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plantas doentes, a doença pode levar o produtor
a grandes prejuízos. Por isso, recomendamos que
se tome uma série de medidas preventivas da
entrada de veículos e pessoas na propriedade até
aos equipamentos que serão usados na colheita,
protegendo assim o patrimônio do citricultor.
Outro assunto de grande importância para o
produtor rural e seus colaboradores é a utilização
e a legislação do uso dos EPI. A responsabilidade
de ambas as partes está muito clara na lei. O
citricultor não pode gerar um passivo trabalhista
que poderá no futuro prejudicá-lo e, menos ainda, prejudicar a saúde de seus colaboradores.
Com uma matéria sobre o assunto, a C&P volta
a lembrar do assunto para que todos cumpram
corretamente suas responsabilidades.
Uma adubação bem feita começa sempre
com uma boa coleta de amostras de solo e
folhas. Esta edição revela as regras a serem
seguidas para que se faça este procedimento
da melhor forma possível. É imprescindível que
as amostragens sigam os critérios mínimos necessários para a eficiência da recomendação de
adubação e calagem que se fará para o próximo
ano agrícola.

A parceria do Centro Apta de Colina, com a
Chemtura e o GTACC tem gerado grandes resultados na aplicação de tecnologia nas plantas do
polo instalado naquela unidade de pesquisa. O
ensaio mostra aos visitantes daqueles pomares
que os resultados vão surgindo com o desenvolvimento dos experimentos. A citricultura tem
essa área disponível para coleta de dados e
visitação, uma área de tecnologia aplicada com
medições científicas, que trará grandes frutos
para o futuro da atividade, bem como para
observação dos técnicos extensionistas.
A revista CIÊNCIA & PRÁTICA está sempre
procurando descobrir informações práticas que
levem os citricultores às maiores produtividades,
com menores custos pela fruta produzida, além
de prezar pela simplicidade e aplicabilidade no
campo da operação recomendada. Boa leitura!
GTACC

D

iante de uma nova safra – e desta vez,
tudo indica, com um volume de frutos
maior do que na safra anterior – a
colheita e os seus custos voltam a preocupar
o citricultor. Além do aumento no valor da
mão-de-obra, em algumas regiões produtoras
existe uma verdadeira indisponibilidade de trabalhadores para a função. Urge estudar novas
técnicas, equipamentos e diferentes sistemas
para viabilizar um melhor rendimento em relação
aos índices de colheita, pensando também em
uma maneira de reduzir os preços pagos por
esta operação.
São caminhos que se oferecem aos produtores em um momento muito preocupante. O
setor se mobilizou em torno do Dia do Greening,
que, se não trouxe a solução definitiva para o
problema, acenou com boas perspectivas em
relação a descobertas de alguns promissores
recursos para manejar a enfermidade.
O início da safra atual ainda traz outra
preocupação: o Cancro Cítrico. A doença tem
aumentado com números alarmantes nos últimos meses. Como no Estado de São Paulo, por
enquanto, a legislação obriga a erradicação das

Presidente do GTACC
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Erramos
Com toda a justiça, esclarecemos
que é do pesquisador José Antonio
Quaggio, do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento de Solos e Recursos
Ambientais, do IAC, a autoria da
excelente fotografia que ilustra a
matéria “Uso de gesso agrícola como
condicionador de solo em citros”,
publicada na página 22 da edição n° 39
de Ciência & Prática. Além de atender
as normas de propriedade autoral que
regem o jornalismo gráfico, a revista
faz questão de dar crédito a todas as
imagens publicadas em seus artigos.
José Antonio Quaggio

D

Adriano Guilherme

E

18 – Reunião conjunta entre a equipe técnica e de marketing da BASF, com a equipe de consultores do GTACC. A sede do Grupo hospedou o encontro, em Bebedouro, SP.

Leandro Aparecido Fukuda
leandro@farmatac.com.br

19 – Reunião administrativa ordinária do GTACC, na sede do Grupo, em Bebedouro, SP.

A

Ihara

Janeiro

28 – Assembleia geral do GTACC, que
aconteceu em sua sede, na cidade de
Bebedouro, SP.

Fevereiro
17 – Palestra sobre Poda e adensamento
na citricultura, proferida pelo consultor
Marco Valério Ribeiro, no Parque de
Exposições de Paranavaí, PR.
25 – Reunião administrativa ordinária
do GTACC, ocorrida em sua sede, em
Bebedouro, SP.

Março

25 – Treinamento técnico ministrado pelo consultor e presidente do GTACC Leandro Aparecido
Fukuda, para a equipe comercial citros da Ihara. O evento ocorreu durante a Reunião Nacional
de Citros da empresa, em Jaboticabal, SP.
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01 – Reunião para posicionamento de
produtos para citricultura do portfólio
Cheminova. O GTACC foi representado
pelo consultor Marco Valério Ribeiro
no encontro, que aconteceu no Hotel
Tomazi, em Londrina, PR.
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“Acredito plenamente na
citricultura eficiente”

Cancro Cítrico aumenta em São Paulo e
sinaliza a necessidade de ações de controle
Natália Pereira

Cresce a preocupação com a disseminação da doença no Estado, uma vez que o poder público não tem
mais a mesma capacidade de fiscalização já empregada anteriormente contra a enfermidade

D
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WALDYR SÉRGIO PROMICIA

esde o surgimento do Cancro
Cítrico no Estado de São Paulo,

ária do estado e eliminá-los corretamente.
Para isso são inevitáveis as inspeções de

detecção dos sintomas, os inspetores devem caminhar mais lentamente, vistoriando

seu controle tem sido empregado,
dentre outros métodos, pela eliminação de

plantas, objetivando identificar com os sintomas da doença. Essas inspeções devem ser

menos que mil plantas por dia. E no caso de
áreas nas quais a doença foi encontrada,

plantas sintomáticas e das suspeitas de
estarem infectadas, localizadas ao redor
das plantas com sintomas. Essa forma de

rotineiras e realizadas por pessoas treinadas
e conhecedoras dos sintomas.
Em razão da baixa incidência no estado,

as inspeções devem ser mais lentas ainda,
vistoriando-se cem a duzentas plantas por
inspetor por dia. O citricultor deve atentar

controle vem permitindo a manutenção da
sanidade de todo o parque citrícola paulista.
Órgãos governamentais de Defesa Agropecuária sempre estiveram no comando das
ações, ajudados por outros segmentos do

o Cancro Cítrico possui uma ocorrência relativamente rara. Esse aumento no número
de casos da doença deve ser considerado
um alerta para o citricultor, e o mesmo deve
estar consciente que as inspeções dos po-

também que todos os funcionários da propriedade devem conhecer os sintomas do
Cancro Cítrico e que os inspetores de HLB
podem eventualmente procurar as duas doenças simultaneamente, uma vez que para

Exportadores de Limão, Waldyr Sérgio Promicia

setor citrícola. Aos citricultores foi sempre
recomendada a adoção das medidas de
prevenção para evitar infecções e suas
consequentes perdas econômicas.
Assim, o controle do Cancro Cítrico

mares estão a cargo do citricultor, que deve
assegurar a sanidade de seus pomares.
As medidas preventivas devem ser sempre
adotadas, com o máximo de rigor possível.
O citricultor deve sempre adquirir mudas de

ambas as doenças – HLB e Cancro Cítrico,
o citricultor deve realizar inspeções rotineiras
em seus pomares.
Detectados focos da doença, devem
ser eliminadas as plantas com sintomas e

maior exportadora de lima Tahiti do país. Foi então

sempre se baseou no binômio prevenção –
erradicação. No entanto, o sucesso desse
controle, comprovado pelos índices baixos
de focos da doença em São Paulo durante
todos esses anos, esteve calcado muito
mais nas ações do poder público do que
nos cuidados adotados pelos citricultores
no controle da doença.

viveiros que seguem a legislação vigente,
implantar quebra ventos e rodolúvios em
suas propriedades, controlar a Minadora dos
Citros, fornecer vestes e material próprio de
colheita para os colhedores e desinfestar
máquinas e equipamentos que adentrem sua
propriedade. Essas medidas preventivas,
embora essenciais, não impedem por com-

as demais presentes ao redor das plantas
sintomáticas, mesmo não detectadas com
sintomas. Não há métodos curativos para
o Cancro Cítrico e a manutenção de plantas com sintomas resultará na infecção de
mais plantas e pomares que estão ao redor,
aumentando-se o prejuízo decorrente da
doença. Os restos de cultura devem ser

ta sobre a trajetória da Itacitrus, fala sobre sua

Em 2010 foram detectados 0,44% de
pomares comerciais no estado de São Paulo

pleto a infecção por Cancro Cítrico de uma
ou outra planta da propriedade. A principal

eliminados por queima e ou enterrio. O
Cancro Cítrico é uma doença de notificação

com ao menos uma planta doente, incidência
três vezes superior ao ano de 2009. Além
disso, a doença voltou a apresentar um nível
de infestação tão alto quanto o detectado em

forma de disseminação da doença é por
meio de chuvas e de chuvas com ventos. Por
isso, as inspeções são essenciais. Quanto
antes a doença é encontrada na proprieda-

obrigatória, portanto a cada constatação
de focos ou de plantas suspeitas de estar
infectadas, a Secretaria de Agricultura deve
ser comunicada.

