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Gostei muito daquilo que vi
o produtor na tarefa de gerir seus negócios. O
produtor eficiente sabe que está à frente de um
agronegócio, ou seja, os parâmetros técnicos,
administrativos e comerciais se equivalem e
devem receber por parte dos proprietários, a
mesma importância relativa para a obtenção
de sucesso.
Manejar um atomizador promovendo uma
aplicação correta que, mais do que tudo, valorize o dinheiro investido naquela empreitada,
exige conhecimento, exige ciência. Preparar-se
eficientemente para prevenir e atuar contra o
Cancro Cítrico e o Greening, também exige ciência. Buscamos a informação com os técnicos
que tem prática a fim de não reter o acesso à
informação. Faz parte da responsabilidade social
que o engenheiro agrônomo adquire a partir de
sua formatura.
O agrônomo exerce uma das mais importantes profissões existentes. Relacionando-se
com a técnica, a natureza e com o ser humano,
o engenheiro agrônomo – principalmente o
extensionista, o consultor - é um profissional
capacitado a encontrar o ponto de equilíbrio
entre o ótimo produtivo e a satisfação comercial.
Deve ser mais ouvido e valorizado. Ele, também,
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Timac Agro

constitui-se em uma das ferramentas que serão
as responsáveis pela manutenção lucratividade
dos pomares.
Por fim, um pleito à pesquisa. Graças a ela
que a agricultura nacional saiu da verdadeira
estagnação para tornar-se uma grande força
produtiva, usando menos de 10% da área total
do Brasil. Em relação à citricultura não é diferente. Foram vários os percalços ultrapassados
até hoje, mas que nos fazem respeitar e admirar
o espírito altruísta de nossos pesquisadores. Ficamos todos ansiosos por uma rápida resposta
perante o desafio imposto pelo Greening. O
mundo citrícola está sofrendo com a incerteza
promovida pela enfermidade. O Brasil, idem.
Mas olhando o passado, enxergamos melhor
o futuro. A citricultura do país já enfrentou e
suplantou outras batalhas e a nossa confiança
na força de trabalho da pesquisa nacional será
fator decisivo para uma solução favorável.
GTACC

F

oi com muita satisfação que vi o auditório lotado durante o IX Workshop
promovido pelo GTACC, em maio, em
Bebedouro, SP. É um sinal evidente que a informação será cada vez mais empregada como
arma e ferramenta nas propriedades daqueles
que decidirão continuar na dura empreitada de
produzir citros.
A despeito de toda a carga tributária que
incide sobre qualquer coisa no país, mesmo
enfrentando a batalha diária contra pragas e
doenças – em particular, o Greening, que tem
provocado insônia e muita preocupação - e
apesar da maneira ímpar como é estabelecido
o preço de comercialização das frutas cítricas,
existem muitos produtores que, acreditando
nas suas possibilidades de administrar, ainda
visualizam produtividade e lucros extraídos
da citricultura. Todos nós conhecemos casos
de produtores que crescem, enquanto outros
discutem a viabilidade de continuar.
Ciência & Prática oferece sua contribuição. Certos de estarmos colaborando para a
manutenção de uma citricultura viável e sustentável, nós do GTACC estamos sempre empenhados na divulgação de matérias que ajudem
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Presidente do GTACC

07 e 08 – Encontro anual para divulgação de resultados técnicos alcançados com os produtos Timac Agro. Participação dos consultores:
Antônio Garcia Júnior, Décio Joaquim, Leandro Fukuda, Ramiro Lima e Rubens Stamato. Em Curitiba, PR.
Décio Joaquim

E

ERRATA

Leandro Aparecido Fukuda

A foto de Roberto Jank Filho e de seu

leandro@farmatac.com.br

pai, Roberto Hugo Jank, proprietários
da Fazenda Santa Rita, deveria fazer
parte da matéria sobre a Agrindus
S.A., veiculada na seção PRÁTICA,

Décio Joaquim

10 – Exposição de máquinas agrícolas, dentro da programação do IX Workshop GTACC.
Na Estação Experimental de Citricultura, em Bebedouro, SP.

Agrindus

da edição 44 de C&P.

16 – Palestra sobre os momentos mais apropriados para adubação dos citros. Proferida
pelo consultor Décio Joaquim, em promoção da Timac Agro. Catanduva, SP.
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Henrique Santos

A citricultura continua sendo a
atividade mais rentável do setor agrícola
ANTONIO JULIANO AYRES
Gerente Científico do Fundecitrus

C&P - O Fundecitrus tem uma participação
na tomada de decisão frente à legislação
agropecuária?
Juliano Ayres - Em razão de sua missão na
área de fitossanidade e também pelas várias
parcerias mantidas com os governos federal e
estadual, o Fundecitrus participa como parceiro e consultor na elaboração de legislações de
interesse da citricultura. Foi assim na regulamentação da produção de mudas cítricas em
viveiros telados e nos critérios de controle do
Cancro Cítrico e do Greening. Cabe ressaltar
que as legislações voltadas à fitossanidade são
de responsabilidade dos órgãos governamentais.

Antonio Juliano Ayres é gerente científico do
Fundecitrus – Fundo de Defesa da Citricultura,
desde agosto de 1997. Engenheiro agrônomo
formado em 1987, pela FCAV - Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, em
Jaboticabal, SP, onde realizou curso de mestrado em fitotecnia, em 1999. Possui, também,
curso de mestrado em citricultura, pela Universidade Politécnica de Valência, Espanha,
em 1991 e MBA (Master of Business Administration), mestrado em gestão de negócios,
pelo Cegente – Centro de Estudos Gente, em
São José do Rio Preto, concluído em 2005.
Tem atuado na gestão e coordenação dos
trabalhos de pesquisa focados no manejo e
controle das doenças e pragas dos citros no
estado de São Paulo, maior desafio para manutenção da competitividade da citricultura
nacional. Em 1989, trabalhou na Edsall Grove
Service, empresa prestadora de serviços aos
citricultores da Flórida, EUA; foi engenheiro
de desenvolvimento e coordenador técnico
da Citrosuco entre 1989 e 1997, fazendo a
ligação entre a pesquisa e a transferência de
tecnologia entre os citricultores e os consultores. Foi eleito e premiado como Agrônomo
Destaque da Citricultura Brasileira em 2001,
pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira.

