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principalmente em épocas de lucros menores e
novos problemas ﬁtossanitários a cada ano.
A revista apresenta, também, um breve relato a respeito do setor de mudas, comentando
um evento ocorrido em outubro, na Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro, que
trouxe especialistas da área de produção, esclarecendo questões de legislação, tratos culturais e de manejo, para que o viveirista e seus
colaboradores possam se atualizar a ﬁm de,
cada vez mais, fornecerem material vegetativo
com extrema qualidade para o citricultor.
Infelizmente, a citricultura registra o falecimento de uma de suas maiores trabalhadoras.
Pesquisadora emérita, Victória Rossetti deixou
um legado substancial de informações e resultados, suﬁcientes para justiﬁcar todas as homenagens que lhes são prestadas.
Aos leitores, o GTACC deseja um Ano Novo
com paz, saúde e sucesso!

Financeiro GTACC

Aparecido Tadeu Pavani
tadeu@gtacc.com.br

A
Ihara

A

Enﬁm, que cada um, no seu espaço e na
sua função, se sinta estimulado, com o novo
ano, a trabalhar para o sucesso da citricultura.
A revista Ciência & Prática, de acordo com
seu nome, procura transmitir novos conhecimentos através de técnicas já experimentadas,
que possam ser utilizados na prática do campo.
Entre os artigos desta edição, destacamos
uma abordagem sobre a colheita, do ponto de
vista ergonômico, além de citar alguns trabalhos especíﬁcos de citros apresentados em
Natal, no RN, durante o XXI Congresso Brasileiro de Fruticultura, promovido pela Sociedade
Brasileira de Fruticultura, possibilitando a discussão dos resultados obtidos nas pesquisas.
Em outra matéria, chamamos a atenção sobre
o uso do gesso agrícola, valorizando o seu perﬁl
agronômico através da elucidação de fatores
que justiﬁcam sua aplicação adequada.
Sugerimos a leitura do artigo sobre pulverização foliar, onde são questionados alguns
conceitos na tentativa de auxiliar a evolução
desta prática necessária e onerosa, que pouco
desenvolvimento tem tido ao longo dos anos.
Unir qualidade de trabalho, rendimento de operação e economia no uso da água e dos insumos, tem sido um desaﬁo e uma exigência,

GTACC

M

ais um ciclo se fecha. O ano de 2010
termina e renovamos as expectativas
para que 2011 venha a ser melhor e
mais próspero. O importante é avaliar os eventos ocorridos e analisar a inﬂuência que terão
nos períodos seguintes, obtendo respostas e
criando soluções para que a grande corrente
não se quebre.
Vivemos da citricultura e com expectativa
aguardamos uma maior produção na próxima
safra, em função dos melhores resultados obtidos durante a última primavera no controle
da Estrelinha. Apesar do aumento provável da
oferta, esperamos, também, que os preços se
mantenham com tendências de elevação, dando sustentação ao produtor para se reorganizar
das tribulações ﬁnanceiras ou adequar-se ao
pacote tecnológico de manejo para o controle
do HLB (Greening), que exige aporte ﬁnanceiro para sua realização. No campo estratégico,
ﬁcamos no aguardo que as discussões em torno do novo modelo de comercialização entre
produtores e indústria se desenvolva com inteligência e dentro de um clima de mútuo entendimento, uma vez que ambos, social e economicamente, sabem-se co-responsáveis por um
setor importante no desenvolvimento do país.

Outubro
15 – Palestra apresentada pelo consultor e
presidente do GTACC, Leandro Aparecido
Fukuda, sobre “Implantação e manutenção
de áreas de citros”, realizada durante o IV
Simpósio Brasileiro de Citricultura, evento
organizado nas dependências da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, SP.

16 - Encontro entre representantes da Ihara e membros do GTACC e da ATDA – Aporte Técnico para Desenvolvimento Agrícola,
com o tema “Manejo de plantas daninhas
resistentes na cultura dos citros”, na sede
do grupo, na cidade de Bebedouro, SP.
Neste evento, foi inicialmente discutido
em sala, o manejo de plantas resistentes
tratadas com o herbicida Flumyzin e, posteriormente, realizada visita a uma área
tratada com o produto para observar os
resultados no manejo de Buva na região
de Monte Azul Paulista, SP.
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Décio Joaquim

17 a 22 – Participação do consultor Danilo Franco no “XXI Congresso Brasileiro de Fruticultura:
saúde, inovação e sustentabilidade”, onde apresentou o trabalho “Efeito do Diﬂubenzuron sobre
ovos, ninfas e adultos de Diaphorina citri KUWAYAMA (HEMIPTERA: PSYLLIDAE)”. Danilo Franco é o
principal autor, além de Marcos Navai, Leandro
Aparecido Fukuda, Helder Durigan, Camila Kauffmann Becaro Franco, Sérgio Luiz Facio, Ramiro
de Souza Lima Neto e Otávio Ricardo Sempionato.
Em Natal, RN.

21 – Palestra proferida pelo consultor Leandro Aparecido Fukuda, na Uniceres, em Catanduva, SP, sobre o “Manejo de Greening”.
22 – Reunião técnica para apresentação da
linha de produtos da Timac Agro, realizada na
sede do grupo, em Bebedouro, SP.

22 – Reunião técnica para apresentação de resultados especíﬁcos obtidos com produtos da linha Stoller, realizada na sede do grupo, em Bebedouro, SP.

23 – Reunião administrativa do GTACC na
sede do grupo, em Bebedouro, SP.

GTACC

28 – Em promoção conjunta com a Vivecitrus
e a Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, o GTACC organizou o I Encontro de
Manejo para Produção de Mudas Cítricas. O
evento ocorreu na EECB, em Bebedouro, SP
(ver matéria nesta edição).
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Novembro

20 e 21 – Encontro anual de confraternização dos familiares do GTACC. A atividade – um churrasco a beira da piscina - reuniu os membros da entidade, bem como
seus familiares, em um congraçamento aguardado por todos e que já se tornou
tradicional dentro do grupo. O evento ocorreu no Recanto Caipira, na Chácara Santa
Izabel, em Bebedouro, SP.

Assessoria de Imprensa do HCB

26 – Reunião técnica para apresentação da
linha de produtos da Nortox e de resultados
especíﬁcos com produtos para citros, realizada na sede do grupo, em Bebedouro, SP.

26 – Reunião técnica para discussão de resultados obtidos em ensaios de parceria com a
Syngenta, em apresentação realizada na sede
do grupo, em Bebedouro, SP.

26 – Encontro mensal dos integrantes do
GTACC para reunião administrativa ordinária do grupo na sede da entidade, em Bebedouro, SP.

Dezembro
10 – Presença dos consultores
do GTACC, Leandro Aparecido
Fukuda, Aparecido Tadeu Pavani
e Sérgio Luiz Facio, no Setor de
Captação de Recursos do Hospital
de Câncer de Barretos, para entregar a doação provinda de parte
da renda do VII Simpósio de Citricultura Irrigada, promovido pelo
grupo em setembro de 2010.
Barretos, SP. Na foto, Daiane Alioto recebe a doação em nome do
hospital.
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Emérita pesquisadora da citricultura,
Victória Rossetti morre aos 93 anos
A engenheira agrônoma Victória Rossetti, reconhecida como uma das maiores pesquisadoras no mundo em doenças que
atingem a citricultura, morreu na madrugada do último dia 26 de dezembro, de pneumonia, aos 93 anos. Velório e
sepultamento foram realizados no Cemitério do Morumbi, na cidade de São Paulo, no mesmo dia.

Instituto Biológico

Opinião do setor

época quando, com os irmãos e orientados
pelo pai, colhia material para estudar o efeito

“Para todos que a conheceram e que

das pragas e doenças que afetavam as plantas.

puderam desfrutar de seu conhecimento sobre

Iniciou seus estudos no Collegio S. Vicenzo de

ﬁtopatologia da cultura de citros, a notícia de sua

Paula, na Itália, seguido pelo Colégio São José,

morte entristece bastante. A ciência perde uma

em Limeira, e pelo Colégio Piracicabano.

exímia pesquisadora. A maior das homenagens

Foi a primeira engenheira agrônoma formada

será pouco por tudo que ela fez pela citricultura”,

pela Escola Superior de Agronomia Luiz de

aﬁrmou Leandro Aparecido Fukuda, falando em

Queiroz, da Universidade de São Paulo, em

nome dos integrantes do GTACC.

1937. Em 1940, ingressou como estagiária

“Em nome da Fapesp – Fundação de Amparo
a Pesquisa do Estado de São Paulo, é com

Pioneira no estudo das doenças de plantas
cítricas, pesquisadora do Instituto Biológico
deu o nome CVC - Clorose Variegada dos
Citros à doença que identiﬁcou como
causada pela bactéria Xylella fastidiosa.

no Instituto Biológico de São Paulo, onde
desenvolveria toda a sua carreira.

grande pesar que lamentamos o falecimento da

Dedicou-se sempre à pesquisa das doenças

doutora Victória, pioneira no estudo das doenças

dos citros. Iniciou seus trabalhos sob orientação

que acometem as plantas cítricas, cientista de

de Agesilau Bitancourt, que a encaminhou para

carreira belíssima e de grande importância,

estudos do isolamento de fungos do gênero

responsável por formar e apoiar gerações de

Phytophthora, causador da Gomose dos citros.

pesquisadores brasileiros e que esteve ligada

Com o advento da Tristeza dos Citros, em 1947,

à Fapesp desde a sua fundação”, disse Celso

tornou-se prioridade a necessidade de se adotar

Lafer, presidente da entidade.

um porta enxerto tolerante ou resistente às duas

“Ela foi um das maiores autoridades em

doenças.

