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o setor de viveiros se profissionaliza, o viveirista se conscientize do seu importante papel
como peça-chave na engrenagem citrícola.
Finalmente, através da matéria que retrata
a vida do produtor Raphael Juliano, o GTACC
presta uma justa homenagem a todos aqueles
que tradicionalmente comercializam sua produção no mercado de fruta fresca. Produtores
que engrandecem o setor e que, também, têm
o seu quinhão de muita importância no destacado crescimento da citricultura brasileira
perante o mundo. O conhecido Mercadão da
Cantareira e a Ceagesp, são pontos de venda ultra tradicionais no mercado de cítricos e
neles, muitas famílias cresceram, ganharam
fama e fizeram o seu sustentáculo, contribuindo para que a citricultura do Estado tivesse a
representatividade conhecida dos dias de hoje.
A eles, nossa reverência.

Presidente do GTACC
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13 a 20 – Viagem
de representantes do
GTACC aos Estados
Unidos. Na Flórida, o
grupo teve a oportunidade de visitar propriedades de vários
produtores atestando a condição atual
dos seus pomares.
A intenção principal
foi a de buscar informações atualizadas
sobre o manejo fitossanitário, notadamente em relação ao
Greening e ao Cancro
Cítrico (veja matéria
nesta edição). A delegação participou,
também, da Citrus
Expo 2011 em Fort
Myers, nos dias 17
e 18. Representaram
o GTACC, os consultores: Antônio Garcia
Júnior, Danilo Franco, Ramiro de Souza
Lima Neto e Rubens
Stamato.

Leandro Aparecido Fukuda
leandro@farmatac.com.br

A
Décio Joaquim
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outro, revela a necessidade em manter custos
e sistemas operacionais da propriedade sob
constante acompanhamento, uma vez que a
partir disso o produtor terá como melhor negociar a sua fruta. O caráter e a personalidade ideal que devem ser inerentes à pessoa do
administrador envolvem uma série de características que devem, sim, serem avaliadas pelo
produtor no momento de escolher quem deve
desenvolver essa função na fazenda.
Na maioria das vezes, a formação do pessoal deve ser encarada da mesma maneira
que o custo de investimento. Antes mesmo do
treinamento, deve-se investir na procura e na
seleção das pessoas para as diversas funções.
É um trabalho de garimpagem. Este custo, no
entanto, será diluído através do rendimento
que a pessoa certa na função correta devolverá para a propriedade.
É, claramente, o mesmo que acontece
na escolha das mudas para a formação do
pomar. O valor das plantas somente poderá
ser justamente avaliado através da produtividade que cada uma obterá no futuro. Assim,
“a muda cara é aquela que produz pouco”,
afirma a sabedoria popular. Para o bem da citricultura, esperamos que, na medida em que

GTACC
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GTACC teve sua atenção despertada
para a elevação do ânimo dos citricultores norte-americanos. A visita realizada à Flórida por alguns integrantes do Grupo
revelou um positivismo não visto em viagens
anteriores. A valorização da caixa de laranja e
as recentes investidas contra o Greening motivam o setor na Flórida a reencontrar o caminho
produtivo. Como no Brasil, parece promissora
a adoção do manejo regional contra a doença.
Brasileiros e americanos compartilham bons
resultados e partem para a execução de Zonas
de Alerta, monitorando o Psilídeo, o comportamento de suas populações e o desenvolvimento vegetativo da cultura.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que
essas macro-ações ganham força e se esta-belecem, é muito importante que o produtor
não deixe de fazer a sua lição de casa. As ins-peções constantes, a erradicação de plantas
contaminadas e o controle do vetor são o míni-mo que todos da cadeia citrícola esperam de
cada citricultor.
Resultados satisfatórios de manejo e produção, no entanto, passam sempre por uma
boa administração. Se por um lado, a administração retrata a organização da empresa, por

FOTOS: GTACC

Cara é a muda que não produz
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Junho
06 a 10 – Participação do GTACC na 33ª. Semana da Citricultura, promovida pelo Centro de
Citricultura “Sylvio Moreira”. No dia 08, Danilo
Franco apresentou a palestra “Uma reflexão
sobre a pulverização foliar de inseticidas em
citros”. No dia seguinte, coube a Leandro Aparecido Fukuda presidir a mesa diretora de uma
das sessões de Economia e Política Citrícola. O
evento ocorreu em Cordeirópolis, SP.

Julho
29 - Reunião administrativa do GTACC, com a
presença de todos os seus consultores, em sua
sede, na cidade de Bebedouro, SP. O grupo reúne-se mensalmente para a troca de informações e para definir sua estratégia institucional,
além de decidir aspectos ligados à administração da entidade.
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29 - Reunião técnica do GTACC com a Mosaic Fertilizantes, discutindo resultados obtidos com
a utilização do K-Mag - Sulfato Duplo de Potássio e Magnésio. O encontro foi realizado na sede
do Grupo, em Bebedouro, SP.
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15 – Presença de Danilo José Fanelli Luchiari, na reunião de diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana. Em Americana, SP.

“A gestão responsável permite
sobreviver no setor”
Coopercitrus

19 – Com a presença do governador do estado do
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, de representantes
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Deputado João Maia, presidente da
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio da Câmara dos Deputados e de entidades ligadas à Indústria, ao Comércio e à Agricultura,
o consultor do GTACC, Danilo José Fanelli Luchiari (na
foto, entre Dorival Bruni, presidente da Biosfera e o
representante da Firjan) recebeu em nome de seu
cliente, Centro de Gerenciamento de Resíduos Cuiabá
Ltda., o Diploma e a Medalha de Destaque Empresarial Brasileiro em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. O prêmio, de caráter bienal, é entregue
pelo Instituto Ambiental Biosfera às cinquenta empresas brasileiras que se destacam no conjunto de ações
e iniciativas de sustentabilidade ambiental, através da
avaliação criteriosa de uma comissão de consultores
e especialistas de renome nacional. A solenidade de
premiação ocorreu no auditório da Firjan - Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

Agostinho Mario Boggio
Gerente do Departamento Técnico
Agropecuário,
Coopercitrus - Bebedouro, SP

Engenheiro agrônomo formado pela Esalq –
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, da Usp – Universidade de São Paulo, na
turma de 1.969. Mestre em Administração
de Negócios/Gestão de Negócios, pela Fea –
Faculdade de Economia e Administração da
Usp, de Ribeirão Preto; possui curso de especialização em Administração Rural ministrado
pela Universidade de Ribeirão Preto com especialização em Proteção de Plantas (Universidade Federal de Viçosa) e Nutrição Mineral de
Plantas, pela Esalq/Usp. Iniciou a sua carreira
profissional em 1970, na Ultrafertil. Em seguida, transferiu-se para o IBC - Instituto Brasileiro de Café, na cidade de Lucélia, SP, posteriormente mudando sua sede para a cidade
de Monte Azul Paulista, exercendo funções
de liderança na Capdo - Cooperativa Agro-Pecuária D’Oeste Paulista. Em 1976, com a
fusão das Cooperativas Capdo com a Capezobe – Cooperativa Agro-Pecuária da Zona de
Bebedouro, formou-se a Coopercitrus – Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de
São Paulo, onde permanece na função de Gerente do Departamento Técnico Agropecuário.

26 – Os consultores se reuniram para a Reunião Administrativa do GTACC. O encontro ocorreu com a presença de todos os seus consultores, em sua
sede, na cidade de Bebedouro, SP. Estipulado pelo regimento interno do Grupo, mensalmente o GTACC se reúne para deliberações ordinárias, troca
de informações e para definir sua estratégia institucional, decidindo, também, aspectos ligados à administração da entidade.

21 – Palestra “Uso de la materia orgánica en
la citricultura”, proferida pelo consultor Rubens
Stamato durante o 3º. Encontro Internacional
de Pesquisa em Cítricos, realizado na cidade
de Martinez de La Torre, no estado de Veracruz, no México. O evento promovido pela Associação de Produtores da localidade, é uma
forma de transferir a tecnologia desenvolvida
em vários países aos citricultores mexicanos.
23 e 24 – Primeira parte do Curso de Fertilidade
de Solos e Nutrição de Plantas, proferido pelos
professores José Carlos Vieira de Almeida e Roberto Antunes Fioretto, para os consultores do
GTACC e técnicos da Timac Agro. Os professores da Universidade Estadual de Londrina são,
também, proprietários do Laborsolo Laboratórios.
Abordando os principais processos fisiológicos e
a dinâmica dos nutrientes no solo e no interior
das plantas, o Curso, promovido em colaboração
com a Timac Agro, procura oferecer uma melhor
compreensão dos processos fisiológicos correlacionando a participação de cada nutriente em
cada uma das etapas metabólicas. O Curso tem
a duração de seis aulas-dias, realizado na sede
do GTACC, em Bebedouro, SP.
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ISNEL

Débora Stamato

Setembro

26 – Participação do consultor Décio Joaquim no “meeting” sobre o Fosfito Potássico Indumax,
conduzido pelo professor da Universidad Politecnica de Valencia, Luis Carlos Espinosa Monteagudo (na foto, de terno) e organizado pela fabricante Isnel Distribuciones, em colaboração com
a Agrovant Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, empresa que distribui o produto no Brasil. O
evento aconteceu em Barcelona, Espanha.

Décio Joaquim

29 - Reunião administrativa do
GTACC, com o objetivo de discutir assuntos institucionais do
Grupo. O encontro realizou-se
no Hotel Nacional Inn, no município de Sorocaba, SP.
29 e 30 – Visita às instalações
de produção e administração
da empresa Iharabrás, parceira e colaboradora do GTACC.
Recebidos com calorosa recepção, os técnicos do Grupo
sentiram-se envaidecidos pela
amabilidade da qual todos foram alvo. Em Sorocaba, SP.
Revista Ciência & Prática

L LA ARRAANNJ JA
A

C&P – Faça uma explanação sobre as atividades do Departamento Técnico Agropecuário
da Coopercitrus.
Agostinho Mario Boggio - O Departamento Técnico tem por finalidade buscar informações técnicas em órgãos de pesquisas, de
extensão rural, nas empresas fornecedoras da
Coopercitrus, em publicações e demais fontes
confiáveis, para posterior repasse ao quadro
técnico da cooperativa e aos nossos associados.
Tem também a função de instalar campos de
observação e de demonstração de insumos e
técnicas agronômicas para comprovar a eficácia
Julho / Agosto / Setembro / 2011

desses produtos ou práticas, com o objetivo de
respaldar a área comercial de insumos e mostrar
resultados aos cooperados. Uma das principais
funções do Departamento Técnico Agropecuário
é promover o uso correto e seguro dos defensivos
agrícolas, constituindo-se em uma das grandes
preocupações da Coopercitrus.
C&P - Explique um pouco a respeito de como
aconteceram as suas escolhas, primeiro pela
agronomia e, segundo, pela citricultura.
Agostinho Mario Boggio - A escolha pela
agronomia teve o seu despertar ainda no curso