1999. Diante desse novo cenário, as ações

de, menores serão os prejuízos decorrentes

de controle devem ser intensificadas para a
manutenção da doença em baixos níveis e a
prevenção de perdas econômicas por parte
do citricultor. No entanto, os órgãos oficiais

da perda de plantas.
As inspeções tornaram-se mais frequentes em nossa citricultura desde a detecção
do Huanglongbing (HLB ou Greening). Para

de defesa não possuem a mesma capacidade

maximizar a atividade, muitas propriedades

de fiscalização que anteriormente, sendo,
portanto necessária a transferência de parte
das ações de controle para o produtor. Assim,

possuem inspetores treinados para a detecção do HLB e também do Cancro Cítrico. Geralmente os inspetores de HLB vistoriam mil

os citricultores devem estar preparados para
encontrar possíveis focos de Cancro Cítrico,
comunicá-los ao órgão de defesa agropecu-

a duas mil plantas por dia, para a detecção
dos sintomas dessa doença. Para o Cancro
Cítrico, em razão da maior dificuldade na
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Empreendedor por natureza, o presidente da
ABPEL - Associação Brasileira de Produtores e
deixou sua bem-sucedida empresa de confecção
na capital de São Paulo para auxiliar nos negócios
do pai, Vicente Promicia, tradicional produtor de
Lima Tahiti em Itajobi e fundador da Itacitrus, a
que passou a estudar sobre o mercado, abrindo
portas para a exportação da fruta e incentivando
os produtores brasileiros a buscarem a certificação. Na entrevista à Ciência & Prática, Waldir conatuação na ABPEL e analisa o promissor mercado da produção de frutas voltadas à exportação

Fundecitrus

Supervisor - Fundecitrus

José Belasque Júnior

Presidente da ABPEL e
Presidente da Itacitrus

C&P – Comente sobre o início de sua carreira
na citricultura.
Waldyr Sérgio Promicia - Na verdade,
minha carreira começou bem distante da
produção de limões em si. Comecei a
trabalhar em feiras, na cidade de São Paulo.
Eu comprava frutas, limão e tomate na região
de Itajobi e revendia de quinta a domingo na
capital. Essa foi a minha grande faculdade
no varejo. O meu grande aprendizado. Algum
tempo depois, montei uma confecção de
camisas e roupas masculinas em geral, criei
uma marca e passei a atuar em São Paulo.
Foi então que comecei a exportar. Os negócios
iam muito bem e eu já estava praticamente
aposentado com 35 anos, trabalhando apenas
três dias na semana, com exportação direta
para o Mercosul. Enquanto isso, meu pai,
tradicional produtor de limão e fundador
da Itacitrus, ia trabalhando ainda de forma
familiar. Em 1998, ele foi convidado por uma
trading a trabalhar com exportação. Foi aí que
me provocou: você trabalha com exportação,
então vai exportar limão também. Eu aceitei
o desafio e estou aqui até hoje.

Janeiro / Fevereiro / Março / 2011

C&P – Você entrou em um negócio totalmente
diferente do ramo em que atuava. Como
foram as primeiras negociações para
exportação de limão da Itacitrus?
Waldyr Sérgio Promicia - Eu já fazia
o contato da Itacitrus no mercado interno,
para grandes compradores, como Carrefour e
outras redes. No meu tempo livre, eu visitava
esses clientes, apresentava a empresa, abria
o mercado e deixavam que eles seguissem as
negociações. Então comecei a pesquisar quais
eram os principais mercados para a exportação
e descobri que era a Europa. Em 1999, participei
de uma feira de exportação na Alemanha, com
um estande com limão, cachaça e açúcar, para
trabalhar a divulgação do produto. A caipirinha
foi uma grande propagandista para divulgar o
limão. Nesta feira, conseguimos formalizar dois
contratos e iniciamos a exportação: no dia 1º de
fevereiro de 1999, saiu nosso primeiro container
daqui de Itajobi. Uma curiosidade é que como
eu não conhecia muito bem a parte da produção
de Tahiti, firmei contratos para exportar a fruta
durante os doze meses do ano. Quando retornei
ao Brasil, bastante satisfeito com o resultado da

feira, meu pai me alertou que só se produziam
frutas no primeiro semestre do ano – os demais
eram a entressafra. Foi um susto! Tivemos
que negociar com inúmeros produtores para
conseguirmos honrar os compromissos e então
descobrimos que no nordeste do Brasil a safra
da fruta se dá no segundo semestre. Por conta
disso, passamos a produzir limão na Bahia e,
em 2000, fomos a primeira empresa brasileira a
exportar limão durante o ano todo. A partir de um
erro, criamos uma grande oportunidade. Hoje,
por oferecermos limão durante o ano inteiro,
passamos o México nas exportações. Em 2009,
o Brasil exportou 63 mil toneladas e o México
ainda está na casa dos 12 mil toneladas, por
se manter no modelo de exportar apenas no
segundo semestre.
C&P – Fale sobre as exigências do
mercado. Que tipo de certificações são
exigidas para a exportação?
Waldyr Sérgio Promicia - Além de cumprir
todos os trabalhos burocráticos, foi preciso
entender um pouco da cultura dos países
importadores. Inicialmente, nós pensávamos
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que a certificação era apenas uma exigência
sem grande fundamento, apenas uma ação para
mostrar ao mercado que estávamos fazendo
algo a mais. Entretanto, entendemos que os
mercados da Europa querem evitar problemas:
eles querem ter garantias que seu consumidor
irá adquirir um produto de qualidade, sem o risco
de ter algum tipo de intoxicação, por exemplo.
Isso é levado muito a sério nesses países: a
segurança alimentar. Em 2002 demos início
à implantação do Globalgap e nos tornamos a
primeira empresa no Brasil a ter um certificado
de qualidade e rastreabilidade, em 2004. Embora
no Brasil, o Mapa - Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, possua o sistema de
qualidade PIF - Produção Integrada de Frutas, a
Itacitrus optou pela implantação do Globalgap
devido ao modelo brasileiro ter sido criado nos
moldes desse sistema e também ao fato de
que o Globalgap é uma organização que possui
maior visibilidade em vários países. Este título
nos proporcionou um diferencial no mercado.
Em 2007 a Itacitrus conquistou a certificação
Tesco Nurture, tornando-se a primeira empresa
exportadora no Brasil a obter esta certificação
para a rede de supermercado Tesco na Inglaterra.
Tudo isso abriu muitas portas para a Itacitrus.
Nós ganhamos muita visibilidade com as
certificações.

“A Itacitrus tornou-se a primeira
exportadora no Brasil a obter a
certificação Tesco Nurture.
Isto denota qualidade”.
C&P - Como é a estrutura atual da
Itacitrus?
Waldyr Sérgio Promicia - Temos a sede
aqui em Itajobi, SP, onde são feitas todas
as negociações para aquisição da produção
– já que compramos fruta de produtores da
região para exportação – e toda parte de
comercialização. A produção de limas aqui na
região é compreendida por um grande número
de pequenos produtores, a maioria deles com
uma média entre três a oito hectares de limas
por propriedade. Também temos uma fazenda
em Inhambupe, na Bahia, com uma área
plantada de 450 hectares, responsável pela
produção de 1,6 milhão de toneladas por ano,
onde produzimos as frutas para exportação no
período da entressafra daqui de São Paulo. Meu
pai é o responsável pela parte agronômica e
cuida da produção. A produção própria garante
apenas 20% do volume comercializado dentro
e fora do país. Os outros 80% são adquiridos de
fornecedores da região de Itajobi. Atualmente, a
Itacitrus é dona de 10% do mercado nacional,
comercializados nas centrais de abastecimentos
de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Ao
todo, a Itacitrus conta com 500 funcionários.
Em 2009, um fundo de capital começou a nos
apoiar – a gestora de recursos Fir Capital, de
Belo Horizonte, comprou 30% da empresa, com
a promessa de a empresa crescer ainda mais.
Com isso, profissionalizamos de vez a
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Itacitrus: fizemos um organograma, trouxemos
profissionais do mercado e seguimos com nosso
sonho de torná-la um grupo de empresas de
frutas, repetindo o modelo que tivemos com
limão, agora com outras frutas. Mamão, maçã,
melão, manga, uva e abacaxi estão no foco da
empresa. Em 2006 iniciamos as exportações
de mamão Formosa, com produção própria,
e manga Palmer, com produtores da região
de Itajobi. Com isso, estamos redescobrindo
também o mercado interno, que é muito forte.
C&P – Como foi que ingressou na ABPEL?
Waldyr Sérgio Promicia - Quando
retornei da Europa e vi a necessidade da
profissionalização da empresa e de aderir à
cultura exportadora como um todo, percebi
que nós não tínhamos voz para reivindicar
coisa alguma ao governo, ou a quem quer que
seja, sem uma representatividade. Na época,
me associei ao Ibraf - Instituto Brasileiro de
Fruticultura – e já no primeiro ano tornei-me
diretor. Foi então que vi a necessidade de
criar uma associação específica do limão,
porque além de ter a representatividade do
setor, também tinha um recurso da Apex para
frutas brasileiras no mercado europeu, que
sem associação não podíamos ter acesso
ao recurso.Em 2003, chamei meus amigos
produtores para iniciarmos a associação.
O Centro de Citricultura Sylvio Moreira
foi o berço, já que havia o Dia do Limão.
Aproveitamos o evento e criamos a ABPEL.
Então, como quem levanta a bandeira, tem
que carregar, me tornei o presidente. Desde
então, infelizmente ninguém mais quis assumir
a presidência e aqui estou, mas espero muito
que haja uma renovação, o que é saudável.
Temos 28 associados em todo Brasil, todos
que exportam ou já exportaram limão, como
Agropecuária Nossa Senhora do Bom Sucesso,
Andrade Sun Farms, Brasfruit, Citrus Tree,
Comercial Boa Esperança, Comercial Santo
Antonio, Comercial Yamamoto, Comercio
de Frutas Esmeralda, Daros Importação,
Extracitrus, Gibran Exportadores, Gsi Exports,
Santa Adélia Citrus e Supracitrus. Por meio
da Associação, promovemos cursos através
do Sebrae para disseminar esse conceito
da certificação e com isso já certificamos
100 produtores. Nós somos uma associação
voltada para a exportação, mas não deixamos
de acreditar nos produtores e procuramos
realizar algumas ações pra eles.

“O mercado brasileiro consumidor
de limão é fiel: a dona de casa
compra o produto, sem levar o
preço em consideração. Porém,
o consumo per capita nacional
ainda é muito pequeno”.