C&P - Quais suas responsabilidades frente
ao seu cargo no Fundecitrus?
Juliano Ayres - A responsabilidade principal como gerente científico do Fundecitrus é
a de coordenar as pesquisas na área de fitossanidade, desenvolvidas pela equipe de pesquisadores da entidade, além de estimular e
supervisionar as pesquisas realizadas nas mais
importantes instituições do setor do Brasil e
do exterior. O cargo de gestor de pesquisa tem
como função a geração de tecnologia e a missão de buscar recursos financeiros de outras
agências financiadoras de pesquisas, como a
Fapesp – Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, CNPq – Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, ou
diversas outras agências do exterior.
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rentes regiões citrícolas do estado de São
Paulo. A capacitação de funcionários para a
identificação de doenças, treinamentos de Mip
– Manejo Integrado de Pragas e regulagem e
calibragem de equipamentos de pulverização,
são exemplos frequentes da sua ação junto ao
setor produtivo. No primeiro trimestre de 2012,
5.400 pessoas, entre citricultores e funcionários participaram de eventos promovidos pelo
Fundecitrus. O sucesso do manejo do HLB e
da prevenção do Cancro Cítrico dependem de
ações integradas e coordenadas do citricultor,
que tem contado com a liderança e atuação do
Fundecitrus para apoiá-lo em suas decisões.

C&P - Explique os objetivos atuais do Fundecitrus, destacando sua importância para
o citricultor.
Juliano Ayres - O Fundecitrus norteou seus
trabalhos em razão das necessidades do citricultor para conduzir o seu pomar da forma mais
sustentável. Nessa linha, está fortemente focado no financiamento e na realização de pesquisas, na prestação de serviços por meio da
realização de análises de material suspeito de
Greening e CVC - Clorose Variegada dos Citros,
realizando levantamentos que apontem as incidências das principais pragas e doenças dos citros e oferecendo mestrado profissionalizante.
Com o auxílio de trabalhos de comunicação e
de extensão rural, faz chegar até os citricultores
todas as informações importantes para uma
boa condução sanitária dos pomares. Também

mantém uma equipe de engenheiros agrônomos capacitada a orientar e treinar produtores
e funcionários das propriedades rurais, bem
como estudantes com interesse no setor.
C&P - O Fundecitrus ainda mantém uma
posição participativa em relação ao serviço
de extensão rural?
Juliano Ayres - O Fundecitrus tem intensificado sua participação na área de extensão
rural. A entidade entende que é fundamental
estar ao lado do citricultor para orientá-lo na
adoção das práticas culturais e no controle
das principais pragas e doenças. Para tanto,
dispõe de uma equipe de 23 agrônomos que,
com o auxílio de técnicos agrícolas, está preparada para transmitir o que há melhor para
uma boa condução dos pomares, nas difeRevista Ciência & Prática

C&P - Qual o posicionamento do Fundecitrus quanto à entrada no país de novos problemas fitossanitários? Ele tem um poder
de Defesa Agropecuária?
Juliano Ayres - O Fundecitrus é uma entidade privada voltada ao benefício do citricultor,
que pode firmar convênios com o poder público
para agir em prol da sanidade da citricultura.
Não possui o chamado “poder de polícia”, que
é do governo e intransferível. Durante muitos
anos, agiu em nome da CDA – Coordenadoria
de Defesa Agropecuária, por meio de convênios firmados com a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo, mas
sem ter o poder do referido órgão. Por outro
lado, o Fundecitrus está sempre conectado
aos novos problemas fitossanitários de risco
potencial, tendo sua equipe de pesquisadores
e agrônomos plenamente capacitada a alertar
e orientar os citricultores nos seus desafios. O
levantamento amostral anual de pragas e doenças permite que o Fundecitrus tenha uma
radiografia sistemática do parque citrícola paulista e do Triângulo Mineiro, ferramenta indispensável para avaliar o estado fitossanitário
dos pomares.
C&P - O Fundecitrus é um órgão de pesquisa?
Juliano Ayres - O Fundecitrus é um órgão
de pesquisa que tem como atribuições o desenvolvimento, o fomento e o financiamento da
pesquisa. O aparecimento de graves doenças
no estado de São Paulo, tais como a CVC, a
Pinta Preta e a Morte Súbita, reforçou a necessidade da instituição em buscar um novo
Maio / Junho / 2012

