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Uma sede para a citricultura
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A investigação dos benefícios do uso da matéria
orgânica nos citros poderá ser bem vantajosa. Parece incrível como um assunto tão antigo poderá
nos trazer benefícios e ganhos na sua utilização
em termos de manejo da adubação. Há grandes
questionamentos sobre os ácidos húmicos e fúlvicos e somente a partir das discussões geradas
por sua utilização é que conseguiremos formar
uma ampla e concreta malha de conhecimentos
sobre os benefícios desses materiais.
No ano de 2010 estamos diante da colheita
mais cara da história da citricultura, que chega
a significar até 40% dos custos totais de produção de citros. Diante disto, devemos pesquisar
mais sobre os sistemas de colheita, tanto para
melhorar a qualidade de vida de nossos colaboradores, como para deixar mais eficiente o uso
da mão-de-obra, procurando, assim, tornar a
colheita mais barata.

Presidente do GTACC

Leandro Aparecido Fukuda
leandro@farmatac.com.br
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Décio Joaquim

Décio Joaquim
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Todo o detalhamento sobre o teor do Pólo
Tecnológico e a sua visitação estão disponíveis
a todos os citricultores que queiram explorar os
conhecimentos que esta área nos fornecerá ao
longo dos próximos anos.
Agradecemos o Secretário de Agricultura de
São Paulo pela entrevista concedida à Ciência &
Prática; sabemos de seu esforço e dedicação que
vem sendo aplicados no Estado para que tenhamos uma citricultura melhor. Podemos comprovar
isto pelo seguro do Greening e do Cancro Cítrico.
Devemos estar sempre atentos às discussões ambientais que afetam diretamente os
citricultores e debater esta nova questão sobre
a possibilidade dos reservatórios de água ser
considerados como reserva legal. Avaliando a
proposta feita para tal, percebe-se quanto o meio
rural ganhará com ela. Dentro do ponto de vista
ambiental, não causará desequilíbrio, além de
favorecer a produção agrícola. É fácil perceber
que a proposta nos fará rumar para uma alta
eficiência agrícola, sem outros prejuízos.
Fisiologicamente, estamos passando por um
ano em que as plantas estão com alta taxa de estresse hídrico, sendo interessante conhecer mais
sobre aspectos que as tornem mais resistentes.

GTACC

O

GTACC inaugurou sua nova sede, disponibilizando suas instalações para todos
os envolvidos com a citricultura poderem usufruir e trabalhar, mostrando o quanto o
grupo acredita na citricultura brasileira.
A inauguração da nova sede deixou os membros
do GTACC muito alegres e satisfeitos diante da
luta que todos empreenderam ao longo dos 10
anos. Sabemos o quanto cada participante se
dedicou para que se concretizasse este verdadeiro monumento à citricultura.
Parabenizo a todos os integrantes do grupo
pelo esforço e confiança na execução de uma
meta audaciosa diante do período de crise que
passamos em 2009.
Na mesma época da inauguração da sede
própria, tivemos o prazer de inaugurar o Polo
Tecnológico, em parceria com a Chemtura e
o Centro Apta da Alta Mogiana, polo este que,
acreditamos, trará grandes conhecimentos
acerca do manejo de áreas adensadas e irrigadas. São muito importantes todos os trabalhos
usados como base para a implantação deste
pomar experimental, mas reuni-los em um só
manejo servirá como um exaustivo campo de
aprendizado para todo o setor.

Junho

07 a 11 – Participação do GTACC na 32ª. Semana da Citricultura, promovida pelo Centro Apta Citros, em Cordeirópolis, SP. O
grupo foi representado por seu presidente, Leandro Aparecido Fukuda, que coordenou uma das seções de palestras do evento.
Além disso, como já é tradicional, o GTACC fez-se presente através de um stand onde divulga suas atividades e mantém contato
direto com o produtor.
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17 – Inauguração da sede própria do GTACC, em Bebedouro, SP. O evento foi
marcado por um agradável coquetel, no qual estiveram presentes citricultores,
dirigentes e empresários do setor – cobertura na página 22.

Julho
03 e 04 – Participação de todos os componentes do GTACC,
acompanhados pelas esposas, em atividade promovida pela
Syngenta, em São José do Rio Preto, SP.

23 a 24 - II Entecom – Encontro Técnico Comercial Basf.
Repetindo o êxito obtido no primeiro Entecom, o encontro
contou com a presença de muitos consultores em citricultura,
além de empresários do setor. O grupo foi representado pelos
agrônomos Aparecido Tadeu Pavani e Josimar Vicente Ducatti. Em Poços de Caldas, MG.

24 – Participação do agrônomo Danilo José Fanelli Luchiari, ministrando aula
sobre irrigação em citros, durante o XVII Curso de Citricultura para Acadêmicos de Agronomia e Engenheiros Agrônomos, promovido pelo Centro Apta
Citros Silvio Moreira, em Cordeirópolis, SP.

Bayer CropScience

BASF

29 – Representando o GTACC, Leandro Aparecido Fukuda, presidente do
grupo de consultores, participou do 4º Encontro Técnico da Cultura de Citros, realizado no Hotel Stren, em Ribeirão Preto, SP, tradicional promoção
da Bayer CropScience.
Na foto abaixo, da esquerda para a direita, Ricardo Baldassari (ADM Bayer CropScience), Christian Lohbauer (presidente da Citrus BR), Leandro
Aparecido Fukuda (GTACC), Luciano Ruschel (gerente comercial da Bayer
CropScience) e Carlos Jose Secchieri (RTV Bayer CropScience).

07 – Palestra sobre Estrelinha realizada pelo consultor Décio Joaquim à equipe de vendas da Coopercitrus, promovida pela Basf.
Na Estação Experimental de Citricultura, em Bebedouro, SP.

15 – Palestra sobre Estrelinha realizada em Pirassununga, SP,
para citricultores e técnicos da região pelo consultor Décio
Joaquim, em promoção da Sipcam Isagro.
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Sipcam Isagro

08 – Em promoção da Sipcam Isagro, o engenheiro agrônomo
Décio Joaquim proferiu palestra sobre Podridão Floral dos Citros,
doença mais conhecida como Estrelinha, em Mogi Mirim, SP.

30 – Evento comemorativo
de divulgação e apresentação à comunidade citrícola
do Polo Tecnológico de Citros, instalado e mantido
através de parceria entre
a Chemtura AgroSolutions,
GTACC e Unidade Experimental do Apta da Alta Mogiana, em Colina, SP. Ver
matéria nesta edição
30 - Reunião Administrativa do GTACC, na sede do grupo, em Bebedouro,SP.
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Agosto
Agosto
04 a 06 – Participação dos consultores Antonio Garcia Júnior, Antonio Ricardo Matias de
Toledo, Danilo Franco, Décio Joaquim, Leandro Aparecido Fukuda e Marco Valério Ribeiro, no Simpósio de Fitossanidade de Citros,
organizado pela Faculdade de Agronomia, do
campus da Unesp, em Jaboticabal, SP.

Ramiro de Souza Lima Neto

A

18 e 19 – Participação
dos consultores Ramiro de Souza Lima Neto
e Sérgio Luiz Fácio, na
Expo Citrus, em Fort
Myers, Flórida, EUA –
Relato da viagem nesta
edição.

27 - Reunião Administrativa do GTACC,
na sede do grupo, em
Bebedouro,SP.

05 – Participação do presidente do GTACC,
Leandro Aparecido Fukuda, no Dia do Viveirista organizado pela Vivecitrus e realizado no
Centro Apta Citros Sylvio Moreira, em Cordeirópolis, SP.

Décio Joaquim

Décio Joaquim

Setembro

16 - Já tradicional no calendário de
eventos da citricultura nacional, o Simpósio de Irrigação do GTACC – em sua
sétima edição – atraiu produtores, especialistas e demais interessados à
Estação Experimental de Citricultura de
Bebedouro (SP). Debatendo aspectos
técnicos do manejo da irrigação em
citros, entre outros, o fórum abordou
temas como o panorama atual da irrigação na citricultura, o fornecimento de
cálcio às plantas através da fertirrigação, a interferência do clima no desenvolvimento das plantas cítricas, manejo
da água na época de florescimento e
a possibilidade do aproveitamento de
componentes dos sistemas em face
da mudança de espaçamentos de pomares. Aproveitando a oportunidade, o
GTACC fez a entrega do prêmio “Irrigante do Ano” à Fazenda Cambuhy Agrícola, de Matão (SP).
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Décio Joaquim

Entrega do prêmio “Irrigante do Ano”

24 - Reunião do GTACC com a equipe de marketing
da Basf, na sede do grupo, em Bebedouro,SP. O encontro teve por objetivo ouvir opiniões a respeito do
posicionamento técnico mais apropriado para a utilização dos produtos da linha Basf para a citricultura.
25 - Reunião administrativa mensal do GTACC para
discussão e atualização dos projetos dos quais a entidade participa. Na sede do grupo, em Bebedouro, SP.
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Visita à Expo Citros
2010
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contaminadas com esta última doença.
Naquele dia, o pesquisador Fritz Roka revelou
os custos dos tratamentos, mostrando que estes
valores são acrescidos por cerca de 200 a 300
dólares por acre, o que muda a taxa de retorno
dos pomares de citros.
Após esta visita, o grupo seguiu para a Fort Myers,
participar dos seminários da Expo Citros 2010. Uma
série de seminários foram direcionados ao HLB/
Greening, abordando os tratamentos nutricionais,
SAR (Sistema de Resistência Adquirida), ações
conjuntas para o controle regional da enfermidade,
taxas e índices atualizados do Greening, custos
apontados com cada tratamento escolhido. O evento
contou com a presença do pesquisador brasileiro,
Dr. Eduardo Feichtenberger, que falou sobre a Pinta
Preta, doença identificada recentemente na Flórida
e que começa a causar danos.
Em seguida, estiveram em visita uma área
onde o programa nutricional da Key Plex, uma das
empresas produtoras desses foliares alternativos,
está sendo testado e usado comercialmente.
Verificou-se um bom aspecto das árvores e,
novamente, ficaram impressionados com a
quantidade de lesões de Cancro encontradas nas
plantas. Houve a impressão que os produtores
americanos têm bastante consciência de que
esses produtos nutricionais e de SARs não vão
trazer a solução para o HLB/Greening, mas vão dar
uma sobrevida aos pomares infectados até que
os pesquisadores consigam encontrar soluções
aplicáveis aos pomares.
A visita seguinte foi a uma área de cultivo de
pomelos, ou grapefruits - como são designados
em inglês. Visto que são cultivares bastante
susceptíveis ao Cancro Cítrico, o aprendizado foi
importante. Na ocasião, houve troca de muitas
experiências com Thomas C. Stopyra, americano
“com alma brasileira”, que morou durante um
tempo no Brasil e hoje é um dos administradores
técnicos da área visitada. Ele desenvolve um
excelente trabalho produzindo grapes com as
dificuldades atuais impostas pelo Cancro, em
especial depois que a lei de erradicação nos