ﬁtopatologia no país. Trabalhou com quase todas

Seguiu para os Estados Unidos, onde realizou,

as doenças de laranjeiras, desde a Tristeza dos

em 1947, curso de estatística experimental na

citricultura teve em Victória Rossetti

Citros, na década de 1940, doença provocada

Universidade da Carolina do Norte. Em 1951 e

uma de suas maiores defensoras.

por vírus, passando pela Leprose, Cancro Cítrico

1952, com bolsa da Fundação Guggenheim,

Trabalhando a frente de sua época, a

e Declínio dos Citros”, disse Elliot Watanabe

estudou ﬁsiologia de ﬁcomicetos na Universidade

“doutora Victória”, como ﬁcou conhecida pelos

Kitajima, professor aposentado da Esalq - Escola

da Califórnia, em Berkeley, e fez especialização

quatro cantos do mundo citrícola, oferecia

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Usp.

em fungos do gênero Phytophthora, com o

A

seus laboriosos préstimos na intenção de
resolver os intrincados problemas impostos

professor J. Zentmyer, em Riverside.
Uma vida produtiva

pelas enfermidades que atingem a cultura de

Passou a integrar a Comissão Internacional
de Phytophthora. Em 1960, com apoio da

citros. A pesquisa citrícola, os produtores, o

Veridiana Victória Rossetti, que nasceu em

Fundação Rockefeller, visitou as estações de

setor como um todo, perdem muito com sua

Santa Cruz das Palmeiras, SP, em 15 de outubro

pesquisas em citros na Flórida e na Califórnia.

morte.

de 1917, era ﬁlha de imigrantes italianos – o

A convite do governo da França e do Inra -

Destacando-se sempre por sua liderança

pai, Tomaso, estudou agronomia. Ela viveu os

Institut National de la Recherche Agronomique,

e por sua iniciativa, muitas vezes, mesmo com

primeiros meses na fazenda Santa Veridiana,

desenvolveu programa de colaboração cientíﬁca,

a idade já avançada, surpreendia aos que lhe

de onde recebeu o primeiro nome, e cresceu

trabalhando, em 1961, com Joseph Bové em

acompanhavam, ao procurar, ajoelhada sob a

na fazenda Paramirim, adquirida por seu pai,

estudos sobre viróides dos citros.

copa de alguma laranjeira, sintomas de alguma

no município de Limeira.

doença.
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Programa de Registro de Matrizes de Citros Livres

laranja, não foi sem vencer ou controlar uma

vasos da planta, criou um equipamento tão

de Vírus, implantado no estado de São Paulo.

série de doenças dos citros e a cientista se

simples quanto engenhoso: tubos transparentes

envolveu com boa parte delas.

por onde eram introduzidos galhos da planta.

Em 1958, iniciou trabalhos sobre a Leprose
dos citros e experimentos para seu controle.

Com a Leprose, especiﬁcamente, começou

Depois, eles eram cheios com água. Nos tubos

Resultado relevante foi a comprovação do ácaro

a trabalhar em 1959. A doença foi descrita em

que continham galhos saudáveis, surgiam

Brevipalpus phoenicis como vetor da Leprose

1935 e teve sua transmissão associada a um

muitas bolhas, como resultado do ar que saía

e, em 1965, também como vetor da Clorose

ácaro por Agesilau Bitancourt, seu mentor no

dos vasos da planta.

Zonada.

Instituto Biológico.

Nos tubos contendo plantas doentes, a água

Estudos sobre o Cancro Cítrico e sobre a

“A Leprose provoca manchas amarelas

borbulhava bem menos, prova de que os vasos

CVC - Clorose Variegada dos Citros – nome

nas folhas e lesões escuras e deprimidas

estavam entupidos. Para identiﬁcar a bactéria

sugerido pela pesquisadora em substituição ao

nos frutos. Os frutos terminam caindo em

causadora da doença, Victória foi à França, onde

popular “Amarelinho” –, causada pela bactéria

grande quantidade, o que resulta em perda de

teve a ajuda de Joseph Bové, especialista em

Xylella fastidiosa, motivaram vários trabalhos,

produtividade e de qualidade, principalmente

ﬁtopatologia.

com colegas de diversos institutos no Brasil e

da laranja doce”, explicou a pesquisadora anos

No mesmo ano, a pesquisadora identiﬁcou

no exterior.

depois. Em 1972, Kitajima constatou pela

a bactéria Xylella fastidiosa, causadora da

Foi presidente da Comissão Permanente de

primeira vez, por microscopia eletrônica, um

doença a que deu o nome de CVC ou Clorose

Cancro Cítrico de 1975 a 1977. Teve mais de

bastonete semelhante a vírus em lesões de

Variegada dos Citros. “Chamei-a assim porque

300 trabalhos publicados ou apresentados em

Leprose.

as manchas amareladas na folha apresentam-

congressos nacionais e internacionais e recebeu

“Foi da doutora Vitória o primeiro avanço no

se de forma variegada, não contínua”, disse.

dezenas de prêmios e homenagens, entre os

conhecimento da Leprose de citros, ao destacar

O sequenciamento do genoma da bactéria

quais a Medalha Sigma Xi da Universidade da

a importância do controle do vetor da doença,

foi concluído treze anos depois, em um dos

Califórnia, em 1952, o título de Engenheira-

transmitida pelo ácaro Brevipalpus phoenicis,

grandes momentos da história da ciência

Agrônoma do Ano, da Associação de Engenheiros

que afeta principalmente as laranjeiras doces”,

brasileira.

Agrônomos do Estado de São Paulo, em 1982

disse César Martins Chagas, pesquisador

“A identiﬁcação do patógeno pela doutora

e o de Professor Honorário da Universidade

aposentado do Instituto Biológico, que trabalhou

Victória foi o ponto de partida do projeto de

da Flórida, em 1987, o Prêmio Frederico de

durante anos com a pesquisadora no estudo da

sequenciamento apoiado pela Fapesp. Outro

Menezes Veiga, da Embrapa, em 1993 e a

Leprose de citros.

ponto a se destacar é que ela soube fazer

Outra doença, o Cancro Cítrico, foi importante

brilhantemente a mediação do conhecimento

Membro da Academia Brasileira de Ciências,

para a cientista e para a própria Fapesp. Em

entre a academia, técnicos e produtores. A prova

em 2004, foi condecorada com a Grã-Cruz

1963, quando a Fundação mal completara um

disso são os manuais que escreveu direcionado

da Ordem Nacional do Mérito Cientíﬁco pelo

ano de funcionamento, a doença se alastrava

aos técnicos”, disse Kitajima.

presidente da República.

e ameaçava a jovem agroindústria da laranja no

Medalha Luiz de Queiroz, em 1999.

No Instituto Biológico, assumiu a cheﬁa

“Ser visionário e ter extrema capacidade de
desenvolver trabalhos são duas características

estado de São Paulo.

da Seção de Fitopatologia Geral em 1957,

Foi nesse momento que a Fapesp concedeu

muito difíceis de se encontrar em um pesquisador,

tornando-se diretora da Divisão de Patologia

o primeiro auxílio para os estudos de controle do

mas que a doutora Vitória tinha de sobra”, disse

Vegetal em 1968, cargo no qual se aposentou

Cancro Cítrico, realizados no Instituto Biológico

Chagas.

em 1987. Mesmo depois de aposentada

de São Paulo, sob a direção de Victória Rossetti.

continuou suas pesquisas junto ao instituto. O

Desde então, a Fundação concedeu mais de dez

Herbário Uredinológico “Victória Rossetti” faz

outros auxílios às pesquisas feitas pela cientista.

* Texto baseado em original

parte do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

Em 1987, foi convidada a identiﬁcar uma

da Agência Fapesp, a partir

de Sanidade Vegetal, do Instituto. Em 1988,

doença nova na Fazenda Ana Prata, na região

de

recebeu o título de Servidora Emérita do estado

noroeste de São Paulo. “Eu não sabia o que

Brasileira de Ciências, do Museu

de São Paulo.

era”, diria anos mais tarde. Ninguém sabia.

da Pessoa e da revista Pesquisa

Aos poucos, a pesquisadora foi desvendando o

Fapesp.

mistério. Cobrindo algumas plantas com telas
e comparando-as, depois, com as que estavam

GTACC

Descobertas e nomes

informações da Academia

O nome Victória Rossetti estará sempre

expostas, ela descobriu que o vetor da doença

profundamente ligado às pesquisas das doenças

era um inseto: uma cigarrinha; as plantas

Consultor Campo/GTACC

que atingem as plantas cítricas. Se o Brasil se

cobertas continuaram sãs.