caminho, também fundamentado na pesquisa
e no conhecimento. O Centro de Pesquisas
Citrícolas do Fundecitrus vem fomentando o
desenvolvimento de tecnologias que aprimorem o manejo das principais doenças, como
CVC, Pinta Preta, Leprose e Huanglongbing. O
trabalho de prevenção e supressão do Cancro
Cítrico teve como grande aliado nas estratégias
de inspeção e erradicação o conhecimento gerado pela rede de pesquisa. O controle da MSC
– Morte Súbita dos Citros, encontrou na experimentação a base para a tomada de decisão
da substituição do porta-enxerto limão ‘Cravo’
por aqueles que se comprovaram tolerantes
à doença. O desenvolvimento do ferômonio
do Bicho Furão é outro caso da parceria bem
sucedida do Fundecitrus com a universidade,
no caso, Esalq – Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, da Usp. Atualmente, existem
83 projetos de pesquisas sendo realizados
pelo Fundecitrus com instituições parceiras. As
áreas prioritárias de pesquisas englobam as
principais doenças como HLB, CVC, Cancro Cítrico, MSC, Pinta Preta e Podridão Floral, com
focos na diagnose laboratorial, no controle das
doenças e na busca de variedades resistentes.
Todas as pesquisas e seus resultados estão no
site do Fundecitrus (www.fundecitrus.com.br),
o que permite que o citricultor e outros pesquisadores tenham acesso aos trabalhos desenvolvidos. A formação de agrônomos e gerentes
de empresas citrícolas é uma nova missão do
Fundecitrus, que foi incorporada por meio da
realização do “mestrado profissional em controle de pragas e doenças dos citros”. O objetivo do curso é a formação de gestores em
fitossanidade, que tornem possível o aprimoramento do conhecimento e da massa crítica no
setor. O mestrado profissional tem a aprovação
da Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior, estando em seu
terceiro ciclo, e terá formado 60 profissionais
até o ano de 2013. Oferece aulas teóricas e
práticas em uma dezena de disciplinas, nas
quais são apresentados e discutidos conceitos
de etiologia, epidemiologia e manejo das principais doenças dos citros. Além de mais preparados, esses profissionais disponibilizam ao setor, por meio de suas dissertações, importantes
dados experimentais que já estão servindo de
base para melhorias do manejo das doenças e
pragas dos citros.
C&P - Comente sobre a estrutura de pesquisa do Fundecitrus.
Juliano Ayres - O Fundecitrus possui na
área científica um gerente, 11 pesquisadores, 14 agronômos, biólogos e biomédicos, 24
técnicos de apoio ou auxiliares de pesquisa e
diagnose laboratorial. A missão dos pesquisadores do Fundecitrus é realizar pesquisas nas
áreas prioritárias, com a visão de buscar soluções para os problemas fitossanitários dos
citricultores. A instituição busca soluções que
se adequem ao modelo mundial com uma visão de sustentabilidade. Nos últimos anos, a
rede de pesquisa do Fundecitrus contou com
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a contribuição de 14 instituições brasileiras e
sete internacionais, além de uma equipe de
cerca de 50 renomados pesquisadores que coordenaram as mais diversas pesquisas na área
fitossanitária. Os recursos financeiros para a
área de pesquisa vem se incrementando anualmente e foram da ordem de R$ 6,4 milhões
no ano de 2011.
C&P - Como é o relacionamento da entidade em relação às entidades de pesquisas
do Brasil e de outros países?
Juliano Ayres - A orientação do conselho
do Fundecitrus é estar na fronteira do conhecimento e solidificar a rede de pesquisa com
as principais instituições do Brasil e do exterior.
O Fundecitrus entende ser essencial existir um
ambiente profissional e participativo da comunidade científica para alcançar os avanços tecnológicos num curto espaço de tempo. A citricultura, por sua complexidade, deve estimular
a formação de pessoal e a interação entre os
pesquisadores. Dentro dessa filosofia, o Fundecitrus faz o papel de ligação entre as diversas instituições e pesquisadores. Criou-se uma
rede de pesquisa que é referência mundial.
Essa liderança científica tem feito a diferença,
promovido os avanços na citricultura brasileira e contribuindo para mantê-la como a mais
competitiva do mundo.
C&P - Cite convênios mantidos com instituições do Brasil e de outros países.
Juliano Ayres - As principais instituições
parceiras do Fundecitrus são: no Brasil, Apta
- Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios; Capes- Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior; CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico; EECB - Estação Experimental de
Citricultura de Bebedouro; Embrapa - Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Esalq/Usp
- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz; Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo; Iapar - Instituto Agronômico do Paraná; IAC - Instituto Agronômico
de Campinas; IB - Instituto Biológico; UFPR
- Universidade Federal do Paraná; UFSCar Universidade Federal de São Carlos; Unesp Universidade Estadual de São Paulo; Unicamp
- Universidade de Campinas. No exterior, CRI
- Citrus Research International (África do Sul);
Cirad - Centre de Coopération Internationale
em Researche Agronomique pour le Developpement (França); CSIC - Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (Espanha); Inra
- Institute National de la Research (França);
Inta - Instituto Nacional Tecnológico Agropecuário (Argentina); Ivia - Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrícolas (Espanha); UC – Universidade da California (EUA); UF - Universidade da Flórida (EUA); e Usda – Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos.
C&P - Qual é a atuação da entidade em
relação ao Cancro Cítrico, doença que deu
origem à constituição da entidade?
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Juliano Ayres - O Fundecitrus foi criado
em 1977, pelos citricultores e indústrias, com
o objetivo de dar suporte à campanha de erradicação do Cancro Cítrico. A parceria existiu
por meio de convênio do Fundecitrus com a
Secretária da Agricultura do Estado de São
Paulo e com o Ministério da Agricultura, o que
proporcionou sucesso na supressão da doença até 2009. Essa parceria do setor privado
com o setor público é reconhecida mundialmente na área de defesa fitossanitária por ter
gerado expressivos benefícios e economia ao
setor citrícola. O Fundecitrus direcionou novamente suas atividades em relação ao Cancro
Cítrico, a partir de 2009, quando a Secretaria
de Agricultura não renovou o convênio na área
de inspeção erradicação da doença. Com o
intuito de gerar informação e preparar melhor
o citricultor para enfrentar o Cancro Cítrico, a
partir do momento que a doença passou ser
responsabilidade exclusiva sua, a instituição
vem focando suas atividades em três áreas
específicas: levantamento amostral, capacitação de pessoal e pesquisa. Na questão prática, realizamos os levantamentos amostrais
que indicam a situação da doença no parque
citrícola. Esse trabalho tem permitido constatar as regiões críticas e direcionar melhor a
prevenção e o controle. Também tem permitido alertar as autoridades e citricultores para
o crescimento da incidência da doença nos
pomares, observados nos últimos três anos.
Os trabalhos de extensão tem sido essenciais
para levar as informações aos citricultores sobre como proceder diante desse cenário de
maior risco. Para se prevenir e melhor controlar o Cancro Cítrico é fundamental que as
propriedades adotem as medidas de prevenção e dentre elas a inspeção é a melhor arma.
Não existirão pomares sadios se não forem
frequentemente inspecionados. Cabe ao Fundecitrus e outras instituições capacitar melhor
os inspetores e citricultores a enfrentar a doença. Vale ressaltar que os papéis de defesa
e de polícia, da Secretaria de Agricultura, são
fundamentais para se manter a campanha de
supressão do Cancro Cítrico e, com isso, evitar uma epidemia que ocasionaria perdas significativas de produção e aumento dos custos.
O sucesso no controle do Cancro Cítrico, desde 1957, encontrou na pesquisa um grande
aliado, que deu embasamento nas estratégias
de supressão. A pesquisa permitiu entender
melhor a epidemiologia da doença a partir
da introdução da Larva Minadora dos Citros,
potencializadora da doença. Também mostrou
a necessidade de sistematizar as inspeções
e adequar os distintos métodos de erradicação do Cancro em função de sua incidência
no talhão e propiciou a utilização do método
de diagnose laboratorial pela técnica de PCR
e do método Elisa que possibilitam um diagnóstico mais preciso e rápido. Atualmente, o
Fundecitrus vem desenvolvendo e financiando projetos de pesquisas sobre ferramentas
de diagnose da doença, aperfeiçoamento do
programa de erradicação/supressão, otimização de medidas de controle utilizadas no
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manejo em condições endêmicas da doença,
quantificação dos benefícios de medidas de
controle, resistência do agente causal Xanthomonas citri subsp. citri aos bactericidas cúpricos utilizados no controle químico e avaliação
de germoplasma de laranjas quanto à suscetibilidade ao Cancro Cítrico em condições endêmicas. Estes projetos são executados pela
equipe técnica do Fundecitrus ou em parceria
com diversas intuições de pesquisa e ensino
do Brasil e do exterior.
C&P - E em relação ao HLB/Greening?
Juliano Ayres - Os pesquisadores do Departamento Científico do Fundecitrus e de instituições parceiras – financiados pelo Fundecitrus, tem realizado projetos em diversas áreas.
Especificamente sobre o Psilídeo, pesquisas
sobre métodos de monitoramento, substâncias atraentes e repelentes, aquisição e transmissão das bactérias pelo vetor, inseticidas e
outros produtos para o controle, (formulações,
dosagens, modo de aplicação), monitoramento
e manejo da resistência aos inseticidas, seleção e uso de agentes de controle biológico (Tamarixia radiata e fungos entomopatogênicos).
No campo, há estudos de metodologias de
inspeção para a detecção de plantas doentes,
tecnologia de aplicação dos inseticidas (redução do volume de calda em turbopulverizadores e aplicação aérea), influência da nutrição
das plantas nos danos e progresso da doença,
análise custo/benefício das práticas de manejo
do HLB e outras áreas. Estuda, ainda, o genoma da bactéria, a colonização da bactéria
nas plantas afetadas e evolução dos sintomas
e danos causados, métodos laboratoriais mais
sensíveis e práticos de diagnóstico dos agentes
causais em folhas e no Psilídeo, seletividade
de inseticidas aos inimigos naturais do Psilídeo,
epidemiologia da doença em função das condições climáticas e práticas de manejo adotadas,
variedades resistentes ou tolerantes à doença.
Nas ações de campo, o Fundecitrus age de forma semelhante ao que é feito em relação ao
Cancro Cítrico. A diferença encontra-se no fato
de se direcionar mais recursos às pesquisas relacionadas ao Greening e também por oferecer
aos citricultores o serviço de diagnóstico por
meio do laboratório próprio. No primeiro trimestre deste ano foram analisadas gratuitamente
cerca de 5 mil amostras para identificar a presença ou ausência da bactéria do Greening.
C&P - Quais orientações você pode dar
para o convívio melhor com o HLB?
Juliano Ayres - A boa notícia em relação
ao HLB é que, após oito anos da sua detecção, podemos afirmar que é possível controlar
a doença, desde que se siga rigorosamente as
técnicas de manejo, baseado na utilização de
mudas sadias, inspeção e eliminação de plantas sintomáticas e controle do inseto vetor. Outro ponto fundamental é estabelecer estratégias
de controle na fase inicial, ou seja, a utilização
das práticas de manejo desde a implantação do
pomar. Está comprovada que é essencial para
a manutenção da baixa incidência da doença