Estados Unidos deixou de ser aplicada.
Por último, foram a Orange Co., recebidos
pelo vice-presidente, Jerry Newlin, e por sua
equipe: o gerente, Buddy Strickland; o responsável
pelo controle do Greening, Shawron Weingarten
e o gerente do viveiro, Lynn Steward. Após a
apresentação da empresa, discutiram sobre as
dificuldades de produzir laranja após o surgimento
do Greening nas citriculturas do Brasil e dos EUA.
Foi feito um ranking das principais doenças na
citricultura e sua respectiva importância. Encerrando,
conheceram o campo e o laboratório de produção
de tamarixia, um inimigo natural dos Psilídeo,
que é solto no campo auxiliando no controle das
populações desses insetos nas fazendas.
Falou-se muito sobre a desistência dos vizinhos
em continuar controlando e erradicando plantas
doentes – uma vez que nos EUA cerca de 80% dos
produtores já desistiram da erradicação das plantas
infectadas. Falamos também sobre a safra, que lá
deve aumentar entre 10 a 13% em relação à safra
passada, enquanto, no Brasil, devemos ter uma
quebra nessa mesma faixa para a safra atual.
Em resumo, a viagem foi muito boa, oferecendo
a oportunidade de troca de informações e
aperfeiçoamento de conhecimentos. Pôde-se ter
a visão de que aquela região está adiantada pelo
menos dois anos em relação à citricultura de São
Paulo quando o assunto é Greening e seu impacto
na citricultura.
GTACC

E

ntre os dias 16 e 21 de agosto de 2010,
um grupo de engenheiros agrônomos
esteve na Flórida, Estados Unidos, para
visitar alguns pomares e participar do Citros Expo
Seminar que aconteceu em Fort Myers nos dias 18
e 19, como parte da Expo Citros 2010. O grupo
foi composto por Márcio Sasso, José Eduardo
Vetorazzo e Conrado, da Ihara; Nilton Del Rovere,
da Branco Peres; Fabio Del Rovere, da Kimberlit;
Márcio Dinardo, da Fazenda Real; Rafael Moraes,
da Citrovita; Márcio Soares, da Agroterenas e Paulo
Toledo, da Agrofito, além de Ramiro de Souza Lima
Neto e Sergio Luiz Facio, da Farmatac.
Organizada pela Farmatac e pela Ihara, a viagem
teve o intuito de atualizar as técnicas e promover
a troca de conhecimentos entre agrônomos
brasileiros e produtores norte-americanos. Por
localizarem-se mais próximas ao evento, as regiões
visitadas do estado da Flórida foram a sul e a
central, onde o HLB / Greening apresenta-se bem
disseminado, com infecção bastante intensa, que
provocaram estragos muito severos. Diante disso,
os tratamentos alternativos - que incluem um
intensivo programa nutricional, com várias opções
e produtos, transformaram-se em uma opção
para aumentar a longevidade e o aproveitamento
econômico de pomares contaminados.
A primeira parada aconteceu no Immokalee
Research Center, onde o grupo foi recebido por Fritz
Roka, Bob Rouse e Phil Stansly, pesquisadores da
Universidade da Flórida que conduzem importantes
experimentos com a técnica alternativa, medindo
custos, produtividade e resultados alcançados.
Visualmente verificou-se que as plantas estão com
melhor aparência, desde nossa última visita, em abril
deste ano - e que os tratamentos que se utilizam
de micronutrientes e fosfitos vem se destacando.
Chegou-se à conclusão que resultados futuros
precisam ser analisados, aguardando a colheita, a
qualidade dos frutos e a longevidade destas plantas.
O que impressionou neste pomar experimental foi
o número de lesões causadas pelo Cancro Cítrico,
além da quantidade de sintomas de Greening, visto
que 100% das plantas daquele experimento estão

Consultor da FarmAtac/GTACC

Ramiro de Souza Lima Neto
ramiro@farmatac.com.br

GTACC

GTACC

Relato da viagem à Flórida, EUA, realizada por grupo de
técnicos brasileiros, apresenta dados atualizados sobre o
manejo de vários aspectos ligados ao Greening

Consultor da FarmAtac/GTACC

Sérgio Luiz Facio
sergio@farmatac.com.br

7

ADMINISTRAÇÃO RURAL

Custos menores, quantidade de
horas exatamente iguais
Comparando os resultados de custos e quantidade de horas de mão de obra e de máquinas por hectare de laranja entre o
primeiro semestre de 2009 e de 2010 constatamos uma redução de 5,5% em custos e a manutenção da quantidade de horas.

C

no primeiro semestre também cravou números
iguais, um total de 40,2 ou 6,7 horas de mão
de obra por hectare de laranja ao mês. Veja os
gráficos e note que houve sim uma variação
mensal de um ano para o outro, mas os totais
se igualaram.
Assim, se os custos médios da hora de mão
de obra e de máquinas sofreram aumento comum
dada à correção monetária, e se as quantidades
de horas permaneceram as mesmas, o que poderia explicar os custos médios 5,5% menores é
a redução no custo dos insumos, uma vez que o
diesel também não sofreu variação significativa.
Com estes dados referentes à quantidade de
horas de mão de obra e de máquinas, podemos
trabalhar com segurança para elaborar projeções
e orçamentos, além de dimensionar a quantidade de funcionários e a escala de férias para o
primeiro semestre. No total do ano estimamos
serem necessárias 86 horas de mão de obra e
34 horas de máquina por hectare de laranja.
Estes são número importantíssimo para a administração do processo produtivo da laranja,
pois para gerenciar, precisamos de números,
de parâmetros que nos garantam que estamos
trabalhando dentro dos melhores padrões de
custos operacionais.

operacionais. Diferente do imaginado, uma vez
que os custos de 2009 foram limitados pela crise,
se mantendo apenas as aplicações necessárias,
2010 apresentou um custo ainda menor.
O custo médio da hora de mão de obra saltou
de R$ 4,73 em 2009, para R$ 5,69 em 2010,
ou seja, um ajuste de 20,40%. Já o custo básico
da hora das máquinas teve um ligeiro aumento,
de R$ 13,98 para R$ 14,36, 2,65% maior.
Quando analisamos a quantidade de horas
de mão de obra e de máquinas por hectare de
laranja, e apuramos que, mesmo havendo uma
variação mês a mês, a quantidade total ficou
exatamente a mesma para o primeiro semestre
dos anos analisados. As horas de máquinas
por hectare de laranja no primeiro semestre de
2009 e 2010 cravou um total de 15,6, ou 2,6
horas de máquinas por hectare de laranja médio
ao mês. A mão de obra por hectare de laranja

GTACC

onstatamos alguns dados interessantes
ao compararmos o primeiro semestre
de 2009 com igual período de 2010 e
vamos desenvolver uma análise desta situação.
Todos os dados aqui apresentados foram produzidos pelo sistema para controle de custo de
produção Orion e se baseiam apenas na cultura
de laranja com uma base amostral comparativa
que não é a mesma. As condições são bem
semelhantes, porém as propriedades variam de
um ano para outro.
Ao analisarmos todos os custos envolvidos
na produção de laranja no primeiro semestre
constatamos que o custo médio total de um hectare ficou em R$ 342,78/mês em 2009, contra
R$ 324,10 em 2010, ou seja, uma redução de
aproximadamente 5,5% nos custos totais do
cultivo da laranja, mesmo no pós-crise, quando
os investimentos voltaram aos melhores padrões

Administrador de Empresas
Consultor Farm Assistência Técnica

Luciano Piteli
Análises comparativas de horas de mão de obra por hectare e do uso de máquinas por planta
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Secretaria de Agricultura e Abastecimento/SP

“Avanços para
a citricultura
de São Paulo”
JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
Secretário de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo
João de Almeida Sampaio Filho é economista e produtor rural nos
estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Ao longo de sua
carreira, esteve à frente de diversas entidades ligadas ao agronegócio: foi presidente da Associação dos Produtores de Borracha do
Estado do Mato Grosso, é vice-presidente da Associação Paulista
do Setor. Ocupou a presidência da Câmara Setorial Nacional de
Borracha e da Comissão Nacional da Borracha da CNA - Confederação Nacional da Agricultura. É vice-presidente na Associação Comercial do Estado de São Paulo, conselheiro da Abag - Associação
Brasileira do Agronegócio de Ribeirão Preto e, de 2002 a 2007,
ocupou a presidência da Sociedade Rural Brasileira. Em 2007, assumiu a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo. Na entrevista à Ciência & Prática, ele fala sobre suas
atividades como Secretário de Agricultura e planos para a busca
da sustentabilidade econômica para a cadeia produtiva dos citros.

C&P - É mais fácil desempenhar os desígnios de Secretário de Agricultura, quando
se é produtor rural?
Sampaio Filho - Não acredito que seja imprescindível ser um produtor rural ou relacionado
ao setor, quando se ocupa um cargo público.
Temos bons exemplos de homens públicos que
ocuparam cargos em áreas que não eram suas
especialidades com desempenho e resultados
favoráveis ao setor e à população de maneira
geral, exercendo o cargo com responsabilidade
e competência. Mas ser produtor rural e conhecedor da nossa realidade possibilita uma melhor
leitura dos desafios impostos, assim como de
soluções. A minha vivência como produtor e
também o fato de ter ocupado cargos de entidades representativas do setor combinado a
experiência no cargo de Secretário permitem
uma visão do que é possível ser feito e do que
não é factível. Muitas vezes, quando somos somente produtores, acreditamos que as soluções
podem ser rápidas e mágicas, quando estamos
no poder público, percebemos que nem tudo vai
na velocidade que queremos. E muitas soluções
também não são possíveis de adotar quando
lidamos com recursos públicos.
C&P - Será que, enfim, chegamos ao futuro tão propalado onde a agricultura seria
fundamental?
Sampaio Filho - Por mais otimista que eu seja,
Julho / Agosto / Setembro / 2010

acredito que tenhamos ainda um longo caminho
até a sociedade urbana entender o real papel da
agricultura na produção de alimentos seguros e
gerador de renda. Mas, aos poucos, o setor está
se comunicando melhor com a sociedade.
C&P - Falta ao Brasil aproveitar melhor o
seu potencial agrícola?
Sampaio Filho - Economicamente, o Brasil
tem aproveitado as oportunidades, ocupamos
o mercado internacional com nossos produtos
agrícolas. Hoje, estamos entre os maiores exportadores de carne bovina, soja, suco de laranja e
açúcar. Ainda temos um longo caminho, nossa
participação no mercado internacional ainda é
pequena, não entramos nos mercados chamados bons pagadores, onde pagam mais, como
por exemplo, Japão, Coréia, União Europeia e
Estados Unidos em uma série de produtos, que
têm restrições sanitárias e comerciais. Além
de tudo, temos um desafio, agregar valor aos
nossos produtos: exportar commodities agrícolas
pode ser muito bom para a balança comercial do
país, mas necessitamos agregar valor para gerar
mais renda lá na ponta para o produtor rural.
C&P - A agricultura paulista teve uma
excepcional arrancada com o trabalho desenvolvido pelas Casas de Agricultura, a
partir das décadas de 1950 e 1960. Como
fazer atualmente para que essa estrutura

volte a ter o mesmo desempenho?
Sampaio Filho - A agricultura paulista e brasileira passou por transformações sociais e econômicas, que alteram o modo como devemos
fazer assistência técnica e extensão rural. Aquela
visão de que o produtor é apenas um receptor de
tecnologias e informações via Casa da Agricultura não acontece mais. Pelo contrário, hoje, o
produtor é ativo, procura informação, contesta a
forma de se fazer. Temos que investir no uso de
tecnologia, informatização dos procedimentos,
utilizando a inteligência da informação. Este é
o nosso desafio para oferecer ao produtor uma
assistência técnica condizente com a dinâmica
da nossa agricultura.
C&P - Naquela época, a confiança depositada pelo produtor rural no agrônomo
transformava-o em uma espécie de “médico de família”. Como resgatar isso?
Sampaio Filho - O agricultor, particularmente,
o de São Paulo, necessita trocar informações,
acessar e ir um passo à frente. O nosso maior
desafio é a gestão da propriedade e isto engloba,
além do engenheiro agrônomo (muito importante) também, todas as noções de gestão empresarial do seu negócio, formas de financiamento
e seguro, acesso aos mecanismos de seguro
de renda na comercialização, hoje presentes
no mercado financeiro. São novas ferramentas
garantidoras de renda que estão à disposição e
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que o produtor não usa devido à falta de informação e problemas de gestão.
C&P - Nesse momento crucial para a citricultura, com a disseminação do Greening,
como melhorar a fiscalização do sistema
de produção de mudas?
Sampaio Filho - São Paulo já tem um dos
mais eficientes sistemas de certificação de viveiros de mudas. Temos, atualmente, mais de
500 viveiros telados certificados. A legislação
de mudas cítricas no estado de São Paulo é
das mais restritivas, portanto a fiscalização,
realizada pela nossa Coordenadoria de Defesa
Agropecuária é baseada em protocolos de procedimentos previstos na legislação. Ela é uma
fiscalização intensa e coibitiva. È tão efetiva, que
de tempos em tempos, temos notícias de problemas com viveiros, que são automaticamente
descredenciados e com medidas fitossanitárias
implementadas imediatamente, visando garantir a sanidade das mudas comercializadas
no estado.