Décio Joaquim
deciojoaquim@uol.com.br

tornou o maior exportador mundial de suco de
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XXI CONGRESSO DE FRUTICULTURA

Saúde, inovação e sustentabilidade,
apresentados no plenário brasileiro
Promovido pela Sociedade Brasileira de Fruticultura, o XXI Congresso do setor reúne a nata dos interessados
na fruticultura nacional. Um fórum abrangente, onde foram discutidos os mais atualizados temas da área frutícola

Mosca Negra dos Citros
Apresentou-se um ensaio com o objetivo de
avaliar o efeito de óleos vegetais na mortalidade
e no índice de eclosão de ninfas da Mosca Negra
dos Citros (Aleurocanthus woglumi). Foram
testados óleos vegetais de nim (Azadirachta
indica A. Juss.), girassol (Helianthus annuus
L), soja (Glycine max L.), milho (Zea mays
L.) e algodão (Gossypium hirsutum L.) nas
concentrações 0,5%, 1,0% e 1,5% em plantas
de laranjeira ‘Pêra’ infestadas com posturas
de A. woglumi. O óleo de algodão (G. hirsutum
L.) proporcionou maior ação ovicida e menor
percentual de eclosão, indicando que é um
produto promissor para uso no manejo integrado
de A. woglumi. Enquanto que o óleo de milho
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e 17 a 22 de outubro de 2010,
em Natal, Rio Grande do Norte, foi
realizado o XXI Congresso Brasileiro de
Fruticultura. Houve mais de 2.500 participantes,
entre os quais, pesquisadores, estudantes,
extensionistas e produtores, que apresentaram
mais de 5 mil trabalhos cientíﬁcos sobre diversas
fruteiras, inclusive citros.
O Congresso é promovido pela SBF Sociedade Brasileira de Fruticultura e foi
realizado pela EMPARN - Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte, UFERSA
- Universidade Federal Rural do Semi-Árido e
Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Em torno da citricultura discutiram-se diversos
assuntos, como: agroecologia, agroinformática,
biotecnologia, comercialização e mercado,
entomologia, fertilidade de solo e nutrição de
plantas, fertirrigação, ﬁsiologia da produção,
ﬁsiologia de pós-colheita, ﬁtopatologia, irrigação,
manejo cultural, melhoramento genético,
processamento e agroindústria, produção
Integrada de frutas, propagação: sementes e
mudas.
Nesta matéria há um resumo sobre os
trabalhos com grande aplicabilidade para a
citricultura.

A cidade de Natal, RN, foi sede do XXI Congresso Brasileiro de Fruticultura, promovido pela SBF

(Z. mays) proporcionou menor ação ovicida e o
óleo de soja (G. max) propiciou a maior taxa de
eclosão da mosca negra dos citros (A. woglumi).
E, em cada um dos óleos, as concentrações
de 1,0% e 1,5% proporcionaram os melhores
resultados para mortalidade e eclosão de ovos,
respectivamente.
Cancro Cítrico
Trabalhos anteriores mostraram que a
aplicação de inseticidas neonicotinoides
resultaram efeitos positivos no controle do Cancro
Cítrico, assim como melhor desenvolvimento
de laranjeiras. Com isso, foi instalado um
ensaio com o objetivo de avaliar o efeito de
inseticidas neonicotinóides no controle do
Cancro Cítrico em campo. Foram avaliados três
ativos (clotianidina, imidacloprid e tiametoxam),
aplicados com 200 ml de calda por planta,
em diferentes concentrações e realizaram-se
avaliações bimestrais. Todos os tratamentos
foram eﬁcientes no controle da Larva Minadora,

que é um potencial problema para áreas com
incidência de Cancro Cítrico, pois, suas lesões
servem de porta de entrada para a colonização
dos tecidos da planta pela bactéria causadora do
Cancro, Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc). Em
relação à incidência de Cancro Cítrico, não houve
um efeito padrão entre os ensaios montados
para que se possa fazer uma recomendação,
porém, alguns tratamentos de imidacloprid e
tiametoxam induziram menor incidência da
doença.
Pinta Preta dos Citros
Para a Pinta Preta dos Citros um importante
trabalho apresentado teve o objetivo de avaliar
a quantidade de resíduo existentes em frutos
da laranjeira ‘Valência’, bem como determinar
a capacidade protetora e fungistática, do
fungicida oxicloreto de cobre, e a capacidade
preventiva e curativa do fungicida pyraclostrobin,
em diferentes intervalos de tempo, no controle
de Guignardia citricarpa. O oxicloreto de cobre
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Psilídeo dos Citros (Diaphorina citri)
Sobre o Psilídeo dos citros, tivemos a
oportunidade de apresentar o ensaio realizado
com objetivo de avaliar o efeito do inseticida

diﬂubenzuron, em diferentes concentrações,
sobre ovos, ninfas e adultos de D. citri Kuwayama.
Os tratamentos foram de: 0; 6; 9; 12; 15 e 18
gramas de diﬂubenzuron/100 litros de calda. As
6 concentrações foram preparadas em água pura
e com adição de adjuvante codiﬁcado como UBI
3005-00 (4 ml/100 litros de água). Realizou-se
aplicações diretamente sobre ovos; qualquer
concentração superior ou igual à 9 gramas/100
litros apresentou eﬁciência superior à 80% de
controle. Sobre ninfas, sem o uso do adjuvante
UBI 3005-00, concentração igual ou superior
a 15 gramas/100 litros, resultou em eﬁciência
superior a 80%. Com o uso do adjuvante, 9
gramas/100 litros resultaram em eficiência
similar. A aplicação direta sobre adultos não
provoca mortalidade eﬁciente, porém todas as
concentrações testadas mostraram-se eﬁcientes

em esterilizar as posturas das fêmeas tratadas.
Considerações
Visto a qualidade dos trabalhos apresentados,
notamos a importância do evento para a
fruticultura e citricultura. Percebemos, também,
uma preocupante distância entre a pesquisa e as
necessidades do campo. As pesquisas básicas
são muito importantes, porém, em muitos casos,
elas param nessa fase e não geram nenhuma
informação para aplicação diretamente no
campo. Por isso, é importante que os Centros
de Pesquisa e as Universidades tenham contato
com produtores e extensionistas, a ﬁm de que
possam perceber as necessidades reais dos
agricultores e a demanda por soluções que o
campo anseia.

Camila Franco

apresentou limitada capacidade protetora
e ausência de capacidade fungistática. O
pyraclostrobin apresentou capacidade preventiva
por 35 dias e curativa por sete dias.
Este resultado nos traz um alerta, pois,
comumente os fungicidas sistêmicos são
aplicados em intervalos de 42 dias (6 semanas),
porém o trabalho indica um efeito por, apenas,
5 semanas. E, quanto ao cobre, para o qual
indicam-se aplicações espaçadas de 28 dias (4
semanas), o trabalho mostrou ser questionável
o período de controle.

TRABALHOS CITADOS
ÓLEOS VEGETAIS NO CONTROLE DA MOSCA-NEGRA-DOS-CITROS (Aleurocanthus
woglumi). Jocélia Gonçalves da Silva, Joálisson Gonçalves da Silva, Jacinto de Luna Batista,
Kedma Maria Silva Pinto, Janaína dos Reis Miranda, Flávia Queiroz de Oliveira
EFEITO DE NEONICOTINÓIDES COMO INDUTORES DE RESISTÊNCIA PARA
CONTROLE DO CANCRO CÍTRICO EM LARANJA (Citrus sinensis). Michele Regina Lopes da
Silva, Marcelo Giovanetti Canteri, James Graham, Thiago Zanoni Bagio, Rui Pereira Leite Júnior
DETERMINAÇÃO DO PERÍODO RESIDUAL DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DE
Guignardia citricarpa EM FRUTOS CÍTRICOS. Fabiana Porto de Carvalho, Rachel Motta,
Natanael Jesus, Marcel Sposito, Antonio de Goes
EFEITO DO DIFLUBENZURON SOBRE OVOS, NINFAS E ADULTOS DE Diaphorina citri
KUWAYAMA (HEMIPTERA: PSYLLIDAE). Danilo Franco, Marcos Navai, Leandro Aparecido
Fukuda, Helder Durigan, Camila Kauffmann Becaro Franco, Sérgio Luiz Facio, Ramiro de Souza
Lima Neto, Otávio Ricardo Sempionato.
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Pesquisa ergonômica sobre colheita
une saúde do colhedor e rendimento
A observação da rotina de trabalho serve de base para a modiﬁcação de comportamentos prejudiciais ao
rendimento ou à produtividade do serviço, inﬂuenciando diretamente a saúde do colhedor.
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ergonomia é um conjunto de conhecimentos cientíﬁcos com a preocupação central de entender a relação do
homem no trabalho, propondo medidas para
a adaptação dos instrumentos, das máquinas,
dos espaços e meio ambiente ao trabalhador,
visando seu conforto e a eﬁcácia da produção.
O foco de análise da ergonomia é a atividade do operador em situação real, buscando a
transformação deste trabalho.
A análise ergonômica favorece o entendimento da realidade da interação do homem
com o trabalho, uma vez que permite o cruzamento de informações e a obtenção de dados
implícitos presentes nas situações produtivas.
Para entender a atividade do operador, precisa-se atentar para três questões principais a respeito da análise da atividade, que são:
O que o operador deve fazer: a tarefa prescrita pela empresa, os procedimentos de trabalho, as regras a serem seguidas, qualidade etc;
Como o operador faz suas tarefas: posturas, movimentos, sequências, ou seja, sua maneira particular de trabalhar para dar conta das
tarefas;
Os motivos e razões para trabalhar daquela
forma: seu conhecimento, sua experiência, enﬁm, seu comportamento técnico no trabalho.
Apesar de esta abordagem da ergonomia
ser bem conhecida em situações industriais, ela
é pouco desenvolvida nos setores ligados à agricultura, onde prevalece um quadro com poucos
estudos, tanto no Brasil quanto no exterior, sobre as condições de trabalho nesse setor.
A contribuição da ergonomia é importante
para o desenvolvimento do setor agrícola, uma
vez que leva em consideração a natureza das
práticas de trabalho, assim como o efeito destas
sobre os trabalhadores e sobre a produtividade
desse sistema. Tal contribuição é especialmente
relevante ao se considerar que várias atividades
na agricultura, entre elas a colheita de citros,
dependem da habilidade dos trabalhadores.