a incorporação do manejo regional, principalmente no caso de pequenas e médias propriedades. Embora o levantamento amostral de
HLB realizado pelo Fundecitrus em 2011 tenha
demonstrado que a doença cresceu e atingiu
a incidência de 3,78%, também mostrou que
nas propriedades com mais de 300 mil árvores,
ou naquelas que adotaram medidas integradas
com seus vizinhos em larga escala, a incidência se manteve estável ou foi reduzida a índices
menores que 0,5%. Esta é a primeira vez no
mundo que tem se controlado o HLB em larga
escala de forma consistente e com eficiência,
embora seja um trabalho difícil e oneroso, que
deve ser feito com extremo rigor.
C&P - De que maneira, o Fundecitrus se
faz uma entidade importante na convivência do produtor com a cultura de citros?
Juliano Ayres - O Fundecitrus tem sido
essencial na estratégia de geração de tecnologia e na capacitação dos citricultores, principalmente na questão fitossanitária, que é o
principal desafio da citricultura. O trabalho da
entidade tem ajudado o citricultor a minimizar os prejuízos e maximizar lucro na cultura.
O corpo de agrônomos leva até o citricultor,
por menor que seja a sua produção, o que há
de mais recente nas pesquisas, possibilitando
que ele aplique essas informações em benefício do seu negócio.
C&P - Quais conselhos poderia dar ao produtor que deseja cumprir um bom programa preventivo em termos fitossanitários?
Juliano Ayres - É fundamental o planejamento do pomar desde seu princípio para
se obter sucesso na prevenção e manejo das
doenças. O citricultor deverá estar bem assessorado e adotar as medidas preventivas
fitossanitárias de forma sistemática durante
a vida útil do pomar. Vale lembrar a necessidade de se utilizar mudas comprovadamente
sadias provenientes de viveiros protegidos e
que seguem rigorosamente a legislação. A
inspeção rotineira de HLB, CVC e Cancro Cítrico no pomar são vitais para o controle dessas
doenças. Atualmente, as medidas preventivas
e de controle no pomar devem sempre ser
adotadas de forma organizada e integrada entre os citricultores.
C&P - A citricultura deixou de ser atrativa
como negócio agrícola?
Juliano Ayres - A citricultura, na média
dos anos, continua sendo a cultura mais interessante e rentável do setor agrícola, porém,
o risco do negócio aumentou devido ao surgimento de novas pragas e doenças. É essencial para a obtenção de êxito e lucratividade
a profissionalização do citricultor e a gestão
eficaz da propriedade com o objetivo de se
obter alta produtividade do pomar a custo
compatível. A redução da vida útil do pomar e
o incremento dos custos da cultura determinam que o citricultor esteja mais qualificado
e vigilante com o seu negócio para se manter
competitivo na atividade.
Revista Ciência & Prática
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O manejo correto do Cancro
Cítrico em pomares do Paraná
A legislação paranaense permite que se faça o manejo da doença em seus pomares. Seguindo uma tendência praticada no
estado da Flórida – principal produtor de suco de laranja dos EUA – bem como estados do sul brasileiro, como Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, e nossos vizinhos uruguaios e argentinos, a doença vem sendo manejada com bons resultados
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Cancro Cítrico é causado pela bactéria Xanthomonas citri subsp.citri
(Xcc) e ocorre de forma severa em
regiões de clima quente e úmido, podendo
afetar a maioria dos cultivares comerciais
de citros.
Conforme os últimos levantamentos
amostrais do Fundecitrus – Fundo de Defesa
da Citricultura, o estado de São Paulo está
vivendo uma epidemia de Cancro Cítrico. O
número de talhões contaminados aumentou
de 0,14% em 2009, para 0,44% em 2010
e 0,99% em 2011. Segundo estas informações, trata-se da maior incidência da doença
na história da citricultura paulista. Este fato
nos preocupa muito, uma vez que estamos
em um momento delicado da citricultura,
quando uma série de fatos vem tirando o
sono dos citricultores.
Como deixar de pensar nos estoques de
passagem de suco que, infelizmente, acompanhados da nova safra paulista de laranja,
podem piorar os preços recebidos pelos
produtores para a próxima temporada? A diminuição do consumo de suco de laranja nos
países compradores é outro problema, assim
como o HLB/Greening, batendo na porta de
todos sem distinção, o custo abusivo da mão
de obra, imposta por uma mentalidade inflacionária, que sobe na razão de 10% ao ano,
pressionando cada vez mais o escasso lucro
dos pomares. Soma-se a tudo isto - e talvez
o pior problema - o fantasma dos canaviais
crescendo para cima dos pomares de laranja.
Quando a cana entra, dificilmente o produtor terá vontade ou condições econômicas
de voltar a plantar laranja. Simplesmente,
acaba o pomar. Tenho muito medo da forma
rápida que isto está ocorrendo. Somos o
maior produtor mundial de suco de laranja e