C&P – Fale sobre o mercado de lima Tahiti
Waldyr Sérgio Promicia - O mercado é

forte e altamente promissor. Ainda há muito a
explorar. A produção de limão brasileira está na
casa de um milhão de toneladas ao ano. Desse
total, apenas 5% é exportado, 12% vai para a
indústria e o restante vai para o mercado. O
preço segue de acordo com a oferta: se falta
limão, o preço vai lá em cima; se sobra muito,
o preço cai. No mercado externo, a Europa
se destaca no consumo de limão brasileiro,
tendo os principais compradores a Inglaterra,
Alemanha, França, Itália, Holanda e Espanha.
O interessante é que o mercado consumidor
de limão no Brasil é fiel: a dona de casa tem
o hábito de comprar aquela quantidade de
limão ao mês, sem depender muito do preço.
Porém, acreditamos que o mercado interno
tem muito a crescer. O consumo atual de
limão no Brasil é de 600 gramas por pessoa,
enquanto países como a Argentina atinge 16
quilos por habitante ao ano! Um dos papéis
da ABPEL é trabalhar a divulgação do Tahiti,
incentivando o consumo da fruta tanto no Brasil
quanto no exterior. Em 2003, patrocinamos um
livro com orientações de saúde, informações
nutricionais e funcionais do limão. Nós já fomos
indicados para uma premiação de inovação e
marketing pela Apex, pela forma que criamos
para divulgar o limão na Europa. A divulgação
do limão é complicada, pois a fruta é verde e
azeda. Não há como degustá-lo, como outras
frutas. Então, criamos uma ação em escolas
de culinária da Europa, promovendo o Lemon´s
Day. Nesse evento, levamos todo o material
– fruta, materiais didáticos, instrumentos.
Oferecemos palestra sobre a cultura do limão,
mini-cursos de caipirinha e incentivamos que
os chefs a criem receitas que levem limão, da
entrada, passando pelos pratos principais, até a
sobremesa. Depois, vamos a pontos de grande
movimentação, como Lisboa, Madri, Berlim e
lá distribuímos amostras de limão juntamente
com livrinhos de receita. Com a divulgação
da gama de receitas da fruta, acreditamos
contribuir para o crescimento de mercado e
temos atingido esse crescimento.
C&P – Qual sua visão para o futuro da
agricultura?
Waldyr Sérgio Promicia - Eu acho que o
Brasil é uma referência. É um mercado que
vale a pena investir. O empresário brasileiro tem
que aproveitar as oportunidades e olhar para o
mercado com uma visão de futuro, ver que o
consumidor de hoje é diferente do consumidor
de amanhã. O consumidor do futuro – e digo
aqui meus filhos, por exemplo – estarão mais
preocupados com a alimentação de qualidade.
Buscarão alimentos que façam bem à saúde,
que ofereçam benefícios. Isso tudo é um
sinal muito positivo para a agricultura, para
a produção de alimentos, principalmente de
frutas, e para a melhoria desta produção, seja
pelas certificações, por selos de qualidade e
outras formas de comprovar seu diferencial.
Eu comecei minha carreira profissional em
um segmento totalmente diferente e hoje
posso afirmar que acredito plenamente na
agricultura, acredito na citricultura e sou um
grande entusiasta da lima Tahiti.
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A citricultura caminha para a necessidade
de mecanizar o sistema de colheita
Impulsionada pelo descaso com que a colheita vem sendo tratada pelo produtor, a mão de obra
mais jovem se afasta do processo, limitando o rendimento e pondo em risco o futuro da atividade
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SCHÜLTER

A falta de um
planejamento adequado e de uma
boa administração
dificultam a logística da colheita e
aumentam o seu
custo

Fabricantes antenados já descobriram
o potencial do mercado de equipamentos
para auxílio e modernização da colheita. Eles
sempre nos questionam sobre as tendências
de plantio, o melhor espaçamento, a altura do
pomar e a melhor forma de colheita. Notamos
que as técnicas tem melhorado. Já é possível
executar uma colheita com pouco risco para a

saúde do colhedor, respeitando fatores físicos e
sociais e aumentando a velocidade da colheita.
Tudo isso gera satisfação do dono do pomar e
também do colhedor, que vê o serviço render
mais, e o melhor: ter uma remuneração mais
justa, com o seu salário aumentado graças ao
monitoramento do processo com auxílio de um
organizado sistema de pesagem.

Décio Joaquim

A

citricultura brasileira está passando por
grandes modificações. Não podemos
mais aceitar velhos conceitos, nos quais
se admitia plantar com espaçamentos largos e
mal dimensionados. O momento é de se obter
o mais rápido retorno do capital investido, além
de potencializar a área empregada.
Problemas fitossanitários estão assombrando
a cultura e, muitas vezes, inviabilizando o plantio
em certas regiões. O bom citricultor não pode
deixar de vistoriar seus pomares e seguir
fielmente todas as técnicas para o controle do
Greening ou HLB.
A colheita também tem representando
grandes desafios, sinalizando a necessidade
de mudanças. Em um passado não muito
distante, o valor pago pela mão de obra era
baixo, passando praticamente imperceptível
no momento de concluir o famoso custo de
produção. Atualmente, com a valorização da mão
de obra, o produtor que não se preparar, verá
o preço da colheita de seus pomares subirem
muito. Quem não zelar por suas colheitas, com
administração e ordenação de recursos, logística
e tecnologia, buscando diminuir o custo da
fruta colhida e melhorar o rendimento de seus
colhedores (mas considerando suas limitações),
provavelmente, pagará um valor bem mais caro
pela colheita de sua caixa de laranja.
Como consultor, tive a oportunidade de
conhecer vários tipos de colheitas, desde a mais
sofisticada, como aquela feita com imensas
máquinas de colher laranja dos americanos
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Tenho visto vários colhedores com salários
de fazer inveja para motoristas de caminhão,
tratoristas, “pragueiros” e trabalhadores do
comércio local. Este fato é muito importante e
pode ser o diferencial para a continuidade do
produtor na atividade, uma vez que ao tratar o
colhedor com dignidade, ele está investindo no
futuro. É visível como a força de trabalho mais
jovem vem se afastando da colheita e, à medida
que a idade aumenta, a força física se reduz,
limitando o rendimento da operação.
Então com vai ser a colheita no futuro? É
possível comparar essa situação com a dificuldade
que acontece em países desenvolvidos, apesar
das conhecidas peculiaridades do povo brasileiro,
que sempre encontra um jeitinho para tudo.
Cabe aos produtores, também aos consultores
ligados aos problemas da citricultura, adequar
as melhores técnicas e maquinários para uma
colheita rápida e com menor esforço do colhedor,
assegurando melhor padrão de qualidade para
o processo e maior estabilidade de todos que
participam do circuito.

SCHÜLTER

C

Consultor Unicampo/GTACC

Eng°.Agr°.MarcoValérioRibeiro
marcovalerio@pvai.com.br

A dificuldade em se obter mão-de-obra qualificada conduzirá para a mecanização o processo da colheita

com suas vantagens e desvantagens, custos e
rapasses, que certamente não combinam com
os nossos pomares; e colheita manual, com o
uso de caixeiros e apontadores, muito utilizada
até hoje.
Adaptações foram surgindo, máquinas
que serviam para auxiliar na colheita da soja,
mandioca e milho começaram a ser adaptadas
para a citricultura. Para isto, nós, brasileiros,

somos realmente ótimos! Rapidamente houve
a adaptação às necessidades e carretas com
guincho ficaram mais estreitas, pois era preciso
entrar em pomares cada vez mais adensados.
A colheita das frutas, inicialmente em sacolas,
para depois serem acondicionadas em sacolões
de 600 kg, tipo big-bag, foi outro ponto muito
importante de economia de tempo e força do
colhedor.

Revista Ciência & Prática

Janeiro / Fevereiro / Março / 2011

11

E

G

U

R

A

N

Ç

A

S

Uso do equipamento de proteção
individual na agricultura
Conselhos e orientações para a aquisição e o uso seguro dos EPI.

O

Protect EPI

Brasil é um dos maiores expoentes em
agricultura no mundo. Está entre os
primeiros em produtividade em várias
culturas e na pecuária. Apresenta belos números e produz mais de 3.300 calorias por habitante. Embora tenha uma malha rodoviária que
não permite muita facilidade em deslocamentos e causa perdas significativas ao produtor, a
logística ainda é de terceiro mundo e a agricultura de primeiro.
Ambientalmente, o país deu enormes passos e hoje está melhorando quanto ao desmatamento desenfreado, ao replantio de matas
ciliares, a reciclagem de embalagens etc. Mas
também tem pontos vergonhosos, como aquilo
que vai ser apresentado neste artigo: a falta
gritante de uso do EPI – Equipamento de Proteção Individual - ou seu uso correto.
Existe uma legislação específica, a norma