A pesquisa ergonômica ajudará a encontrar uma posição de equilíbrio entre a saúde e o rendimento

A colheita de citros faz parte de um dos
principais segmentos econômicos do Brasil,
responsável pela geração de 400 mil empregos
diretos e indiretos e pelo rendimento de US$ 2
bilhões para a balança comercial do agronegócio brasileiro, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.
A colheita manual é ainda a técnica mais
utilizada nas propriedades citrícolas nacionais,
embora já existam iniciativas para a colheita
mecanizada e semi-mecanizada. Ela representa 44% do custo total de produção de citros.
Logo, existe um grande potencial de redução
de custos para essa tarefa com o desenvolvimento de métodos que aumentem a eﬁciência
do trabalho de colheita e proporcionem maior
segurança para sua execução.
Nesta atividade agrícola encontramos os
trabalhos de maior exigência física, com posturas extenuantes e carregamento de peso.

A análise do trabalho da colheita manual de
citros, em pesquisa realizada pelo Grupo
Ergo&Ação, da Universidade Federal de São
Carlos, identiﬁcou como os principais fatores
de sobrecarga e lesão de estruturas corporais,
a adoção de posturas extremas de tronco e
membros superiores para o alcance da fruta, o
carregamento de peso da sacola e a alta repetitividade dessas atividades.
Apesar de os indivíduos terem capacidade
de se adaptarem rapidamente às situações
que lhe são impostas, suportando posições
incômodas e extremas durante o trabalho, a
atividade nessas condições causa perdas na
produtividade e prejuízo à saúde. A exposição
do organismo a esforço físico extremo e os
movimentos acima do limite das articulações
prejudicam a eﬁciência do trabalho, uma vez
que levam ao aparecimento de fadiga, dores
musculares e lesões nos músculos e tendões.
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Deve-se atentar para o fato de que nenhuma postura é neutra, bem como nenhuma
“má postura” é adotada livremente pelo trabalhador. Ela é o resultado de diversos aspectos, como as características do ambiente de
trabalho, as exigências da tarefa e os meios
de trabalho disponibilizados para se atingir o
objetivo.
Na colheita manual, para atingir os resultados do trabalho são estabelecidos objetivos
de produção, como qualidade do fruto, jornada
diária e quantidade esperada. Para isso o colhedor utiliza de meios de trabalho (escada, sacola, big-bag) e de sua capacidade de exercer o
trabalho (idade, experiência, estado de saúde).
Considerando estas relações, o colhedor estabelece um modo operatório de trabalho que lhe
permita regular a produtividade esperada e sua
saúde.
O modo operatório utilizado pelo colhedor
é regulado a partir das condições dos pomares e da variedade de plantas presentes no
talhão (características de altura e quantidade
de frutos), fazendo com que haja maior ou
menor repetição de tarefas e, consequentemente, gasto energético e fadiga. Como
exemplo dessa regulação pode-se citar a inﬂuência da divisão do “eito” na escolha do
modo operatório para manutenção da produtividade e saúde.
Produtividade é a relação entre a quantidade produzida e o tempo de trabalho utilizado.
Aplicando-se esse conceito na colheita, a produtividade do colhedor é medida por quantidade de caixinhas de 27,2 kg colhidas em uma
jornada de 8 horas.
Para manter a média de produtividade diária em uma divisão de eito maior, onde há
maior necessidade de deslocamento carre-

Outubro / Novembro / Dezembro / 2010

O

L

H

E

I

T

A

João Alberto Camarotto

C

A má conduta involuntária é um fator negativo na tentativa de melhorar a produtividade da colheita

gando a sacola, o colhedor opta por diminuir
a frequência de despejo de frutos no bag, aumentando a quantidade de frutos na sacola.
Essa estratégia implica em diminuição do tempo gasto no transporte de frutos e o faz reduzir
o gasto energético durante o deslocamento e
carregamento de peso. Entretanto, nesta estratégia ocorre um aumento do peso suportado
e, consequentemente, um acréscimo da carga
na coluna, elevando o potencial de desenvolvimento de doenças como osteoﬁtose (bico de
papagaio), hérnias e desvios posturais.
A colheita de uma árvore obedece, de forma esquemática, as etapas representadas no
ﬂuxograma da página 14.
A análise de tempos na pesquisa de campo revelou que para a colheita de todos os
frutos de uma árvore são necessárias 6 repetições do ciclo descrito no ﬂuxograma, sendo

necessário menos de 3 minutos para a realização de cada um. Na jornada de 8 horas
o trabalhador colhe, em média, 25 árvores.
Desta forma, ocorrem 150 repetições do ciclo
por jornada.
Sobre a pesquisa
A pesquisa conduzida pela UFSCar faz
parte de um estudo sobre a colheita manual
de citros sobre as variáveis que inﬂuenciam
na produtividade dessa atividade econômica,
com o objetivo de apresentar a contribuição
da ergonomia na análise do trabalho do operador de colheita manual de citros, que permita a melhoria desta atividade.
As análises foram realizadas com o propósito de orientar futuras intervenções de melhoria no processo de trabalho e contribuir para
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atividades são realizadas pelos trabalhadores.
A avaliação e co-relação dos aspectos ﬁsiológicos, da organização do trabalho e do processo
de produção é necessária para a implementação de melhorias focadas nos problemas reais
encontrados nas situações de trabalho.

João Alberto Camarotto

C

Fisioterapeuta, pesquisadora
do Grupo Ergo&Ação/UFSCar

Simone Emmanuelle A. Costa
A observação do modo de execução dos serviços, pode ajudar na redução da carga desnecessária
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ção de trabalho e para redução da carga de
trabalho e acidentes.
Por meio da análise ergonômica do trabalho foi possível observar diversas variáveis presentes na situação de trabalho que se inter-relacionam e inﬂuenciam a forma como as

simone@dep.ufscar.br

Arquivo Pessoal

criação de medidas de apoio para correção de
problemas no uso dos equipamentos e dispositivos de colheita. Os resultados buscam soluções que contemplem uma ampliação das
possibilidades de adoção de distintos modos
operatórios frente às circunstâncias da situa-

Arquivo Pessoal

Agradecimentos: A pesquisa conta com
ﬁnanciamento de bolsa de mestrado da
FAPESP – Fundação de Apoio a Pesquisa
do Estado de São Paulo e colaboração no
estudo de campo da empresa Citrosuco.

Engº. Mecânico, Professor e Coordenador do Grupo Ergo&Ação/UFSCar
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TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO

Uma reﬂexão sobre a pulverização
foliar de inseticidas em citros
A necessidade do aumento do número de pulverizações faz com que sejam questionados conceitos que havia anos são
colocados em xeque. As doses dos produtos usadas dentro das áreas dos talhões e os volumes de água empregados
como veículo são os mais eﬁcientes?
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á é um fato conhecido dos citricultores
a importância do controle do Psilídeo
(Diaphorina citri) para a redução da
transmissão das bactérias causadoras do
Huanglongbing (HLB), ou Greening. Assim como
é fundamental a erradicação das fontes de
bactérias, ou seja, as plantas contaminadas.
No entanto este artigo não tem o objetivo
de aﬁrmar que esta seja a maneira correta de
pensar no tema. Com ele discorremos acerca
dos trabalhos que o departamento de pesquisa
da empresa de consultoria FarmATAC - Farm
Assistência Técnica, vem desenvolvendo e
apresentaremos alguns resultados. O trabalho
de cada pesquisador, centro de ensino, centro
de pesquisa e cada fazenda que faz seus testes
internos é fundamental para que se consiga
melhorar os resultados no combate ao HLB.
Os trabalhos com inseticidas têm mostrado
que é difícil atingir a excelência de 100% de
controle dos insetos de um talhão, ainda mais
considerando a ocorrência de migrações de
indivíduos de áreas vizinhas. Uma maneira de
contornar esse problema é aumentar a frequência
de controle do inseto vetor, assim, evita-se que ao
realizarem novas posturas insetos remanescentes
e/ou migratórios produzam novas gerações dentro
de um talhão, ainda mais sabendo que, no verão,
uma destas gerações poderá ser formada em
apenas 14 dias a partir dessas posturas.
O aumento da frequência das pulverizações
implica no aumento do uso de horas máquinas
por hectare por safra, porém, em muitos casos,
não implica necessariamente, na compra de
novos conjuntos de máquinas. Existem estudos
que avaliam esta necessidade de aquisição,
devendo ser analisado caso a caso.
Para compensar este aumento de demanda
de horas máquinas, pode-se pulverizar
trabalhando com maior velocidade, quando
comparado a pulverizações contra outros alvos,
como para Leprose, por exemplo, em que as
pulverizações são feitas com deslocamentos
entre 1,8 e 2,2 km/h.
A grande questão que ainda perdura, diz