quiser plantar as referidas variedades, deve
se preocupar mais com o assunto.

a doença acompanha a lesão deixada pelo
inseto e penetra no tecido foliar.

2 – Cuidado com a idade do pomar
Em nossa prática de campo, observamos
que os maiores problemas com a doença
ocorrem até o quinto ou sexto ano, decorridos a partir do plantio. Após este período,
as variedades citadas respondem melhor
ao tratamento e os danos são praticamente
eliminados.
3 - Controle da Larva Minadora
Com a chegada ao Brasil da Larva Minadora (Phyllocnistes citrella Stainton), em março de 1996, o controle de Cancro Cítrico ficou

4 - Utilização de quebra-ventos
Esta técnica, talvez a mais fácil de ser
planejada, tem muita dificuldade de ser
adotada pelo produtor. É muito importante
para o controle da movimentação do vento no pomar. Em alguns países, como a
Argentina e o Uruguai - onde conhecemos
bons resultados - a espécie mais utilizada
é o eucalipto. Existem bons resultados
quando variedades de crescimento rápido
são dispostas no terreno de uma forma a
diminuir a incidência do vento dominante,
ou seja, colocadas para barrar o vento e

muito mais complicado. Esta lagarta causa
danos às folhas novas de cítricos e deixa uma
abertura para a entrada da bactéria (Xcc). Os
produtos mais eficientes para auxiliar no seu
controle são as abamectinas, associadas ao
óleo mineral ou a outro adjuvante. Pomares
com muita incidência de Larva Minadora,
invariavelmente, têm toda a possibilidade de
ter uma contaminação com Cancro Cítrico:

não como já vimos na prática, canalizando
o vento. As variedades grandis e urugrandis
tem sido as mais plantadas nas condições
do Paraná. Atualmente, graças ao melhoramento genético de eucalipto, encontra-se
variedades com crescimento inicial rápido e
enfolhamento desde a sua parte de baixo,
criando expectativas ainda melhores para
o futuro.

5 - Podas programadas
Até parece um contra-senso, porém, vamos pensar: o pomar deve ser podado antes
que as rodas dos tratores batam nas folhas
das laranjeiras, caso contrário, estaremos
ferindo o tecido das folhas e ramos, fazendo
aberturas para a entrada da bactéria (Xcc).
A poda é outra técnica bastante simples de
executar, mas que, na prática, procede-se
com muito descuido. O produtor deve procurar estabelecer um padrão de arquitetura
para cada variedade - “montar um gabarito”
em suas árvores cítricas. A poda deveria
ocorrer antes do fechamento do espaço nas
entrelinhas do pomar, mas, normalmente,
isto não ocorre. Já flagramos produtores de
variedades muito suscetíveis, como a ‘Hamlin’, permitindo que o pomar fique fechado,
impossibilitando a passagem dos tratores ou
maquinários sem que estes provoquem uma
agressão às plantas, como já mencionamos
anteriormente. Esta variedade - muito produtiva e largamente plantada, principalmente
nos estados de São Paulo e Minas Gerais - é
muito suscetível à doença. Caso o produtor

Lesões características de Cancro Cítrico sobre a fruta e
sobre a folha. Observem que a origem das lesões sobre
a folha foi provocada por ataque da Larva Minadora,
importante disseminadora da doença

gostaria de continuar no topo.
O Cancro Cítrico pode ser apenas mais
um motivo para o desânimo ou aumento de
custo de produção para o produtor, porém,
gostaríamos de ressaltar que, com boas
medidas de controle, seguindo um manejo
criterioso, é possível eliminar totalmente ou
rebaixar para próximo de zero os prejuízos
causados pela doença com o passar dos
anos. A seguir comentaremos o que, em nossa opinião, pode melhor o referido manejo.
As bases do manejo são: 1.Escolha da
variedade; 2.Cuidado com a idade do pomar;
3.Controle da Larva Minadora; 4.Utilização
de quebra-ventos; 5.Podas programadas; e
6. Aplicações de cúpricos.