A evolução dos EPIs é constante
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- NR 31, muito clara quanto à obrigatoriedade do uso de EPI por todos os que manipulam
agrotóxicos. É incrível como em várias atividades da área agrícola, fazemos de conta que o
assunto não é conosco e assumimos correr
riscos. Há necessidade de treinamentos em
atividades simples como operação de máquinas, motores, tratores, colheitadeiras, etc. No
caso específico de uso de agrotóxicos, pode-se
olhar em edição recente da revista Proteção –
publicação específica sobre saúde e segurança no trabalho, www.protecao.com.br – uma
reportagem informando que 1.139 pessoas
foram intoxicadas na região sul do Brasil em
2008. Considerando a informação prestada
pela Universidade Federal de Porto Alegre, que
para cada caso de intoxicação por defensivo
agrícola notificado existem 50 não notificados,
podemos acreditar que cerca de 55.000 pessoas foram intoxicadas naquele ano, apenas
naquela região do Brasil.
Podemos até pensar que são exagerados
esses valores, que estão errados, ou algo semelhante. Ou podemos extrapolar os números
para as demais regiões. E nós, que temos influência no setor agrícola, devemos trabalhar no
sentido de se evitar esse mal.
Não temos como abrir mão do uso de tecnologias modernas, como os agroquímicos.
Podemos abrir mão deles no plantio direto de
soja? Podemos deixar de usar contra o Mal de
Sigatoka, na cultura da banana? No controle
de ácaros, em citros? Enfim, todos sabemos
de sua real necessidade e várias informações
comprovam que, deixando de utilizar agroquímicos, a produtividade cairia para cerca da
metade daquela obtida hoje. O ponto é que
precisamos desta tecnologia, mas precisamos
utilizá-la de forma inteligente e cuidadosa.
Nosso aliado no uso dos agroquímicos é o
manipulador. Perceba que me refiro ao manipulador e não, apenas, ao aplicador. Será que
o funcionário do estoque está seguro? Aquela
pessoa que ajuda a esticar a mangueira na horticultura está segura? O estoquista está seguro quando pega embalagens para entregar ao
aplicador? Todos, sem exceção na cadeia manipuladora, estão sujeitos a acidentes. Em uma
revenda de Goiás, um balde caiu e derramou
produto puro em uma área pequena dentro do
galpão. Foi colocado calcário na intenção de

absorver o conteúdo derramado para que, posteriormente, houvesse a retirada desse líquido
extravasado. Mas houve uma reação química
quando da adição do calcário e todo o quarteirão precisou ser evacuado. Itumbiara ficou em
alerta na época.
Na verdade, conhecemos pouco sobre os
processos químicos em relação aos produtos
manipulados. Não sabemos o que acontece
quando há mistura de produtos. Fazemos misturas que podem ser sinérgicas, potencializando o produto ou, o inverso, tornando os produtos antagônicos, diminuindo sua eficiência,
porém, com certeza, também aumentando o
risco do manipulador.
Mudanças na legislação
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dos municípios, visando esta orientação. Ou
seja, existe uma grande movimentação a fim
de melhorar a qualidade de vida. Nós, que trabalhamos em orientação, precisamos entrar
em campo também, buscando essa melhoria.
Quepia
Todas as empresas que possuem o Qualidade em EPI (Quepia) na Agricultura, estão
comprometidas com a melhoria de qualidade
dos mesmos. Isso não quer dizer que possuem
a máxima qualidade, mas que estão em busca
dessa qualidade. O Quepia não substitui o CA e
nem tem esse objetivo.
Aspectos importantes na aquisição do EPI
Várias são as características a serem observadas, e a principal delas é quanto ao CA,
que deve estar atualizado. É crime vender EPI
com CA vencido. Outra preocupação é com o
tipo de tecido e sua resistência quanto à atividade. Como exemplo, temos o uso de um EPI
genérico em cultura de cana, ou para a cultura
de rosa, ou abacaxi, tomate, etc. O EPI tem
que ser específico para a cultura e tipo de aplicação.
Apenas pessoal treinado tem a condição
de avaliar melhor qual é o EPI adequado. Um
EPI utilizado em soja com trator cabinado não

pode ser o mesmo a ser utilizado em uva, com
névoa e aplicação dirigida para o alto e assim
por diante.
Cuidado com notas fiscais antigas: elas
mostram que os EPI adquiridos não foram utilizados durante as produções.
São utilizados vários tipos de tecidos na
confecção dos EPIs e é fundamental que a empresa fabricante informe o tipo de tecido utilizado. Quanto maior a gramatura do tecido, melhor o fechamento e, provavelmente, melhor o
EPI. Exemplo disto é o EPI em sarja que é mais
duradoura que a tela, mais resistente, além de
possuir melhor hidrorepelência.
Outro aspecto importante é quanto à higienização dos EPI. Cada fabricante tem sua recomendação e a genérica é :
- Não utilizar sabões, detergentes (pois irão
remover o fluocarbono que provoca a hidrorepelência);
- Não esfregar (também remove o fluocarbono);
- Passar a ferro quente (espalha o fluocarbono);

- Guardar em local seguro;
- Proteger as mãos de quem os lava com luvas
nitrílicas;
- Não utilizar produtos à base de álcool na higienização;
- EPI tingido tem uma hidrorepelência bem melhor que os não tingidos.
Temos muito ainda a caminhar. O primeiro
passo já ficou no passado e o Brasil desponta
também nessa área. A exigência de importadores de produtos agrícolas passa por qualidade
de vida dos produtores e seus funcionários. O
produtor deve despertar para uma nova era,
onde a preocupação com o bem estar de todos
pode representar a diferença entre comercializar bem ou comercializar muito melhor.
Protect EPI

S

Diretor Protect EPI

Paulo Formagio
pauloformagio@protectepi.com.br

Melhoraram os cuidados nas aplicações.
Atualmente, os Certificados de Aprovação (CA)
dos EPI estão válidos até o dia 07/06/2011. O
Ministério do Trabalho, que já adiou em várias
oportunidades a implantação de uma norma de
avaliação dos EPI, desta vez informa que não
vai fazer mais adiamentos. Todos os fabricantes de EPI deverão obter CA através de análise
laboratorial. A unidade do IAC em Jundiaí, a
Unesp de Jaboticabal e o IPT de Franca, são os
responsáveis pelas análises químicas e mecânicas dos EPI. A qualidade dos mesmos será a
melhor para serem aprovados. O processo está
sendo balizado pela norma européia ISO DIS
27 065 (com algumas alterações adequando à
nossa necessidade).
Os apoios da Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), Associação Nacional dos
Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), e Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), bem como a fiscalização
mais rígida no campo farão muita diferença a
partir deste ano. É uma ótima notícia e muitos
deixarão de frequentar hospitais da rede pública visando desintoxicação.
No Estado de São Paulo, mais especificamente, o Departamento de Educação Ambiental (DEA), da Secretaria da Agricultura, tem um
corpo de fiscais que estarão indo a campo, inicialmente, em uma etapa de orientação – mas
com a intenção de ser mais exigente em futuro
próximo. O DEA também promoverá cursos e
treinamentos junto às Secretarias de Saúde
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Parceria para produção sustentável de
citros já mostra bons resultados
Implantada em dezembro de 2007 no Centro Apta da Alta Mogiana, em Colina, SP, a área polo, que nasceu de uma parceria
entre a Chemtura AgroSolutions, o Centro Apta e o GTACC, começa a comprovar a eficiência de pacote tecnológico sustentável
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de plantio diferenciados, adensamento, mudas
teladas, manejo do mato e das plantas, podas
de formação e produção, adubação química e
orgânica, manejo fitossanitário com produtos
eficientes e de última geração, irrigação e fertirrigação são ferramentas implementadas para
atingir o desenvolvimento da copa das plantas
de forma precoce, além do início e estabilização
de uma produção comercial viável e acima da
média estadual.
Um dos tratamentos estudados é o chamado
T1-Convencional, no qual a implantação e
condução do pomar segue as recomendações
de uma citricultura tradicional, com adubações
em função da análise de solo e tabelas de interpretação, mas que nem sempre contempla
outros aspectos da cultura, como relação entre
os macros e micronutrientes, potencial produtivo
da planta e relação produção/custo. Da mesma
maneira, o tratamento fitossanitário é definido
após inspeção, utilizando os produtos tradicionalmente recomendados para citros e de outras

empresas não parceiras no projeto.
O tratamento T2-Tecnologias Chemtura,
GTACC e Apta, consta das recomendações dos
parceiros visando incrementos na produção
num ambiente sustentável. Todas as atividades
são desenvolvidas dentro das normas da PIC,
partindo do preparo do solo e sendo executado
dentro dos princípios do cultivo mínimo e da
conservação do solo, aplicando após análise do
solo, corretivos, fósforo e composto orgânico no
sulco de plantio.
As mudas são oriundas de viveiro telado e
produzidas conforme a legislação paulista; foram
plantadas em dezembro de 2007 e conduzidas
conforme tratamentos programados semestralmente, que constam de adubações parceladas
no solo, calculadas com base em análises de
solo e foliar recentes, analisadas através do DRIS
- sistema integrado de diagnose e recomendação, que analisa as relações entre os nutrientes.
Aplicações foliares completas com macro e micronutrientes na forma de sais (nitrato de cálcio,
Marcos Montagner

A

competitividade nos sistemas de produção num mundo globalizado nos faz
reestudar a citricultura.
Produtividade já não é o único objetivo, mas
sim a produção de laranjas num ambiente sustentável, dentro do tripé do socialmente justo,
ambientalmente correto e economicamente
viável. Os consumidores agora buscam produtos
que tenham apelo de qualidade e segurança
alimentar e os envolvidos nos sistemas de produção devem empenhar tecnologias para uma
produção eficiente.
As Boas Práticas Agrícolas (BPAs) passaram
a ser fundamentais no sistema de produção de
laranjas e estão bem definidas nas normas para
a Pic - Produção Integrada de Citros* – brasileira,
sendo condição para uma produção sustentável
e atendimento dos mercados.
A idealização de um Polo de Tecnologias
na Apta de Colina partiu da necessidade de
estudar, dentro de parâmetros científicos, a
produção sustentável de laranja num ambiente
que integrasse pesquisa, inovação, parceria e
tecnologia.
O projeto “Tecnologias para Produção de
Citros no Século XXI” surgiu da parceria entre a
empresa CHEMTURA, o GTACC e a APTA, com o
principal objetivo de estudar, no campo, técnicas
e produtos servindo de sala de aula para difusão
a técnicos e produtores. Quando falamos em
tecnologias para a produção de citros, propomos
técnicas que possam ser implementadas em pequenas, médias e grandes propriedades, visando
ao mercado de frutos de mesa e indústria.
Em dezembro de 2007 foi implantado um
pomar de laranjeiras Valência, enxertado sobre
limoeiro Cravo na área experimental do Centro
Apta de Colina, onde estudam-se tecnologias,
conceitos e práticas utilizadas pelos agrônomos
do GTACC, a nova geração de insumos recomendados pela Chemtura e as tecnologias e
pesquisas científicas da Apta.
Devido à forte pressão fitossanitária com que
a citricultura paulista se depara, principalmente
após a entrada do Greening em seus pomares,
tem-se consciência que a vida útil das plantas
será menor. Então, preparo do solo e adubação