Com o advento do HLB (Greening), torna-se
essencial o controle do Psilídeo através de um
grande número de aplicações. É importante
buscar uma metodologia que atenda essa
exigência, mas que, também, consiga a
melhor eﬁciência dos produtos utilizados

respeito à concentração da calda a ser usada e
a dose a ser utilizada por hectare.
Como ﬁca a recomendação por
hectare cultivado?
As fruteiras em geral são as culturas que
apresentam maior variação de área a ser tratada,
pois, normalmente, existe muita variabilidade de
espaçamento de plantio, nível de enfolhamento,
altura das plantas etc. Não basta dizer que
vamos aplicar 200 ml de um agrotóxico por
hectare; ainda resta a dúvida da melhor
cobertura em função do porte das plantas. Se
tivermos 500 plantas por hectare, estaremos
aplicando 0,4 ml por planta. Agora convenhamos
que é muito diferente distribuir uniformemente
0,4 ml em uma planta de 2 metros de altura e
em outra de 5 metros de altura. Na planta maior
haverá uma diluição muito grande.
A tecnologia de aplicação em culturas que
pulverizamos com barras horizontais é mais

precisa e não ocorrem grandes variações como
as mencionadas no parágrafo anterior.
Na cafeicultura, é comum ouvir sobre o uso
do cálculo do hectare vertical pulverizado. Mas
este cálculo não considera a profundidade das
plantas (diâmetro das copas). Considerando que
nas plantas de citros o enfolhamento ocorre até
uma profundidade de 90 cm e, que o Psilídeo
é uma praga localizada em folhas e brotações,
a penetração das gotas que buscamos deverá
alcançar esta profundidade. Vamos, então,
procurar uma metodologia de aplicação análoga
ao caso do café, mas vislumbrando a importância
que deve ter o volume de água aplicado.
Em um pomar adulto, com 5 metros de
altura e espaçamento de plantio igual a 6,5 m
x 3 m, tem-se 512 plantas por hectare. Como
os pulverizadores aplicam continuamente, sem
acompanhar a curvatura do topo das plantas,
devemos considerar que seria pulverizado um
quadrado de 3 metros de base por 5 metros
de altura com duas faces, tem-se assim, uma
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Figura 1. Esquema
ilustrativo da área
vertical pulverizada,
em analogia ao que
é empregado na pulverização da cultura
do café

área de 30 m2 para tratar em cada planta. Como
são 512 plantas em um hectare, multiplicamos
esse valor por 30 m2 e descobrimos que se deve
pulverizar 1,536 ha verticais em 1 ha de cultivo.
Veja a ilustração na Figura 1.
O maior adensamento tende a formar o valor
do hectare vertical ainda maior.
Em uma conta grosseira, ao se utilizar
a recomendação de um inseticida, que, por
exemplo, recomenda a aplicação de 200 ml por
hectare, e usar 200 ml em cada hectare vertical,
com isso se aplicaria 307,2 ml de produto
em um hectare cultivado (200 mL x 1,536 ha
verticais).
Mas a dose aplicada mudaria, caso o pomar
tivesse um menor tamanho.
Se considerarmos uma outra altura para
as plantas, 3 metros, por exemplo, no mesmo
espaçamento, haveria 0,922 ha vertical dentro
de 1 ha de cultivo. Daí, deveria se aplicar 184,3
ml do produto em cada hectare de cultivo.
Para tal calibragem os pulverizadores
deveriam ser regulados pelo volume de calda
aplicado por metro quadrado vertical.
Neste exemplo, o primeiro entrave, uma
vez que não se tem essa recomendação para a
maioria dos insumos para o Psilídeo.
Ao mesmo tempo, outra questão importante
que estamos estudando. Será que a quantidade
de água aplicada inﬂuencia na distribuição mais
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eﬁciente do insumo? Será que se pode aplicar
qualquer quantidade de água?
Primeiros ensaios
Tínhamos muitas questões para responder;
assim, pensamos num ensaio para solucionar
algumas delas.
O ensaio é real, porém não será divulgado
o nome do inseticida utilizado.
O ensaio foi conduzido na Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro,
parceira da FarmATAC em todos os ensaios e a
quem temos enorme gratidão.
Os tratamentos testados estão dentro de
dois fatores: a concentração da calda (de 120
a 900 ml em 2.000 litros de água) e o volume
de água junto ao qual foi aplicado o produto esse volume de aplicação foi determinado em
ml de calda por m2 de aplicação vertical (Figura
2), que variou entre 50 e 400. Utilizando os
dois volumes extremos, 50 ml/m2 com 900
ml/2.000 litros e 400 ml/m2 com 120 ml/2.000
litros, têm-se praticamente a mesma dose de
inseticida aplicada por hectare de cultivo. Se
aplicarmos esses volumes num talhão com 5
metros de altura e espaçamento de plantio igual
a 6,5 m x 3 m, teríamos aplicações de 768 a
6.144 litros/ha (utilizando a recomendação de
uma dose comercial de 350 ml de inseticida por

ha).
As aplicações foram feitas com um
pulverizador tratorizado com capacidade de
2.000 litros.
Para avaliação dos tratamentos fomos direto
ao ponto: avaliar a mortalidade residual de
Psilídeos ao longo dos dias após a aplicação.
Essa avaliação foi feita com o conﬁnamento de
Psilídeos adultos em gaiolas de voil.
Os resultados de mortalidade foram
apresentados em gráﬁcos de dupla entrada e,
a título de discussão, apresentamos o gráﬁco
de mortalidade aos 5 dias após a aplicação
(Figura 2).
Tem-se então, toda a área vermelha
como a área em que o tratamento apresenta
mortalidade entre 80 e 100%. Trabalhando no
limite inferior, coletamos pontos ao acaso da
linha que limita essa boa eﬁciência (Tabela 1). A
primeira conclusão que chegamos é que a dose
do inseticida usado para controle de adultos
de D. citri deveria ser entre 700 e 800 ml por
hectare vertical pulverizado.
Com esse resultado, vemos que neste ensaio
houve uma boa linearidade em torno da dose
por hectare. Como não prevíamos que seria
essa a dose funcional, acabamos ﬁcando sem
avaliação dessa dose no volume de aplicação
de 768 litros/ha. Assim, ainda temos receio de
indicar pulverizações em baixo volume.
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Figura 2. Mortalidade
de adultos de Diaphorina
citri, cinco dias após a
aplicação, em função da
dose do inseticida e do
volume de calda utilizado
na aplicação
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Fotos: Danilo Franco

Tabela 1. Doses por hectare que implicam controle de Diaphorina citri entre 80 e 100% em diferentes volumes de aplicação.

Que critérios devem ser considerados?

E a economia de água?
Quando se defende a utilização de um
menor volume de água na pulverização, pura
e simplesmente por fatores ambientais, penso
que outros aspectos devam ser interpretados.
Apenas como comparação da grandeza de
valores em termos de economia de água: um
turno de irrigação com lâmina bruta de 4 mm
aplica 40 mil litros de água em 1 hectare. Será
que não será mais objetivo e produtivo iniciar a
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A determinação
do volume de
água a ser utilizada deve passar,
também, pelas
características
especíﬁcas do
produto
empregado

técnicos, é importante que sejam aplicados
250 ml por metro quadrado vertical, seguindo
a rotina de cálculo descrita nesse artigo;
• A tecnologia de pulverização foliar em
fruteiras deve evoluir muito, porém, não
devemos esperar grandes ganhos com
os equipamentos baseados em modelos
fabricados há várias décadas.

discussão da economia através da abordagem
de temas maiores? Um correto manejo de
irrigação pode economizar em um dia a água
utilizada em vários anos para a pulverização.
As primeiras conclusões
Embasados nos resultados dos poucos
ensaios que fizemos, podemos recomendar
o seguinte:
• Podem, tranquilamente, ser realizadas
aplicações até 6 km/h;
• Para utilizar as antigas doses para 2.000
litros, recomendadas pelas empresas e

GTACC

A tecnologia de pulverizações em
frutíferas necessita de mais dados, mais
avaliações, mais invenções. As invenções
que me reﬁro dizem respeito à engenharia
das máquinas. Precisamos de máquinas com
grande capacidade de geração de ar e que
suportem um deslocamento de 9 km/h sem
despedaçarem.
As pontas de pulverização já passaram por
uma grande evolução, porém, não consigo
compreender como técnicos e agricultores, com
o mesmo equipamento de 15 anos atrás, fazem
aplicações com ¼ do volume anteriormente
utilizado e ainda referenciam a falha de controle
ao agrotóxico utilizado.
A seguinte comparação ajudará a
compreensão: é o mesmo que ligar um sinal
digital em uma TV fabricada em 1990 e reclamar
que a imagem não está igual a de uma TV tipo
LED.
Os ajustes em volumes de calda devem
acompanhar o desenvolvimento tecnológico
dos equipamentos, pontas de pulverização e
também dos agrotóxicos.
É, também, importante frisar que o
rendimento operacional não é proporcional ao
volume de água utilizado. É muito maior sua
relação com a velocidade de trabalho, por isso
penso que é importante desenvolver técnicas
e equipamentos que permitam aumentar a
velocidade de deslocamento, mesmo que
mantenhamos o alto volume de água.

Consultor da FarmAtac/GTACC

Engº. Agrº. Danilo Franco
danilo@farmatac.com.br
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Encontro discute aspectos legais, de
manejo, sanidade e comercialização

Ramiro de Souza Lima Neto

Em uma iniciativa conjunta, a Vivecitrus – Organização Paulista de Viveiros de Mudas Cítricas, o GTACC e a EECBEstação Experimental de Citricultura de Bebedouro, promoveram, em 25 de outubro de 2010, um evento que
pretende tornar-se um referencial para aqueles que militam no setor de mudas: o I Encontro de Manejo
para Produção de Mudas Cítricas

C

om o propósito de discutir a legislação
federal para a produção de mudas e de
esclarecer os pontos mais importantes,
Vitor Betin Cicolin, Fabiano Silva Gonçalves e
Genário G. Gomes Júnior, todos da Vivecitrus,
abriram o evento apresentando as exigências
federais para o cadastramento no Renasem Registro Nacional de Sementes e Mudas, no
Mapa - Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e falaram um pouco sobre a
tentativa de uniﬁcação de pelo menos uma parte
dos documentos necessários para legalização no
âmbito estadual e federal.
Na segunda palestra, Valentim Donizeti
Oliveira Scalon, do EDA – Escritório de Defesa
Agropecuária, de Barretos, fez um relato das
Normas para Produção de Mudas Cítricas no
estado de São Paulo, com muitas fotos, além
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O encontro foi uma excelente oportunidade para que os viveiristas discutissem aspectos da produção
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As discussões sobre aspectos legais e as dicas da produção em ambiente controlado, motivaram o público
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Sérgio Carvalho, técnico do Centro Apta de
Citricultura, além de, também, ter sido o coordenador da primeira parte do evento, destacou
que, “com a antecedência de15 dias antes de
iniciar um projeto de produção, deve-se comunicar com o EDA, para orientações preventivas e
necessárias, atendendo as normas da legislação
em vigor, exigidas pelo MAPA e CDA”, informou.
Representando o norte-americano John
Gose, ministrei a palestra seguinte, fazendo
uma explanação sobre o parque de mudas da
Flórida, trazendo informações, dados, tamanho
e evolução da produção, mostrando como está