1 – A escolha da variedade
É claro que, algumas variedades muito
plantadas em São Paulo, como ‘Hamlin’,
‘Natal’, ‘Westin’, ‘Valência Americana’, muito
produtivas, poderiam ser repensadas, já que
são materiais mais suscetíveis a doença,
quando comparadas a outras variedades,
como ‘Pera’, ‘Folha Murcha’ e ‘Valência’,
por exemplo. Estas últimas podem adquirir a
doença, contudo, tem condições fisiológicas
de resistir um pouco mais ao Cancro Cítrico e
responder melhor ao tratamento, sendo a ‘Folha Murcha’ considerada resistente, e a ‘Pera’
e a ‘Valência’, moderadamente resistentes.
Não estou sugerindo que não se plante
variedades mais suscetíveis, porém, quem
Revista Ciência & Prática
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A poda é outra técnica bastante simples de executar, mas que, na prática, procede-se com
muito descuido. O produtor deve procurar estabelecer um padrão de arquitetura para cada
variedade - “montar um gabarito” em suas árvores cítricas. A poda deveria ocorrer antes do
fechamento do espaço nas entrelinhas do pomar, mas, normalmente, isto não ocorre

6 - Aplicações de cúpricos
Tem muito produtor acreditando que aqui
está a solução do problema, mas isto não
é verdade, sendo apenas bom para quem
vende qualquer forma de cúprico. O concei-
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to é outro: as pulverizações devem ocorrer,
sim, mas com critério. Não adianta aplicar
cobre em épocas secas. Não é porque algum
produtor está com a enfermidade já instalada
na propriedade dele que se deve aplicar cobre
de forma indiscriminada. Caso isto ocorra, o
produtor vai aumentar seu custo de produção
de forma significativa e não resolverá nada.
Apenas pulverizando Cobre e não se preocupando com o manejo completo, não deterá
o problema. As infecções de Cancro Cítrico
vão e voltam , fazendo parecer que não tem
controle, fato este que não é verdade.
Finalmente, gostaria realmente de
recomendar aos produtores paulistas que
quebrem este paradigma de que Cancro não
tem controle. Felizmente, tem. Cabe a nós,
técnicos, aprimorar as técnicas e difundir a

tecnologia. Não estamos no momento de
perder nada, muito pelo contrário: Novas
técnicas estão surgindo e ainda vão aparecer
outras. Estamos acompanhando várias empresas buscando melhorar o controle, com
novos produtos surgindo.
Ao bom técnico, cabe ler o que é bom
para a planta cítrica e usar de forma coerente, respeitando todas as técnicas, para
que seu assistido (produtor), tenha sucesso
no seu negócio. Caso contrário, a conta não
fecha, infelizmente.
Décio Joaquim

não tome o cuidado de podar este material
no momento adequado para evitar estes
ferimentos, terá dificuldades.
Os atuais problemas fitossanitários dos
cítricos obrigam a entrar no pomar para efetuar pulverizações praticamente todo o mês,
quando não, todas as semanas, dependendo
do controle necessário. Nesta condição, o
produtor não irá nunca se preocupar com o
Cancro Cítrico, porém, cada vez que passar,
estará invariavelmente potencializando a
contaminação.

Consultor Unicampo/GTACC

Marco Valério Ribeiro
marcovalerio@pvai.com.br
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Consultor de citros, sua hora e vez!
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que já enfrentei em meu dia-a-dia trabalhando com a citricultura, além da Pinta Preta – já
disseminada por toda a área citrícola, que fará
com que as frutas caiam antes de atingir sua
maturação ideal.
Portanto, guarde bem esta frase: o consultor
é um investimento, não um gerador de custos
ao citricultor!
Uma única idéia ou uma recomendação
correta será responsável por pagar todos os
seus custos durante o ano, além de manter a
sanidade e a nutrição das plantas em perfeita
harmonia. Sem contar o aumento da produtividade, da qualidade e a perpetuação das plantas
cítricas, o que, em resumo, quer dizer: manterá
o patrimônio.
Existe uma necessidade essencial de “comprometimento” entre consultor e citricultor. Não
adianta passar orientações técnicas ou recomendações para uso de produtos que serão alteradas pelo próprio produtor, muitas vezes por
interesse de vendedores que não representam
a linha comercial de tal indicação, obrigando a
usar outros produtos completamente diferentes
para aquela determinada finalidade, comprometendo os resultados esperados.
Já vi muitos projetos de plantios de citros
não darem resultados pela falta de orientação
de um consultor. Por exemplo, o plantio de um
porta-enxerto exigente em água, em regiões
onde havia um deficit hídrico grande. Foi o caso
do porta-enxerto ‘Cleópatra’, plantado na região
norte do Estado, em locais sem a possibilidade
de irrigação. Vários outros exemplos que causaram frustrações às empresas e produtores do
setor citrícola, poderiam aqui ser citados.
Tenho orgulho do fato de que, trabalhando
como consultor em citros, ajudo a produzir um
alimento completo: a laranja. Pena que não é
valorizada aqui no Brasil. Não pode ser comparada com refrigerantes, água com sabores ou
a outros sucos artificiais de fácil preparo, como
néctares e outros.
Mães e pais responsáveis: lembrem-se de
que se derem um refrigerante aos seus filhos, o
malefício no organismo da criança será o mesmo que se ela tomasse uma cerveja, segundo o
médico Lair Ribeiro.
O suco de laranja é o mais consumido no
mundo. O enfoque na sua qualidade de consumo é muito simples: o organismo humano não
fabrica a vitamina C. Disso advém a necessida-

de de consumir a laranja todos os dias. A vitamina C participa de várias reações metabólicas no
nosso organismo, transformando-se em saúde
e bem estar. O mundo já sabe disso há muito
tempo. O nosso desafio é aumentar o consumo
interno de laranja para equilibrar a relação produção x consumo.
Lembrando: no último ano, 54 milhões de
pessoas passaram da classe E para D. Imaginem o que aconteceria se cada uma dessas
pessoas consumisse 1 caixa de 40,8 kg de laranja por ano? O Brasil é um gigante adormecido e seu maior cliente. Infelizmente, ninguém
faz propaganda do suco de laranja por aqui; nem
mesmo as indústrias de suco.
“Pegando o vácuo” dos americanos – que
ainda investem milhões de dólares todos os
anos em propagandas nas diversas mídias,
como as rádios, TVs, etc, apesar de sere m os
campeões do consumo de suco de laranja no
mundo – teoricamente não precisavam se preocupar mais com isso, pois tomar suco de laranja
já se tornou um hábito de consumo por lá. No
Brasil, ninguém investe um centavo. Só queixas
e lamentações.
É hora de fazer alguma coisa muito urgente.
Ou é melhor importar vacinas para gripe e fazer
média com a população, dizendo que se está
fazendo algo para a saúde do brasileiro?
Produtor de laranjas, tenha orgulho do que
você produz! Saia da zona de conforto, arregace as mangas e tente comercializar, através do
mercado interno, uma parte da produção. Vamos tentar?
Ronald D. Silveira