“A expectativa do Seguro Sanidade
é atender cerca de 16 mil
citricultores, o que corresponde
a 90% dos pequenos e médios
produtores de citros do Estado”.
C&P - Quais as garantias que o citricultor pode ter quanto à preservação do
material genético básico em relação ao
Greening e às demais doenças?
Sampaio Filho - A Secretaria de Agricultura
possui um dos maiores bancos genéticos de
citros do mundo, preservado dentro do nosso
Centro de Citricultura Sylvio Moreira, em Cordeirópolis. Nele, estão sendo feitas pesquisas
exatamente para encontrar formas de manejo e
combate ao Greening e outras doenças e isto só
é possível graças ao material genético existente.
Também estamos fazendo pesquisas para desenvolvimento de laranja transgênica, também
possível com um rico acervo genético.
C&P - Fale sobre a intensificação da vigilância sanitária no Estado.
Sampaio Filho - O trabalho de vigilância
sanitária é constante pela nossa Coordenadoria
de Defesa Agropecuária, seja na certificação dos
viveiros como na checagem das informações
enviadas pelos produtores. É importante lembrar
que hoje a legislação contra Greening prevê que
o produtor rural faça a inspeção trimestral do
seu pomar e informe semestralmente por meio
de relatório as informações quanto à inspeção,
fiscalização e erradicação das árvores doentes.
O responsável pelo manejo sanitário do pomar é
o dono do pomar, este é seu maior patrimônio.
A Coordenadoria faz a auditoria dos dados enviados e realiza a fiscalização e checagem das
informações enviadas junto às propriedades. O
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que é preciso entender é que a fiscalização não
pode ser uma polícia do produtor, o citricultor é
que precisa saber da necessidade de fiscalizar
e proteger o seu patrimônio.
C&P - Comente sobre a criação do Seguro da Sanidade do Pomar de Citros, para
Cancro Cítrico e Greening.
Sampaio Filho - Foi um grande avanço e
inédito no país, um seguro contra duas das
principais doenças: Greening e Cancro. São R$
35 milhões que o Governo do Estado coloca
para subvencionar 100% do prêmio pago pelo
citricultor. A expectativa é atender cerca de 16
mil citricultores, o que corresponde a 90% dos
pequenos e médios produtores de citros do
Estado. O perfil do beneficiado é aquele com
até 20 mil árvores. As indenizações serão de
R$ 4,00 por pé erradicado com Greening, sendo
permitido até 3% do total de pés da propriedade.
Para o Cancro Cítrico, serão pagos R$ 19,00 por
árvore retirada, admitindo até 25% do total de
árvores do pomar.
C&P - Quais as ações realizadas pelo
Sistema Paulista de Produção de Frutas
Frescas?
Sampaio Filho - São Paulo possui o maior
pomar cítrico do mundo, somos também os
maiores produtores e exportadores de suco
de laranja. Nosso mercado é internacional e
com um mercado concentrado nas mãos de
poucas indústrias, o produtor fica refém deste
comprador. Para diversificar, o produtor tem que
investir na produção de frutas de mesa e de
suco pronto para beber, voltado para um mercado interno imenso e pulverizado na hora da
venda. Esta é a proposta da Secretaria quando
falamos de incentivo e consolidação do sistema
paulista de produção de frutas frescas. Para isto,
disponibilizamos linhas de financiamento para a
fruticultura dentro do FEAP - Fundo de Expansão
do Agronegócio Paulista, com juros de 3% ao
ano e teto de financiamento de até R$ 100 mil
por produtor. Também temos incentivado o consumo de frutas frescas nos municípios citrícolas
com doação de extratoras de suco para uso na
merenda escolar.
C&P - Quais as atitudes da Secretaria em
relação à melhoria do sistema de entrepostos de comercialização de produtos
agrícolas em São Paulo?
Sampaio Filho - A Secretaria apóia as
iniciativas dos municípios que instalam estabelecimentos de comercialização de produtos
agrícolas, privilegiando o comércio direto
do produtor com consumidor. Oferecemos
assistência técnica e apoio de gestão por
meio da Codeagro - Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, com o nosso
Instituto de Cooperativismo e Associativismo,
incentivando os trabalhos em conjunto entre
os produtores.
C&P - Comente sobre a implementação
do Sistema de Informações Estatísticas

dos Agronegócios
Sampaio Filho - A transparência dos dados
e o acesso às informações estatísticas são
duas ambições para o nosso produtor. A Secretaria, por meio do IEA - Instituto de Economia
Agrícola, é o órgão que faz levantamento de
safra e previsão. Nem sempre são números de
consenso no setor, mas estamos nos aperfeiçoando no processo de coleta de dados. Realizamos intercâmbio com o Usda (Departamento
norte americano de agricultura) para adotar e
adequar a metodologia lá existente. Também
informatizamos os nossos técnicos para uma
coleta mais precisa. Isto é um processo, no
qual estamos caminhando. Nas reuniões entre
os representantes do setor produtivo dentro do
que pretendemos chamar Consecitros, um dos
nossos principais objetivos é disponibilizar estes
dados ao produtor, para que possa formatar
desde produção, consumo, custo de produção
e chegar a um preço justo para todos.
C&P - Dentro de uma ótica futura, quais
as outras medidas a serem adotadas
pela Secretaria de Agricultura a fim de
resguardar e valorizar a citricultura de
São Paulo? A pasta está preparada para
dar sustentação ao setor?
Sampaio Filho - Nosso objetivo agora é
colocar o Consecitros em funcionamento, nos
mesmos moldes do Consecana. Participação
igualitária entre os representantes do setor,
transparência nos dados e parâmetros para a
formatação de preços e assim, estabelecer um
novo modelo de convivência dentro do setor. Se
conseguirmos isto, já considero nossa posição
vitoriosa na busca da sustentabilidade econômica para toda a cadeia produtiva.

“Temos longo caminho até a
sociedade urbana entender o
real papel da agricultura na
produção de alimentos seguros
e gerador de renda”.
C&P - A Secretaria de Agricultura sempre
foi peça-chave para a evolução mundial da
citricultura brasileira. Qual a mensagem
de estímulo e confiança o senhor pode
deixar aos citricultores?
Sampaio Filho - A citricultura brasileira é
competitiva, dinâmica e altamente tecnificada.
Somos os maiores exportadores de suco de
laranja do mundo. A relação dentro da cadeia
produtiva tem que reproduzir este dinamismo.
Por isto, insisto que o produtor com acesso
à informação, transparência de dados, será
capaz de gerir a sua produção e comercializála da forma mais rentável possível. Sou um
otimista e a citricultura e o citricultor paulista
é um privilegiado pela logística, pela pesquisa
científica e pelas condições agronômicas do
nosso estado.
Revista Ciência & Prática
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Área Polo de Tecnologia:
uma conquista para o produtor
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Marcos Navai, gerente Brasil da Chemtura, fala aos presentes

Marcos Montagner

postos, plantados em três
diferentes espaçamentos.
Os espaçamentos implantados foram: E1, 5,5 m x
2,5 m (uma densidade de
727 plantas/ha); E2, 6,0 m
x 2,5 m (667 plantas/ha);
e E3, 6,5 m x 2,5 m (615
plantas/ha).
Estes ensaios têm a
inovação de não avaliarem somente um aspecto
específico de algum trato
cultural como, por exemplo,
a adubação, a irrigação ou
mesmo o manejo de pragas, mas evidenciarem o
pacote completo. Espera-se
com isso, que a citricultura
não ganhe, apenas, por ter
obtido um único resultado
isolado positivo, mas um
conjunto de boas práticas
para serem aplicadas por
completo nas propriedades
produtoras.
Para medir esses resultados é feito um acompanhamento de todas as
operações processadas na
área, determinando-se o
custo de produção de cada
tratamento. Além disso,
quinzenalmente é realizado
um levantamento populacional de ácaros e insetos;
mensalmente, é elaborada
uma inspeção de Greening/
HLB; anualmente, efetua-se a medição das plantas
para identificar o desenvolvimento das mesmas
e, a partir de 2010, será
determinada a produção de
frutos colhidos, com avaliação de vários parâmetros
de qualidade.

Os tratamentos do Polo de Tecnologia foram visitados pelos produtores
Marcos Montagner

E

m uma bonita confraternização realizada
em 30 de julho de 2010, no Centro
Regional Apta da Alta Mogiana, em
Colina, São Paulo, foi apresentado à citricultura
brasileira um dos mais interessantes projetos de
educação rural já visto pelo setor. Com a presença de citricultores, consultores, empresários
agrícolas em geral e dirigentes de entidades
ligadas à agricultura, a comunidade citrícola foi
convidada a conhecer este inovador conceito
em disseminação de conhecimento.
A partir da inusitada ideia de se instalar um
campo demonstrativo onde o produtor pudesse
ter a possibilidade de comparar os resultados
obtidos por um pacote tecnológico diferente do
usual com a forma convencional de se manejar
os pomares, nasceu o Polo de Tecnologia, instalado, conduzido e mantido por três entidades:
Chemtura AgroSolutions, GTACC e Centro Apta
da Alta Mogiana, em Colina (SP).
Inicialmente reunidos em recinto fechado,
os convidados ouviram dos dirigentes do Polo
de Tecnologia a explanação de como foi montado este pomar experimental. Posteriormente,
conduzidos pelos técnicos das entidades promotoras, todos puderam ter acesso ao campo para
observar as muitas diferenças que as diversas
parcelas já demonstram.
A área polo – de, aproximadamente dois
hectares - foi implantada em dezembro de
2007, no Centro Apta da Alta Mogiana, através
de uma parceria entre a Chemtura AgroSolutions, o Centro Apta e o GTACC. O objetivo do
polo é comprovar cientificamente a eficiência
produtiva diferente obtida pelos pacotes tecnológicos adotados na citricultura, difundindo os
resultados encontrados. Na área em questão,
são comparadas três tipos de tecnologias, três
tipos de manejos identificados neste caso por:
T1, tratamento convencional, baseado em um
manejo obtido por recomendações de livros,
disponível para qualquer interessado; T2, tratamento elaborado pela parceria, baseado em
um manejo formalizado pelas recomendações
dos consultores do GTACC, pelo corpo técnico
da Chemtura e pelos pesquisadores do Centro
Apta; e T3, tratamento da parceria (igual ao T2),
com a adição de irrigação.
Além disso, foram implantados três experimentos, que se diferenciam pelas densidades
de plantio, sendo que para cada espaçamento
diferente avaliam-se os três tratamentos citados acima. Ou seja, no campo temos nove
combinações entre os três tratamentos pro-