primário – como era chamada, no meu tempo, a
primeira parte do ensino fundamental – quando
um professor descreveu a profissão com tanto
entusiasmo que desde aquele momento a opção
pela profissão ficou como uma possibilidade
que acabou se concretizando. E devo agradecer
àquele professor por apontar-me uma profissão
que abraço com entusiasmo, apesar de minha
origem urbana, paulistano do bairro da Moóca.
Quanto à citricultura, posso dizer que minha
participação aconteceu por obra do acaso, pois
minha vinda para a região teve como foco a cultura do café. Com a substituição das lavouras de
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C&P – Qual sua visão a respeito das vantagens do Cooperativismo. De que forma
a citricultura pode se beneficiar utilizando
o sistema?
Agostinho Mario Boggio - A experiência
mostra que todas as ações desenvolvidas em
conjunto sempre se mostram mais produtivas.
No caso das cooperativas agropecuárias, as
compras de insumos agrícolas e máquinas em
comum, a comercialização segura da produção,
a assistência técnica e os serviços de forma geral
se mostram mais vantajosos pelo fato de terem
a participação de todos os associados, todos
desfrutando das vantagens dos atos conjuntos.
Desta forma, as cooperativas passam a ser
referência de qualidade e preços no mercado,
trazendo benefícios para toda a comunidade.
O cooperado, participando ativamente do ato
cooperativo, não só beneficiará a entidade cooperativa, mas principalmente participará das
vantagens de uma cooperativa forte.
C&P – Uma vez mais estamos em uma
situação na qual os preços da laranja não
são os mais interessantes. Sabemos que
a produtividade influencia diretamente os
ganhos que o produtor pode obter da cultura.
Que conselho você oferece ao produtor a
respeito disso?
Agostinho Mario Boggio - Como de
costume na agricultura, as culturas apresentam
momentos de bons preços e momentos em que
estes preços não só apresentam-se compatíveis
com os custos de produção, mas permitem
boas margens de lucro. Como o produtor não
interfere diretamente no preço de mercado dos
seus produtos, uma de suas principais armas é
se organizar de maneira a reduzir seus custos
de gestão e de produção. Deve aproveitar os
bons momentos da suas atividades para fazer
os investimentos necessários, de forma que nos
momentos problema, a gestão responsável, a
produtividade e a qualidade de seus produtos
possam compensar a situação desfavorável.
C&P - As práticas agrícolas evoluem e é
importante que haja a atualização de todos
sobre elas. Como a Coopercitrus promove
essa disseminação da informação?
Agostinho Mario Boggio – A Cooperativa
tem como uma das suas finalidades promover a
atualização técnica e empresarial de seus cooperados. Para tanto, inicia este processo dentro
de seu quadro de funcionários, de maneira a
torná-los referência aos associados. Promove e
apoia ações como cursos, reuniões, palestras,
dias de campo, seminários, busca a interação
com grupos de consultores como o GTACC,
encaminha a revista Informativo Agropecuário
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Coopercitrus a todos os cooperados, sempre
com informações úteis. Estas ações acontecem
durante o ano todo, em toda a área de ação da
Coopercitrus, abrangendo as diferentes atividades de nossos associados.
C&P - Quais os diversos serviços específicos ofertados pela Coopercitrus aos
Cooperados?
Agostinho Mario Boggio - Atualmente a
Coopercitrus é uma das principais cooperativas
do Brasil no fornecimento de sementes, defensivos, fertilizantes e equipamentos aos seus
cooperados, assim como a maior revenda de
tratores Valtra do país. Mas o importante é que
esses produtos e equipamentos são fornecidos
com toda a orientação, de maneira a promover
o uso correto e seguro dos insumos e que as
máquinas e implementos sejam adquiridos na
medida das necessidades, com todo o apoio
da assistência pós venda. Oferece, ainda, as
melhores condições de aquisição dos produtos,
com linhas de créditos adequadas e compatíveis
com o calendário agrícola.
C&P – Como vê a situação do Greening e do
Cancro Cítrico em SP? E como a Coopercitrus
está participando e colaborando no controle
desses problemas?
Agostinho Mario Boggio - A situação
do Greening e do Cancro Cítrico em São Paulo
pode ser expressa da seguinte maneira: muito
preocupante. Tratam-se de doenças muito sérias,
que afetam diretamente as plantas e a produção,
tornando economicamente inviáveis os pomares
afetados se não lhes forem dedicados o máximo
de atenção. E o mais importante, principalmente
em relação ao Greening, é o necessário cuidado
coletivo, pois já está mais que comprovado que
um produtor agindo de forma isolada não consegue controlar o avanço da doença. Trata-se
de uma doença que necessita a participação de
todos para seu efetivo controle. Neste aspecto a
Coopercitrus tem se dedicado a levar as informações sobre as características desses problemas
e mostrar quais as formas de controle através
de seu Informativo Agropecuário, através de
reuniões, palestras, de seu quadro técnico, frequentemente em conjunto com parceiros, como
o Fundecitrus – Fundo de Defesa da Citricultura.
C&P – De forma geral, qual seu ponto de
vista a respeito da situação da agricultura
no país? Quais os pontos que deveriam ser
melhores estudados e elaborados?
Agostinho Mario Boggio – De maneira
geral, pode-se dizer que a situação de nossa
agricultura tem se mostrado positiva. Existe
uma grande área explorada pelas mais diversas
culturas e uma área ainda maior a ser explorada,
permitindo-nos dizer que o país será o celeiro
do mundo. Os índices de produtividade estão
em constante crescimento graças aos trabalhos

desenvolvidos por nossos pesquisadores e graças
aos esforços e dedicação de nossos produtores.
Mas apesar dos bons resultados obtidos, estes
podem ser considerados modestos diante de
nosso potencial. Existe necessidade urgente de
maior apoio à pesquisa e à extensão rural, para
que sejam geradas mais informações e que
estas cheguem de forma rápida e correta aos
produtores.
C&P – De que forma a Coopercitrus estimula
os produtores rurais a conhecerem e melhor
utilizarem os recursos naturais e renováveis?
Agostinho Mario Boggio - Faz parte da
cultura da Coopercitrus a preservação dos recursos naturais e do ambiente de trabalho de seus
associados. Para tanto, tem desenvolvido uma
série de ações que se iniciam com cursos que
promovem o uso correto e seguro dos defensivos
agrícolas, a fim de que as pessoas que de alguma
maneira os manuseiem, não corram os risco de
intoxicação e que não contaminem o ambiente.
Fundamentos sobre o uso correto e seguro dos
agrotóxicos também são ministrados a alunos de
escolas do ensino fundamental, cujos pais trabalham na área rural, de forma que essas crianças
aprendam e cobrem de seus pais práticas seguras. A evolução e a recomposição ambiental
também são objetos de atenção da Coopercitrus.
Um programa de educação ambiental destinado
a alunos de escolas municipais de oito cidades da
região de Bebedouro é desenvolvido na Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro, com
os estudantes participando de trilhas, aulas teóricas e práticas sobre preservação ambiental.
O programa de recomposição ambiental é feito
com produtores que se oferecem para participar
de projetos de recuperação de áreas de preservação permanente. Estes e outros projetos
são desenvolvidos em parceria com empresas
fornecedoras da Coopercitrus, como Basf, Du
Pont, Ihara, Arysta, entre outras.
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Geadas em junho provocam
prejuízos aos pomares do sudoeste
A ocorrência de uma forte geada em junho traz alguma insegurança aos produtores e quebra
paradigmas a respeito da presumível resistência de certas variedades

C

aracterizada pela alta umidade relativa
do ar, a geada ocorrida em 28 de junho
deste ano atingiu quase todo o estado
de São Paulo, formando bastante gelo sobre as
superfícies. No linguajar dos meteorologistas, foi
uma típica “geada branca”.
Interessante verificar que ela provocou até
morte de seringueiras na região de São José
do Rio Preto, localidade sempre marcada por
temperaturas altas. Também as plantas de citros
da mesma região, localizadas em terrenos de
baixadas, sofreram desfolha e queima de ramos
jovens motivada pela geada.
De qualquer modo, o grau de incidência
da geada foi maior nas regiões sul e sudoeste
do Estado. Pomares novos dos municípios de
Itatinga, Botucatu, Avaré e São Manuel, por

exemplo, sofreram a morte de centenas de
plantas, tendo havido, inclusive, a necessidade
de replantar áreas inteiras.
A intensidade do frio abriu rachaduras e
fendas nas cascas de troncos e ramos de plantas de até três ou quatro anos, com posterior
apodrecimento dos tecidos internos. Em muitos
casos, mesmo o tratamento localizado não foi
suficiente para impedir a morte de plantas.
Em pomares adultos, o prejuízo esteve mais
concentrado nas áreas baixas das encostas. Devido à ocorrência de chuvas no início do mês de
junho, em 2011 a florada foi bastante precoce
nos pomares localizados mais ao sul. A geada
ocorreu logo após a emissão desta florada. O
resultado foi a destruição de flores, botões e
brotinhos novos das plantas daquelas linhas

Elson Yamamoto

café pela cultura de citros por aqui, aos poucos
fui me envolvendo com a florescente citricultura
implantada pelos associados da cooperativa.

L

Cristais de gelo formados sobre as plantas

C&P – Quais os conselhos e sugestões que
deixaria para os citricultores?
Agostinho Mario Boggio - Cada vez fica
mais claro que a agricultura não mais permitirá que as propriedades sejam conduzidas de
maneira diferente da empresarial, sejam elas
grandes ou pequenas. Isto vale principalmente
para a citricultura que, como já apontamos,
sofre sérios problemas fitossanitários e sofre
ainda mais com problemas de instabilidade de
preços recebidos pela produção. A principal
maneira de o citricultor se proteger é investir
seriamente na correta gestão de sua propriedade e na condução do pomar, conhecendo quais
os pontos fortes e quais os gargalos a serem
corrigidos. Somente com uma produtividade
compatível com o custo de produção e com uma
fruta mais bonita é que ele terá condições de
enfrentar um mercado cada vez mais exigente
em qualidade e preços.
Revista Ciência & Prática
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Marco Valério

na época também causaram muitos danos.
O que chamou a atenção dos produtores
este ano foram as horas de frio. A temperatura
ficou abaixo de zero por muito tempo. Nas baixadas, ainda tinha gelo às nove e meia da manhã,
mostrando que a intensidade do fenômeno fora
realmente acima da média.
Os pomares cítricos da região sofreram com
desfolhas em praticamente todas as variedades.
Já os pomares mais novos – desde mudas
recém plantadas, até seis meses de idade –
chegaram a morrer, ou tiveram de ser podados
entre cinco e dez centímetros acima do cavalo
para forçar uma rebrota. Mesmo as plantas das
variedades ‘Valência’ e ‘Folha Murcha’, consideradas mais resistentes, quando plantadas nos
locais de baixadas chegaram a morrer.
A variedade ‘Pêra’, em pomares com mais
de seis anos de idade, chegou a ter os ramos rachados com pouca intensidade e perdeu muitas
folhas, como se estivesse sofrendo uma grande
seca; seus frutinhos temporões não resistiram e
foram totalmente “queimados”; no entanto, devido ao comportamento reflorescente da ‘Pera’,
espera-se uma nova boa florada na sequência.
Um fato marcante, porém, aconteceu nas
‘Valencias’ e ‘Folha Murchas’ mais velhas, acima
de cinco anos de idade, que se encontravam
nas baixadas. Nestes locais, estas variedades
consideradas resistentes ao frio chegaram
a “derrubar” seus frutos no chão, obrigando
alguns produtores a colher todos os frutos das
plantas atingidas para evitar perdas. Depois de
cinco a sete dias das geadas, as árvores com
boa carga começaram a ter frutos caídos em
grandes quantidades. Como as indústrias da
região já estavam funcionando, os produtores
puderam entregar estes frutos para processamento, diminuindo seus prejuízos.
Um pomar que sofreu praticamente 100%
de prejuízo de sua safra foi um bom pomar de
lima ácida ‘Tahiti’ enxertado sobre ‘Fly Dragon’,
com quatro anos de idade. Este pomar chamou
a atenção de todos, pois fica localizado em um
local bem baixo. Tinha sofrido poda e já tinha
uma boa quantidade de frutos pegos que seriam
colocados no mercado em outubro, (época de
melhor preço). Pois bem, o frio neste local foi
tão forte que praticamente queimou todas as
árvores, obrigando o produtor a fazer nova poda
para eliminar aproximadamente 50 cm dos
ramos queimados.