Ramiro de Souza Lima Neto

de, descontraidamente, apresentar as condições
que inviabilizam a produção de mudas por parte
do EDA. Valentim deu uma especial atenção aos
problemas práticos, como estrutura, substrato e
água.
Do início ao término de um plano de produção, o RT – Responsável Técnico, é o encarregado de apresentar a documentação, elaborando o
cadastro das mudas a ser produzidas e fazendo
o acompanhamento técnico da produção.
Subdividindo o plantel entre porta enxertos e
mudas, um documento diferencial no processo
de produção é o Laudo de Segunda Vistoria (fase
de enxertia), que comunica os materiais vegetais
enxertados, informando a variedade das mudas.
Além disso, exames para a negatividade de CVC,
Nematóides e Gomose - HLB, se solicitado pelo
ﬁscal do EDA - são necessários para os dois
casos: mudas enxertadas e porta enxertos.
Estes documentos, obrigatoriamente, terão
de estar legíveis, evitando cópias ruins, para não
mascarar a comprovação de tais procedimentos,
onde o EDA faz uma análise de todo o processo,
candidatando-se, assim, os lotes a receberem o
CCF - Certiﬁcado de Conformidade Fitossanitário.
Após a saída das mudas é necessário informar
ao EDA o destino das mudas através de um
relatório ﬁnal.
Toda a documentação necessária para
acompanhamento da produção encontra-se
disponível no site da CDA - Coordenadoria de
Defesa Agropecuária: www.cda.sp.gov.br .
Depois de detalhada apresentação de todo o
processo, Valentim Scalon respondeu a diversas
questões elaboradas por alguns produtores e,
por último, discutiu-se publicamente sobre os
motivos da demora da análise dos processos
em andamento.

o uso das variedades, clones e porta enxertos na
citricultura daquele Estado. Ao ﬁnal da apresentação, fotos mostraram um alguns dos principais
aspectos da produção de mudas na empresa
onde John Gose trabalha na Flórida, destacando
a alta densidade, a velocidade de crescimento
das plantas e sua precocidade, “rumo ao futuro
da citricultura ﬂoridiana”.
O produtor de mudas e consultor do GTACC,
Josimar Ducatti, passou, então, a apresentação
dos principais tratos culturais para formação
de mudas. O objetivo da apresentação foi de
melhorar o aproveitamento das mudas, evitar
perdas nas etapas de produção, rendimento nas
atividades ﬁtosanitárias e, consequentemente,
resultando em mudas de alto padrão e satisfação dos clientes.
Ducatti mostrou o histórico e a evolução
da produtividade de mudas, antes e depois das
doenças CVC e Morte Súbita que, apesar de
terem trazido diﬁculdades ao setor, contribuíram
para melhorias na área de produção de mudas
e na diversiﬁcação de materiais vegetativos e
sementes. Através de um mosaico de fotos, ele
mostrou todo o processo produtivo, transmitindo
aos presentes importantes dicas para melhoria
e aumento da eﬁciência em cada etapa do
processo de produção das mudas. O agrônomo
teve sua apresentação muito elogiada, motivando inúmeras perguntas daqueles ligados ao
processo produtivo.

Otávio Sempionato, ao centro, foi homenageado por Henrique Fiorese e Leandro Fukuda
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Homenageado, juntamente com a esposa
Terezinha – que recebeu flores - o engenheiro
agrônomo Otávio Ricardo Sempionato foi
lembrado por sua colaboração para o desenvolvimento do setor de mudas cítricas no comando da Estação Experimental. O engenheiro
recebeu de Henrique Fiorese e de Leandro
Aparecido Fukuda, uma placa comemorativa
em nome da Vivecitrus e do GTACC, sendo
reconhecido pelo trabalho realizado ao longo
dos anos.
Custos de produção
Leandro Aparecido Fukuda fez uma apresentação sobre os custos de produção de
mudas e os rendimentos esperados. Revelou que a quantidade de mudas produzidas
em 2010 foi de 15.526.843 plantas, entre
mudas e porta enxertos, sendo que este total
foi estratificado em 30 % de Valências, 29 %
de Pera, 9 % de Hamlin e 8 % de Lima Tahiti,
sendo que esta última vem apresentando
crescimento nas estatísticas de utilização. Os
porta enxertos mais usados ainda são o Limão
Cravo, com 67 % dos cavalos produzidos e a
grata surpresa de ver que o uso do Citrumelo
Swingle aumentou bastante, atingindo 25 %
dos porta enxertos, além da Tangerina Sunki,
com 6 %.
Fukuda fez um breve relato da evolução da
produção de mudas, que era feita diretamente
no solo e a céu aberto até 2000 e que, posteriormente, passou a ser quase totalmente
produzida em ambiente protegido. Apresentou
o sistema produtivo, alguns conceitos de custos e o que é realmente lucro da produção.
Um destaque especial foi feito para mostrar as diferenças entre esquemas empresarial
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e familiar e entre grande e pequeno viveiro,
explicando porque o custo de produção pode
variar de R$ 2,90 a R$ 4,20, segundo as
modalidades consideradas. Assim, com os
valores atuais de vendas, tanto pequenos
como os grandes e empresariais viveiristas ou
aqueles que sustentam uma estrutura familiar,
conseguem trabalhar com margens variando
entre R$ 0,30 a R$ 1,50 por muda, dependendo dos custos apurados e considerados.
Por fim, ressaltou que as perdas de mudas
durante o sistema promovem o surgimento do
grande vilão do lucro na produção de mudas.
Deixou a clara mensagem de que o mercado
atual deve proporcionar grandes oportunidades no futuro.
A apresentação que finalizou o encontro
foi feita pelo consultor Sérgio Luiz Facio, da
FarmATAC e do GTACC, que falou sobre conceitos de fertirrigação, além de discutir as
aplicações práticas dessa técnica na produção
de mudas em ambiente protegido. Começou
ressaltando a importância da qualidade da
muda, falou sobre o ciclo de produção, as
perdas e refugos como fatores de custos
e oportunidades de bons lucros. A técnica
que combina irrigação e fertilização é muito
utilizada nos viveiros, trazendo melhoras na
nutrição e diminuindo a duração do ciclo e
as perdas, além de proporcionar mudas de
melhor qualidade. Mas esta técnica deve
ser bem empregada, pois pode variar muito
segundo as condições de temperaturas do
verão e do inverno e dos substratos utilizados,
afetando o desenvolvimento e o padrão das
mudas produzidas.
Sobre os substratos, ressaltou a dificuldade de se obter homogeneidade e a
importância do alinhamento das sacolas,
além dos aspectos ligados ao adensamento
e à qualidade das sacolas plásticas. Falou

sobre as relações entre o uso das diversas
variedades, porta enxertos e as diferenças de
respostas e absorções entre eles como fatores
diretamente ligados ao uso da fertirrigação.
Sérgio deu uma noção do ciclo temporal
esperado de uma muda, que deve ser de 3 a
4 meses durante a época de sementeira ou
produção do porta-enxerto, de 3 meses do
porta enxerto já transplantado na sacola, e de
3 a 4 meses do desenvolvimento das mudas
para ficarem prontas, com o processo de
fertirrigação sendo bem explorado e utilizado
de forma correta.
Apresentou os fatores que devem ser
controlados no processo, que são o pH e a
condutividade elétrica, revelando os valores
de referência e qual a interferência dos fertilizantes que mais aumentam ou diminuem
esses importantes parâmetros, além de como
e quais adubos devem ser misturados e como
devem ser aplicados. Mostrou também uma
de suas recomendações básicas de quantidades e frequências de aplicações e fontes
em cada fase do processo de produção.
O palestrante falou dos vários aspectos
na produção que se modificaram a partir da
implantação do sistema de condução sob
ambiente protegido.
Por último, apresentou várias fotos com
os problemas mais comuns encontrados nos
viveiros devido às deficiências na nutrição das
plantas.