Marcos Montagner

Foi instalado em Colina, SP, um campo experimental que permite aos citricultores visualizar os efeitos de um manejo diferenciado. A comparação, por si só, já é uma excelente ferramenta de ensino, promovendo a confiança e incentivando mudanças

Estratégia alterada
A partir de uma estratégia inicial, em se tratando
do controle de insetos, o
tratamento convencional

Helder Durigan, da Chemtura, respondeu a vários questionamentos
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Ramiro Lima Neto, do GTACC, expõe sobre um dos tratamentos

Silvio Santos (de branco), vice-presidente regional Chemtura, ao
lado de profissionais que compõem o projeto
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(T1) recebia uma pulverização
por mês, usando um inseticida
de menor custo, em uma dose
recomendada pela empresa
produtora. Nos demais tratamentos (T2 e T3) era utilizado,
na maioria das necessidades,
produtos da linha Chemtura,
porém, seguindo uma rotina
de rodízio dos grupos químicos
desses produtos inseticidas.
As aplicações neste caso eram
quinzenais.
No final de 2009, com a
chegada do Greening/HLB na
área, foi decidido igualar os
tratamentos e todos passaram
a seguir uma mesma rotina
de pulverizações quinzenais.
Primeiramente, por proteção ao
ensaio, mas também por acreditar que seguindo um ritmo
mais agressivo de controle aos
vetores de doenças – mesmo
no tratamento convencional
- estaríamos incentivando os
produtores a adotar o mesmo
comportamento.
De maneira geral, o Polo
de Tecnologia torna-se uma
eficiente maneira de promover
a comparação entre a con-
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dução convencional dos pomares – adotada,
muitas vezes, por tradição – e uma metodologia
mais técnica, onde se procura unir a ação dos
produtos a conceitos mais modernos.
Deve-se ressaltar o fato que os tratamentos
também recebem produtos de outras marcas,
caracterizando o compromisso técnico do experimento e evidenciando a preocupação dos
promotores na condução do ensaio voltada à
obtenção de resultados que tragam vantagens
para o setor, isentos de conotação comercial.
Opiniões dos promotores
Para o vice-presidente regional da Chemtura
AgroSolutions na América Latina, engenheiro
agrônomo Sílvio Santos, “o engajamento da
empresa como co-autora deste projeto mostra, além do aspecto inovador, uma posição
de vanguarda dentro do setor, uma vez que
os propósitos são mais do que justificáveis. A
Chemtura está assumindo uma postura madura,
voltada à resolução dos problemas do citricultor.
Estamos juntos no compromisso de encontrar
um caminho mais seguro em busca da produtividade, a fim de proporcionar condições para o
produtor continuar a prosperar na difícil tarefa
de produzir”. Segundo Santos, “a agricultura que
se paga e se mantém, é a agricultura produtiva.
Devemos aparar as arestas da ineficiência e
abraçar as causas que objetivamente nos trarão
crescimento. A cada dia, torna-se mais decisi-
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como esta. Fomos pioneiros, mas espero ver a
concretização de outros campos semelhantes
em outras unidades de pesquisa”, afirma cheio
de esperança, o pesquisador de citros.
Leandro Aparecido Fukuda, consultor e
presidente do GTACC, menciona o fato de que
desde o surgimento da CVC – Clorose Variegada
dos Citros – na citricultura de São Paulo, o grupo
defende o adensamento de plantio como uma
alternativa inteligente e necessária para se contrapor ao aumento dos problemas fitossanitários
na cultura e à galopante escalada do custo no
manejo dos pomares. Para Fukuda, “o Polo de
Tecnologia se incumbirá em demonstrar a viabilidade de se adensar pomares no norte do Estado,
diminuindo o tempo necessário para o retorno
do investimento de implantação e aumentando
a lucratividade anual”, sentencia.

Marcos Montagner

T R AT O S

Marcos Montagner

Integrantes das
três entidades
promotoras do
Polo de
Tecnologia:
Chemtura
AgroSolutions,
GTACC e Centro
Ápta da Alta
Mogiana

Helder Durigan, engenheiro agrônomo e
representante regional da Chemtura AgroSolutions, é quem explica a composição dos tratamentos: “as diferenças entre os manejos estão
no uso de classes de produtos de preços mais
populares, no caso do tratamento convencional,
assim como nas doses de nutrientes utilizadas,
tanto no solo quanto por via foliar. No tratamento
dos parceiros com irrigação, é óbvia a diferença
da água, além da possibilidade do uso de nutrientes em fertirrigação”, sintetiza o técnico.
No dia da apresentação do Polo aos produtores, a diferença visual era nítida, considerando
que a região já passava por um período longo
de seca. Mas o aspecto do tratamento dos
parceiros, sem irrigação, também se mostrava
claramente melhor do que as plantas do tratamento convencional.
Saltava aos olhos a diferença na quantidade
de folhas e, mesmo, na presença de frutos. No
caso da área irrigada, já se apresentava com
intensa brotação de novas folhas e uma bonita
florada, típica de primavera. Para os produtores
que quiserem manter-se informados sobre a
evolução dos resultados alcançados no Pólo de
Tecnologia, todo o programa de utilização de
insumos está disponível no GTACC, bem como
todas as medidas obtidas com a colheita e o
desenvolvimento das plantas.
Diante do trabalho e investimento realizados em prol da citricultura, oferecemos as
congratulações a todos envolvidos no projeto,
em especial, à Chemtura AgroSolutions pela
visão futurista de fornecer subsídios para que o
produtor citrícola tenha conhecimento do que
há de mais eficiente em manejo dos pomares,
esperando que as vantagens oriundas do ensaio
se multipliquem e tragam uma grande evolução
para o parque citrícola do país.
GTACC

Marcos Montagner

Um dos tratamentos recebeu irrigação e foram sub-enxertadas as plantas das parcelas da parceria

Ideia do manejo

vo errar menos. Para isso, o produtor agrícola
pode contar com o compromisso da Chemtura
na busca pelas melhores alternativas”, declara
consciente o gestor.
Muito contente, também estava Sérgio Luiz
Facio, agrônomo e consultor do GTACC e um dos
principais incentivadores do projeto: “o Polo de
Tecnologia é uma maneira prática de mostrar ao
produtor resultados difíceis dele imaginar apenas fundamentados na teoria. A possibilidade
do produtor ver a aplicação dos conceitos que
julgamos mais satisfatórios transformados em
resultados palpáveis, muda, inclusive, a maneira
tradicional de se prestar consultoria. O ganho,
neste caso, deverá ser repartido por todos”,
comemora. Desde o início da implantação do
pomar, Sérgio Facio foi quem mais se dedicou
para o sucesso do Polo, merecendo por isso ser
lembrado de uma maneira especial.
Da mesma maneira, o engenheiro agrônomo
José Antonio Alberto da Silva, responsável pela
área de citros do Polo Regional da Alta Mogiana,
mostrava-se realizado em função do evento.
Segundo ele, “a receptividade da ideia por parte
dos citricultores já fez com que o investimento
valesse”. De acordo com Alberto da Silva, “o
setor produtivo agrícola merece outras iniciativas

Consultor da FarmAtac/GTACC

No tratamento da parceria percebe-se excelente desenvolvimento vegetativo e uma boa produção inicial
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LEGISLAÇÃO

Uma proposta para incorporar
reservatórios de água à reserva legal
Neste artigo, o autor apresenta uma interessante proposta para um projeto de lei incluindo as áreas de espelhos
d’água dos reservatórios artificiais na composição da área de reserva legal de propriedades rurais de SP

A

atual área irrigada no Estado de São
Paulo é insignificante quando comparada ao tamanho de seu parque agrícola
produtivo e o potencial de crescimento da irrigação encontra-se limitado à sua expansão por
falta d’água. Apesar de esta informação ser de
pleno conhecimento da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e de existir legislação e procedimentos administrativos para o licenciamento de
novos reservatórios artificiais, estes processos
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esbarram na questão da autorização da intervenção nas APP. Isso resulta na inviabilização da
construção de novos reservatórios artificiais no
Estado, possibilitando somente a regularização
dos reservatórios existentes, fato facilmente
comprovado ao se comparar o reduzido número
de licenciamentos aprovados para os novos
reservatórios ao número de reservatórios regularizados licenciados pela Secretaria de Meio
Ambiente do Estado de São Paulo.

Com o objetivo de desenvolver a agricultura
do Estado, aumentando a produtividade com
sustentabilidade e permitindo a adoção de tecnologias sem restrições quanto à necessidade do
uso da água para a agricultura irrigada, formalizo
esta proposta para um projeto de lei que inclua
a área de maior cota de nível dos reservatórios
artificiais das propriedades rurais do estado de
São Paulo, construídos com a finalidade de
armazenar água superficial - com exceção dos
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reservatórios de produção de energia - para
integrar a somatória das áreas de reserva legal
das propriedades rurais.
As APP - Áreas de Preservação Permanente,
do entorno dos respectivos reservatórios não
devem ser consideradas na somatória da área
da reserva legal, apenas deverá ser considerada
a área do espelho d’água da cota máxima do
reservatório.
Haverá a necessidade de redefinir a largura
mínima das APP no entorno dos reservatórios
- estabelecida legalmente em quinze metros,
passando a ser a largura desta faixa igual à
largura mínima do segmento do respectivo
manancial hídrico onde se encontra localizado
o reservatório. Devido à largura mínima da faixa
das APP dos mananciais atualmente ser de trinta
metros, ocorrerá um aumento da largura da
faixa no entorno do reservatório artificial, que é
justificado para minimizar os impactos sobre o
segmento original que sofrerá intervenção devido
à inundação.
Amparo legal – A proposta tem o intuito
de amparar legalmente o proprietário rural para facilitar a obtenção da licença de
implantação ou a regularização dos reservatórios artificiais, permitindo a adoção de
tecnologias que aumentem a produtividade
e, consequentemente, sua receita agrícola
através do uso da irrigação, melhorando
ainda o desenvolvimento sustentável da
agricultura do Estado com geração de emprego e renda e elevando a qualidade de vida
do homem no campo.
O Estado de São Paulo não dispõe de novas
áreas para expansão de seu parque agrícola, que
se encontra praticamente todo explorado. Assim,
o aumento de produção pode se dar apenas
por meio do incremento da produtividade ou
substituição de culturas.
Em suas principais regiões metropolitanas e
agrícolas, o São Paulo apresenta uma situação
crítica quanto à disponibilidade hídrica tanto
superficial como subterrânea, não sendo mais
possível a expansão de novas áreas irrigadas.
Uma das principais ferramentas para aumento de produtividade do parque agrícola
do Estado é o uso da irrigação. Ela possibilita
incremento de produtividade superior a 25%.
No mundo todo, aproximadamente 18% da área
cultivada é irrigada, sendo responsável por 44%
da produção agrícola global. Desta forma, num
mundo em que muitos países já utilizam toda
sua área agricultável, observa-se que a adoção
da irrigação apresenta grande potencial de expansão, tendo grande importância do ponto de
vista de aumento na produção de alimentos. O
advento e a incorporação de novas tecnologias
na irrigação auxiliarão na melhoria da produti-
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vidade das culturas e no uso eficiente da água,
geração de empregos e aumento de renda com
redução de riscos inerentes ao processo produtivo agrícola.
A prática da irrigação é conhecida mundialmente por utilizar grande volume de água, sendo
responsável por cerca de 70% do consumo de
água doce do planeta. Este grande consumo
acontece devido à necessidade de água das
plantas por conta de sua constituição e, principalmente, pelo processo de trocas gasosas,
que possibilitam as atividades fisiológicas e
metabólicas para gerar produção.
Apesar da grande quantidade demandada
pela agricultura irrigada, há que se considerar
que mais de 90% da água consumida pelas
plantas é perdida através da transpiração, retornando para o ciclo hidrológico, da mesma forma
que ocorre a evaporação nos espelhos d’água
das represas e barragens. A elevada exigência
de água, portanto, é intrínseca da planta e, se
não satisfeita, afeta seu crescimento e produção. Esse conhecimento é fundamental para se
entender por que a agricultura irrigada, mesmo
a mais racional e eficiente, é grande demandadora de água, dentre os diferentes setores da
sociedade.
Com a adoção da irrigação viabilizam-se
cultivos no período de deficiência hídrica, nos
quais a produção seria inviável em condições de
sequeiro. Além disto, possibilita complementar
os volumes das chuvas e proporcionar às culturas condições adequadas de disponibilidade
hídrica com efeito direto sobre a produção. Outro
aspecto a ser considerado é que, em áreas cultivadas com plantas anuais, a irrigação viabiliza
o cultivo de mais de um ciclo por ano.
Apesar de estudos históricos de precipitação pluviométrica no estado de São Paulo
apontarem a ocorrência de chuvas em todos
os meses do ano, o volume precipitado não é
uniforme. No período entre o outono e o inverno há tipicamente uma redução no volume de
chuvas, fazendo com que a produção de várias
culturas dependa da adoção e uso da irrigação.
Além disto, mesmo em períodos com elevados
valores de chuva é comum a ocorrência de
veranicos, que, se ocorrerem durante o período
crítico ao estresse hídrico da cultura, acarreta
queda de produção. Ainda há que se considerar
os aspectos relacionados a tendências climáticas e a ocorrência de aumento de intensidade
na frequência dos eventos do clima. De acordo
com estas considerações, nota-se que a irrigação consiste em ferramenta importante para
aumento de produção e para a segurança do
investimento agrícola. Deve-se considerar, ainda, a tendência do aumento da população no
Estado, no Brasil e no mundo, e que a produção
de alimentos e a geração de empregos e renda
tem papel fundamental do ponto de vista social