Flores e brotações “queimadas” pela geada

Geada forte no Paraná derruba paradigmas
No mesmo dia 28 de junho, a região sul
do país também sofreu com a geada. Porém,
este ano, a geada foi limitada a praticamente
apenas um dia de frio intenso. Na sequência
ocorreram chuvas. No dia 30, choveu mais de
50 milímetros na região noroeste do Paraná,
região que concentra a maioria dos pomares
de laranjas do Estado. A região não sofria um
frio tão intenso desde as geadas de 2000, que

Décio Joaquim

Elson Yamamoto

Elson Yamamoto

de plantios das partes baixas dos terrenos. Os
produtores aguardam a reposição deste prejuízo
através de possível florada temporã, durante os
próximos meses de primavera e verão.
Posteriormente, em 04 de agosto, houve
uma segunda geada no sudoeste, adicionando
mais dissabores ao problema já acontecido.
Embora em uma escala menor de intensidade,
esta segunda onda de frio “queimou” brotinhos
novos que já surgiam em ramos decapitados
pela primeira geada.

Botões e flores “cristalizados”
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Em algumas áreas a água congelou
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ADMINISTRAÇÃO AGRÍCOLA

A função do administrador
na propriedade citrícola
Conheça as qualidades que o administrador deve ter para que possa atender
com eficácia a sua função na gerência da propriedade

O

produtor, que tem interesses cada vez
mais empresariais na sua atividade
agrícola, vem adaptando o modo
como lida sua atividade, procurando obter
informações atualizadas do mercado, implantado novas tecnologias de manejo da cultura,
trabalhando para adequar-se às legislações
e também às necessidades de seus clientes,
quer seja visando entregar a fruta no mercado
ou na indústria.
Entretanto, toda informação ou processo
para ser executado, ou seja, para ser efetivado
no campo, passa por um elemento que vai
transformar a ideia, o projeto, a ordem ou o que

está no papel em atividade prática. Assim, este
elemento é um elo entre a teoria à prática, que
transforma o conhecimento na operação; coloca
a ordem em execução. Esse elemento é o administrador da propriedade agrícola, que pode
ser desde um tratorista, inspetor ou motorista
promovido para tal função, até um engenheiro
agrônomo contratado especificamente para o
cargo.
Temos por definição que um administrador
é aquele que organiza, planeja e orienta o uso
dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos
e humanos das empresas. Toda a carga de
origem externa se concentra nele para que

A boa administração proporciona maiores lucros

depois, dentro da propriedade, sua ação seja
transformadora.
O administrador deve ter algumas qualidades importantes para que possa atender com
eficácia a sua função:

(para ilustração, se necessário)

Consultor Unicampo/GTACC

Eng°.Agr°.MarcoValérioRibeiro
marcovalerio@pvai.com.br
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sociedade.
Alinhamos algumas funções e ao mesmo
tempo, discriminamos as mesmas de acordo
com um grau de interferência, conforme o
que permite a experiência, a deliberação de
responsabilidade e até mesmo de confiança
e integração com os objetivos do produtor/
empresário.

• Funções primárias (básicas, estruturais ou técnicas)
Manejo da cultura

Implantação (preparo de solo, plantio)
Controle de pragas e doenças, aplicação de fertilizantes, tratos culturais
Operações com equipamentos

Mão de obra

Contratação, seleção, treinamento, segurança
Distribuição de serviços – diário / semanal
Orientação, disponibilização e acompanhamento do serviço

Estrutura física

Estabelecer a necessidade e uso de sede, escritório, cercas, carreadores, oficina, barracões, etc
Ser responsável pela conservação, limpeza, organização e segurança das
estruturas da propriedade

• Funções secundárias (atividade, funcionalidade, gerenciamento)
Equipe

Exercer liderança e trabalho com pessoal motivado

Rendimentos

Incentivar rendimentos do trabalho, sem perder qualidade

Serviços

Manter registros, controles, obedecer a programações

• Funções terciárias (análises e tomadas de decisão)
Planejamento

Previsão de atividades e provisão de recursos

Metas

Produtividade, rentabilidade

Orçamento

Base de custos, controle de despesas, eficiência de recursos.
Tais funções são sequenciais na experiência
e capacidade do administrador, ou seja, são
exercidas e assumidas de acordo com o tempo
de serviço e o aprendizado com os desafios.
Consideramos que o administrador que se preocupa com as funções terciárias estaria num
nível maior de experiência profissional e, assim,
exercendo ações em conjunto com o produtor.
Com este material, pretendemos de evidenciar a figura do administrador (supervisor,
encarregado, gerente, etc) no processo de produção. Destaca-se como um elemento chave,
que concentra a responsabilidade da execução,
mas, de qualquer modo, necessita orientação,
precisa de assessoria, de um projeto, de informação atualizada e recursos para desempenhar
sua ação da melhor forma.

(para
ilustração, se necessário)
www.gtacc.com.br
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A busca por um
bom administrador
pode ser encarada
como custo de
investimento. Este
custo será facilmente diluído pela
eficiência do trabalho executado
“pela pessoa certa
no lugar certo”.

Consultor GTACC

Aparecido Tadeu Pavani
tadeu@gtacc.com.br
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Visita à Flórida: agosto de 2011
Como acontece nos últimos cinco anos, integrantes do GTACC e de empresas parceiras fizeram visita técnica à citricultura
americana. Antônio Garcia Junior, Danilo Franco, Rubens Stamato, do GTACC, Ramiro de Souza Lima Neto, da Farmatac e
Evandro Ney Oliver, Marcos Pozzan, Nelson Joanini, da Syngenta, estiveram nos EUA no período de 14 a 20 de agosto a fim
de analisar o desenvolvimento, as ameaças e perspectivas da citricultura. No roteiro, participação à 20ª edição da Citrus Expo e
visita a grandes grupos e pequenos produtores: Southern Garden, Orange Co, Davi’s, a fim de analisarem como estão enfrentando
novos problemas como Greening, discutir as formas de reação aos desafios, analisar condições de preços e custos, podendo
prever perspectivas para o futuro. Nesta matéria, o relato das impressões dos engenheiros agrônomos sobre o que viram por lá.

D

e acordo com os agrônomos, a visita desse ano foi muito especial. “Ao contrário
dos últimos dois anos, quando notamos
certa inquietação, desconforto e até mesmo
desânimo com a citricultura norte-americana,
essa última visita mostrou uma citricultura mais
animada, demonstrando uma esperança positiva
para o futuro da cultura da laranja”, analisam.
Esse otimismo pode ser notado até mesmo no
tema da Citrus Expo: ‘Inovações proativas para
um futuro positivo’.
Os profissionais destacam que o grande
responsável por essa euforia são os preços,
que puxados na bolsa de suco em Nova York,
tem remunerado muito bem, por volta de US$
6,0 a US$ 6,5 por pound de sólidos solúveis
(o que corresponde aproximadamente a US$
10,0 a US$ 12,0/caixa de laranja). “Esse fato
já mostrou uma significativa melhora no ânimo
dos citricultores da Flórida, além de proporcionar
resultados nas conduções dos pomares com
relação ao Greening”, relatam os profissionais.
As visitas iniciaram nas maiores empresas
produtoras e também a uma empresa esmagadora de frutos e produtora de laranjas localizada
ao sul da Flórida.
Southern Garden – A primeira visita do
grupo foi à Southern Garden. Ao serem recebidos pelos gerentes de produção, Tim Snively e
Rafael Terra, os brasileiros comentaram sobre a
situação atual do Fundecitrus, informando que
a instituição não atua mais nos processos de
inspeção de HLB e Cancro Cítrico nos pomares. A
notícia deixou os americanos bastante surpresos,
pois consideravam uma estrutura muito forte e
sólida, que vinha realizando um trabalho muito
bom ao longo de todos os anos.
A Southern Garden vendeu uma de suas
fazendas, localizada ao sul de suas propriedades,
ao governo do estado da Flórida, para reconstrução da flora e fauna local. Essa era a fazenda do
Grupo que estava com maior incidência de HLB
e a medida os deixou mais tranquilos e confiantes para seguir com a citricultura. Informaram
que pretendem expandir a área com plantio de
200.000 mudas em 2012.
O custo de produção atual está em torno de
US$ 1.500/acre, ou seja, US$ 3.705/ha, sem
colheita e frete, com três aplicações aéreas e
quatro aplicações terrestres. As inspeções de
Greening começam a partir do final do inverno,
com duas inspeções mensais para Psilídeos, sendo a primeira nos fluxos vegetativos, procurando
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por ovos, ninfas e adultos, e a segunda, através
da Tap (batida de vareta), com uma varinha de
PVC, verificando adultos. Essas atividades demonstraram que existe uma correlação entre a
quantidade de brotação e a incidência da doença
no ano seguinte.
Em relação aos programas nutricionais,
existem três áreas demonstrativas, em torno de
180 ha, com os experimentos Keyplex, Hill Grifim
e Maury Boyd. Possuem 100 plantas marcadas,
no meio dos talhões, onde acompanham a
ocorrência da doença, inclusive com testes PCR
regularmente. O tratamento Maury Boyd é o que
tem apresentado melhor resultado e os demais
não são satisfatórios.
Os números mostram melhoras nos controles, mas o campo não apresenta essa melhora,
embora estejam produzindo bem nessas últimas
duas safras e estão tentando continuar a produzir
laranjas. Eles acreditam que tem 10 vezes mais
Greening do que encontram, pois tem demorado
muito para controlar quando começa a vegetar.
O grupo de brasileiros notou que os pomares
estão bons, porém a produção está em declínio. Eles gastam muito dinheiro para manter
os pomares na forma em que se encontram
atualmente. Verificaram que após ocorrência de
geada, plantas sintomáticas resistem menos e

perdem mais frutas que plantas sadias. Observaram também que quando as inspeções com
batida de vareta apresentam índices de Psilídeos
inferiores a 0,5% do total inspecionado, a ocorrência de plantas contaminadas será inferior a
5%, no ano seguinte, apontando novamente uma
relação bastante forte entre vegetações, Psilídeos
e porcentagem de plantas com Greening.
O criador dos tratamentos nutricionais,
Maury Boyd, tem produzido bem, mas é uma
exceção nos produtores americanos. Isso ainda
não aponta uma direção segura de onde ir com
a cadeia citrícola.
O controle de inseticidas deve ser mantido
em todos os tratamentos testados e aplicações
com baixo volume estão sendo usadas apenas
em reboleiras. Pulverizações de bordas e aplicações via drench, são feitas apenas até o terceiro
ou quarto ano de idade da planta. O mais importante nos tratamentos são as aplicações no
período de dormência (durante o outono/inverno,
entre 01 de novembro e 02 de janeiro), que são
a chave para manter baixas as populações de
Psilídeos e assim encontrar menos plantas com
sintomas na época de verão.
A maioria dos produtores não está eliminando as fontes de inóculo, pois tem uma porcentagem muito alta de plantas contaminadas.
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podem trazer ao funcionário as oportunidades
dele desempenhar melhor seu serviço.
Costumamos dizer que não é apenas a
escola que dá educação, mas também é importante a formação que se obtém dentro das
empresas, ou seja, naquilo que a pessoa está
envolvida direta e diariamente, onde ela passa
a aprender e evoluir como indivíduo inserido na