Os primeiros bons resultados da parceria GTACC, Chemtura e Centro Apta Colina, começaram a ser colhidos. O produtor tem muito a ganhar com essa experiência inovadora.
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sulfato de zinco, sulfato de manganês, ácido
bórico e sulfato de cobre), são adicionadas nos
tratamentos fitossanitários, comparando com os
adubos foliares comerciais utilizados no tratamento convencional. O tratamento fitossanitário
é implementado mediante inspeções semanais e
manejo do vetor do Greening, sendo a tomada de
decisão analisada pelos consultores do GTACC,
buscando a eficiência no controle, a favorável
relação custo/benefício, a rotação de princípios
ativos e grupos químicos, a seletividade e o vigor
das plantas tratadas, utilizando os produtos da
linha da Chemtura.
A tecnologia empregada na arquitetura das
plantas nos tratamentos proporciona a formação
baixa da copa, permitindo todas as brotações
a partir de 10 cm acima da região do enxerto,
proporcionando maior atividade fotossintética,
desenvolvimento de copa e área de produção.
Nestes tratamentos foram efetuadas sub-enxertia, com dois “cavalinhos” de citrumeleiro
Swingle por planta.
O tratamento T3 consiste do tratamento
T2 mais irrigação via microaspersão com uma
linha de gotejadores, controlada através de
tensiômetros e complementação nutricional por
fertirrigação.
Considerando a importância do uso de
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agrotóxicos na citricultura e a responsabilidade
no manejo, resultados de pesquisa feito em
25 estados brasileiros pela Agência Nacional
de Vigilância Fitossanitária (Anvisa), através do
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos
em Alimentos, que coleta anualmente amostras
de frutas, legumes e verduras em pontos de
venda ao consumidor, foi constatado que em
2009, 10,3 % das amostras de laranja analisadas apresentaram resíduos de agrotóxicos não
autorizados para os citros ou estavam acima do
limite permitido, demonstrando a necessidade
de maior consciência e o uso de moléculas
menos agressivas, devidamente registradas no
Ministério da Agricultura, aplicadas com respaldo
técnico e respeito a carência na colheita.
Já em outra pesquisa, realizada de preferência com consumidores de redes de supermercados, mercados e varejões, realizado pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater), a laranja foi a fruta mais citada
e presente na sacola das donas de casa, bem
como, o suco de laranja é, disparado, o mais
requisitado em lanchonetes e restaurantes.
Diante das dificuldades no sistema de
produção e de um forte potencial de mercado,
desenvolver, estudar e disponibilizar tecnologias
na produção de citros é essencial e os trabalhos

desenvolvidos na parceria Chemtura, GTACC e
Apta vem ao encontro dessa tendência. O desenvolvimento de tecnologias por especialistas
na área, em parcerias com produtores, empresas
atuantes e pesquisadores, até o momento nos
indica que a citricultura paulista sobreviverá,
desde que sejam implementadas as BPAs em
busca da produtividade.
Apesar de os tratamentos tecnológicos
demandarem maior investimento, o maior
desenvolvimento das plantas e a produtividade
remuneram e justificam a implementação.

5,5 m x 2,5 m; 6,0 m x 2,5 m; e 6,5 m x
2,5 m. Através das avaliações semestrais de
desenvolvimento de copa para os três espaçamentos, constata-se maior crescimento das
plantas irrigadas T3, seguidas pelas plantas
com tecnologias T2. Na última avaliação pode
ser observado crescimento moderado da copa
no tratamento T2, justificado pelo excelente
pegamento da florada, forçando os ramos para
baixo e interferindo nos valores de altura e
diâmetro da copa.

CULTURAIS

Tabela 1. Avaliação do volume de copa (m3) das laranjeiras. Apta Colina, 2011

Greening
Com o surgimento da doença na área experimental, as inspeções e controles fitossanitários
tiveram que ser rediscutidos, principalmente no
tratamento convencional, que passou a receber
também o tratamento da Chemtura, visando
a garantir uma maior proteção às plantas e a
ampliar sua vida útil numa equivalência com as
tratadas pelo programa Chemtura.
Espaçamentos
As plantas dos três tratamentos são
cultivadas em três espaçamentos diferentes:
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Figura 1. Desenvolvimento de copa (m3), espaçamento 5,5 x 2,5 m. Apta
Colina 2011
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Figura 2. Desenvolvimento de copa (m3), espaçamento 6,0 x 2,5 m. Apta
Colina 2011
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D I A
Analisando a produção de frutos, na primeira
produção, aos dois anos e oito meses, temos
um incremento produtivo de 27 e 85 % para o
maior adensamento (727 plantas/ha) nos tratamentos tecnologias e tecnologias mais irrigação,
respectivamente.
Nos demais espaçamentos, da mesma
maneira o incremento produtivo é resultado do
manejo tecnológico dos pomares.

Movidos pela necessidade de conhecimento sobre o comportamento da doença, produtores, pesquisadores e consultores de
todo o país reuniram-se em Cordeirópolis para debater casos e relatar a descoberta de aspectos úteis ao manejo do problema

Tabela 2. Produção de frutos em t/ha na safra (setembro/2010) e temporã (fevereiro/2011). Apta Colina 2011

Marcos Montagner

Figura 4. Ilustração da
produção de frutos em
t/ha na safra (setembro/2010) e temporã
(fevereiro/2011). Apta
Colina 2011

*Documentos a respeito da Produção
Integrada de Citros, além da Grade de
Agrotóxicos PIC, estão disponíveis em
www.aptaregional.sp.gov.br/pic_citros.php

As plantas T3 com
tecnologias + irrigação
(em primeiro plano),
apresentam-se com
mais brotações e contrastam com a parcela
nas ruas acima (T2
com tecnologias sem
irrigação), sob estresse
hídrico
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Marcos Montagner

Veja também www.anvisa.gov.br/toxicologia/
residuos/index.htm

Pesquisador científico/Apta Colina

Eng°. Agr°. José Antonio Alberto da Silva
jaas@apta.sp.gov.br
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A tecnologia do adensamento dos pomares
de citros exige manejo com poda. Neste projeto,
a poda é aplicada com o objetivo de manter uma
perfeita estrutura da planta para que o crescimento demasiado não atrapalhe as práticas
fitossanitárias, de manejo e a conformação da
copa, propiciando boa insolação e, consequentemente, boa produção de frutos no interior da
copa e saia das plantas.
Principalmente nos tratamentos onde o
espaçamento está entre 5,0 m a 6,0 m, a
poda ou penteamento deve ser programada
precocemente, visando manejar apenas ramos finos, que quando podados produzem
abundante vegetação com gemas floríferas,
ao contrário de podas tardias de ramos
lenhosos, que resultam em brotações predominantemente vegetativas, que podem reduzir
significativamente a produção de frutos no ano
seguinte. Poda planejada, precoce e leve, é
fundamental para garantir a produtividade, a
longevidade produtiva, a eficiência e custos
compatíveis nos tratamentos fitossanitários e
no manejo tecnológico.

G R E E N I N G

Encontro atraiu o interesse
da comunidade citrícola

Poda
Figura 3. Desenvolvimento de copa (m3), espaçamento 6,5 x 2,5 m. Apta
Colina 2011

D O

Mesa composta por Helvécio Della Coletta, Holly Chamberlain e Dirceu de Mattos Júnior (com o microfone)

O

movimento de veículos e de populares
em torno do auditório do Centro de Citricultura já mostrava aos que acabavam
de chegar que o assunto a ser discutido naquele
dia era responsável por uma mobilização acima
do normal, mesmo para um local acostumado a
ser palco de debates sobre as principais ocorrências da história da cultura da laranja no Brasil.
Promovido pelo Centro Apta Citros “Sylvio
Moreira”, no município paulista de Cordeirópolis,
o Dia do Greening reuniu um seleto grupo de
participantes em torno da discussão do problema, no dia 17 de março de 2011. Aspectos
ligados à patologia foram debatidos após relatos
que procuraram cobrir as várias nuances da
questão: a bactéria, o vetor, as condições para
a ocorrência, o conhecimento biológico dos
envolvidos no processo, associado às técnicas
de biotecnologia e ao conhecimento gênico que
se poderia empregar no caso. Muito se falou,
também, nas interferências com agroquímicos
na tentativa de barrar o caminhamento do vetor
e o comprometimento de um número maior de
plantas. Enfim, o assunto é extenso e os conhecimentos apenas começam a aflorar.
A disseminação do Greening, ou HLB, por
todas as regiões citrícolas do Estado nos últimos
oito anos aguça, cada vez mais, a curiosidade
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de todos os envolvidos na cadeia a respeito de
qual procedimento será o mais eficiente a seguir,
na busca de uma possível convivência com a
enfermidade, que não traga tanto prejuízo aos
produtores nacionais.
“O Greening, da maneira como está ocorrendo no Brasil, mostra características próprias e
parece, em muitos aspectos, um pouco diferente
aos relatos do que se conhece dele na China e
na África do Sul”. Ao admitir a celeuma, os pesquisadores demonstram-se surpresos com tantas
descobertas que são adicionadas anualmente
aos volumes bibliográficos. Mesmo assim, pelo
que se conhece atualmente, ainda está longe o
dia de uma posição definitiva quanto à doença.
Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos
– países que contraíram a doença havia bem
menos tempo do que países asiáticos ou que a
África do Sul – os procedimentos difundidos são,
por enquanto, os que todos já sabem de cor:
uso de mudas produzidas em ambiente telado,
inspeções frequentes na tentativa de determinar
as plantas portadoras, erradicação das mesmas
e controle químico do vetor da doença, ou seja,
do Psilídeo.
Nos Estados Unidos, porém, onde a erradicação não é obrigatória – e isso, mais por uma
questão política do que técnica – existe a corren-

te daqueles produtores que estão aguardando
resultados advindos dos tratamentos nutricionais
ou dos elicitores. De qualquer forma, de maneira
bem transparente, é importante que se registre
que enquanto no Brasil já se constatou a doença
em 2% das plantas, nos Estados Unidos esse índice já é de 18% das árvores do parque citrícola
da Flórida, segundo o que foi apresentado por
Holly Chamberlain, responsável pela empresa
Pest and Disease Management.
Sua empresa faz inspeções e amostragens
da doença e dos Psilídeos na Flórida. Além do
indispensável treinamento, ela exige de seus
funcionários muita honestidade e uma mentalidade capaz de entender a gravidade da situação:
“Não podemos passar dúvidas para o produtor.
A tomada de decisão é cara e, na maioria das
vezes, significa a continuidade no negócio”,
afirma Holly.
Falando para o auditório lotado, ela pediu
a rápida intervenção do produtor brasileiro.
“Quanto mais rápido começarem as inspeções,
maior a chance do inóculo não se espalhar”,
disse. Chamberlain foi enfática: “a responsabilidade em se evitar o pior é do produtor, não do
governo”. Holly Chamberlain lembrou que todo
citricultor deve traçar um plano para o futuro
de seus pomares, a fim de manter uma visão
clara do problema dentro do ponto de vista de
seus investimentos. “O dilema é seu. Não perca
tempo”, aconselhou.
A mobilização regional em torno do controDécio Joaquim