Décio Joaquim

Homenagem

Consultor da FarmAtac/GTACC

Engº. Agrº. Ramiro de S. L. Neto
ramiro@farmatac.com.br
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Uso de gesso agrícola como
condicionador de solo em citros
Godofredo Vitti

Conheça as vantagens da utilização do gesso agrícola, que permite melhorar as condições de fertilidade da
subsuperfície dos solos para citros, estimulando o desenvolvimento radicular e o crescimento das plantas

D

e acordo com Vitti e Cerqueira
Luz (2004), uma das principais
características da solução do solo é
a sua reação. Como os microorganismos e
os vegetais superiores são sensíveis aos seus
ambientes químicos, há muito tempo dedicase atenção à reação do solo e aos fatores a
ela associados. Há três condições possíveis de
reação do solo, sendo uma delas a acidez.
A acidez é comum em todas as regiões em
que a precipitação pluviométrica é alta o suﬁciente
para lixiviar as bases permutáveis do solo.
Entretanto, não apenas a precipitação determina
a reação do solo, mas também o material de
origem, uma vez que este pode até equilibrar a
situação, pois pela decomposição de minerais
primários e secundários, as bases são, em parte,
repostas. Contudo, solos tropicais, altamente
intemperizados, não dispõem mais destes
materiais, que são as fontes das bases trocáveis.
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Além da ocorrência natural da acidez do
solo, o próprio cultivo tende a acentuar o
problema, principalmente devido à absorção de
cátions pelas raízes das plantas, trocando por
quantidades equivalentes de íons hidrogênio.
Também a atividade biológica, produzindo ácidos,
e a aplicação de fertilizantes acidificantes,
resultam na acidiﬁcação do solo e, assim, este
acaba sendo um processo natural e inevitável,
exigindo correções periódicas de materiais
corretivos, para que a produção agrícola se
mantenha em níveis adequados.
Uma das chaves para que se promova
o desenvolvimento sustentável é a inovação
tecnológica e, no Brasil, poucos setores
representam tão bem o poder da inovação
quanto o agropecuário. Para se ter uma ideia,
de acordo com dados da CNA - Confederação
Nacional da Agricultura, entre 1996 e 2006
houve uma redução de 10,7% nas áreas de

pastagem, enquanto que no mesmo período
houve aumento de 12% do rebanho bovino e
aumento de 70% na produção de carne. Com
certeza, a correção da acidez do solo está entre
os fatores que tem contribuído para o aumento
de produtividade e consequentemente da
produção, sem a necessidade de lançar mão
de novos desmatamentos.
Reação do solo e as plantas
Um solo é considerado quimicamente neutro
quando possui pH 7,0. Nesta condição é de
se esperar que a maioria das cargas negativas
do seu complexo coloidal estejam ocupadas
por cátions básicos como cálcio, magnésio,
potássio e sódio (Quaggio, 1983). Desta forma,
ocorrem efeitos da reação do solo sobre as
plantas, podendo os mesmos serem diretos e
indiretos. Os íons H+ apresentam efeito direto
Revista Ciência & Prática
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sobre a vida das plantas, pois aparecem em
concentração adequada na faixa de pH entre 6,0
e 6,5, enquanto que, em valores extremos, pH
entre 3,0 a 4,0 de um lado e pH de 8,0 a 9,0,
de outro lado, há, respectivamente, excesso e
falta deste íon.
A absorção de N (NO3-), P e K pelas raízes
é inﬂuenciada pelo pH da solução (Malavolta,
1985) e, acredita-se que, em valores baixos de
pH, ocorra queda na absorção de cátions, devido
à competição efetuada por íons H+.
A disponibilidade de P é modificada de
um modo um tanto complexo em resposta às
variações de pH: apresenta um máximo quando
o solo está próximo da neutralidade, diminuindo
à medida em que a reação se torna ácida, devido
à precipitação pelo ferro (Fe) e alumínio (Al)
(Malavolta, 1976). Quando há aumento de pH,
diminui-se a lixiviação do potássio, fazendo com
que haja aumento no teor de K trocável, pois
o Al é retirado do complexo de troca, liberando
sítios do mesmo que podem adsorver potássio
(Malavolta, 1979).
Em relação à nitrogênio e enxofre, em
solos muito ácidos tem-se a diminuição no
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fornecimento destes elementos porque é menor
a mineralização de compostos orgânicos, que
são as principais fontes de ambos (Malavolta,
1979). No caso do boro (B), ocorre o mesmo,
porém quando em ambiente próximo da
neutralidade ocorre maior lixiviação deste
elemento, devido ao aumento da CTC efetiva do
solo, bem como pelo aumento na relação Ca/B.
No caso dos cátions metálicos (Fe, Mn, Zn
e Cu), há diminuição na disponibilidade dos
mesmos, pelo aumento de pH, devido à maior
retenção nos colóides do solo pelo aumento da
CTC, bem como pela precipitação, na solução,
pela formação de hidróxidos pouco solúveis
(Malavolta, 1979).
A reação do solo apresenta efeito, também,
na solubilidade de elementos tóxicos, uma vez
que a solubilidade de Al3+ e de Mn2+ diminui
com o aumento do valor de pH do solo, devido à
precipitação dos mesmos na forma de hidróxidos,
pouco solúveis. Além deste efeito na solubilidade
de elementos tóxicos, a correção da acidez do
solo e fornecimento, principalmente de cálcio,
promove melhor agregação do solo, ocasionando
maior permeabilidade e infiltração da água,

pois o Ca++, sendo um elemento divalente e
de maior raio iônico, apresenta maior adsorção
nas cargas negativas do solo, ocasionando,
consequentemente, maior ﬂoculação.
Toxidez de alumínio e deficiências
nutricionais nos solos ácidos
Considera-se a toxidez do Al um dos
principais fatores limitantes da produtividade
agrícola em solos ácidos (Foy et al., 1978).
Em escala global, os solos ácidos ocupam
uma superfície estimada em 37,8 milhões de
km2, dos quais 67% possuem valores de pH
inferiores a 5,5 (Eswaran et al., 1997). Dentro
da faixa intertropical, de acordo com Sanches e
Salinas (1981), 55% dos solos da América do
Sul apresentam limitações ao seu uso agrícola,
por excesso de acidez. No Brasil, a ocorrência
de solos com problemas de toxidez por Al é da
ordem de 60%, considerando-se terras com
potencial agrícola. Um estudo abrangendo 26
solos de regiões brasileiras mostrou que 75%
dos valores de pH da camada superﬁcial variaram
entre 3,78 e 5,52 e que o Al3+ foi o cátion trocável
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solo, uma vez que age como condicionador
do subsolo, podendo aumentar os teores de
Ca2+ e de SO42- em subsuperfície, permitindo o
aprofundamento do sistema radicular.
Limitações e qualidades dos solos para
citricultura

Aprofundamento radicular de plantas cítricas motivado pela ação condicionadora do gesso agrícola

predominante em mais de 1/3 dos solos com pH
inferior a 5,6 (Abreu Jr. et al., 2003).
Conforme já citado, a acidez do solo
abrange um conjunto de características químicas
distintas, que compreendem tanto situações de
toxidez iônica (excesso de H+, Al3+ e Mn2+) como
limitações nutricionais, devidas a deﬁciências de
Ca, Mg e K, aliadas a uma baixa disponibilidade
de P, produto da ﬁxação deste elemento por oxihidróxidos de Fe e Al (Sanches, 1976).
A efetividade do calcário depende do tempo
decorrido da aplicação, da forma de preparo do
solo e do volume de solo corrigido (Miranda et al.,
2005). Por exemplo, no sistema plantio direto
tem sido observado que a aplicação superﬁcial
do calcário não corrige total e rapidamente a
acidez do solo em profundidades maiores que
10 cm (Schlindwein et al., 2003). A diﬁculdade
na neutralização da acidez subsuperﬁcial tem
sido atribuída à lenta solubilidade do calcário, o
que limita o ﬂuxo descendente de alcalinidade.
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O conﬁnamento do sistema radicular ao volume
do horizonte superficial tem consequências
restritivas para o crescimento da parte aérea,
assim como para o pleno crescimento e
desenvolvimento da planta, o que resultará
em reduções na produtividade das culturas.
Esta limitação adquire ainda maior relevância
durante períodos de deﬁciência hídrica (Fageria
e Zimmermann, 1979), quando a aquisição de
água e nutrientes das camadas mais profundas
pode ser crucial para a sobrevivência das
plantas. Neste sentido, o estresse hídrico e a
toxidez de Al tendem a reforçar os seus efeitos.
Embora existam práticas alternativas, como
a incorporação profunda do calcário ou o uso de
sais mais solúveis, como o gesso, tais opções
sofrem restrições de ordem prática, técnica
ou econômica, que podem inviabilizar a sua
utilização, se não forem feitas da forma mais
correta possível. Nunca é demais lembrar que
o uso do gesso jamais irá corrigir a acidez do

