como as mais sensíveis. No caso das 
tangerineiras comerciais, a ‘Poncã’ também 
merece destaque por sua suscetibilidade.

Controle proposto

 A literatura mundial sobre o assunto relata 
os fungicidas cúpricos como efetivos contra o 
problema. Na prática, acontece que nos anos 
mais favoráveis à Mancha Graxa, a chuva pre-
sente também será motivo de dificultar a per-
sistência do Cobre sobre a copa. Os melhores 
resultados, talvez pelo exposto anteriormente, 
sempre ocorrem quando se faz uso de óleos 
minerais ou vegetais adicionados ao produto 
cúprico.
 O óleo não apresenta ação fungicida ou 
mesmo fungistática sobre Mycosphaerella citri, 
mas dificulta a penetração do fungo e atrasa o 
desenvolvimento dos sintomas da doença.
 No sudoeste de São Paulo, além do Cobre, 
também são empregados produtos Triazóis, 
com pleno sucesso no controle. Da mesma 
maneira, sempre acompanhados pelos óleos. 
 Apesar do estrago promovido, muitas vezes 
pela doença, seu controle não é considerado 
tão difícil. O mais difícil é adquirir a prática para 
manejá-lo. Ter conhecimento das condições 
que predispõem a planta ao fungo e saber se 
antecipar ao problema são as questões chave, 
principalmente para aqueles produtores que 
vão se iniciar nessa nova região.
 Em novos plantios, na época de muita chu-
va deve-se proteger as brotações das mudas 
até estas estarem bem enraizadas. Quando o 

plantio for de ‘Folha Murcha’, os cuidados se 
prolongarão. Da mesma forma, em plantas de 
qualquer idade, qualquer problema relacionado 
às raízes aumentará o risco de a planta adquirir 
Mancha Graxa em época chuvosa. Plantas com 
Gomose ou Tristeza podem se transformar em 
eficientes disseminadoras de Mancha Graxa 
dentro dos talhões.
 Pomares mal nutridos terão plantas mais 
débeis e também serão alvos mais fáceis de 
contrair Micosferela nas condições do sudoeste 
paulista.
 Trabalhos científicos realizados na Flórida 
apontam que a maior efetividade no controle 
da doença ocorre sempre cerca de 60 a 90 
dias após o começo da brotação da primavera, 
mas sempre antecedidos por alguma aplica-
ção, principalmente para a Melanose. A expli-
cação seria de que o fungicida cúprico aplicado 
naquele momento apresenta-se mais efetivo 
ao conseguir impedir que aquele micélio em 
crescimento penetre nas folhas novas recém 
expandidas.  Além disso, essa aplicação prote-
geria a planta contra posteriores liberações de 
ascósporos, efeito que seria insuficiente de ser 
obtido com a proteção residual de apenas uma 
pulverização realizada antes daquele prazo. 
 Em anos em que a doença é mais severa, 
aconselha-se em São Paulo a se fazer uma pul-
verização a mais, além daquelas normalmente 
empregadas para o controle de Verrugose e 
Melanose. Sempre com óleo. Na sequencia, o 
controle proposto para Pinta Preta parece ser 
efetivo para a Mancha Graxa.
 Atenção maior deve ser dada aos poma-
res bem novos ou àqueles que não tem Pinta 
Preta, uma vez que as “janelas” sem nenhum 
tratamento favorecerão a infecção primária.
 Para qualquer caso, atentar para a prote-
ção que merecem as brotações de final de ve-
rão ou começo de outono, pois normalmente 
nessa época não se faz uso de fungicidas, o 
que poderá ser fatal em anos chuvosos.
 Semelhante ao que ocorre no controle da 
Pinta Preta, a eliminação de folhas infectadas 
caídas e a adoção de outras medidas que fa-
voreçam uma rápida decomposição dessas 
folhas, reduzindo as fontes de inóculo, consti-
tuem boas práticas de controle. Deve-se lem-
brar, no entanto, que essas práticas não são 
suficientes para se conseguir resultados satis-
fatórios, que dispensem o uso de fungicidas.
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Citricultura familiar, 
mas enfoque profissional

A 
fazenda era do sogro e hoje é admi-
nistrada pelos filhos. Com esta des-
crição, pode-se pensar que o modelo 
de produção adotada na Fazenda Ser-