e econômico para o Estado e para o País.
O estado de São Paulo é rico em mananciais
hídricos superficiais, porém, devido ao regime
hidrológico, estes mananciais apresentam variações de vazões significativas durante o ano,
restringindo muito a disponibilidade hídrica para
irrigação nos períodos das secas, enquanto no
período das águas a maior parte do caudal superficial é perdida para o oceano sem nenhum
aproveitamento do mesmo. Devemos salientar
que o período das secas coincide com a época
de maior demanda de água pela irrigação. Desta
forma, o estímulo na forma de se obter a licença
de implantação ou a regularização dos reservatórios artificiais permitirá não somente que se
aumente a produção pelo uso da irrigação, bem
como evitará a ocorrência de conflitos pelos
usuários de diferentes setores da sociedade.
O estado de São Paulo conta com um importante aquífero subterrâneo, mas sua localização
encontra-se praticamente fora das principais
regiões críticas quanto ao abastecimento hídrico
tanto para os conglomerados urbanos como para
as principais culturas agrícolas irrigadas.
A maneira mais eficaz e de menor custo para
se armazenar água doce é através da construção
de barramentos artificiais nas propriedades agrícolas, permitindo a regularização das vazões durante
os períodos das estiagens, com aumento direto da
produtividade agrícola e consequente melhoria no
segmento e maior geração de riqueza.
Portanto, existe a necessidade eminente de
se estabelecer uma lei específica que facilite o
licenciamento e a regularização das construções dos reservatórios artificiais por meio de
barramentos nas propriedades rurais, a fim de
gerar um significativo aumento da disponibilidade hídrica no estado de São Paulo através da
adoção de técnica correta, com baixo custo e
baixo impacto.
Considerações
A água doce é um recurso natural limitado
e fundamental para o desenvolvimento da
humanidade, apresentando escassez em todo
o planeta, com previsão de intensificação de
demanda para as próximas décadas.
A água doce vem sendo cada vez mais
reutilizada e armazenada pelos países de primeiro mundo para assegurar o desenvolvimento
constante. Tais processos demandam elevados
custos de investimentos.
A fruticultura e a horticultura irrigada constituem as práticas agrícolas mais rentáveis do
planeta. Segundo a ONU, para cada hectare de
horticultura ou fruticultura irrigada é gerado um
emprego direto com custo de implantação de U$
10.000,00, sendo o menor custo de geração
de emprego quando comparado a qualquer atividade produtiva, seja industrial ou comercial.
Revista Ciência & Prática

LEGISLAÇÃO

Julho / Agosto / Setembro / 2010

sivas” não necessitam de reservatório para
armazenamento de água para abastecimento
da irrigação.
O impacto sobre a flora terrestre será compensado com o aumento da largura da faixa das
APP, proposta em dobro sobre a largura da faixa
atual. Igual situação ocorrerá sobre o impacto
da fauna terrestre, que também desfrutará
deste benefício, com exceções dos locais que
hospedam as espécies em extinção.
Considerando que o parque agrícola do estado de São Paulo possui em média menos de 5%
de cobertura vegetal original e apresenta grande
nível de degradação das matas ciliares, a intervenção nas APP através dos novos reservatórios
artificiais é um impacto a ser considerado e que
está previsto na obrigatoriedade da recomposição
de sua vegetação, minimizando o impacto da
supressão do trecho do entorno do reservatório.
As áreas potenciais para incremento da
irrigação no estado de São Paulo estão restritas
às margens dos grandes rios e ribeirões, numa
faixa viável inferior a três quilômetros ao longo do
mesmo. Esta situação geográfica restringe muito
o potencial de expansão das áreas irrigadas no
Estado e inviabiliza a adoção da irrigação para
a maioria dos produtores que se localizam fora
desta faixa. O amparo legal e o estímulo para

obtenção de licença de implantação ou a regularização dos reservatórios artificiais possibilitará
ao produtor aumentar a produção de alimentos,
gerar empregos e renda. A pujança do desenvolvimento do estado de São Paulo - historicamente
reconhecida - poderá seguir favorecendo o bem
estar da população associada à produção ambientalmente sustentada. Esta iniciativa, com
certeza, trará os benefícios sociais e econômicos
esperados e o reconhecimento da sociedade.

Danilo José Fanelli Luchiari, engenheiro
agrônomo, mestre em recursos hídricos e saneamento básico, atuando por mais de 25 anos
no parque agrícola do interior do estado de São
Paulo, na implantação e operação de uma área
superior a 40 mil ha de fruticultura irrigada e de
seus respectivos licenciamentos ambientais.

GTACC

As construções de novos reservatórios artificiais irão causar impactos ambientais diretos
nos mananciais hídricos superficiais através da
intervenção de suas APP e reflexos na flora e na
fauna.
Os recursos hídricos superficiais são partes
integrantes do bioma e os reservatórios artificiais
também apresentam interações positivas junto
a este.
Os principais impactos diretos acontecem
na fauna aquática e terrestre e na flora.
As localizações geográficas ou pontos de intervenções dos novos barramentos são efetuados,
na maior parte dos casos, junto aos córregos intermitentes ou perenes de “baixas vazões” situados
longe dos mananciais superficiais com vazões
expressivas. Dessa forma, o seccionamento dos
córregos de pequenas vazões ou intermitentes
apresenta menor incidência, intensidade e expressividade de impacto sobre a fauna aquática,
sem grandes prejuízos para o ecossistema. Este
impacto é também compensado através do benefício da regularização das vazões mínimas de caudal
no período das secas nos segmentos a jusantes,
auxiliando no desenvolvimento da fauna aquática
através do aumento de suas vazões.
Os mananciais hídricos superficiais de
médios e grandes caudais “de vazões expres-
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A utilização de matéria orgânica
e a sustentabilidade na agricultura
Uma descrição detalhada sobre os efeitos vantajosos da matéria orgânica, seus componentes
e papéis desempenhados pelas substâncias húmicas

P

residindo a Comissão Mundial sobre
Meio-Ambiente e Desenvolvimento, em
1987, a primeira ministra da Noruega,
Gro Brundtland, usou, pela primeira vez, o
conceito de sustentabilidade aliada ao meioambiente e ao desenvolvimento, ao citar a
seguinte frase: “desenvolvimento sustentável é
aquele que satisfaz as necessidades da geração
presente, sem comprometer as possibilidades
das gerações futuras de satisfazer as próprias
necessidades”.
Desta forma, faz parte do desenvolvimento
sustentável, em agricultura, fundamentar-se em
manter a capacidade produtiva dos solos, uma
vez que os solos continuam sendo o suporte
básico da produção vegetal e animal. E do que
depende a capacidade produtiva dos solos?
Não só de sua própria conservação física, mas
também da manutenção de sua fertilidade.
A conservação dos solos é o conjunto de práticas que visam a manter ou melhorar a fertilidade
do mesmo, sendo a principal, o controle da erosão
através do plantio em nível, terraceamento, cultivo
mínimo (plantio direto) e rotação de culturas.
Já a manutenção da fertilidade é obtida
por práticas que irão manter ou melhorar a
produtividade com a devolução de elementos
minerais e orgânicos exportados pelas plantas,
mantendo o agro-ecossistema em equilíbrio,
principalmente buscando o equilíbrio entre os
elementos minerais e orgânicos
Quem aduba as florestas? Se ninguém as
aduba, como elas se mantêm? Através da reciclagem de nutrientes e do equilíbrio em seu agrosistema, as florestas florescem e se mantêm.
A agricultura moderna, de alta produtividade
e com elevado consumo de fertilizantes químicos, tem proporcionado aumentos espetaculares
de produção nas últimas décadas, em função
das quantidades de NPK (Nitrogênio, Fósforo e
Potássio) aportadas e não poderia ser diferente,
face ao aumento das populações ao redor do
mundo. Porém, o uso excessivo destes fertilizantes tem esgotado as reservas de MO - matéria orgânica, devido à alta extração e baixa reposição
das mesmas e, por conseguinte, da alta extração
e baixa reposição das SH - substâncias húmicas.
Esta situação pode resultar em desequilíbrio do
agro-ecossistema e perda de fertilidade.
O uso continuado de fertilizantes químicos em
solos com baixos teores de MO pode resultar em:
- aumento da salinização do solo;
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- aumento da condutividade elétrica;
- elevação da acidificação do solo;
- alteração da textura do solo;
- alteração da capacidade de retenção de água;
- desequilíbrio e redução da fauna do solo
(micro-organismos).
A acidificação do solo é um processo resultante da lixiviação de Cálcio, Magnésio e Potássio, seguido pela sua substituição por Hidrogênio
e Alumínio e em solos agrícolas. Esta reação é
acelerada pela adição de fertilizantes nitrogenados. Invariavelmente, o efeito da aplicação
de calcário na superfície do solo sem cobertura
vegetal para correção da acidez é bastante
limitado. Por outro lado, sistemas com reciclagem de resíduos orgânicos vegetais propiciam
maior mobilidade de calcário dolomítico até a
profundidade de 60 cm, segundo pesquisas de
Oliveira e Pavan, 1996.
A adição de matéria orgânica ou húmus
irá proporcionar a manutenção da fertilidade
do solo através do equilíbrio entre as perdas
de nutrientes, exportados pelos cultivos e sua
reposição mediante o aporte de fertilizantes
inorgânicos (NPK) e orgânicos (húmus). Nesta
questão – aporte de fertilizantes orgânicos, está
um dos pontos críticos no qual deve apoiar-se
a produção agrícola para conservar o solo e,
portanto, permitir o desenvolvimento de uma
agricultura sustentável.
Efeitos da matéria orgânica nos solos
Alguns efeitos da matéria orgânica nos solos
são cientificamente comprovados, como aumento
da capacidade de retenção de água pelo solo; favorecimento do transporte de nutrientes, melhoria
da capacidade de troca de cátions - Cálcio, Magnésio e Potássio, ajuda na retenção de minerais
que têm carga negativa – diminuição da perda
de nitratos por lixiviação, auxílio na redução da
acidez do solo, além de proporcionar a liberação
lenta e prolongada de macros e micronutrientes
através da formação de quelatos.
Húmus ou Substâncias Húmicas (SH)
O húmus ou as SH - substâncias húmicas,
existem no solo, na água e nos sedimentos
como um continuum da transformação do ciclo
de Carbono na Terra. As SH desempenham
importantes funções no ambiente, tais como:

- Efeito sobre a estrutura do solo;
- Formação de quelatos com metais pesados;
- Adsorção de contaminantes tóxicos;
- Efeitos no processo de assimilação de nutrientes pelos vegetais.
As principais substâncias contidas no húmus são:
- Ácidos fúlvicos – que começam a se formar
nas primeiras fases da degradação da matéria
orgânica, mediante elementos simplificadores
existentes no solo e reações de oxidação;
- Ácidos húmicos – são resultados das sucessivas evoluções da matéria orgânica e dos
ácidos fúlvicos, até alcançarem a perfeita estabilização. Estão perfeitamente polimerizados e
representam o mais alto grau de humificação ou
mineralização da matéria orgânica;
- Huminas – fração insolúvel, pouco modificada
devido à sua associação com a fração mineral
do solo e sua natureza predominantemente
apolar, de acordo com estudo de Zech e colaboradores, 1997.
Características das SH - substâncias húmicas
• Ácidos fúlvicos
- Apresentam baixo peso molecular;
- Possuem cor amarela clara;
- São solúveis em água e ambientes ácido
e básico;
- Têm estrutura pouco estável;
- Têm alto conteúdo de Oxigênio (O2) e Carbono (C);
- Aparecem em qualquer MO oxidável;
- Transportam nutrientes às plantas.
• Ácidos húmicos
- Apresentam alto peso molecular;
- Possuem cor negra ou pardo escura;
- São insolúveis em água;
- São solúveis em ambiente básico;
- Precipitam em meio ácido;
- Forma perfeito colóide com as argilas;
- Retém 15 a 20 vezes seu peso em água;
- Apresentam máxima capacidade de troca
catiônica;
- Têm estrutura muito estável.
Breve histórico das substâncias húmicas
Húmus significava a reunião de todos os
compostos no solo, com origem nas plantas.
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Wallerius (1761), usou pela primeira vez o termo
“húmus” para denominar a MO no solo; Linnaeus
(1701 – 1778), classificou as terras considerando, principalmente, a coloração do solo,
relacionando termos como coloração escura,
húmus e terras boas para agricultura; Saussure
(1804), verificou que plantas podiam assimilar
o Carbono (C) do ar atmosférico e não apenas
do húmus; Leibig (1841), verificou que plantas
podiam crescer na ausência de húmus.
A partir de 1865, os primeiros trabalhos de
microscopia aplicada ao solo – entendimento do
ciclo de Carbono (C), definem que “o Carbono
(C) é decomposto pelos microorganismos até
gás carbônico (CO2) e devolvido à atmosfera
para ser absorvido pelas plantas”. Oden (1919),
estabeleceu a nomenclatura técnica que designa
húmus, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas.
A estrutura das SH
Um dos grandes desafios da ciência dos
solos é determinar a estrutura das SH. Existem
três versões, sendo a mais aceita pela IHSS
- International Humic Substances Society, a
seguinte:
- substâncias húmicas são macromoléculas de
um polieletrólito de ácido fraco, que tem sua
conformação variável de acordo as condições da
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solução dos solos,
Composição média das SH - substâncias húmicas
como por exemplo,
a força iônica e o pH.
Segundo Schnitzer & Khan, 1978;
Stevenson, 1994;
Kononova, 1982;
Santos e Camargo,
1999, esta versão
é tida como a mais
Adaptado de Rice & McCarthy. Org. Geochem, 1991
aceita, por considerar que se trata de
Comportamento das SH – substâncias húmicas
um colóide orgânico
e que pode ter suas
propriedades acessadas (massa molecular, densidade
de cargas elétricas,
etc.), explicando
suas principais interações nos solos,
tais como a capacidade de adsorção e complexação de íons e a
– que determinam o balanço de Carbono (C)
interação com os minerais do solo.
em sistemas naturais. Em solos cultivados são
maiores as condições para a oxidação da MO
Distribuição das frações humificadas
e, portanto, há redução de MO no sistema. As
e a relação com a fertilidade do solo
diferentes frações de Carbono orgânico extraído
do solo apresentam características químicas,
O conteúdo de MO é controlado pelos fafísicas e morfológicas diferenciadas, portanto, a
tores de formação do solo - clima, material de
distribuição das frações (AH - ácidos húmicos,
origem, relevo, atividade biológica e o tempo
AF - ácidos fúlvicos) indicam a qualidade da MO.
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Os ácidos húmicos mais evoluídos e de maior
peso molecular aportam ao solo as principais
propriedades químicas, portanto, assumem um
papel importante como indicador da qualidade
da MO. Solos com teores altos de AH e relação
CAH/CAF maior do que 1,0 são os que apresentam
maior fertilidade, de acordo com as pesquisas
de Kononova, 1982.
A fração orgânica de solos de clima temperado, naturalmente férteis, apresentam relação CAH/
CAF maior do que 1,0. A faixa varia de 0,7 a 2,5.
A fração orgânica de solos tropicais é dominada pelas huminas, com valores da relação CAH/
CAF menor do que 1,0. O baixo conteúdo de bases
trocáveis, aliado à intensa mineralização, diminui
a intensidade dos processos de humificação.

bases trocáveis (Ca++) apresentam maior parte
constituída pela fração humina, sendo a fração
AH a dominante das frações alcalino-solúveis;
• Latossolos sob Cerrado – humina (50%)
> frações alcalino-solúveis > AF. Relação AH/
AF é igual ou inferior a 1,0 – predominância de
frações menos evoluídas, relacionadas à reação
ácida do solo;
• Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico –
em diferentes cultivos – fração AF apresenta-se
entre 3 a 4 vezes maior que a fração AH e fração
humina > 50% do C do solo.
A maior parte dos solos do Brasil apresentam
horizontes superficiais, os quais são enriquecidos
em humina e AF (exceto solos antropogênicos
e alguns organossolos). Apenas 14% dos solos
estudados apresentam razão AH/AF > 1,0.
A distribuição da matéria orgânica humificada
nos solos brasileiros é caracterizada pelo elevado
conteúdo da fração insolúvel (humina), sendo a
maior parte da fração solúvel composta pelos AF.
Nos solos intemperizados, a predominância dos AF pode ser explicada pela rapidez de
transformação dos resíduos orgânicos e pela sua
complexação pelos óxidos de Fe e Al. A longo
prazo, a maior quantidade de AF pode resultar
em perdas de MO via água de percolação,
tornando o solo menos favorável à ação microbiana, com consequente redução da fertilidade
do solo, de acordo com trabalhos de Silva e
colaboradores, realizados em 2000.

Distribuição das frações humificadas em
alguns dos solos brasileiros

Interações químicas das SH

• Latossolos da região amazônica em
geral – maior parte do Carbono (C) em solo
sob floresta encontra-se na forma de AF (30%)
e humina (50%). O restante (20%) distribui-se
nas frações alcalino-solúveis (AF + AH ligados)
– dinâmica da floresta, rápida renovação;
• Latossolos ferralíticos de clima tropical
úmido – dominância dos AF sobre os AH e a
relação AH/AF diminui à medida que aumenta
profundidade;
• Solos eutróficos, cujo horizonte A é rico em

A maior prevalência dos AF nos solos de
reação ácida pode resultar, em longo prazo,
em ambientes menos favoráveis à atividade
microbiana, com redução da fertilidade do solo
(Silva et al, 2000).
De forma geral, os níveis de MO diminuem
quando sistemas nativos são utilizados para
cultivo. Alterações na temperatura, umidade, aeração, absorção e lixiviação, além da destruição
da serrapilheira original, modificam a distribuição
e atividade da fauna do solo, influenciando o
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A utilização de compostagem em citros altera
vantajosamente a estrutura do solo

tempo de residência do C armazenado, segundo
pesquisa de Sanches, 1976, e de Cerri e colaboradores, em 1985.
O baixo conteúdo de bases trocáveis no
solo pode diminuir a intensidade do processo
de humificação (Stevenson, 1994) e com isto
espera-se uma menor razão AH/AF em solos
intemperizados.
Manejo de solo e a interação com as SH
• Colheita da cana crua – a preservação da
palhada e adição de vinhaça em Cambissolo Háplico (Canellas et al, 2003) aumentaram teores
de macro e micronutrientes, em comparação
com cana queimada sem vinhaça. A melhoria
dos atributos químicos favoreceu a formação
de SH alcalino-solúveis mais condensadas,
aumentando teor de AH;
• Plantio direto – em Argissolo Vermelho-Amarelo, Ceretta et al. (1997), observaram na
camada superficial que os teores de humina >
AH > AF em comparação com o convencional.
Observaram também que o sistema permitiu
aumento de Carbono no solo, com distribuição
mais uniforme das frações AH e AF nos horizontes mais profundos. A relação AH/AF foi sempre
superior a 1,0 na superfície;
• Compostagem – Aumentos significativos no
conteúdo de AH e AF na superfície do solo (0-20
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Formas de adubação orgânica
Aplicação de compostos de origem animal
e vegetal – Compostagem
Trata-se de processo natural de decomposição dos resíduos de diferentes origens, mediado
por uma infinidade de organismos, com objetivo
de acelerar a estabilização da MO.
Ocorrem diversas reações bioquímicas, formando, como resultado final – CO2, calor e MO
de alta qualidade para uso agrícola.
Os nutrientes presentes no produto final são
liberados de forma lenta e gradual.
O processo envolve duas fases: a primeira,
denominada bioestabilização, demora aproximadamente 50 dias, caracterizada pela redução
progressiva de temperatura, após pico de 70º
C. A segunda é a maturação, que e dura mais
ou menos 30 dias;
No início do processo de compostagem, o
mesmo apresenta menores teores de AH e maiores
teores de AF. À medida que o processo avança,
ocorre inversão, aumenta AH e diminui AF.
Uso de resíduos de animais diretamente
no solo
• Esterco suíno ou de frango - é comum
para agricultores localizados próximo de granjas.
Necessita de avaliação constante. A análise do
perfil do solo e de águas subterrâneas deve ser
feita constantemente, se usados em grandes
quantidades. O uso de doses elevadas de resíduos de suínos in natura (entre 20 e 40 m3
por hectare) promove a eutrofização do solo,
principalmente em relação ao Fósforo (P), que
teve seu conteúdo aumentado em 6.710%
conforme estudo elaborado por Ceretta e cola-
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boradores, 2003.
• Esterco bovino – material mais comumente utilizado. Silva et al, 2004, observaram a
influência deste material sobre o teor de água
disponível e retenção de umidade do solo. Houve
também alteração no teor de Fósforo no solo. O
principal obstáculo está na quantidade e no volume que deve ser transportado e, dependendo da
distância entre a fonte e a lavoura, pode não ficar
em conformidade com a racionalidade desejada.
• Compostos de lixo urbano e industrial Resíduos urbanos, quando não utilizados podem
tornar-se poluidores potenciais, principalmente
de corpos hídricos. São, portanto, uma necessidade para a sociedade. Entretanto, Canellas
et al, 2001, observaram que aplicação equivalente a 80 ton por hectare, de lodo da estação
de tratamento de esgoto e composto de lixo
urbano, promoveu aumento no conteúdo de AF,
diminuindo relação CAH/CAF. A baixa qualidade do
material aplicado foi responsável pelo decréscimo na qualidade da MO humificada. O principal
obstáculo está na qualidade do material, que
limita a sua utilização em larga escala.
• Adubação verde - Utilização de plantas estabelecidas em rotação, sucessão ou consórcio
com cultivos, sendo os resíduos mantidos em superfície ou incorporados ao solo. Muitas espécies
vegetais podem ser utilizadas, principalmente
leguminosas, que possuem a capacidade de
formar relações simbióticas com bactérias, as
quais promovem a fixação de N2 atmosférico.
Espécies leguminosas como feijão-de-porco,
amendoim forrageiro e outras apresentam
grande potencial de produção de MO e podem
alterar as características químicas do solo, como
pH e teores de Al. Os teores de C, N microbiano,
N Orgânico, N total e frações de C orgânico do solo
podem ser aumentados quando estas plantas
são introduzidas (Duda et al, 2003).
Efeitos da adubação verde e
preservação dos restos culturais