TRATOS

Holly Chamberlain responsabiliza o produtor
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le do vetor, também é bem vista por ela, que
chamou a atenção dos presentes para o fato
de que o monitoramento do Psilídeo e o seu
controle são partes importantes do processo
de manejo do HLB. Sobre os tratamentos com
programas nutricionais, falou: “a planta melhora,
mas não segura a carga, não tendo produção
que justifique sua viabilidade: é melhor ter 30%
de plantas erradicadas com a doença do que
100% do pomar em pé, mas contaminado”,
declarou Chamberlain em sua apresentação.
Uma vacina contra o Greening
Muito motivadora a palestra de Helvécio
Della Coletta Filho, pesquisador do Centro de
Citricultura. Discorrendo sobre os avanços obtidos nos últimos anos, ele mostrou um roteiro
cronológico das principais ocorrências relacionadas com o Greening no mundo.
Abordou a dificuldade de se obter um sistema de diagnose mais estável do que o PCR
quantitativo utilizado atualmente. “A ocorrência
da bactéria na planta é totalmente desuniforme,
concorrendo para resultados imprecisos em
função das diferenças de concentrações de
suas populações que, muitas vezes, não são
detectadas pelo teste”, justificou Della Coletta.
“Será uma grande vitória a utilização de métodos
mais sensíveis, detectando a doença mesmo
antes de ela apresentar sintomas nas plantas”,
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A presença de grande público foi marcante no Dia do Greening 2011

é o que antevê o pesquisador. Ele lembra das
reais possibilidades que vê no emprego da fotônica, que utiliza a florescência para determinar
padrões para plantas com e sem sintomas.
No que tange às variedades, Helvécio fez
referência ao fato de que ainda não é conclusivo se a bactéria se multiplica em plantas de
Poncirus trifoliata.
Do uso da genômica é que vem as grandes
notícias: Além do extraordinário fato de que o sequenciamento genético da bactéria causadora do
HLB está quase terminado, não foram encontra-

dos no seu genoma genes clássicos promotores
de patogenicidade, o que significa que além da
bactéria, talvez a doença tenha o envolvimento
de outros fatores na determinação de sua causa.
Talvez a bactéria possa ser um parasita e não um
patógeno. São suposições, apenas.
Já sabe-se que a mesma Liberibacter, que
antes imaginava-se uma bactéria única, possui
diferentes genótipos. Essa diversidade de indivíduos parece ser muito maior na China – seu
centro de origem – do que nos Estados Unidos.
Essa variabilidade genética faz imaginar a
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possibilidade de se introduzir na bactéria o DNA
de um vírus que pudesse vir a matá-la – lisogenia. Pode-se transferir a idéia para a criação de
plantas dotadas dessa população de bactérias
mutantes, com o objetivo de reduzir ou terminar
com a população da bactéria patogênica.
Uma possibilidade promissora: proteínas
naturais bactericidas – peptídeos antimicrobianos – que, por ter caráter sistêmico, poderiam
ser introduzidos através de uma borbulha,
disseminando-se nas bactérias. Surge a possibilidade de uma vacina contra o Greening.
Uma outra ideia que parece possível é a
utilização da técnica do iRNA ou RNA de interferência, em que, dotado de características
especiais, o chamado RNA dupla fita, bloqueia a
expressão de um determinado gene do genoma
do inseto vetor, sendo possível, inclusive, matá-lo. Poderia ser usado em dietas alimentares,
aumentando a mortalidade das populações de
Psilídeos. Também poderia ser colocado dentro
das mudas, contaminando o vetor quando da
sua picada de alimentação.
Na Flórida, a tentativa frustrada de controlar
a doença com elicitores
Já bastante propalada, a teoria da utilização de produtos elicitores e/ou nutricionais no
combate ao HLB, a partir da experiência de um
produtor norte americano – Maury Boyd, em
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Felda, na Flórida - foi novamente explicada por
Dirceu de Mattos Júnior, pesquisador do Centro
Apta “Sylvio Moreira”.
Segundo Dirceu, “ao analisar a fórmula
empregada pelos americanos, percebe-se que
os níveis de elementos nutricionais empregados
chegam a ser bem menores do que a recomendação de nutrientes feita no Brasil, pelo Grupo
Paulista de Adubação”, ou seja, os pomares com
Greening tratados com esses produtos se fortalecem, mas voltam a se depauperar futuramente
devido à ação da doença. “É um paliativo para
fazer o pomar estender sua vida útil, mas já se
consegue constatar que o nível produtivo daquelas plantas tratadas com os produtos nutricionais
deixa a desejar” garante o pesquisador.
O ideal é que em todo pomar no Brasil se
cumpra a regulamentação federal de se erradicar plantas contaminadas, adubando-se bem
todas as plantas, inspecionando e acusando
tanto a presença do vetor, quanto das árvores
sintomáticas. Além disso, preconiza-se o intenso
controle químico do vetor e a ação conjunta de
produtores da mesma região.
A respeito desse último procedimento, o
manejo regional do Greening, Renato Bassanezi, do Fundecitrus, foi taxativo em defender as
vantagens que o produtor teria, caso adotasse a
medida: “Ações coordenadas e em uma mesma
região, proporcionam um efeito fantástico no
controle do Psilídeo. Mesmo com as pulveri-
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zações locais quinzenais, quando se efetua,
também, a aplicação conjunta entre citricultores
de uma mesma área, os índices populacionais
do inseto e as taxas da doença se reduzem drasticamente”, garante o técnico do Fundecitrus.
Estudando o Psilídeo
Muito já se conhece sobre a bioecologia da
Diaphorina citri. Os professores João Roberto
Spotti Lopes e Pedro Takao Yamamoto, da Esalq,
Usp, apresentaram ensaios que garantem os
mais precisos e atualizados dados sobre os
hábitos do inseto vetor.
Conhece-se, por exemplo, que os fatores
que influenciam a eficiência da aquisição da
doença pelo Psilídeo são: o estágio de desenvolvimento do inseto, a idade das folhas da planta
e o período do ano em que se está ocorrendo o
ataque. Além disso, o conhecimento já adquirido
sobre as formas de aquisição da bactéria pelo
vetor e a sistemática da transmissão, permite
nortear melhor a metodologia de controle.
De acordo com os pesquisadores, a amostragem de Psilídeos deve ser focada nas ninfas,
que além de serem mais fáceis de encontrar, são
as formas que mais eficientemente adquirem
a bactéria quando comparadas aos adultos.
Lembraram, também, que a aquisição da bactéria pelo Psilídeo é influenciada pelo estágio
de desenvolvimento do inseto, pela idade da
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na presença do Greening: em se tratando de novos plantios, escolher áreas com menos inóculo
da doença; fazer a renovação, a replanta ou o
plantio de novas áreas de uma só vez; aumentar
a densidade de plantio; usar todas as práticas
agronômicas recomendadas (como adubação,
tratamentos fitossanitários, poda, irrigação
etc); utilizar estratégias adicionais de controle
do vetor, como, por exemplo, nas bordas das
propriedades e dos próprios pomares; realizar
controle sistemático do Psilídeo; adotar o manejo
regional no controle do inseto vetor.
Finalizando, Ayres fez questão de enumerar
em itens as perspectivas para a citricultura de
São Paulo na presença do HLB:
• aumento do risco do negócio e do custo de
produção;
• redução na longevidade dos pomares;
• as regiões centro e sul serão as mais afetadas
a curto prazo;
• renovação de talhões deve ser feita em grandes áreas e de forma contínua;
• controle do HLB será mais difícil para os pequenos produtores e para os menos tecnificados;
• aumento da densidade de plantio, com manejo
mais intenso e integrado;
• direcionamento de plantios para áreas de
menor incidência de Greening; e
• decréscimo de produtividade a médio prazo,
caso não seja feita a “lição de casa”.
A presença do Greening é real e está promovendo prejuízos para muitos, mas também
é verdade que muitos casos de sucesso já são
conhecidos no manejo da doença. Persistir no
controle do vetor, inspecionar constantemente
o pomar e cortar as árvores doentes são atitudes fundamentais para quem quer preservar o
patrimônio.