As plantas de citros são muito exigentes
em Mg e, principalmente, em Ca (Oliveira,
1986) e sensíveis à acidez e elevados níveis de
Al trocável (Malavolta & Violante Neto, 1988).
Portanto, o desenvolvimento da planta de citros,
assim como de seu sistema radicular, é afetado
negativamente e em solos com elevados níveis
de Al trocável e com baixos níveis de Ca e Mg.
Elevados níveis de Al trocável e baixos níveis
de Ca e Mg tornam-se mais importantes para as
plantas de citros quando ocorrem em camadas
mais profundas, onde sua correção, através da
incorporação de corretivos da acidez do solo, se
torna mais difícil e onerosa.
Para o caso especíﬁco da citricultura, os
atributos do solo utilizados como indicadores de
limitações ou qualidades, podem ser agrupados
como atributos físicos: textura, estrutura,
densidade, po rosidade total, macroporos,
microporos, retenção de água e profundidade
efetiva do solo; e atributos químicos: CTC
- capacidade de troca de cátions, toxicidade
de alumínio (Al3+), deﬁciência de cálcio (Ca)
e magnésio (Mg), saturação por bases (V%) e
teores de fósforo (P). Observa-se que os solos
predominantes nas regiões paulistas onde está
inserida 85% da citricultura brasileira, são os
Latossolos e os Argissolos. A citricultura temse, também, estabelecido em outras regiões
do país, como no norte do Paraná, no Triângulo
Mineiro, e em regiões litorâneas do nordeste
brasileiro, principalmente, nos estados da Bahia
e Sergipe. Nas regiões do norte do Paraná e do
Triângulo Mineiro, a classe de solo predominante
é o Latossolo, com características semelhantes
aos do estado de São Paulo. Já na citricultura
situada no nordeste brasileiro, predominam os
Latossolos Amarelos distróﬁcos coesos, que,
apesar de serem classiﬁcados como Latossolos,
apresentam comportamentos bastante distintos.
Uso de gesso na citricultura
O uso do gesso agrícola (CaSO 4 2H 2O)
e combinação de calcário + gesso foi um
assunto bastante discutido na citricultura
no passado, para veriﬁcação dos efeitos da
melhoria do ambiente radicular observado para
outras culturas agrícolas. A recomendação de uso
ocorreu principalmente graças à possibilidade de
aumento da disponibilidade de Ca em camadas
Revista Ciência & Prática
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1 - A calagem e o gesso aumentaram
signiﬁcativamente os teores de sulfato e de
cálcio no solo até a profundidade de 0,40 m.;
2 - Foi observado um aumento do comprimento
das raízes da laranjeira na camada compactada;
3 - A aplicação a lanço de calcário e gesso não
causaram modiﬁcações na densidade do solo
e na porosidade total da camada compactada
“horizonte coeso”;
Em função das informações descritas,
tem-se que o gesso pode ser usado em
determinadas condições e tipos de solo como
condicionador de subsolo, a ﬁm de aumentar
os teores de Ca2+ e de SO42- obedecendo aos
parâmetros abaixo, lembrando que a adição de
1,0 t.ha-1 desse insumo, com cerca de 20%
de umidade, promove acréscimo de 5 mmolc.
dm3 de Ca++ e de 250 kg.ha-1 de CaO (Vitti e
Malavolta, 1985).
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Parâmetros para uso de gesso agrícola
(de acordo com a análise de solo)
Usar o gesso agrícola em uma das três situações:
Ca < 5 mmolc.dm3
Al > 5 mmolc.dm3
m > 20%
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mais profundas de solos distróﬁcos ou álicos,
mas experimentos desenvolvidos em pomares
de citros não demonstraram resultados positivos
sobre o incremento da produção de frutos que
justiﬁcasse seu emprego como condicionador de
solo (Boaretto et al., 1996; Quaggio et al., 1998b).
A maior limitação para seu uso é a rápida
movimentação dos íons Ca2+ e SO42- nos solos
paulistas, pela predominância de camadas com
carga líquida negativa em toda a extensão do
perﬁl. Solos muito especíﬁcos podem apresentar
carga líquida positiva em camadas mais
profundas, nas quais o teor de matéria orgânica é mais baixo, e com isso a movimentação
se torna mais lenta do Ca2+ e do SO42-, o que
resulta em resposta positiva e econômica ao
uso do gesso como condicionador do ambiente
radicular (Quaggio et al., 2005).
Experimento implantado pela Universidade
Federal de Campina Grande, PB, em pomar de
laranja `Valência’ para se estudar os efeitos da
calagem e do gesso no aprofundamento radicular
de laranjeira ‘Valência’ (Citrus sinensis L. Osbeck)
em um Argissolo, em tabuleiro costeiro, o qual
apresenta uma camada compactada, a 0,3 m de
profundidade, denominada “horizonte coeso” e
que limita o crescimento radicular, mostrou que:-
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Lição de dedicação
Cativada pela citricultura, a família Yamane é um exemplo de tradição e
tenacidade, buscando tecnologia e mantendo viva a chama típica de
agricultores obstinados e dedicados, graças ao amor pela terra
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citricultura do meu pai era diferente. Não tinha
um acompanhamento adequado, como levantamento, manejo. O que tinham era uma receita a
seguir, sem saber avaliar sua validade”.
Nesse objetivo de modernizar a produção,
na década de 90, os irmãos Yamane ﬁrmaram
parceria com a UNESP de Jaboticabal, que estava realizando um trabalho de implantação do
Manejo Integrado de Pragas - MIP. “Eu coloquei
uma das propriedades à disposição da faculdade, para que eles pudessem implantar esse
trabalho. Essa foi a maior mudança: a implantação de manejo técnico”, relata o citricultor.
Outra diﬁculdade enfrentada por Roberto foi
em relação à comercialização. “Com a ajuda
do citricultor Nelson Calegari, começamos a
negociar a produção em conjunto com alguns
produtores”, informa.
A busca contínua pela tecniﬁcação da
produção levou o produtor a contratar uma
assessoria especializada. Faz 5 anos que eles
contam com consultoria, que oferece as informações necessárias, de manejo e de custos.
“Com esse programa eu consigo avaliar, por
exemplo, cada talhão e identiﬁcar qual está me
dando lucro ou prejuízo. Essas informações são
essenciais para as tomadas de decisão”.
Hoje a família possui uma área de 300 hectares, onde cultivam as variedades Pera, Hamlin,
Valência comum, Valência americana e Rubi.
Possuem uma pequena área irrigada, em Barretos e, recentemente, passaram a adotar a poda.
“A primeira doença que nos pegou de surpresa foi a CVC, para a qual adotamos um manejo. Depois, veio a Morte Súbita, problema
que já foi um pouco mais difícil. Tivemos que
retirar toda a laranja e plantar novamente. Agora, surgiu o Greening. Nossa região tem problemas sérios com essa doença. Para conviver
com ela, fazemos inspeções e manejo do inseto transmissor com pulverizações quinzenais”,
enumera Roberto.
Segundo o citricultor, quando a doença surgiu na região de Araraquara, acreditaram que
não chegaria à região de suas propriedades.
Porém, essa chegada aconteceu muito rapidamente, assustando-os. “Tivemos que começar
o manejo e erradicar plantas contaminadas.
Conseguimos estabilizar a situação e conviver
com ela”, relata. “Acredito que haja mais citricultores conscientes do que não conscientes.

Roberto Yochio Yamane: junto com sua família
percorre uma bonita trajetória na citricultura

O que falta é união no manejo dessa doença.
Se todos se preocupassem em realizar o manejo no mesmo período, o resultado seria mais
eﬁciente”, analisa o citricultor, demonstrando
pleno conhecimento da atividade.
Passado bastante tempo desde que retornou de longe para cuidar da atividade agrícola do
pai, Roberto vive situação semelhante à de seu
Takeshi. Ele tem dois ﬁlhos: Renato e Fabiana.
Ricardo também tem um casal: Danilo e Daniela.
Desses, apenas Danilo seguiu carreira agronômica: formou-se na Esalq, a Escola de Agronomia
da USP e vai começar a fazer mestrado; ainda
não está engajado nas atividades da família.
“Meu ﬁlho mais velho, Renato, chegou a
cursar agronomia, mas desistiu; fez engelharia
elétrica e trabalha em uma empresa do ramo
no Rio Grande do Sul. Ainda penso que pode
acontecer com ele o que eu ﬁz com meu pai e
vir trabalhar aqui, comigo”, revela Roberto.
Após tantas mudanças, o que ﬁca evidente é a forma como a citricultura cativou os
irmãos Yamane. Mesmo em meio aos entraves, a esperança na citricultura não se esvai.
“Acredito na citricultura, sei que temos alguns
problemas e acredito que a principal maneira
para amenizá-los é a união da nossa classe,
principalmente na questão comercial. Sobre as
doenças, tenho muita fé na biotecnologia para
melhoramento da agricultura. Continuo estudando e querendo aprender sobre essa cultura
e pretendo continuar a ter minhas esperanças”, ﬁnaliza Roberto, em uma bela lição.
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história de Roberto Yochio Yamane na
citricultura teve início como a de tantos
outros produtores que herdaram dos
pais o gosto pelo cultivo de frutas. O que chama a atenção é sua trajetória até se tornar citricultor e os rumos que deu, junto de seu irmão,
Ricardo, à produção iniciada pelo pai, Takeshi.
Tudo começou em 1932, quando Wakajira
Yamane, avô paterno de Roberto, veio para o
Brasil, com a promessa que aqui teria terras
fáceis e uma vida melhor. Entretanto, quando
aqui chegou, se deparou com uma situação diferente do que imaginava. Na época, o pai de
Roberto, Takachi, tinha 07 anos. O imigrante
começou a trabalhar em colônias de café na
região de Jaboticabal, SP. Após um tempo, a
família mudou-se para a região de Taquaral, SP,
passando a cultivar algodão. Ali conseguiram a
primeira gleba de terra.
“Meu pai focou as culturas de algodão, tomate e amendoim. A cultura principal era o tomate, que ele plantava no meio do pomar de tangerinas, Mexerica, Cravo e Ponkã, que visavam
mercado. Com o desenvolvimento das indústrias
de suco de laranja, meu pai decidiu ampliar sua
participação na citricultura”, relembra Roberto.
No ﬁnal da década de 1960, a laranja tornou-se a principal cultura. Porém, na época,
Roberto não acompanhou a carreira do pai,
pois decidiu estudar fora: formou-se tecnólogo
em 1979 pela Universidade de Campinas e foi
morar no Pará, onde conseguiu um emprego na
Usina Hidrelétrica de Tucuruí.
Em 1985, seu pai o chamou para voltar.
“Meu irmão, Ricardo, era caminhoneiro e também deixou suas atividades para, juntamente comigo, dar sequência a tudo o que meu pai tinha
conseguido”, conta. Até essa data, as propriedades eram concentradas na região de Taquaral.
Com a união do trabalho da família, adquiriram
propriedades em Barretos e Colômbia.
“Quando iniciamos na citricultura, não tínhamos experiência nenhuma e tudo era coordenado pelo nosso pai. Logo, percebemos que
a produção não era tecniﬁcada e vimos a necessidade de mudança”, relata. Foi então que iniciaram a busca por informação: obtiveram apoio
técnico com o primo citricultor, Nilton Sakumura, que trazia informação agronômica e administrava as propriedades da família. Também passaram a participar de palestras e simpósios. “A
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