S O L O

químicas e físicas do solo; auxilia no controle da
erosão; diminui a incidência de ervas daninhas;
auxilia no controle de pragas do solo; promove o
aumento da capacidade de armazenamento de
água no solo; e atua na reciclagem de nutrientes
percolados.
A utilização de máquinas e implementos
agrícolas causam rápido decréscimo dos estoques da MO dos solos. A oxidação da MO e as
perdas ocorridas devido à exposição do solo aos
agentes erosivos conduzem ao empobrecimento
do mesmo, tanto no aspecto da fertilidade (CTC),
quanto nas propriedades físicas e biológicas,
diretamente correlacionadas com a MO.
A utilização de grades e arados também
favorece o aumento de concentração de AF
e Huminas e diminuição de AH, diminuindo a
qualidade da MO do solo (Cunha et al., 2001).
Preservação dos restos – preparo do solo com
pouco ou nenhum revolvimento e uso de sistemas de cultura com alta adição de resíduos
vegetais. Ex. – plantio direto; manejo do mato
em cultivos perenes.
O manejo da palhada em pomares de
citros, com o uso de herbicidas na linha de
plantio, conjugado com o uso de roçadeira
ecológica, na entre linha, proporcionam: maior
quantidade de resíduos vegetais; maior eficiência no uso dos adubos em função do maior
volume de raízes; diminuição das perdas por
erosão e lixiviação; e menor compactação do
solo.
Referencia Bibliográfica
Canellas, L.P.; Santos, G.A – Humosfera – Tratados preliminares sobre a química das substâncias húmicas – UFRRJ / UENF - 2005.
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cm) foram observados por Rosales et al. (1999),
com aplicação de compostos, combinados ou
não com fertilizantes minerais. As adições de
resíduos orgânicos alteraram a dinâmica da
humificação em direções variadas.
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A adubação verde: melhora as propriedades
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A sede própria do GTACC foi
inaugurada para a citricultura
Muito mais do que um ponto de referência, a sede própria representa a consistência do grupo.
Em cerimônia que reuniu parceiros, amigos e autoridades, os membros do grupo relembraram sua história,
repleta de conquistas e sonhos, recebendo ainda mais estímulo para o trabalho em favor da citricultura.

À

s 20h10 da quinta-feira, 17 de junho
de 2010, a mestre de cerimônias,
Carolina Iha, saudou os presentes: boa
noite a todos!
É com enorme prazer que o GTACC - Grupo
Técnico de Assistência e Consultoria em Citrus,
recebe seus parceiros, amigos, familiares e a
imprensa para comemorar a inauguração de
sua sede própria, localizada aqui em Bebedouro
(SP), na Avenida Mário Rímoli, 191.
Idealizado em 1999 pelos saudosos engenheiros agrônomos Kley Benedetti Leme e Luiz
Ventura de Aquino, o GTACC foi fundado em um
momento crítico para a citricultura, com o objetivo de promover reuniões periódicas para troca
de idéias e opiniões sobre o desenvolvimento da
mesma. Bebedouro foi escolhida para receber
sua sede por sua localização estratégica dentro
da citricultura do estado de São Paulo e pela
tradição citrícola da região.
Atualmente, o grupo conta com catorze
engenheiros agrônomos que, vinculados a empresas ou atuando individualmente, fornecem
consultoria para 230 produtores, responsáveis
pelo cultivo de, aproximadamente, 32 milhões
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de plantas cítricas, além de 7 milhões de mudas
cítricas distribuídas nos estados de São Paulo,
Minas Gerais, Paraná e Goiás.
O GTACC não tem fins lucrativos e sua principal finalidade é oferecer aos seus membros a
possibilidade de aprimorar conhecimentos, para
que possam prestar um serviço especializado
em benefício do desenvolvimento da citricultura
brasileira e que gere condições ideais para seu
desenvolvimento sustentável.
Nesse momento, os engenheiros do GTACC
foram convidados a se posicionarem à frente dos
convidados, assumindo uma posição central em
relação ao pequeno palco. Lado a lado, estavam
Antônio Garcia Júnior, Antônio Ricardo Matias de
Toledo, Aparecido Tadeu Pavani, Danilo Franco, Danilo José Fanelli Luchiari, Décio Joaquim, Josimar
Vicente Ducatti, Leandro Aparecido Fukuda, Marco
Valério Ribeiro, Paulo Antônio Balduino, Ramiro de
Souza Lima Neto, Rubens Paulo Stamato Júnior,
Sérgio Luís Fácio e Sílvio Gil Rodrigues.
Também receberam citações pela presença,
o prefeito da cidade de Bebedouro, João Batista Bianchini, e demais autoridades políticas,
representantes de entidades de classe, clubes

de serviços e de associações comunitárias.
Continuando com a locução original, a
mestre de cerimônias destacou que o GTACC
teve a ideia da construção da sede própria em
2007, para obter maior consistência, sobretudo
no tocante à união de seus membros em torno
da missão estabelecida e para melhor atender
aos parceiros que utilizavam sua sede como
base para seus trabalhos na região.
O terreno foi adquirido no começo de 2008
e as obras, a cargo do arquiteto Renzo Mathias
Fernandes e do engenheiro Luiz Américo Politi,
tiveram início em janeiro de 2009. A nova sede
– que o GTACC teve o prazer de inaugurar oficialmente nesta noite de 17 de junho de 2010
– foi projetada para atender às exigências de
funcionalidade que o grupo determinou, com
uma linha moderna de construção, isentando-se
de ambientes ou acabamentos de ostentação.
Fez-se, então, um agradecimento especial, registrando a atuação, a participação e a presença
de representantes das empresas parceiras do
GTACC: Basf, Bayer, Du Pont, Ihara, Sipcam
Isagro e Syngenta.
Após a exibição de um vídeo institucional sobre
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Dependência
e confiança

A obra
do bem

Cultura e
informação

Esta grandeza não foi imaginada havia
10 anos. Inicialmente, o grupo foi apenas
uma idéia, um sonho. Trabalhamos, suamos
e graças a isso o GTACC sobreviveu. Hoje,
ele adquiriu vida própria, mas continua a ser
dependente da responsabilidade que criou
junto ao setor. Passou a ser depositário da
confiança demonstrada pelos parceiros. É
muito gratificante saber que fazer parte do
GTACC passou a ser um objetivo de outros
técnicos e estudantes ainda na Universidade. Nada disto foi imaginado havia 10
anos.
A função de sentar em uma cadeira do
GTACC é gerar benefícios para a citricultura.
É bacana admitir que a concepção da sede
foi baseada no seu usuário mais importante,
que é o citricultor. A sede do GTACC está
à disposição do produtor, que tem neste
edifício um apoio amigo: técnico e estrutural. A nossa biblioteca terá a função de,
também, atender aos estudantes através
de um material técnico de referência; as
dependências deverão ser utilizadas pelos
parceiros no desenvolvimento de seus dias
de trabalho. Os parceiros, que têm o maior
mérito pela construção da nova sede, da
sede própria, os quais tenho o prazer de
saudar, através dos representantes aqui
presentes.
Enfim, agradeço a confiança de todos
os amigos e os convido a fazer parte deste
empreendimento notável. Obrigado!

Coube a mim a responsabilidade de expressar, em nome das empresas parceiras (Basf,
Bayer, Chemtura, DuPont, Ihara, Sipcam Isagro
e Syngenta), a nossa gratidão pela existência do
GTACC.
Iniciado há 10 anos, na presença de dois
grandes colegas, Luis Aquino e Kley, o grupo sempre esteve com o foco voltado ao crescimento
sustentável do setor.
Inovadores, os membros do GTACC apregoavam o adensamento muito antes das pessoas se
darem conta de sua real necessidade. Recentemente, quando o GTACC falou em muitas aplicações anuais de inseticidas, não foi diferente: “vão
quebrar a citricultura”, asseveraram muitos. Hoje,
está evidenciado o sucesso dos que acreditaram
nesta ação.
Além da grande competência técnica, o grupo
tem, a meu ver, um grande diferencial: sabe
entender a situação do citricultor a cada fase
pela qual a citricultura passa. Em momentos de
dificuldades econômicas procuram compreender
as limitações, propiciando aos seus assistidos se
adequar a realidade passageira. Durante as melhores fases, porém, sabem equilibrar a euforia
com a real necessidade de cada produtor. Nós,
membros das empresas parceiras do GTACC,
temos o privilégio de ter consultores com essas
qualidades e de sermos testemunhas de que
não medem esforços para nos atender, mesmo
atribulando suas agendas.
Nesta data, temos o prazer em compartilhar o
momento em que o GTACC inaugura sua sede
própria, que sai da esfera apenas do grupo para
assumir uma órbita maior, transformando-se em
local de compartilhamento de informações em
prol de uma citricultura sustentável.
Parabenizamos a todos os membros do
GTACC, não apenas por esta estrutura física, mas
pela obra que vocês vêm construindo – segura
e gradativamente – desde a fundação do grupo.
Que não parem aqui, almejando a cada dia novas
conquistas dentro da citricultura. Obrigado.