folha e pelo período do ano. Em média, tanto a
aquisição quanto a transmissão da doença pelo
adulto do Psilídeo, demora, apenas, entre 15
a 30 minutos. Também os adultos, em média,
após adquirir a bactéria, demoram 2 semanas
para poder transmiti-la, em função do período
latente necessário e, provavelmente, a transmitirão até morrer.
Pedro Yamamoto lembrou que entre os
meses de setembro e fevereiro são maiores as
populações de Psilídeo e aconselha aos produtores bastante rigor na eliminação das plantas
sintomáticas e no controle do vetor.
Ainda é possível ser competitivo, mesmo
com Greening?
Para responder a essa pergunta, Antonio
Juliano Ayres, do Fundecitrus, inicialmente fez
uma exposição da situação da doença em outras
regiões do mundo e comparou com as condições que o Greening encontrou na citricultura
paulista. Posteriormente, relatou a situação em
São Paulo, hoje.
Atualmente, constata-se a enfermidade em
253 municípios do Estado. Em 11% dos talhões
existentes a doença se manifesta em mais de
5% das plantas. As condições climáticas são
favoráveis tanto à bactéria causadora da doença
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quanto ao Psílideo, que é o vetor. O controle tem
sido mais difícil em pomares de menor idade
do que em plantas mais velhas. As inspeções
e as aplicações de defensivos contra o vetor
oneraram a atividade em níveis acima de 10%.
Existe, claramente, um descumprimento da lei
de erradicação, sem medidas punitivas, o que
incentiva o uso de elicitores e a falta de controle
sobre o vetor, uma vez que a eliminação de plantas é uma decisão difícil para alguns citricultores.
Por outro lado, fez questão de ressaltar os
pontos positivos que ele destaca na situação
atual: graças às mudas produzidas em ambiente
telado desde 2003, a maioria, ou seja, 98% das
plantas estão sadias; 70% das árvores afetadas
concentram-se em apenas 30 municípios; houve
um aperfeiçoamento no manejo do HLB, destacando principalmente o controle regional que já
é executado por muitos produtores.
Juliano Ayres chamou a atenção para alguns
fatores que são importantes para a obtenção
de sucesso no controle do HLB. São eles: o
momento de início das medidas de controle, a
distância de pomares afetados, o tamanho do
pomar, a idade das árvores, o rigor nas inspeções
e na eliminação de plantas sintomáticas, assim
como a eficiência no controle do vetor.
Além disso, outras estratégias devem se
efetivar para manter a competitividade do pomar

Isabela Alves

Pedro Yamamoto,
Juliano Ayres
(ao centro) e
João Spotti
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Critérios corretos para a obtenção de
representativas análises de solo e folhas
Artigo baseado no trabalho publicado no livro Citros, Cap. 17 – Manejo da Fertilidade do solo na citricultura – de autoria de José
Antonio Quaggio, Dirceu de Mattos Junior e Heitor Cantarella, publicado pelo Centro Apta Citros Sylvio Moreira/IAC, em 2005

O

s estudos pioneiros sobre nutrição dos
citros desenvolvidos nos Estados Unidos nas décadas de 20 e 30 formaram
uma base de informações científicas sobre as
necessidades nutricionais dos citros para a citricultura mundial. No Brasil, durante os anos trinta e quarenta, desenvolveram-se os primeiros
ajustes dessas informações sobre demandas
de nutrientes às condições dos solos tropicais
brasileiros e deram-se início aos estudos das
relações entre disponibilidade dos nutrientes no
solo e absorção pelas árvores e da necessidade
do estabelecimento das ferramentas para diagnóstico e recomendação de abubações com
base nas análises de solo e folhas.
O IAC desenvolveu, nos anos 80, métodos
para a análise química de solo cuja principal
característica é a extração simultânea de fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e potássio
(K) com as resinas trocadoras de íons. Essa

técnica é a mais moderna no contexto internacional e, por ser mais ajustada às características dos solos tropicais, permite avaliar melhor
a disponibilidade de nutrientes nos pomares.
Em 1982, formou-se o Grupo Paulista para
Adubação e Calagem para os Citros no Estado
de São Paulo, com a participação de produtores, técnicos da assistência técnica e extensão
rural, professores e pesquisadores. Seu trabalho inicial reuniu, no boletim técnico do Grupo
Paulista, editado naquele mesmo ano e publicado pela revista Laranja, as informações disponíveis no Brasil e no exterior, e a experiência
de seus membros para o estabelecimento das
recomendações de adubação para os citros.
Em 1984, publicou-se a segunda edição
do boletim do Grupo Paulista, quando a recomendação de adubação por caixa produzida foi
revista, ante a tendência de adensamento dos
plantios, e as doses de fertilizantes passaram a

ser estimadas com base na produção por área.
No início dos anos noventa, demonstrou-se
a importância da correção da acidez do solo
com o estabelecimento da curva de resposta
dos citros à calagem em ensaio de longa duração (Quaggio, 1991). Trabalhos sucessivos
revelaram a importância fundamental do Ca e
do Mg em solos tropicais na nutrição da planta
cítrica e seus efeitos sobre a produção e a qualidade dos frutos (Quaggio et al., 1992a, b).
Modelos matemáticos de resposta à adubação N, P e K foram ajustados aos resultados
de ensaios de longa duração, o que permitiu
introduzir o conceito de economicidade da
adubação nas recomendações de adubação,
considerando-se os resultados de análises de
solo para P e K, análise foliar como critério para
avaliação da disponibilidade de nitrogênio (N)
e produção esperada como índice do balanço
nutricional (Cantarella et al., 1992).
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O manejo eficiente da fertilidade do solo
exige ferramentas de diagnóstico capazes de
avaliar a disponibilidade de nutrientes no solo
e, assim, caracterizar suas deficiências ou os
seus excessos que prejudicam o desenvolvimento da planta, a produtividade e a qualidade
dos frutos. Dessa forma, a eficiência de uso
dos corretivos e dos fertilizantes é otimizada, o
que assegura maior retorno econômico e socioambiental do sistema agrícola.
• Análise de solo
A análise química de solo avalia a reserva
de nutrientes disponíveis para absorção pelas
raízes e auxilia na identificação de características que limitam a produtividade. Vários trabalhos de pesquisa tem procurado desenvolver
métodos químicos de extração de nutrientes
do complexo coloidal do solo, cujos resultados
de análise são correlacionados com a resposta
das culturas ao suprimento de nutrientes (Nelson & Anderson, 1977; Cantarella et al., 1998;
Havlin et al., 1999).
A eficiência da análise de solo como ferramenta de diagnóstico depende muito da repre-sentatividade da amostra de terra em relação
à área ou ao talhão considerado. A amostragem de solo para os citros, portanto, é feita
em glebas ou talhões homogêneos (até 10
ha) quanto à cor e textura do solo, posição no
relevo e manejo do pomar, idade das árvores,
combinações de copa e porta-enxerto e produtividade. A amostragem deve ser feita na faixa
de adubação, na qual existe maior volume de
raízes, com amostras coletadas cerca de 50 cm
da projeção da copa das plantas para dentro e
outra cerca de 50 cm para fora da projeção, as
quais serão, posteriormente, misturadas para
representar o ambiente radicular das plantas
(Quaggio, 1996). Elas devem ser coletadas nas
profundidades de 0 a 20 cm, com o intuito de
recomendar a adubação e calagem e, de 20 a
40 cm, com o objetivo de diagnosticar barreiras químicas ao desenvolvimento das raízes, ou
seja, deficiências de Ca com ou sem excesso
de alumínio (Al). Recomenda-se a coleta de,
pelo menos, 20 subamostras que irão compor
a amostra representativa do talhão ou de grupo
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Foto 1. Local
para a retirada
de amostras de
solo

de talhões homogêneos, com a mesma idade
e variedades de copa e porta-enxerto, para o
caso de grandes propriedades. A época mais
apropriada para coleta é de fevereiro a abril,
respeitando-se um intervalo mínimo de 60 dias
após a última adubação. Para garantir maior
eficiência e representatividade da amostragem,
a coleta das subamostras deve ser feita com
trados do tipo holandês, sonda ou similares.
Os procedimentos de análise podem variar
consideravelmente entre laboratórios, em vista
das diferenças na solução extratora empregada. Os extratores mais utilizados em diversos
países para avaliação da fertilidade do solo são
os seguintes: água, Mehlich (mistura de ácidos
clorídrico e sulfúrico) (Mehlich, 1953, 1978,
1984), acetato neutro de amônio, acetato de
amônio (pH = 4,8) (Haby et al., 1990; Hanlon
et al., 1995) e resina trocadora de íons (Raij et
al., 1986). Os resultados obtidos por esses diferentes extratores variam muito em virtude das
formas ou frações dos nutrientes extraídas por
cada um. Assim, a interpretação dos resultados de análises obtidos por diferentes métodos
pode diferir significativamente.
Os métodos oficiais empregados para a
análise química de solo no estado de São Paulo são referentes ao Sistema IAC de Análise de
Solo (Raij et al., 1986, 2001). O principal diferencial do Sistema IAC é a extração do P com