Google

• autoconfiança
• capacidade de adaptação a novas situações
• capacidade de decisão
• capacidade de negociação
• capacidade de organização
• capacidade de pensar e agir sob pressão
• capacidade de planejamento
• capacidade de resolver problemas práticos
• dinamismo
• espírito empreendedor
• habilidade para mediar conflitos
• habilidade para trabalhar em equipe
• iniciativa
• noção de prioridades
• objetividade
• senso de oportunidade
• senso de responsabilidade
Com essas qualidades, estará apto a desenvolver suas funções.
A conceituação e qualificação de administrador se ajusta a um profissional formado
em nível superior, mas procuramos identificar
o funcionário da propriedade agrícola a este
conceito, pois ao seu nível de responsabilidade,
o mesmo desempenhará funções inerentes ao
seu serviço que exigirão resultados eficazes,
dependentes de sua capacitação.
Neste ponto entra o termo capacitação,
característica tão exigida e necessária pelas
empresas hoje no Brasil. Tanto a preparação
auto adquirida, como a proporcionada pela
própria empresa aos funcionários, através de
cursos internos e outras oportunidades é que
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Alguns pomares visitados apresentavam-se com bom aspecto vegetativo
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Eles acreditam que se erradicassem todas as
plantas contaminadas, a produção seria menor
do que produzir usando um programa nutricional,
mas ainda tem muitas dúvidas sobre sucesso
desses tratamentos e não aderiram em todas as
propriedades. Há uma nova forma de aplicação
de inseticidas para controle de Larva Minadora,
chamada de Splat, na qual o produto em forma
de pasta contendo feromônios é aplicado na
planta, causando desorientação no inseto e
atrapalhando o acasalamento. Informaram que
há pesquisa em andamento, na Flórida University, com o mesmo tipo de produto, porém com
voláteis da goiaba (DMDS), visando desorientar
o inseto quanto ao processo de alimentação que
vai poder ser usado para Psilídeos transmissores
do Greening. O pesquisador brasileiro Agenor
Mafra está trabalhando nesta tecnologia na
Califórnia.
Também conversaram muito sobre a situação
do Cancro Cítrico no Brasil e EUA, destacando
que o clima esse ano foi muito propício para a
doença. “Esse clima tornou o controle da doença
muito complicado durante essa temporada, vai
acabar sendo o principal transtorno dessa safra”,
apontam os técnicos.
Apresentaram dois slides com gráficos mostrando a evolução do Greening nas propriedades
da empresa. São três áreas, entre elas aquela
que foi vendida ao governo, onde em 2009
encerraram o controle de Greening. Entretanto,
enquanto não passam a área para o Estado,
continuam explorando a colheita das laranjas.
As outras duas áreas são Devil’s Garden e Drummond Álamo, atualmente com 30% e 22% de
plantas contaminadas, respectivamente. Para
manter a produção, continuam replantando e

O Cancro Cítrico pode ser visto frequentemente
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aplicando seis inseticidas por ano para tentar
“tirar” as mudas no meio dos pomares contaminados. Analisaram que 0,5 % de plantas com
Psilídeos por inspeção significa 5,0 % de plantas
contaminadas por Greening no próximo ano e
concluíram que o mais importante nessa doença
é monitorar e controlar os Psilídeos para se ter
sucesso no controle.
Encerrando a visita, falaram sobre perspectiva da citricultura geral. Eles prevêem que a
próxima safra na Flórida deva ser de 140 milhões de caixas. Os produtores acreditavam em
pomares de mais de 30 anos e isso não deve
acontecer: os dados apontam que nas condições
atuais, não é possível ter pomares de mais de
15 anos economicamente ativos. Outra questão
observada é que as frutas infectadas não têm
sabor tão agradável quanto as frutas sadias.
Falou-se que não devem mais ter outra
grande safra na Flórida. Rafael acredita que todos
os pomares terão Greening e que manterão as
produções com programas nutricionais, mas não
sabe o que deve acontecer daqui a 10 ou 15
anos.
Orange & Co
Dando continuidade às visitas, foram à Orange & Co, onde os agrônomos Jerry, Bud e Limnyng
os receberam. Eles disseram que 90% da Flórida
não remove mais as plantas de Greening e estão
muito preocupados com a qualidade da frutose
do suco nos próximos 10 anos, quando a maioria
dos frutos forem de Greening. Pensando nisso, a
companhia já está testando o sabor desse suco
com consumidores próximos a Miami.
Os americanos conversaram bastante com a
equipe da Syngenta sobre o uso dos sistêmicos e
puderam discutir sobre concentrações. Disseram
que compraram um equipamento que faz leitura
de ppb - partes por bilhão, para saber quais
produtos afastam os Psilídeos e estão testando
para verificar quais doses repelem os insetos.
Estão investindo quase 18 milhões de dólares,
mas ainda sem os resultados que esperavam.
As duas grandes questões que eles levantam
são: com qual porcentagem de plantas contaminadas devem parar de erradicar e com qual idade
não compensaria mais se fazer as erradicações.
Em plantas novas, com até três anos, as
infecções são mais severas, mas o tratamento
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Sintomas de Greening e Cancro na mesma planta

sistêmico funciona melhor. Assim, apenas plantas maiores de três metros estão sendo testadas
para verificar se o produto funciona bem nas
extremidades, mas questionam muito se os
tratamentos de sistêmicos funcionam. Com esse
espectrofotômetro que apresenta resultados de
200 ppb, não acreditam nesses números, mas
continuam estudando se é possível ter esses
resultados.
Estão estudando resistência ao Cancro
Cítrico, pois é um problema sério nesses anos.
Já pulverizaram ‘Hamlin’ cinco vezes, ‘Valência’
duas vezes e laranjas de meia estação três vezes.
Quando as vegetações são novas, do tamanho de
um diamante, o risco de contaminação é maior
e o controle adotado é o mesmo da Estrelinha.
Estão estudando cobres nutricionais, com aumento de Cobre nas folhas e nas plantas, para
driblar os limites de pulverizações imposta pelos
programas americanos.
Possuem um agressivo programa de inspeção e começaram a fazer esse controle regionalmente. Começaram a pulverizar no período de
dormência com piretróides, o mesmo tratamento
usado na Southern Garden.
Uma das grandes inovações da Orange & Co,
foi um portal na internet que foi criado para poder
se comunicar regionalmente, a fim de decidir
que produto aplicar juntos. No portal as pessoas
escolhem se querem participar das pulverizações.
Muitos têm participado e, como estão notando
resultados, cada vez mais produtores tem aderido
ao projeto. As pulverizações aéreas, inclusive
sobre locais de mato, têm funcionado bem.
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acompanhamento das informações lançadas
pelos produtores no portal. O projeto contempla
o início das vegetações, quantidades de Psilídeos encontrados e pulverizações conjuntas,
bem como acompanhamento semanal de anotações e gráficos que representam a situação
automaticamente assim que são alimentados.
Com tais dados, foi possível criar um mapa que
aponta onde há aumento e onde há redução de
infestações, além das vegetações que também
são acompanhados pelo sistema. Algumas informações desses gráficos gerais demonstram
que está aumentando a quantidade da bactéria
Candidatus Liberibacter americanus e diminuindo
o asiaticus, agentes causais do Greening.
Vários produtores que participam desse
programa deram seus testemunhos demonstrando que eles têm muita esperança de que
esse sistema seja uma saída para o controle do
Greening. Na maioria das opiniões, o sistema
tem funcionado bem em comparação com áreas
onde não está sendo implantado.
Algumas Ongs, preocupadas com boas práticas agrícolas, saúde e higiene do trabalhador
e com o aumento do uso de defensivos, fizeram
apresentação defendendo modos de trabalhos
que reduzam o risco de resíduos de pesticidas
chegarem ao consumidor. Essa também é uma
preocupação da FDA – Food and Drugs Administration, órgão governamental que controla os
alimentos e as drogas nos EUA. Defendendo o
conceito de que alimentos seguros começam
na fazenda, a FDA apresentou uma série de
ocorrências de problemas com alimento no país,
dizendo que uma política de saúde começa com
alimentos saudáveis e seguros.
As variedades transgênicas resistentes ao Greening tiveram destaque, com apresentação de
diversos materiais sendo estudados e resultados
promissores para o futuro, mas lembrando que o
uso da transgenia pode demorar, já que implica
na troca da citricultura atual por novas plantas e
que esse material pode trazer uma certa rejeição
da população consumidora.
Os resultados usando marcadores fluorescentes que demonstram se a folha é positiva ou
negativa para Greening são muito importantes
para avaliar com mais precisão a eficácia da
aplicação de produtos. Através de vídeos e
depoimentos, os tratamentos nutricionais, agora
chamados de Terapia Nutricional, foram avaliados. As conclusões são que os três métodos

Em visita a 20ª Citrus Expo, em Forty Myers,
os consultores assistiram aos seminários e
tiveram uma visão geral sobre os custos e as
oportunidades da Flórida. Notaram que números
discutidos nas visitas ao campo estão próximos
à realidade levantada pelos pesquisadores,
bem diferente do Brasil, onde não se tem uma
concordância com relação aos custos por ha e
por caixa. Lá os números são bem uniformes e
próximos.
Conheceram um plano de ação chamado
CHMA – Manejo de Áreas de Citrus Saudáveis,
que consiste num programa para manter os
pomares saudáveis e com altas frequências
de aplicação de inseticidas. Seis mil blocos
estão sendo implantados para os estudos, com
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Visita a pequenos produtores
O roteiro da viagem se encerrou com visitas a
pequenos produtores da Flórida. Foram recebidos
pelos proprietários e gerentes da Davi’s.
Nessa visita, falaram bastante sobre o problema de novas infestações ou reinfestações. Os
americanos não estão acreditando muito na sistematicidade da bactéria e crêem que o problema
seja novas picadas e injeções de bactérias. Há
três anos só usam tratamentos nutricionais, que
denominam atualmente de Terapias Nutricionais
ou Programas Nutricionais. Desde que iniciaram
os tratamentos, já perderam 44 % das plantas.
O controle de maior sucesso é atribuído ao método “Diamond Fresh”, que refere-se a pulverização
com vegetações no tamanho de um diamante.
Não adotam a erradicação de plantas doentes, porém não replantam mais. Acreditam
que plantas novas não se mantém produzindo
por muito tempo. De modo geral, os pequenos

produtores aguardam respostas da pesquisa para
voltar a plantar novos pomares de laranja, mas
mesmo assim estão otimistas quanto ao futuro
da citricultura da Flórida.
Manejo Regional
Os estudos prévios sobre o comportamento
dos Psilídeos mostraram que há migração do
inseto por até 2 km a partir de uma área central
onde os insetos foram marcados. Outros trabalhos mostraram que em áreas abandonadas, o
percentual de Psilídeos contaminados é cerca de
25% superior ao percentual das áreas manejadas.
Unindo essas informações, os pesquisadores
do Crec - Citrus Research and Education Center,
pensam que grandes áreas de manejo contribuirão para reduzir a migração desses insetos
contaminados e assim retardar a disseminação
do HLB, preservando a atual área plantada de
citros na Flórida.
Essas áreas de manejo foram chamadas de
CHMA. O objetivo das CHMA é incentivar citricultores vizinhos para trabalhar em conjunto a fim de
combater o Greening dos citros, particularmente
através da coordenação de esforços no controle
do Psilídeo.
A Flórida foi dividida em 32 CHMA. Todas essas áreas estão mapeadas como aquela ilustrada
nesta matéria, que mostra uma dessas áreas de
manejo.
Nesse contexto de manejo regional, além
da pulverização conjunta, incentivam adoção de
práticas coletivas de manejo. Pregam o equilíbrio entre manejo biológico, químico, cultural e