S

ou formado na Esalq – Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, SP, na turma de 1973 e, desde
1977, atuo como consultor de citros, independente.
O nome “consultor” surgiu não faz muito
tempo. Antigamente, o agrônomo era contratado para “dar assistência técnica na laranja”. Foi
assim que iniciei o meu trabalho, inspirado nos
saudosos colegas Antonio Violante Neto e Francisco Cabral de Vasconcellos (carinhosamente
chamado de Chico Charanga), que deixaram a
Fazenda Sete Lagoas, onde eram agrônomos
mensalistas, para se tornarem autônomos.
Gostaria de lembrar que enfrentei muitas
crises na citricultura – e, também, fases de ótimos preços.
É importante observar que a figura do consultor, quando não está comprometido com nenhuma empresa do setor, tem imparcialidade na
escolha dos insumos e também não se envolve
com vendas de qualquer produto. Seu único
comprometimento é com a “responsabilidade”
de seu trabalho e com o “futuro” dos pomares
nos quais presta consultoria. Quando assim for
– e, em minha opinião, é assim que tem de ser
– não tenho dúvidas de que os resultados serão
excelentes para o citricultor.
Meu principal conselho aos citricultores é:
Diga não aos oportunistas e milagreiros, que
prometem resolver todos os problemas fitossanitários e de fertilidade do solo com um único
produto. Cuidado, produtor!
Na hora da crise, o produtor de citros quer
cortar tudo que começa com a letra “a”: amante, adubos, agrônomo etc.. Porém, somente o
consultor que está acompanhando seus pomares saberá onde economizar, quando e o que
fazer tecnicamente para que a cultura não sofra
prejuízos ainda maiores.
Em outros tempos, ao parar de tratar, o citricultor ainda conseguia manter seu patrimônio
após passar o ano da crise. Ocorria a perda de
algumas plantas mais atacadas por Leprose,
havia o aparecimento de frutos de má qualidade causados pelo Ácaro da Falsa Ferrugem, ou
outras tantas plantas amareladas por falta de
adubos químicos, de orgânicos e foliares...
Hoje, se o produtor deixar o tratamento de
lado, certamente perderá seu parque citrícola
muito rapidamente devido à entrada do HLB/
Greening – sem dúvida, a doença mais grave

Consultor em citricultura

Arlindo de Salvo Filho
arlindoconsultor@gmail.com
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TRATAMENTOS

OPÇÃO PARA CONTROLE DA
“ESTRELINHA” DOS CITROS
INTRODUÇÃO: A cultura dos citros (Citrus
spp.) no Brasil representa ao redor de 800 mil
hectares de plantas e é considerado o maior produtor mundial. A maior parte da produção destina-se à indústria de suco concentrado, sendo que
o Estado de São Paulo é responsável por 70%
das frutas e 90% do suco produzido.
Dentre os principais problemas fitossanitários
da cultura, a podridão floral, causada por Colletotrichum acutatum, descrita primeiramente
no Rio Grande do Sul, ocorre praticamente em
todos os municípios produtores de citros no Estado de São Paulo, assim como Rio de Janeiro,
Paraná, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Sergipe e
Amazonas.
PREJUÍZOS: Depende, principalmente, da
ocorrência de chuvas por períodos prolongados
no florescimento das plantas, afetando flores, induz à abscisão de frutos jovens. Em condições
extremamente favoráveis ao fungo, as perdas de
produção causadas pela doença podem chegar a
até 100% nos pomares mais seriamente afetados.
Devido à baixa taxa de fixação de frutos em relação à quantidade de flores formadas, assim como
às perdas causadas por quedas naturais e outros
fatores, estima-se que 5 a 6 frutos sejam perdidos para cada 100 cálices retidos formados como
resultado do ataque da doença. Além da precipitação vários fatores influenciam a ocorrência e
desenvolvimento da doença, tais como suscetibilidade da variedade, estágio de desenvolvimento
das flores, molhamento foliar, níveis de inóculo,
histórico do talhão e residual entre aplicações.
SINTOMAS: Os sintomas da podridão floral
(Figuras 01, 02, 03 e 04) aparecem como man-

FIGURA 1

FIGURA 3
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chas marrom ou alaranjada nas pétalas, que
posteriormente tornam-se de coloração salmão
devido à formação de frutificações do fungo. As
lesões desenvolvem-se rapidamente, podendo
afetar todo o tecido das pétalas que permanecem
firmemente aderidas ao disco basal. Como resultado da infecção, observa-se o amarelecimento
dos frutos recém-formados, que se destacam da
base do ovário e caem, deixando os cálices aderidos ao ramo da planta, estrutura conhecida como
“estrelinha”. Os cálices podem permanecer aderidos aos ramos por até 18 meses, comportando-se como se fossem frutos. As folhas ao redor da
inflorescência doente são frequentemente pequenas, deformadas, com nervuras grossas, dando
aos ramos uma aparência de roseta.
Os conídios de C. acutatum são produzidos em
acérvulos na superfície das pétalas infectadas e
dispersos pelos respingos de chuva. Após a florada, estes conídios são espalhados para as folhas, ramos e cálices ao redor, onde germinam
e permanecem na forma de apressório. Com o
surgimento de novas flores (floradas variedade
Pera) e condições favoráveis, o apressório germina e emite uma hifa dando origem aos primeiros conídios, servindo como fonte de inóculo
adicional. Estes conídios são dispersos para as
flores, onde penetram diretamente, sem a formação de apressório, para reiniciar o ciclo. Assim,
prolongados períodos de precipitação e umidade
favorecem o desenvolvimento da doença, fazendo com que os conídios produzidos nas inflorescências se disseminem rapidamente por toda a
planta e para longas distâncias através do vento.
O orvalho e a neblina também são importan-