a resina trocadora de íons, que foi ajustada às
características dos solos brasileiros e, por conseguinte, avalia melhor a disponibilidade desse
elemento nos pomares. Outra grande vantagem da resina de troca iônica é que esse método permite avaliar o acúmulo de P no solo,
que é frequente em pomares cítricos, como
demonstrado por Quaggio et al. (2002) para
limão Siciliano em ensaio desenvolvido durante
oito anos. Excessos de P no solo levam a desequilíbrios nutricionais dos pomares, especialmente com zinco (Zn), além do desperdício de
fertilizantes, onerando os custos da adubação.
Outra etapa importante da análise de solo é a
calibração dos resultados dos laboratórios com
a resposta da planta no campo. Essas informações para plantas perenes são geralmente
escassas na literatura pela dificuldade do desenvolvimento de grande número de ensaios
de campo de longa duração.
• Análise de folhas
Ao contrário da análise de solo, a análise
química de folhas determina os teores totais
dos nutrientes no tecido vegetal e é menos sujeita à interferência, graças ao método empregado, que tem por base a digestão da amostra
por via seca a 550 °C ou úmida, utilizando-se
ácidos concentrados ou misturas aquecidas a
temperaturas de até 350 °C (Bataglia et al.,
1983; Malavolta et al., 1997).
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Os teores foliares dos nutrientes não dependem unicamente da disponibilidade do elemento no solo, pois sofrem influência de outros
fatores, como taxa de crescimento da planta,
idade da folha, combinações copa e porta-enxerto e interações com outros nutrientes. Os
teores de N, P e K diminuem com a idade da
folha, enquanto os teores de Ca e boro (B), por
exemplo, aumentam nas folhas mais maduras
(Smith, 1966). Embora diversos trabalhos reportem a influência dos porta-enxertos sobre
as concentrações foliares de nutrientes para
os citros (Hiroce & Figueiredo, 1981; Wutscher,
1989), não se dispõe de informações precisas
para interpretar os resultados de análises de
forma diferenciada para combinações específicas de copas e porta-enxertos.
Pelos motivos citados, as folhas coletadas
para análise devem apresentar a mesma idade
e provir de plantas cultivadas em condições semelhantes. A amostragem é feita coletando-se
a 3ª ou 4ª folha a partir do fruto, geradas na
primavera, com aproximadamente, seis meses
de idade – normalmente em fevereiro e março
– em ramos com frutos de 2 a 4 cm de diâmetro. Recomenda-se amostrar pelo menos 25
árvores em áreas de, no máximo, 10 ha e coletar quatro folhas não danificadas por árvore,
uma em cada quadrante e na altura mediana,
no mínimo 30 dias após a última pulverização.
As amostras devem ser acondicionadas, de
preferência, em sacos de papel e guardadas
em geladeira, à temperatura aproximada de
5°C, até o envio para o laboratório.
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O programa de adubação do pomar deve ser
ajustado de modo que os teores foliares estejam, sempre, na faixa adequada.
As análises de solo e de folhas são ferramentas complementares no diagnóstico da fertilidade e do estado nutricional dos pomares.
O grau de precisão dessas técnicas aumenta
quando se utilizam os resultados de vários anos
de coletas de amostras num sistema integrado
e informatizado, capaz de trazer rapidamente
essas informações aos usuários. Com esse histórico de dados, é possível ainda rejeitar resultados discrepantes, que são comuns, tanto por
deficiência na coleta das amostras como por
erros analíticos nos laboratórios.
Literatura Consultada
Malavolta, E. – Manual de Nutrição Mineral de Plantas – Universidade de São
Paulo, Piracicaba, 2006.
Quaggio, J.A.; Mattos Jr, Dirceu; Cantarella, H. – Citros, Cap. 17 – Manejo da
Fertilidade do Citros na Citricultura – Centro APTA Citros Sylvio Moreira/IAC, 2005.

Figura 1. Coleta de folhas emitidas na primavera (coletar a 3ª ou a 4ª folha de cada ramo)

As faixas de interpretação dos resultados
da análise de folhas foram inicialmente estabelecidas com base em estudos realizados,
principalmente, nos Estados Unidos (Chapman,
1960; Smith, 1966; Embleton et al., 1973b) e
depois adaptadas para as condições brasileiras
com base em experimentos de campo (Grupo
Paulista, 1994; Quaggio et al., 1997, 1998a).
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Diagnóstico da fertilidade do solo
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A saga da família Fiorin
Você vai conhecer uma família de imigrantes italianos, que apostou no “Ouro Negro”, no começo
do século passado na região paulista de Vista Alegre do Alto e atualmente investe na fruticultura.
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laranja.
Como a laranja era um produto rentável, justificou-se a montagem de um packing house na cidade
de Vista Alegre para expansão do negócio. O local
reunia toda a tecnologia necessária num só espaço
para o beneficiamento das frutas.
Com os lucros, os irmãos compraram novas
propriedades em Vista Alegre, onde investiam na
fruticultura, e em Tanabi e Dracena, onde trabalhavam com a pecuária.
Na década de 80, os três filhos de João Batista
e Maria Magdalena, ainda não trabalhavam com
os pais. Mas a tradição que começou lá na Itália,
também tomou conta dos descendentes aqui no
Brasil. Os três irmãos decidiram que iriam trabalhar
juntamente com o pai assim que se formassem. E
a promessa se cumpriu.
Nos anos 90, a crise da laranja atingiu em
cheio os citricultores brasileiros. Mas Seu João não
se apavorou. Com os filhos formados, superou a
crise dando um novo caminho para suas terras.
A família foi pioneira no plantio de algumas
frutas no estado de São Paulo, entre elas o caju
anão, o coco, a carambola, a atemóia, a romã, a
goiaba e a manga Palmer. Em 2000, com o crescimento da produção, compraram outro Box para
comercialização de sua produção na Ceagesp de
Ribeirão Preto.
Em 2007, João Batista e o irmão, Marvelino
Fiorin, desfazem a sociedade. Com a mudança,
uma nova visão empresarial dinamiza os negócios.
Seu João, juntamente com os três filhos, tem o
desafio de reestruturar a Fazenda Bom Produto.
Todos os talhões com baixa produtividade foram
imediatamente renovados. Nestas áreas foi implantanda a cultura da mandioca em consórcio com os
cítricos. Além da laranja, mantiveram os plantios
de manga, goiaba, carambola, limão, poncã, lima
da pérsia, cana de açúcar e cebola.
A mandioca tornou-se também uma cultura
rentável. Essa receita extra foi usada pelos irmãos
para custear todo o investimento necessário nos
pomares.
Emerson Fiorin nos explica: “Como toda a
fruta da Fazenda Bom Produto é direcionada
para o mercado de fruta de mesa, precisamos
ter um produto de primeira qualidade. Nos citros,
investimos em consultoria. Recebemos orientação no uso de tecnologias de pulverização, nos
tratamentos fitossanitários e no software de
gerenciamento de custos de toda propriedade”,
afirma, entusiasmado com os resultados desse
trabalho. Ele conta que houve, logo nos primeiros
meses, uma redução significativa de custos com
a apresentação de relatórios, que são fundamentais para tomada de decisões. Além disso, a
qualidade da fruta impressiona até uma pessoa
acostumada com a cultura, como é o caso do
Seu João Batista.

João Batista Fiorin conta o sucesso de sua família, através de uma história de muito trabalho

A mandioca
Como está sempre em busca de inovações, a
família Fiorin passou a investir na comercialização
de mandioca minimamente processada, ou seja,
descascada, higienizada e embalada a vácuo.
Os irmãos encontram certa dificuldade na
comercialização, já que o produto precisa de uma
cadeia de frios, que começa com o armazenamento
até o transporte em caminhões refrigerados. Entretanto, não desistiram da mandioca, mas partiram
para uma nova empreitada: como bons descendentes de italianos, sempre gostaram de cozinhar.
Procuraram um curso de gastronomia, onde foram
aperfeiçoar o conhecimento para lançar no mercado
algum produto feito à base de mandioca.
Foi então que Robson, o caçula dos Fiorin,
descobriu que grandes chefes de cozinha de todo
o país usavam chips da mandioca na decoração ou
acompanhamento de pratos.
Depois de muitos testes, surgia a Mandiochips.
Delicadas fatias superfinas de mandioca, crocantes
e sequinhas, com um toque suave de sal e especiarias.
A aceitação do produto conduz a empresa a
investir em uma planta industrial com toda tecnologia de beneficiamento de mandioca, seguindo
os mais rígidos padrões de qualidade e respeito ao
consumidor. O produto possui diversas versões, que
prometem agradar a paladares exigentes.
Seu João fica emocionado ao lembrar como
tudo começou. “É com muito orgulho que mantenho
a minha família unida em torno do agronegócio. O
lançamento do produto Mandiochips, é uma vitória
dos meus filhos”.
Orgulhoso, o agricultor conclui: “sou um homem
simples, que nasceu e vive da terra. Sinto que o
espírito empreendedor do meu pai, João Fiorin
Sobrinho, está no sangue dos meus filhos e netos.
E com fé seguimos sempre apostando na terra”.
Contexto

N

o princípio do século XIX ocorreram grandes modificações políticas e econômicas
na Europa. Terminada a luta, o sonho de
paz e prosperidade foi substituído por uma dura
realidade: batalhões de desempregados e camponeses sem terra e sem dinheiro para a subsistência
de suas famílias. Para complicar a situação na
Europa, veio a “revolução industrial”, que com suas
máquinas passou a substituir o trabalho do homem,
com muito mais lucro e perfeição. A solução foi
emigrar para terras não exploradas e ricas onde o
trabalho na terra pudesse ser seguido de acordo
com a tradição.
Esse foi o caminho encontrado pela família
Fiorin, que deixou a Itália por volta de 1900, em
busca de uma vida melhor no Brasil. Foi na região
de Vista Alegre do Alto, no interior do estado de
São Paulo, que a família de imigrantes plantou o
sonho de uma vida melhor.
Assim como os demais italianos, a família do
senhor João Fiorin Sobrinho trabalhava por empreita
nas fazendas de café e vivia em colônias. Além do
café, os fazendeiros da época apostavam também
nas culturas secundárias como o algodão e o milho.
Seu João casou-se com dona Hermínia Campanha Fiorin, também imigrante italiana, e dessa
união vieram sete filhos. O trabalho era duro, mas o
sonho de possuir uma terra própria não abandonava
os irmãos. Foi juntando de “vintém em vintém”, que
conseguiram deixar de ser empregados. Dos sete
irmãos, quatro se uniram, e adquiriram a Fazenda
Santa Terezinha, em Vista Alegre do Alto. A primeira
conquista de uma série de outras que viria.
A família Fiorin se manteve apostando na
cultura do café até meados de 1950. Com a queda
no preço do café, passaram a investir na cultura
do mamão. Inicialmente, a produção era vendida
para terceiros e depois comercializada no mercado
municipal na cidade de São Paulo.
Para eliminar intermediários,os irmãos Fiorin
passaram a percorrer todo o caminho do produto:
além de produzirem a fruta, faziam a seleção e embalagem, compraram caminhões para o transporte,
eliminando o gasto com fretes, e adquiriram sua
própria área no “mercadão” de São Paulo onde os
produtores repassavam seus produtos diretamente
para os compradores.
Na década de 70, seu João Batista Fiorin
casou-se com Dona Maria Magdalena, e tiveram
3 filhos: Anderson, Emerson e Robson.
Nesta época surge o Mosaico do Mamoeiro,
uma virose que se torna fator limitante na produção
do mamão, forçando a busca de uma nova cultura.
A solução encontrada pelos irmãos foi a citricultura.
Com a inauguração da Ceagesp - Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo,
uma nova forma de comércio surgia para o produtor
rural. Os irmãos Fiorin compraram, então, um Box
no local, para onde enviavam toda a produção de
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