Tanto o Cancro como o HLB vêm forçando o
produtor a melhorar o manejo de seus pomares,
baseando-se em muita pesquisa e informação.
Pode-se observar nas fazendas que o Cancro
Cítrico é um grande problema e causará um
grande dano à produção de laranja da Flórida.
Este ano está sendo muito favorável ao desenvolvimento da doença, sua ocorrência teve
um aumento muito grande, principalmente na
‘Hamlin’, deixando o citricultor muito assustado.
A citricultura na Flórida passa por um momento de seleção de produtores: aqueles que
estão se adaptando para manter a produtividade
irão continuar, mas vários estão deixando o processo de produção por não adotarem as novas
técnicas de manejo e prevenção. Há pomares
bem manejados, onde a ocorrência de Cancro é
baixa, com perdas mínimas. Porém, há pomares
onde o manejo não é correto, com perdas superando 40%.
Já em relação ao HLB, o produtor encontra-se em dificuldade econômica para manejar a
doença. Há muitas dúvidas em relação a qual
metodologia adotar e nessas incertezas, alguns
citricultores tentam encontrar respostas mais
rápidas e fáceis, que os acabam levado a caminhos duvidosos, que podem colocar seu futuro
em risco.

pesquisa com plantas resistentes.
Dentro do manejo cultural, destaca-se a escolha da densidade de plantio, definição de uma
boa combinação copa/porta-enxerto e adubação,
sempre pensando em alta produtividade.
No controle químico, os trabalhos de campo
mostraram que as pulverizações no inverno têm
boa eficiência em reduzir o crescimento inicial
da população de Psilídeos na primavera. Assim,
aumentaram o número de aplicações de inseticidas, incluindo aplicações no inverno. Nessas
pulverizações foliares, o uso de baixo volume
tem sido limitado, devido à baixa eficiência. Há
preferência por pulverizações convencionais, com
volume médio de 1.000 litros/ha.
Como considerações gerais, os pesquisadores e produtores entendem que o controle
químico é necessário para o manejo do HLB
e que é importante monitorar os custos desse
controle e a eficiência dos produtos utilizados.
Nas aplicações de inverno, os piretróides e fosforados têm maior eficiência. O monitoramento
dos resultados do manejo é importante para se
tomar decisões sobre a continuação do programa
de manejo.
Considerações da visita
De um modo geral a citricultura da Flórida
encontra-se em um processo de reconstrução
pelos novos desafios que vem enfrentando nos
últimos anos, principalmente HLB e Cancro Cítrico. Isso vem forçando a remodelarem uma nova
citricultura, menos tradicional e mais tecnificada.
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Visita a 20ª Citrus Expo

apresentam melhoras em plantas contaminadas, sendo que o melhor resultado acontece
devido ao uso de inseticidas, pois quanto maior
a frequência dos tratamentos, mais inseticidas
são aplicados e maior é o controle dos insetos
transmissores.
Entre as novidades, há testes em novas
áreas com um manejo eficiente de fertirrigação,
estudos no sistema de hidroponia e áreas experimentais com pomares de alto desempenho
produtivo.
Ao final da 20ª Citrus Expo, os agrônomos
formularam as seguintes conclusões:
1. Se o produtor controlar o Psilídeo, poderá segurar a velocidade de disseminação da doença;
2. Se o produtor parar de replantar, perderá
produção;
3. Plantios em altas densidades são caminhos
para aumentar ou manter a produção por mais
tempo;
4. A vida útil das plantas deve ter uma diminuição, ficando entre 12 a 15 anos nesses novos
moldes;
5. As densidades ideais devem ser por volta de
300 plantas por acre ou 600 plantas por ha.
A grande pergunta é: como estas áreas serão
colhidas ?
6. Manejo é a chave para o sucesso na continuidade da citricultura americana, mas há vários
pontos a serem discutidos.

Décio Joaquim

Estão usando Movento em pré e pós-florada a
cada oito semanas, apenas o foliar e aplicado
em baixo volume. O custo é de US$ 12/ha para
aplicar 40 litros por ha, mas não podem fazer
em todos os locais, pois tem uma lei que não
permite.
Eles utilizam um programa nutricional
aplicando quase 1.000 litros por ha, que está
mostrando bons resultados no campo. Nas plantas mais novas o controle dos Psilídeos é mais
intenso.
A taxa de plantas com Greening por inspeção
é de 1,5 % das plantas e eles levam três meses
para inspecionar a fazenda toda.
Os programas de liberação da vespinha
Tamarixia não funcionam bem. Eles notam que
há duas épocas bem distintas em que é fácil se
encontrar as plantas com Greening: depois da
colheita e entre julho e setembro. Nessas épocas
encontram-se mais plantas com sintomas.
Na inspeção, os Psilídeos não representam
mais do que 1,5 % de plantas infestadas. Os
custos iniciais eram de US$ 7.000 dólares por ha
e agora estão em torno de US$ 14.000/ha, além
de retirar de 3,0 a 3,5 % de plantas com Greening por ano. Como a safra vem caindo, estão
preocupados: se a situação não se reverter, não
vão remunerar os novos plantios e aplicações.
Devido a uma política de incentivo de mão
de obra rural, somente 20 % das frutas podem
ser colhidas com máquina. Entretanto, encontram dificuldades de manter mão de obra para
trabalhar no campo. Embora o programa para
manter os funcionários preveja remuneração de
12 dólares por hora, mais moradia e benefícios
– o que representa mais de 20 dólares por hora
– os funcionários continuam achando melhor
trabalhar na cidade por US$ 7,1/hora - preço
mínimo da Flórida.
Em relação à previsão de safra, embora os
números divulgados sejam de 140 milhões de
caixas, o pesquisador Ronald Muraro crê que
fique em torno de 139 milhões. Os custos estão
na faixa de 8.000 dólares por hectare. Estão
recebendo de US$ 6,0 a US$ 6,5 por pound de
sólidos solúveis, o que equivale a US$ 9 a US$
11 dólares por caixa. Os custos de colheita e
transporte estão na faixa de US$ 2,0 a US$ 2,5
por caixa. A produção gira em torno de 1.000
caixas por ha e os custos de produção são avaliados entre US$ 4,0 a US$ 4,5 por caixa, sem
a colheita e frete.

VIAGEM INTERNACIONAL

Várias quadrículas utilizadas no
monitoramento das
áreas manejadas de
maneira diferenciada,
dentro do programa
CHMA, no estado da
Flórida
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DEPÓSITO DE FUNGICIDA EM FOLHAS DE CITROS DEVIDO À CHUVA
SIMULADA, COM E SEM ADJUVANTES
Marcelo da Costa Ferreira1, Gilson José Leite2, Fernando Paiva de Oliveira3
RESUMO: Objetivou-se avaliar a retenção do fungicida carbendazim aplicado isoladamente e em mistura em tanque com adubos foliares, com e sem ação de
chuva artificial. O experimento foi instalado em casa de vegetação segundo o delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (carbendazim - 100
mL; carbendazim + tributilcitrat - 100 + 10 mL; carbendazim + tributilcitrat RS - 100 + 10 mL; carbendazim + óleo mineral - 100 + 250 mL; carbendazim
+ óleo vegetal - 100 + 250 mL) em seis repetições. Nos resultados das avaliações realizadas aplicou-se o Teste F e, para comparação das médias, o teste de
Tukey a 5% de probabilidade. Cada parcela experimental constou de uma muda de laranjeira (com 1,5 ano após plantio) da variedade Pêra Rio, plantada
em vaso de plástico de 4,0 L de capacidade volumétrica. As aplicações foram realizadas individualmente sobre as mudas de laranjeira no dia 10 de outubro
de 2010 entre 12h15 e 14h45 horas. Utilizou-se um pulverizador costal manual à pressão constante de 40 lbf/pol², equipado com uma ponta modelo TX 10,
pulverizando as plantas até o escorrimento. Após a aplicação das caldas realizou-se a coleta de folhas sem influência da chuva. Em seguida foi realizada a
simulação de 20 mm de chuva utilizando-se de pontas de pulverização modelo FL10, e realizada nova coleta de folhas, após o período de 60 min. Com base
nos resultados verificados neste trabalho é possível concluir que há uma redução intensa da deposição da calda do fungicida carbendazim em função de uma
chuva simulada de 20 mm de intensidade. Os adjuvantes avaliados foram capazes de diminuir este efeito, sendo que os melhores resultados foram para óleo
mineral e tributilcitrat RS. Embora carbendazim + óleo vegetal e carbendazim + tributilcitrat, diminuam a retirada de depósito de calda das folhas da laranjeira,
esta redução não foi significativa em relação à calda do fungicida sem os adjuvantes.
PALAVRAS–CHAVE: Volume de calda, adjuvantes, retenção, pulverização.

INTRODUÇÃO
Devido à variedade dos tipos de copas, porte das plantas, disposição e
densidade de folhas e alvos biológicos (sejam insetos, fungos ou ácaros),
além dos diferentes modelos de pulverizadores, as plantas cítricas exigem
parâmetros próprios de geração e deposição de gotas, diferentes daqueles
que se utilizam ou praticados com as culturas anuais (SANTOS et al., 2007).
Segundo Gazziero et al. (2006), o desenvolvimento da tecnologia de aplicação,
no entanto, gerou também novas necessidades, tais como a estimativa da
superfície foliar a ser tratada e também a sua respectiva capacidade de retenção
da calda. A estimativa da área foliar tem grande importância em estudos que
envolvem análise de crescimento em plantas, fotossíntese, taxa transpiratória,
irrigação, fertilização, assim como na mensuração da retenção de calda de
pulverização (COELHO FILHO et al., 2005). A utilização de adjuvantes
promove melhorias no molhamento, na aderência, no espalhamento, na
redução de espuma e na dispersão da calda de pulverização. O aumento da
aderência diminui o escorrimento e faz com que as gotas permaneçam na
superfície das folhas, aumentando a retenção (DURIGAN & CORREIA,
2008). O ajuste adequado da tecnologia de aplicação, através de informações
que possibilitem o conhecimento da área foliar e da capacidade máxima
de retenção de calda pelas folhas, implicando em significativa redução de
custos e do impacto ambiental, no controle das principais pragas em cultivos
citrícolas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a retenção do
fungicida carbendazim aplicado isoladamente e em mistura em tanque com
adjuvantes, com e sem ação de chuva artificial.

MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi instalado e conduzido em casa de vegetação e as
extrações foram realizadas no Laboratório de Tecnologia de Aplicação de
Produtos Fitossanitários do Departamento de Fitossanidade da UNESP,
Câmpus de Jaboticabal, estado de São Paulo. O experimento foi instalado
em casa de vegetação segundo o delineamento inteiramente casualizado com
cinco tratamentos e seis repetições. Para maior facilidade de visualização os
tratamentos estão apresentados na Tabela 01. Nos resultados da avaliações
realizadas aplicou-se o Teste F e, para comparação das médias, o teste de
Tukey a 5% de probabilidade. Cada parcela experimental constou de uma
muda de laranjeira (com 1,5 ano após plantio) da variedade Pêra Rio, plantada
em vaso de plástico de 4,0 L de capacidade volumétrica. As aplicações foram
realizadas individualmente sobre as mudas de laranjeira no dia 10 de outubro

de 2010 entre 12h15 e 14h45 horas. Utilizou-se um pulverizador costal manual
à pressão constante de 40 lbf/pol², equipado com uma ponta modelo TX 10,
pulverizando as plantas até o escorrimento, com os tratamentos descritos na
Tabela 01. Por ocasião da aplicação, a temperatura ambiente estava entre 35,6
e 35,9°C e a umidade relativa do ar entre 39 e 40%. Não houve incidência
de ventos. Após a aplicação das caldas aguardou-se por aproximadamente
60 minutos e realizou-se a coleta das folhas (duas por repetição) que não
sofreriam influência da chuva. Em seguida foi realizada a simulação de 20
mm de chuva utilizando-se de pontas de pulverização modelo FL10 (TeeJet®),
que produz gotas grossas e realizada nova coleta de folhas, novamente após o
período de 60 min. Em todos tratamentos adicionou-se sulfato de manganês
(300 g/100L), utilizado como marcador na calda, para posterior quantificação
química por espectrofotometria de absorção atômica. As folhas coletadas
das mudas de laranjeira antes e após a simulação da chuva e foram trazidas
para laboratório, onde foram lavadas com solução de 200 mL de HCl 0,2N
para extração do sulfato de manganês. Posteriormente foram realizadas as
quantificações do marcador nos extratos em espectrofotômetro de absorção
atômica. As áreas foliares foram medidas utilizando-se um equipamento LI
-Cor Portable, mod LI-3000 A. De posse do teor de marcador nos extratos
e das áreas foliares, estimou-se o depósito de sulfato de manganês sobre as
folhas (em µg/cm2), antes e após a simulação da chuva sobre as mudas de
laranja.

TABELA 2. Deposição média de calda sobre folhas de laranja (µg/cm2) com e sem chuva, e diminuição percentual provocado pela chuva artificial. Jaboticabal,
SP-2010.
Dosagens (para 100
L água)

Tratamentos
Carbendazim*

Deposição antes
chuva (µg/cm²)

Dosagens (100L água)

Carbendazim*

100mL

Carbendazim + tributilcitrat

100 + 10mL

Carbendazim + tributilcitrat RS**

100 + 10mL

Carbendazim + óleo mineral

100 + 250mL

Carbendazim + óleo vegetal

100 + 250mL

* Derosal 500 SC

** Vertex Premium RS

Deposição após chuva
(µg/cm²)

Diminuição percentual após chuva

100 mL

11,63AB

2,2 C

80,03A

100 + 10 mL

10,95AB

2,8 BC

72,70ABC

Carbendazim + tributilcitrat RS**

100 + 10 mL

9,99AB

3,6 B

Carbendazim + óleo mineral

100 + 250 mL

12,65A

5,2ª

Carbendazim + óleo vegetal

100 + 250 mL

7,75

Carbendazim + tributilcitrat

B

62,92 BC
57,22

75,87AB

2,82*

15,06*

5,95**

CV

25,62

26,68

13,58

4,6

1,4

16,1

DMS

* Derosal 500 SC

** Vertex Premium RS

As menores diminuições foram para carbendazim + óleo mineral,
carbendazim + tributilcitrat RS, que não diferiram entre si. Na Figura 01 é
possível observar os resultados discutidos acima, sendo que fica marcante
a maior porcentagem de redução do depósito de marcador para o fungicida
aplicado sem adjuvante e deste adicionado de óleo vegetal e a menor redução
verificada na calda fungicida adicionada de óleo mineral. Mesmo com as
menores reduções verificadas para a calda com o óleo mineral, verificam-se
ainda valores maiores que 50% para o fator avaliado.

C

1,9 C

F

CONCLUSÕES
Com base nos resultados verificados neste trabalho é possível concluir
que há uma redução intensa da deposição da calda do fungicida carbendazim
em função de uma chuva simulada de 20 mm de intensidade. Os adjuvantes
avaliados foram capazes de diminuir este efeito, sendo que os melhores
resultados foram para: óleo mineral e tributilcitrat RS. Embora carbendazim
+ óleo vegetal e carbendazim + tributilcitrat diminuam a retirada do depósito
de calda sobre as folhas da laranjeira, esta redução não foi significativa em
relação à calda do fungicida sem os adjuvantes.
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TABELA 1. Dosagens, que constituíram os tratamentos estudados na cultura
da laranja, submetidos a simulação de 20 mm de chuva. Jaboticabal, SP – 2010.
Tratamentos

+ tributilcitrat, que não diferiram entre si (Tabela 02). Quanto à porcentagem
de redução em função da chuva, os maiores valores foram verificados para
Carbendazim sem adjuvante, carbendazim + óleo vegetal e carbendazim +
tributilcitrat, que não diferiram entre si.

relação ao efeito da chuva, a deposição média da calda sobre as folhas foi
reduzida a menos de 50% dos valores iniciais de deposição, para todos os
tratamentos. A maior deposição permaneceu proveniente do adjuvante óleo
mineral adicionado ao carbendazim. As menores foram provenientes das
caldas carbendazim + óleo vegetal, carbendazim sem adjuvante e carbendazim

FIGURA 1. Porcentagem de redução do depósito de calda fungicida com e
sem adjuvantes, antes e após a simulação de chuva, em mudas de laranjeira.
Jaboticabal, 2010.

SANTOS, J. M. F.; FEICHTENBERGER, E.; SPÓSITO, M. B.; BELLOTTI,J.
A.M. Pulverização. Comunicado técnico do Instituto Biológico, São Paulo,
2007. Disponível em http://www.biologico.sp.gov.br/artigos_ok.php?id_
artigo=55. Acesso em 24 nov. 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A deposição média da calda pela pulverização diretamente sobre as folhas
de laranja (Tabela 02) resultou em valores semelhantes estatisticamente para a
maioria das caldas, havendo diferença apenas entre as deposições provenientes
do adjuvante óleo mineral adicionado ao carbendazim (maior deposição) em
relação ao óleo vegetal adicionado ao carbendazim (menor deposição). Em

Engenheiro Agrônomo, Professor Adjunto, Departamento de Fitossanidade, UNESP, Câmpus de Jaboticabal/SP - Brasil, Fone (16) 3209-2641, mdacosta@fcav.unesp.br
Téc. Agrícola, Dep. de Produção Vegetal, Departamento de Fitossanidade, UNESP, Câmpus de Jaboticabal/SP.
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Profissionais do setor de mudas
debatem manejo da produção
Reunindo mais de 150 participantes, o 17º. Dia do Viveirista da Vivecitrus promoveu um debate sobre técnicas de
produção e legislação específica para mudas. Reclamações contra aumento de preço também marcaram encontro.
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umprindo as diretrizes para as quais foi
criada, a Vivecitrus – Organização Paulista de Viveiros de Mudas Cítricas, busca
atender aos interesses básicos dos viveiros que
a entidade representa, através da constante
promoção de eventos destinados ao crescimento técnico-profissional de seus associados.
No dia 11 de agosto de 2011, em uma
parceria com o Centro de Citricultura Sylvio
Moreira, a Vivecitrus realizou, no anfiteatro do
referido Centro em Cordeirópolis, SP, o XVII Dia
do Viveirista, com o ensejo de debater o contexto atual do setor de mudas. Prestigiado por
inúmeros viveiristas de renome na citricultura
e por um público seleto e igualmente participativo, o evento destacou-se pela abordagem
técnica de suas conferências e pelo alto nível
de debates que os assuntos propuseram.
A Vivecitrus – presidida pelo agrônomo
Ricardo Franzini Krauss, se mostra como
gestora importante dos principais pontos de
discussões em torno dos muitos assuntos que
constituem a amplitude do setor de produção
de mudas cítricas. Segundo Krauss, “o objetivo
maior da Vivecitrus é proporcionar condições
para que os viveiristas cítricos possam produzir
uma muda tecnicamente exemplar, seguindo
os melhores preceitos de sustentabilidade. A
Vivecitrus esforça-se por continuar a ser uma
entidade representativa que mantém seu foco
no crescimento de seus associados”, lembrou.
Partindo dessa premissa, a programação do
encontro teve um caráter amplo, abrangendo
os principais pontos das boas práticas que
corroboram para que se tenha a produção de
ótimas e sadias mudas, além de debater as-

O aumento do preço das borbulhas para matrizeiros foi motivo de controverso debate no 17º Dia do Viveirista

pectos inusitados na confecção de uma nova
legislação estadual para matrizes, borbulheiras
e mudas cítricas.
Programação diversificada
Dividindo a coordenação do evento com
Ricardo Krauss, Sérgio Alves de Carvalho,
também agrônomo e pesquisador científico
do Centro Sylvio Moreira, atesta o interesse
das duas entidades na formação de viveiristas
com qualidade: “a melhor muda sempre será
produzida pelo viveirista que se mostrar mais
técnico e que mais respeitar as condições de

Fabiano
Gonçalves,
do Grupo
Fischer

importância das mudas na transmissão de muitas características de resistência ou tolerância
a diversas situações, como condições hídricas,
edáficas, climáticas e fitossanitárias.
Christiano Cesar Dibbern Graf, diretor-gerente da Citrograf Mudas, falou sobre desenvolvimento e proteção de novas variedades de
citros no mundo, correlacionando o tema com
perspectivas para o Brasil. Ele apresentou um
levantamento das informações disponíveis no
mundo em relação aos materiais vegetais de
propagação, destacando as laranjas de umbigo,
tangerinas sem sementes e outras laranjas de
maturações de meia-estação e tardias, direcionadas para o mercado de frutas in natura. Falou
sobre o crescimento dos chamados “Clubes de
Produtores”, destinados a produzir e comercializar borbulhas de novas variedades patenteadas,
cujos royalties são explorados assumindo-se as

vantagens e o ônus da exclusividade.
O viveirista e ex-presidente da Vivecitrus, Joaquim Dragone, fez um relato sobre o contexto
técnico apresentado durante o último Congresso
Internacional de Viveiristas de Citros, realizado
na Argentina, em junho de 2011. Dragone
destacou a preocupação com a detecção da Gomose em ambientes protegidos. “Foram vários
os trabalhos que tiveram Phytophthora como
tema”, salientou. “O Congresso Internacional
de Viveiristas foi, uma vez mais, um importante
fórum de debates, percebendo-se o interesse
dos pesquisadores de todo o mundo em relação
ao desenvolvimento de árvores de pequeno
porte, mas que apresentem alta produção por
volume de copa”, lembrou.
A despeito do palestrante que o antecedeu,
Joaquim ressaltou a “corrida pelas patentes”.
“A questão dos direitos adquiridos sobre determinada cultivar tende a assumir destaque
nos debates futuros sobre citricultura. Se,
antigamente, determinada pessoa ficava com
os louros por haver encontrado ou realizada
determinada seleção, ficando feliz por batizar
com seu nome a descoberta, atualmente, a
recompensa financeira passa a falar mais alto,
premiando os donos das patentes com o direito
de receber uma compensação pela utilização da
variedade”, relatou.
A palestra de Fabiano Gonçalves, um dos
responsáveis pela produção de mudas do Grupo
Fischer, destacou as boas práticas necessárias
para a obtenção de material de propagação de
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cítricos de excelente qualidade. Destacando as
várias fases do processo produtivo, Gonçalves
discorreu sobre o Manual de Boas Práticas,
elaborado pela Vivecitrus, que detalha passo-a-passo o Sistema de Gestão da Qualidade na
produção da muda de citros.
Melhorar tem custo
O programa de melhoramento e os produtos
e serviços disponibilizados aos viveiristas pelo
Centro de Citricultura Sylvio Moreira foram apresentados aos presentes por Marcos Machado,
diretor da entidade, que assegurou: “a garantia
de qualidade genética e sanitária necessárias
às matrizes, borbulheiras e mudas deste Centro
atendem a todas as exigências e resultam de
décadas de experiência na produção de material
reprodutivo de citros”.
Em sua palestra, Machado atestou que “o
desenvolvimento de sementes e borbulhas sadias e com melhor desempenho agronômico são
objetivos finais dos programas de sua unidade
de pesquisa que empreende grande esforço
para oferecer tecnologia ao setor citrícola de
maneira cada vez mais rápida e eficiente para
detecção de patógenos e certificação genética,
atendendo as normas vigentes”.
Marcos Machado enfatizou que “para esse
desenvolvimento é extremamente importante
a valorização do material genético produzido,
ressaltando que o foco principal de produção
do Centro de Citricultura é a geração e a trans-