ra, no distrito de Andes, em Bebedouro, tenha 
aquele perfil familiar pouco profissional. Porém, 
engana-se quem tem essa visão. A fazenda é 
considerada um nome forte na citricultura pela 
modernização, tendo passado por uma reforma 
completa recentemente. Todo o trabalho é base-
ado em um planejamento bem definido, mérito 
do citricultor Euclides Neves da Fonseca.
 A fazenda teve início com produção de café, 
desenvolvida pelo sogro de Euclides, Silvio Nova-
es, que em 1956, passou a diversificar a produ-
ção, sendo um dos pioneiros a cultivar laranja na 
região. “Na época, meu sogro vendia a produção 
para o Cutrale, que atuava como mercadista. Al-
guns anos após, a citricultura passou a ser a 
atividade principal de Silvio”, relembra Euclides.
 Com o falecimento de Novaes, a fazenda foi 
dividida entre os filhos Gilda, esposa de Eucli-
des, e Claudio. “Há 27 anos, assumi a Fazenda 
Serra, que estava tomada por plantas com apro-
ximadamente 50 anos de idade!”, conta Eucli-
des. 
 Desde então, ele vem desenvolvendo uma 
citricultura bem planejada, com foco na profis-
sionalização. “Desde que iniciei, sou consciente 
de que a citricultura é uma atividade que repre-
senta uma série de riscos e está sempre exigin-
do novos conhecimentos. Por tudo isso, é pre-
ciso saber o quanto se deve produzir, investindo 
quanto, para receber quanto”, aponta.
 Há aproximadamente sete anos, Euclides 
passou a contar com pessoas mais que espe-
ciais para auxiliá-lo em seus trabalhos: Os filhos 
Claudio, que se formou engenheiro agrônomo e 
atua na parte agrícola da propriedade e Guilher-
me, administrador de empresas, responsável 
pela área administrativa e financeira.
 Segundo Euclides, quando os filhos se for-
maram, tiveram que tomar a decisão se conti-
nuariam na citricultura, o que exigiria fazer uma 
reforma completa na fazenda, ou mudariam de 
atividade. 
 “As plantas estavam em espaçamento anti-
go, já que antigamente a produtividade era me-
dida por pé. Com o advento das consultorias e 
da tecnologia, mostrando que a tendência é de 
adensamento e de áreas irrigadas, entendemos 
que temos que atingir produtividade por hecta-
res. Não importa quantas caixas você tem por 
planta, o que importa é a produtividade média.”, 
defende Euclides.
 Segundo o produtor, não foi uma decisão 
fácil de ser tomada devido aos riscos que a cul-
tura apresenta. “A citricultura demora de 5 a 6 
anos para começar a produzir satisfatoriamente 
e não há nenhum tipo de financiamento. Apenas 
a partir do 6º ano, se você conseguir a alcan-

çar índices satisfatórios de produtividade, é que 
se começa a ter retorno do investimento. Então 
veja a dificuldade para pequenos e médios pro-
dutores terem disponibilidade de recursos para 
bancar um negócio por seis anos, correndo o 
risco de serem atingidas por doenças e ainda 
estando limitado a fornecer sua produção a ape-
nas três compradores.”, aponta o citricultor.
 

 Além do desafio na área comercial, a parte 
sanitária também teve de ser analisada cuida-
dosamente. “Na minha época, a doença grave 
era o Cancro Cítrico, que hoje é considerado su-
perado. Houve um tempo que a Morte Súbita foi 
considerada um desastre, mas foi solucionado 
com tecnologias de novas enxertias e hoje não 
é considerada uma preocupação. Hoje a gran-
de ameaça é o Greening, a doença mais grave 
da citricultura mundialmente falando. Estamos 
apreensivos em relação a esta doença. Ainda 
mais agora, com as mudanças na atuação do 
Fundecitrus, o que nos resta é fazermos nossa 
parte e esperarmos uma resposta da pesquisa, 
o quanto antes”.
 Quanto à produtividade ideal, o citricultor é 
taxativo: “O produtor deve ter como meta atingir 

a média de 1000 caixas por hectare. Pouca gen-
te procura esse objetivo, mas acredito que quem 
o atinge tem uma boa lucratividade com a laran-
ja. De outra forma, pode mudar de atividade”. 
 Com essa meta em vista, a renovação dos 
pomares da Fazenda Serra teve início em 2004, 
sendo feita em partes, com renovação de 25 a 
30% da fazenda a cada ano. Hoje está total-
mente reformada.
 A produção da Fazenda Serra é comerciali-
zada por meio de um pool de produtores da re-
gião. “Já que o mercado é tão restrito, decidimos 
nos unir a alguns produtores próximos para ven-
der a laranja em conjunto e tentar uma condição 
melhor”, explica.
 Além da citricultura, há uma pequena área 
na Fazenda Serra cultivada com seringueira. No 
Mato Grosso, a família possui uma fazenda onde 
criam gado e também cultivam seringueira. Des-
sa forma, têm sempre uma alternativa de renda, 
que lhes confere mais segurança.
 Atualmente, Euclides atua como consultor 
das atividades, mantém-se ligado às informa-
ções do mercado e agrícolas e participa das de-
cisões, enquanto os filhos se dedicam à manter 
as atividades do dia-a-dia, com o profissionalis-
mo que aprenderam com o pai . “Tenho sorte de 
contar com a dedicação dos meus filhos, que 
têm dado continuidade às atividades na fazen-
da, dividindo os trabalhos”, finaliza, orgulhoso, o 
citricultor.

Com planejamento e metas definidas, o citricultor Euclides Neves da Fonseca 
implantou um modelo de citricultura moderna em sua propriedade, um belo exemplo 
de como o profissionalismo pode – e deve – andar junto com atividades em família.
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“A maioria pensa que nada disso 
compensa e planta cana ou arrenda 

sua propriedade para uma usina 
de álcool, passando a receber uma 

remuneração após 18 meses do 
plantio. Nós ainda acreditamos 

que a citricultura, se levada com 
planejamento e tecnologia, gera um 
retorno melhor”, analisa Euclides.
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