Minha breve oração sintetiza a visão que os
citricultores beneficiários da atuação do GTACC
detém sobre a citricultura:
“... se quisermos, para o porvir, evitar os percalços
que hoje nos atormentam e evitar os males oriundos da improvisação, da falta de planejamento
anterior ao nosso crescimento cultural e econômico, da incompetência reinante nos setores
representativos de nossa estrutura social e, por
extensão, no mesmo diapasão, orquestrado pelos
oportunistas de sempre, que se apropriam de
nossos valores lesando-nos naquilo que melhor
aprendemos de nossos antepassados, nossa boa
fé, só dispomos de alguns poucos elementos a
ajudar-nos em nossa defesa e que podemos
resumi-los em dois itens: cultura e informação”.
Estas duas ferramentas, cultura e informação,
são extremamente abrangentes e encerram
várias vertentes; eis, então, que um grupo de
visionários do bem, jovens idealistas, crédulos
empreendedores, vislumbraram, havia 10 anos,
que a manutenção e a perenidade da atividade
citrícola só atingiria esse objetivo se fosse dotado
do suporte a que se propôs. Ofereceu-nos a todos
os seus usuários, cultura e informação, as mais
atualizadas ferramentas, as mais abrangentes,
quer nas esferas da citricultura, quer no âmbito
dos setores correlatos, porém, não menos
importantes que as informações econômicas e
financeiras que presidem nossa atividade.
A estes moços, que nos ajudaram e ajudam a
manter-nos numa atividade que aspiramos sempre perenizá-la através de nossa descendência,
que buscam para nosso auxílio todo o conhecimento e informação disponíveis em quaisquer
locais deste nosso planeta, a mais verdadeira e
efetiva munição com que, esperamos, resistiremos aos enormes desafios que o setor citrícola
vivenciará nestes próximos anos e a cujo batismo
denominaram GTACC, o nosso muito obrigado e
parabéns a eles pela excepcional trajetória. “O
homem tem a dimensão de seu cérebro...”

Leandro Aparecido Fukuda
presidente do GTACC

Anderson Rodrigues
Sipcam Isagro

Jamil Calil Sader
citricultor
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o respeito da comunidade e administrando o
melhor e mais atualizado grau de informações
e de tecnologias para a citricultura sustentável.
Leandro Aparecido Fukuda, presidente do
GTACC, foi convidado a pronunciar-se em nome
da entidade. Representando as empresas parceiras, Anderson Rodrigues, da Sipcam Isagro
também se pronunciou. Para falar em nome dos
produtores de citros do estado de São Paulo, o
médico e empresário rural, Jamil Calil Sader deu
seu depoimento.
Também fizeram pronunciamentos, o presidente da Associtrus - Associação Brasileira de
Citricultores, Flávio de Carvalho Pinto Viegas, e o
prefeito de Bebedouro, João Batista Bianchini.
Para receber justas homenagens em função do
trabalho de acompanhamento e administração
das obras, em nome dos integrantes do GTACC, o
presidente Leandro Fukuda agraciou o engenheiro
agrônomo Aparecido Tadeu Pavani e sua esposa
Marinês Pavani, com uma placa que simboliza a
dedicação, a união e a doação, para que a construção da nova sede viesse a se tornar realidade.
Da mesma forma, o engenheiro agrônomo
Josimar Vicente Ducatti, representando os demais membros do grupo, homenageou o casal
Leandro e Célia Fukuda, por igual dedicação.
A cerimônia foi encerrada com uma prece conduzida pelo padre José Benedito Di Túlio, que
ofereceu uma benção às novas instalações.
Agradecendo à presença de todos, os participantes do evento foram convidados a conhecerem
as novas instalações do GTACC e a permanecerem
para o coquetel servido posteriormente.
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para até três pessoas,
que naquela oportunidade
estava sendo utilizado por
estagiários de agronomia, numa parceria que
o grupo mantém com as
universidades. Em breve,
será implantada uma área
de lazer para promover
as confraternizações com
parceiros, produtores,
pessoal em treinamento
A inauguração da sede reuniu inúmeros amigos do GTACC
e familiares. Há no projeto inicial, e também no
sonho daqueles catorze
engenheiros agrônomos, a
construção de um anfiteatro para sediar palestras e
treinamentos, oferecendo
também para a cidade
mais uma opção para os
eventos de outras áreas.
A base profissional do GTACC, seus
valores e princípios de
lealdade, ética, comprometimento, integridade,
Citricultores, dirigentes e empresários, reunidos para a inauguração
inovação e responsabilidade social, e a própria
história marcada por eventos técnicos, publicações,
o GTACC, os presentes receberam informações
visitas técnicas internacionais e outros, talvez
sobre as instalações, ressaltando os detalhes de
fossem suficientes para imprimir ao grupo um
praticidade e economia exigidos do projeto.
sentido de consistência, visando à existência
Além das edificações básicas e de uma ampara o futuro. Mas, para alicerçar melhor essa
pla sala para reuniões, a nova sede do GTACC
intenção, nada melhor do que uma casa, um
tem três salas de apoio, com toda a estrutura
teto próprio, para unir e acolher. Um lugar cuja
necessária para o trabalho das equipes das
funcionalidade permitirá, também, aos parceiros
empresas parceiras; uma sala para biblioteca
e produtores, não apenas tecnologia e informaque está sendo equipada e estará à disposição, mas amizade e apreço.
ção de produtores, estudantes e profissionais
O GTACC nasceu para ser um grupo de
interessados. Possui ainda um apartamento
consultores referência em citros, cultivando

Consultor Campo/GTACC

Décio Joaquim
deciojoaquim@uol.com.br
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Uma história
de família
Décio Joaquim

A partir de um pomar plantado para
absorver o esterco gerado por uma
granja de postura, transpareceu toda
a visão futurista de Haruo Shigueno.
Conheça essa história contada a
partir do depoimento de seu filho,
Mituaki, que destaca sua preocupação
com a preservação do ambiente
Mituaki reconhece a visão futurista de seu pai, Haruo Shigueno, como responsável pela prosperidade atual

A

obstinação e a necessidade são, muitas
vezes, parceiras na trajetória de empreendedores bem sucedidos. Aspectos da
personalidade associados a situações inusitadas
forjam o caráter e estimulam o senso de criatividade
do ser humano. O fato é que, a história de uma
pessoa começa muito antes do seu nascimento.
Gerações antes.
Produtor rural na província de Nagano, no Japão,
da noite para o dia, Shin Shigueno, perdeu tudo o
que havia conseguido com o trabalho de sua vida.
Ele, que era um líder regional, seguido em suas
opções agrícolas pelos agricultores vizinhos, fora
surpreendido diante de uma política de reforma
agrária imposta pelo imperador da época. Shin viu-se
em uma situação desesperadora: ele, a esposa e
seis filhos, não encontravam ânimo para recomeçar
naquelas condições. Uma opção, também desafiadora, seria a migração.
No final dos anos vinte do século passado,
incentivada pelas idéias de conhecer terras paradisíacas que, ouviam, deviam existir do outro lado
do planeta, a família de Shin embarcou para o
Brasil. Mas, de acordo com o que relatava Haruo
Shigueno, filho de Shin e que tinha 15 anos naquela
empreitada, “ficamos um pouco decepcionados
com o nosso suposto paraíso, uma vez que do
navio já podíamos ver os pardais voando ao largo.
Os mesmos pardais que comiam as sementes de
arroz que plantávamos no Japão. Talvez o paraíso
não fosse como imaginávamos”, contava Haruo ao
longo de sua existência, a respeito do sentimento
de sua família no momento da chegada ao Brasil.
Recém chegados a São Paulo, trabalharam dois
anos como empregados na abertura de terras para
o plantio de café em Nova Aliança – hoje, município
independente – na oportunidade, uma pequena
localidade na região de Araçatuba, até se fixarem
em Mogi das Cruzes, em 1932. Como traziam do
Japão experiência profissional em avicultura, em
sua nova moradia a família Shigueno iniciou uma
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granja com 50 aves e logo operacionalizava uma
incubadora profissional, detentora de uma máquina
a querosene, com capacidade para 500 ovos.
Já casado, Haruo continuou a criar galinhas,
mudando com sua família, em 1951, para São
José dos Campos. Na opinião de seu filho, Mituaki
Shigueno, “a visão futurista de Haruo sempre foi
admirável”, reconhece consciente da importância
do pai para a prosperidade dos negócios atuais.
Em 1963, Haruo adquiriu uma propriedade em
Tatuí, “porque percebeu o desenvolvimento que a
rodovia Castello Branco traria à região. Por ser um
local tradicional na produção de grãos, ele conseguia produzir e comprar melhor o milho necessário à
granja, além de garantir uma vaga na prosperidade
futura imaginada para o lugar”, comenta Mituaki.
Assim é que, com a melhoria do negócio aviário
e com a ajuda do sobrinho Akira Tanabe – que chegara do Japão em 1962 – Haruo resolveu plantar
um pomar de citros em Tatuí, em 1970, para poder
consumir o esterco gerado pelas aves, uma vez que
não julgava correto vender o material composto por
grande quantidade de água. Interessante observar
que a tecnologia atual dos bebedouros nas granjas
industriais reduziu a umidade do esterco comparado
ao que se obtinha há quarenta anos.
Com a desapropriação das terras de São José
dos Campos, feita pela Petrobrás em 1973, toda a
estrutura foi transferida para Tatuí. A partir daí aumentou a dedicação à citricultura. Estavam à beira
da rodovia, com fácil acesso à cidade de São Paulo
e com uma fruta de casca colorida e muito atrativa
aos olhos dos consumidores. “Chegamos a destinar
ao mercado da capital 80% da fruta produzida”,
conta Mituaki Shigueno, responsável pelos negócios
da família nos dias atuais. “Daquela época, vem
uma grande amizade com Rafael Juliano, vizinho
e citricultor mais experiente. Devemos bastante
aos seus conselhos. Nós o consideramos como
um verdadeiro parceiro”, lembra Mituaki, fazendo
questão de frisar, agradecido.

Apesar do crescimento do pomar, a família
continuou se dedicando à avicultura. “Começamos
com 50 galinhas e, atualmente, são geradas 100
toneladas de esterco por dia, dentro de uma filosofia
de respeito à natureza - que sempre norteou nosso
trabalho - desde a conservação do solo, por exemplo,
até o consumo de dejetos produzidos, como o esterco
das aves”, salienta Shigueno. “No início do plantio em
Tatuí, nos achavam loucos por querer transformar um
solo de cerrado utilizando esterco. Hoje, constatamos
nessa propriedade laranjeiras com mais de 30 anos
produzindo comercialmente”, revela tranquilo.
Orientado por Tanabe, Mituaki percebeu que
o mundo brevemente estaria preocupado com
as questões ambientais e, a partir de um equipamento trazido do Japão nos anos oitenta, iniciou o
processo de compostagem do esterco produzido.
“Ganham as plantas e o ambiente”, comemora o
produtor. Desta forma, tanto o pomar quanto o
cafezal formado desde 1982, em Itaí, recebem o
composto. Segundo Mituaki, “cada laranjeira recebe anualmente cerca de 15 kg de composto, sendo
destinados outros 7 kg para cada pé de café”.
O pomar é constituído por doze variedades de
laranjeiras e três de tangerineiras, plantadas sobre
seis porta-enxertos, em três propriedades: Nova
Aliança, em Tatuí; Califórnia e Santa Fé, em Buri.
Mituaki Shigueno é casado com Yara, com quem
tem três filhos: Gustavo, Guilherme e Caroline. Na
administração dos negócios, além dos filhos, conta
com Eiju, filho de Akira Tanabe, falecido em 2009.
“O importante é considerar que quando optou
por plantar laranja para aproveitar o esterco, meu
pai, mesmo não tendo conhecimento prévio da
cultura, fez, uma vez mais, uma escolha pensando
no futuro. Ele acreditava que a citricultura fosse ter
um crescimento significativo por representar um
alimento de sabor agradável a todas as idades,
além de ser saudável e de fácil acesso às diversas
camadas da população. Novamente, ele acertou”,
conclui Mituaki Shigueno.
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