produção, sejam elas ambientais, climáticas,
legislativas, trabalhistas ou outras. Este pensamento desencadeia promoções como este Dia
do Viveirista”, admite Alves de Carvalho.
A programação do XVII Dia do Viveirista
procurou externar as atuais preocupações dos
viveiristas e da própria citricultura. Várias questões de ordem fitossanitária vem preocupando
o citricultor nos últimos tempos e a busca de
soluções passa pela utilização de porta-enxertos
com características específicas que respondam
às ansiedades dos pesquisadores e produtores
de uma maneira definitivamente positiva em
termos de produção. É fundamental ressalvar a
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Estado de São Paulo) estabelecerá novos critérios para a infra-estrutura do viveiro e coleta de
amostras para análises. E uma Portaria, a CDA
estabelecerá novas normas de defesa sanitária
vegetal aplicáveis ao cadastro, manutenção e
uso de plantas matrizes, estendendo aos viveiristas a possibilidade de manter suas próprias
matrizes. É importante salientar que ficaram
evidenciadas a importância de uma maior
participação do setor nas mudanças propostas
na legislação a ser estabelecida, bem como a
necessidade de um prazo maior para a adaptação ao novo preço das borbulhas destinadas
à formação de borbulheiras matrizes.
Durante o evento, o agrônomo Luiz Fernando Girotto, supervisor regional do Grupo Fischer,
foi homenageado com o Prêmio Vivecitrus
2011, em reconhecimento ao trabalho do técnico realizado em prol da citricultura. O evento
mobilizou o setor e o debate se prolongou durante o II Encontro de Manejo para Produção
de Mudas Cítricas, que a Vivecitrus realizou em
outubro de 2011, em conjunto com o GTACC,
nas dependências da Estação Experimental de
Citricultura de Bebedouro, SP.

Novo preço das borbulhas

ferência de tecnologia”. “De qualquer modo,
é extremamente saudável ressaltar as parcerias, que podem ser concretizadas através de
acordos de cooperação técnico-científica com
o Instituto Agronômico de Campinas e a Apta
- Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios”, lembrou o pesquisador.
Buscando maior qualidade fitossanitária no
setor, a diretora da Defesa Sanitária Vegetal, da
CDA – Coordenadoria de Defesa Agropecuária,
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apoiado a expansão de borbulheiras comerciais, sem qualquer retorno para a pesquisa
conduzida em nossa unidade. Produzir borbulhas passou a ser um negócio de baixo risco e
altamente lucrativo. A valorização do material
genético do Centro ainda é pequena face às
subsequentes taxas de multiplicação a que
esse material é submetido. O Centro responde
por menos de 1% da borbulha utilizada em um
universo estimado de 15 milhões de mudas/
ano. Embora o tema seja controverso, o Centro
de Citricultura entende que está alinhando seus
procedimentos com os novos tempos impostos
pela legislação federal e estadual e, com isso,
participando e promovendo a reorganização do
setor”, finaliza o diretor.

Lígia Maria Vasconcellos Martucci, apresentou
a proposta para uma nova regulamentação
estadual para matrizes, borbulheiras e mudas
cítricas. A legislação prevê que tanto as plantas
matrizes como a borbulheira matriz sejam de
cultivares registradas no RNC – Registro Nacional de Cultivares, enquanto a produção deve ser
registrada no Renasem – Registro Nacional de
Sementes e Mudas. Uma Resolução SAA (da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

GTACC

Por uma iniciativa do Centro de Citricultura, apoiada pela Apta, a Portaria Apta 393,
de 15/05/2011, aumentou os valores de
borbulhas. Segundo Marcos Machado, diretor
do Centro de Citricultura Sylvio Moreira, “a
Portaria teve como objetivo principal promover a
valorização do material genético com qualidade
fitossanitária que é produzido pelo Centro”.
Para Marcos, “as queixas recebidas durante
o Dia do Viveirista demonstraram a importância do sistema de produção de borbulhas do
Centro de Citricultura para o setor de mudas,
revelando, porém, a falta de comunicação e
entendimento ocasionados pela Portaria”.
Marcos Machado conclui seu raciocínio,
defendendo o aumento nos preços: “a credibilidade do material produzido no Centro tem

Consultor da FarmAtac/GTACC

Engº. Agrº. Danilo Franco
danilo@farmatac.com.br
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Mercadista, sim senhor !
Tradicional nome da citricultura brasileira, Raphael Juliano é conhecido pela produtividade de suas variedades de mesa. Excelente
citricultor, frequenta e trabalha no Mercadão de São Paulo desde a sua infância. Conheça um pouco da sua história e da formação
de sua organização e das propriedades que administra preocupado em manter um ótimo padrão de qualidade

A

o lado da bandeira do Palmeiras, o
“palestrino” Raphael Juliano, ou melhor,
“o palmeirista” - como era chamado
o torcedor do time nos anos 50, no mercado
municipal da capital – conta um pouco de sua
experiência como ótimo comerciante e excelente citricultor. “O amor adquirido pelo negócio
da laranja veio cedo, desde meus sete anos de
idade, quando comecei a frequentar o ambiente
do Mercado Municipal de São Paulo, levando
marmita para o meu avô materno, Pasquale
Latorre”. Segundo Juliano, a necessidade de
trabalhar foi uma presença permanente na
sua vida. “Com onze anos já sustentava minha
casa, servindo de suporte aos constantes e
crônicos problemas de bronquite enfrentados
por meu pai”.
De fato, Domingos Juliano, pai de Raphael,
sofria com as asperezas das profissões. Suas
crises de saúde eram disparadas, ora pelo gelo
do peixe que vendia, ora devido aos pelos dos
cavalos que tosava. “Para ajudar meu pai a
manter minha mãe e minhas duas irmãs, estudava à noite e, durante o dia, trabalhava com
meu avô no “Mercadão”, lembra Raphael.
“O meu avô Pasquale já era agricultor na
Itália. No Brasil, estabeleceu a família na cidade
de São Paulo, mas percorria as regiões de Nova
Odessa e Americana, no interior paulista, comprando vários produtos hortícolas que os filhos
vendiam na capital. Trabalhando dessa maneira,
ele se associou a um conhecido na aquisição
de uma banca de comércio dentro do Mercado
Municipal da (rua) Cantareira”. O negócio prosperou e um terceiro sócio se juntou ao par. “O
filho do sócio do meu avô transformou-se em
seu genro, obtendo uma parte da sociedade.
Cresci trabalhando com o tio Pepino (José De
Lucia)”, conta Juliano.
Raphael se emociona ao recordar o passado: “garotinho, ainda, eu revendia mudas
de abacaxi. Carregava caixas, sacolas, ajudava
aos clientes. Todo dinheiro que ganhava era
importante na manutenção da minha família.
Tive a oportunidade de conviver com pessoas
que lutaram a vida toda. Imigrantes que passaram por dificuldades que não se podia acreditar. Árabes, italianos, espanhóis, que sempre
considerei como meus verdadeiros professores.
Eles sabiam comercializar. Eu fui aprendendo”,
garante o entrevistado.
Julho / Agosto / Setembro / 2011

Décio Joaquim
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Raphael Juliano e suas laranjas, a frente da famosa logomarca do “cavalinho vermelho”
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Laranja Bahia com alto padrão de qualidade, produzida em uma das fazendas de Raphael Juliano

Neste ponto, Raphael faz questão de destacar a ajuda que recebeu quando pequeno, do
citricultor de Limeira e também comerciante de
laranjas na “Cantareira”, Luiz Pizacani. “Éramos
uns 15 moleques, netos e filhos de imigrantes
que tinham barracas no Mercado. Todos nós
gostávamos dele. Ele era uma pessoa muito
boa. Era um homem alto, gordo e lembro dele
sempre com simpatia e carinho. Junto com o pai
dele, que também chamava-se Raphael, todo
dia me deixava 20 ou 30 caixas de limões para
que vendêssemos. A comissão que me pagava e
o ‘salário’ que recebia do meu avô, sustentavam
minha casa”, admite Raphael.
Administrando uma das bancas da sociedade do seu avô (denominada “Árvore Bela, box
K-25), Raphael Juliano chegou a ser considerado
o “rei da melancia”, lá no “Mercadão”. “Naquela época, os comerciantes de melancia se
especializavam: alguns vendiam frutas grandes,
outros, apenas miúdas. Eles ficavam aguardando
que os carregadores arrumassem as frutas das
“pedras” em ilhas bem bonitas, uniformes, bem
arrumadas. Isto levava tempo. Comecei a fazer
a diferença. Trabalhava com frutas de todos os
tamanhos arrumadas em enormes engradados
de madeira (usados para o transporte de alface),
protegidos internamente por sacos de estopa
para não danificarem as frutas. Assim, ajudado
por muitos adolescentes, descarregava e vendia
sete ou oito caminhões de melancia diariamente, contra apenas um que os mais tradicionais
conseguiam comercializar por dia”, relembra
contente, Juliano.
Com o aumento no volume de trabalho,
também veio a possibilidade de comprar um
caminhãozinho para que o seu pai aposentasse a
carroça que utilizava para vender peixe. Raphael
se recorda que “durante um tempo melhoraram
as vendas do pai, mas a piora do seu estado
de saúde o obrigou a doar o caminhão para
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um afilhado. Aí, ficávamos no Mercado, no box
do meu avô. Meu pai vinha cedinho e ficava
comigo até a hora do almoço. Morávamos na
rua da Alfândega, na zona cerealista, perto da
Cantareira”.
“Na medida em que minha fama corria, eu
me transformara na salvação de muitos que vinham do interior com a carga de seus caminhões
sem padronização. Havia fila para descarregar
melancia na minha barraca. Preferia ganhar
pouco por quilo, mas comercializava bastante”,
resume o negociante.
Raphael Juliano lembra que “na época, a
referência na venda de laranjas era a família
Dragone. Dominavam o mercado descarregando
diariamente sete ou oito caminhões da fruta”.
“A gente também trabalhava com citros,
mas, principalmente com muito abacaxi e muita
melancia. Naquela época faturávamos tanto ou

mais que o Cutrale (referindo-se ao empresário
José Cutrale e seu filho, José Cutrale Júnior,
ambos falecidos). O senhor José comprava citros
no Rio de Janeiro e mandava a fruta para o filho
vender em São Paulo. Os pomares comerciais
em meados de 50 estavam instalados no Vale
do Paraíba, em Limeira e no Rio de Janeiro.
Vendiam-se laranjas ‘Pera do Rio’, ‘Seleta de
Itaboraí’, ‘Bahia’, ‘Barão’, ‘Lima’, Tangerina
‘Cravo’, Lima Ácida ‘Galego’ e Limão ‘Siciliano’”,
relaciona Juliano.
Ao contar um pouco da história da citricultura
brasileira, da qual participa destacadamente,
Raphael Juliano chama a atenção e lembra o
nome de três personalidades no desenvolvimento do setor: Edmond Van Parys, Carl Fischer e
José Cutrale Júnior. “A inteligência e o empreendedorismo destes homens merecem destaque”,
reconhece o produtor.
Investindo no campo
Após o casamento com Rosalina, aos 27
anos de idade, Raphael Juliano iniciou seu
próprio negócio, adquirindo duas barracas na
“Cantareira”. “Com o tempo, cheguei a ter seis
bancas lá. Laranja, melancia, fruta importada,
era muito movimento”, admite.
Paralelamente, Raphael começou a pensar
em ter uma propriedade agrícola. Um dia, em
1961, ele acompanhou um tio para conhecer
um sítio que aquele desejava adquirir em Sorocaba. Segundo contou Juliano, “no mesmo dia,
enquanto meu tio negociava, acabei conhecendo
e comprando a propriedade vizinha. Cada um de
nós adquiriu 29 hectares”.
Raphael relata que começou a gostar da propriedade, mas o sítio tinha o inconveniente de não
ter água. Assim, se interessou e comprou a terra
ao lado. Lá, além da água, existia também um
pomar de laranjas ‘Bahia’, “com uns 30 anos”,
acredita Juliano. Seguindo sábios conselhos

familiares, “que seria negativo arrancar o pomar
em um negócio recém adquirido, Raphael apenas
podou, reformou e passou a cuidar das plantas.
“Posso garantir que colhi muita fruta daquele
pomar por sete anos seguidos”, atesta contente
o produtor, que conta também, que foi naquele
sítio que plantou citros pela primeira vez. “Minha
primeira planta foi uma tangerina ‘Cravo’, da qual
sempre me orgulhei”, afirma feliz.
Com o início das obras da rodovia Castello
Branco, em 1963, Juliano anteviu a valorização
da região e conseguiu uma excelente condição
de pagamento para aquela que se transformaria
na Fazenda Ana Maria, sua sede principal, hoje
com 436 hectares no município de Porto Feliz.
“Nesta propriedade”, relata Juliano, “encontrei
três plantas de laranja ‘Lima’ com excelente
produtividade, apresentando frutas de tamanho
grande, doces e bem coloridas. Foram essas
plantas que deram origem à renomada laranja
‘Lima Sorocaba’, com a qual trabalhamos desde
então e que já foi plantada por muita gente”.
Novos planos
Incentivado com a perspectiva de produzir
bastante, em 1965, Raphael inaugurou um
packing house, entre os bairros do Brás e do
Belém, na capital. Mas o prédio era alugado e
localizava-se em uma região da cidade bastante
movimentada, o que lhe causava uma série de

transtornos. Pouco tempo depois da inauguração da Ceagesp – Companhia de Entrepostos
e Armazéns Gerais de São Paulo, em 1969,
Juliano construiu um barracão no bairro do
Jaguaré. Infelizmente, a obra desabou e forçou
uma alteração nos planos iniciais.
Coincidentemente, em 1970, chegava a
energia elétrica à Fazenda Ana Maria. Assim,
o packing house foi trazido para o interior. Inicialmente com 6 mil m2, passando em pouco
tempo para 10 mil m2 e depois para 14 mil m2.
Atualmente, as construções que abrigam suas
seis máquinas de beneficiamento de citros, as
áreas para descanso da fruta e desverdização,
além das câmaras frias, ocupam 20 mil m2.
Segundo Raphael Juliano, a produção diária é
de 5 a 6 mil caixas de 21 kg (de papelão) ou
de 24 kg (de madeira).
Desde a aquisição da Ana Maria, Raphael
fez questão de manter sua tradição de mercadista, especializando-se em variedades
destinadas à mesa. “Graças aos bons laços
comerciais, minha amizade com Edmond
Van Parys sempre me permitiu um excelente
relacionamento com a Fazenda Sete Lagoas”,
revela. O produtor reforça a preocupação que
sempre teve com a produtividade. “Grande
parte do meu parque citrícola teve origem na
Sete Lagoas. As matrizes que deram origem
às minhas plantas foram todas campeãs em
produção”, comemora Juliano que lembra de
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destacar, também, a família Graf como fornecedora do material genético de suas árvores.
A empresa
A sede administrativa da empresa localiza-se no bairro do Alto de Pinheiros, em São
Paulo, onde as duas filhas, Maria Salete e Ana
Salete, planejam e administram o negócio. A
marca comercial oRanJe, além de fazer alusão
à laranja, através da palavra inglesa orange,
evidencia o dístico RJ, iniciais do nome de
Raphael Juliano.
No campo, o produtor
está cercado por uma
equipe de colaboradores que ele conhece
havia bastante tempo.
Outro ponto importante que salta aos olhos
diz respeito à constante
preocupação com o bem estar
dos funcionários. Raphael defende a ideia de
que “algumas atitudes na minha administração
visam o caráter humanitário do relacionamento.
Não se consegue trabalhar com fome, nem com
problemas na cabeça. Aprendi no “Mercadão”
que um pãozinho e um bom e simples café com
leite podem ajudar o funcionário e, também, a
empresa”, argumenta Juliano.

Tudo começou em Polignano a Mare
No sul da Itália, na região da Puglia, fica
a província de Bari. A cidade de Polignano a
Mare faz parte desta província. Muitos italianos emigraram de lá para São Paulo. O bairro do Brás foi o reduto escolhido por muitos
deles. Segundo Raphael Juliano, “Polignano
a Mare quer dizer a montanha sendo empurrada para o mar. É uma cidade turística,
um bonito lugar, na beira do oceano. Porém,
quem nascia por lá não tinha muita opção na
vida: seria pescador ou peixeiro, vendedor de
peixe”.
Ambas as famílias dos pais de Raphael
Juliano vieram de Polignano a Mare. Não se
conheciam. Seus pais se conheceram no
Brás, casaram e viveram em São Paulo. “A

minha avó paterna veio viúva, com sete filhos
e oito sacos de dinheiro alemão totalmente
desvalorizados. Todos os seus quatro filhos
homens, inclusive meu pai, Domingos Juliano, vendiam peixe e tosavam cavalos”.
“Já, Maria Latorre, minha mãe, era a filha
mais velha de nove irmãos. Para ajudar a sua
mãe, os meus pais continuaram a viver na
casa dos pais dela, mesmo depois de casados. Por causa disso eu fui criado junto com
meu avô Pasquale. Como morávamos perto
do Mercado Municipal, onde meu avô tinha
uma barraca, todos os dias, desde os meus
sete anos de idade, eu levava a sua marmita
e cresci no meio daquele ambiente”, lembrou Juliano.
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Fazenda Lagoa Redonda, em Ubirajara, também
com 650 hectares; Fazenda Bela Vista, em São
Pedro do Turvo, com 530 hectares; e Fazenda
São Thomaz, em Guareí, com 315 hectares. A
previsão da produção total nesta safra alcança
2,5 milhões de caixas de 40,8 kg.
Para escoar toda esta fruta, Juliano depende
de uma excelente estratégia de comercialização:
“mantenho cinco pontos de vendas na Ceagesp,
de onde nossa produção é enviada para o Brasil
todo. Além disso, exportamos 80 mil caixas de
papelão de ‘Murcote’ para o Canadá e Arábia
Saudita”. Mas Raphael Juliano faz um desabafo:
“absurdo é ter de desembolsar 50 mil reais
mensais para pagar os vários pedágios nas
rodovias para a fruta chegar a São Paulo”.

Os cavalos
O amor que Juliano sempre sentiu pelos
cavalos merece ser citado em um capítulo
especial. “As pessoas me perguntam a respeito
do cavalinho retratado na minha logomarca. Na
verdade, resumo nele a paixão que sempre tive
por animais. São milhares de aves que vivem
nas minhas propriedades. Sobre os cavalos,
desde pequeno ajudava meu pai a lidar com
eles. Acho que herdei dele essa minha adoração
pelos bichos”, admite.
“Meu pai tosava os dois melhores cavalos
da Sociedade Paulista de Trote (atualmente
transformada no Parque Vila Guilherme, em
São Paulo): um se chamava Sereno e o outro,
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Raphael produz frutas de 14 variedades cítricas diferentes, destacando-se pela produção de ‘Murcotes’

Raphael sempre entendeu que o solo
precisa ser conservado. Ele aduba os pomares utilizando-se das formas convencionais
de NPK, mas faz uso, simultaneamente, de
compostos orgânicos que usa “como vitamina
contra o desgaste da terra”. Ele afirma: “sei
que a nutrição química é uma condição básica
para a produtividade, mas sei também que o
processo fica mais fácil e ganha força quando
se adiciona esterco e outras fontes orgânicas.
Em minhas propriedades faço uso de bastante
esterco animal (de galinha e de cavalo), bagaço
de cana, calcário, além de tortas de filtragem
e outros subprodutos da agropecuária. Anualmente, cada árvore do pomar recebe 120 litros
de composto orgânico.

Tupã”. Raphael conta que mantinha cavalos de
corrida. “Sempre gostei do turfe. Cheguei a ter
27 cavalos no Hipódromo da Cidade Jardim, na
capital. Hoje, não tenho mais nenhum animal
competindo, mas em 1966 fiquei em sexto lugar
na estatística de proprietários vencedores no
Jockey Club de São Paulo”.
A produção
Os carros-chefe das 14 variedades plantadas por Raphael são: ‘Murcote’ (350 mil
plantas), ‘Lima’ (200 mil, entre a ‘Sorocaba’ e
a ‘Verde’), tangerina ‘Poncã’ (70 mil) e laranja
‘Bahia’ (50 mil, entre a ‘Cabula’ e a ‘Sete Lagoas’). Algumas das outras variedades cultivadas:
laranjas ‘Pera’, ‘Natal’, ‘Valência’; as tangerinas
‘Mexerica do Rio’ e ‘Montenegrina’; o tangor
‘Olé’; a ‘Lima da Pérsia’. Juliano mantém 800
mil plantas em suas seis Fazendas. São elas,
além da Ana Maria: Fazenda São Domingos,
em Porto Feliz, com 290 hectares; Fazenda
São Pasquale, em Iperó, com 650 hectares;

Isabela Alves

Com seus maravilhosos vitrais, o
Mercado Municipal da cidade de São
Paulo, é uma obra arquitetônica de Ramos de Azevedo, inaugurado em 25 de
janeiro de 1933. Pronto desde o ano
anterior, foi utilizado como depósito de
munição durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Comporta cerca de
300 boxes ou bancas, movimentando
a comercialização de algo em torno de
400 toneladas de mercadorias todos os
dias.
Tem características cosmopolitas.
É um reduto de compras, mas também
um procurado centro de turismo que
recebe 14 mil pessoas diariamente. O
“Mercadão”, como é mais conhecido na
capital, alia o tradicionalismo atacadista, com uma refinada gama de produtos
básicos da melhor culinária promovida
por chefs e gourmets. Em seus 12.600
m2, o local contempla uma verdadeira
profusão de costumes, sendo procurado por quem busca temperos importados e frutas exóticas, além de possuir
um excelente e variado conglomerado
de restaurantes típicos. Comidas árabes, italianas e japonesas, por exemplo,
são das mais requisitadas, mas dando
lugar, também, aos badalados pasteis
de bacalhau e sanduíches de mortadela, dos mais concorridos da cidade.
Como um atrativo a mais, o “Mercadão”, em 1995, serviu como cenário
para a novela “A Próxima Vítima”, da
Rede Globo, hospedando a “barraca do
Juca”, de propriedade do personagem
vivido por Tony Ramos e que, na realidade, pertencia a Raphael Juliano.
O Mercado Municipal de São Paulo fica na rua da Cantareira, 306, no
Parque Dom Pedro II. O telefone para
contato é (11) 3228-0673.
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