FIGURA 2

FIGURA 4

(*) – Mauro P. Cottas
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tes, onde mesmo com extensos períodos de
molhamento,mas sem a força da chuva, as infecções ficam localizadas.
Quanto à temperatura, verifica-se que esta não
é tão importante quanto as precipitações para o
desenvolvimento da doença.
CONDIÇÕES DE PROLIFERAÇÃO DO
FUNGO: A faixa ótima de temperatura para o
crescimento de C. acutatum está entre 23 e 27oC
porém, o fungo desenvolve-se bem mesmo em
temperaturas abaixo de 15oC. Apesar das baixas
temperaturas reduzirem o desenvolvimento da
doença em condições de campo, reduzem também o desenvolvimento da florada, prolongando
o período de suscetibilidade das flores.
CONTROLE: O controle da doença é feito pela
pulverização de fungicidas na época da florada,
sendo uma das grandes dificuldades o momento das pulverizações, já que as plantas tendem a
apresentar florações irregulares nas regiões tropicais e a ocorrência da doença está diretamente
relacionada com as condições climáticas durante
este período.
A ocorrência de resistência a fungicidas devido
ao uso repetido de um mesmo produto representa
um sério problema no manejo de doenças, além
de ser uma ameaça ao potencial comercial do
produto. Quanto maior a especificidade do modo
de ação de um fungicida, maior será a chance de
aparecerem linhagens resistentes do fungo.
TRATAMENTO BASF: Para tratamento desta
doença a BASF traz a alternativa do uso do Pyraclostrobin em alternância com outras moléculas,
segundo trabalho abaixo.
No presente trabalho, conduzido na safra
2010/2011, procurou-se reunir e consolidar os
resultados para controle da ‘Estrelinha” obtidos
em 03 ensaios instalados em regiões distintas do
Estado de São Paulo. Um campo foi instalado
no mês de agosto na Fz. Guacho, propriedade
do Grupo Agroterenas S/A Citros, no município
de Santa Cruz do Rio Pardo; um segundo campo instalado no mês de outubro na Fz. Victória,
propriedade do Sr. Abel Augusto Freitas Toller,
no municio de Bebedouro e um terceiro campo
instalado no mês de outubro na Fz. Cachoeira do
São Lourenço, propriedade do Sr. Fidêncio Butarello, no município de Itápolis. Nas 03 áreas
foram conduzidos os mesmos tratamentos, os
quais se encontram no Quadro 1, representados
pelos ingredientes ativos, doses dos produtos
comerciais e estágios fenológicos da cultura na
aplicação.
Revista Ciência & Prática

METODOLGIA: Os produtos foram aplicados acompanhando os estágios fenológicos de desenvolvimento dos botões florais, onde a primeira aplicação
foi efetuada no estágio de “Alfinete/Cabeça de Fosforo” (Figura 05) e a segunda no estágio de “Cotonete Alongado” (Figura 06).

FIGURA 5

FIGURA 6

AVALIAÇÃO: Consideradas 02 plantas por
parcela, repetidas 04 vezes no tratamento, onde
marcou-se 06 ramos por planta contando-se o número total de botões florais, antes das aplicações.
Desta forma foram considerados 48 ramos marcados por tratamento. O número de botões florais
para cada tratamento se encontram ilustrados na
Figura 07. Podemos por esta figura verificar que
ocorreu um equilíbrio no número total de botões
entre os tratamentos.

FIGURA 7
Na figura 09 está ilustrado a porcentagem final de pegamento de frutos.]

FIGURA 9

Após as aplicações, efetuadas em agosto/2010 e outubro/2010, avaliou-se
o pegamento final de frutos e calices retidos nos ramos marcados, em
março/2011. A porcentagem de cálices retidos por tratamento se encontram
ilustrados na Figura 08.

FIGURA 8
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RESULTADOS: Podemos verificar ao analisar os gráficos acima que os
tratamentos que envolveram o Pyraclostrobin, independente do estágio de
aplicação, foram os que obtiveram as menores porcentagens de cálices retidos, destacando-se neste parâmetro a alternância das aplicações de Folpet
no estágio alfinete/cabeça de fósforo e Pyraclostrobin no estágio cotonete
alongado. Da mesma forma no parâmetro de pegamento final de frutos.
CONCLUSÃO: Em função da provável saída dos Benzimidazóis (Carbendazin e Tiofanato metílico) das recomendações de cítricos, temos no
Pyraclostrobin uma ótima opção de produto para manejo da estrelinha,
com Registro para a cultura no Brasil e estudos de Limite Máximo de Resíduo (LMR) em todos países importadores de suco.
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I X

W O R K S H O P

Uma reunião de olho no futuro

Décio Joaquim

Décio Joaquim

O público que lotou os auditórios da Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, no dia 10 de maio de 2012,
deu provas de que a informação será importante ferramenta na condução técnico-administrativa dos pomares que entram em
uma nova fase da citricultura brasileira, na qual a produtividade torna-se uma necessidade para a continuidade no setor.
O GTACC sentiu-se orgulhoso por, mais uma vez, ter promovido um evento de tão grande gabarito.

Décio Joaquim

Prof. Dr. Antônio de Góes, Dr. Hamilton Ramos e Leandro Fukuda

Décio Joaquim

Leandro Fukuda

Timothy Gast

Décio Joaquim

Prof. Dr. José Carlos de Almeida Vieira
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A evolução dos controles
na citricultura
Controles administrativos e operacionais são cada dia mais necessários ao processo produtivo da laranja,
pois podem identificar desvios e permitir correções, salvando a lucratividade da safra

A

s organizações não operam na base
de improvisação e nem ao acaso,
elas precisam ser devidamente
controladas. É necessário um esforço no
planejamento dos rumos a serem seguidos
e do alvo a ser alcançado, geralmente
traduzido em uma visão empresarial. Com
o alvo traçado, são definidas as estratégias
que a conduzirão ao êxito, ou seja, a forma
como cada departamento ou setor envolvido
deverá se comportar para que a organização
consiga atingir seus objetivos com a maior
velocidade possível. Durante este processo,
surgem algumas metas e objetivos individuais
que devem ser traduzidos em números e
medidos constantemente, pois só assim
será possível identificar e corrigir desvios,
direcionando tal organização na direção
e velocidade corretas. Então, podemos
reafirmar que “não se pode administrar o
que não se pode medir”. Com esta intenção,
surgem as necessidades de se criar e utilizar
controles administrativos e operacionais,
registros, informações ou dados que possam
ser avaliados, comparados aos objetivos
estratégicos convertidos em metas, para
então entender se velocidade e direção
estão a contento. Caso a constatação desta
análise seja negativa - as metas e objetivos
estejam contrários aos resultados apurados,
será momento de intervir e modificar ações
ou rever metas, para que no final se consiga
atingir resultados planejados e positivos.
Este princípio básico de administração
nem sempre é colocado em prática, o
que leva a organização ao empirismo que,
em raros casos, o acaso leva a resultados
positivos, mas, na maioria esmagadora das
vezes, os prejuízos são a realidade final
encontrada.
Controles são atividades de suporte ao
negócio, portanto concordo que não devem
demandar excessivos recursos financeiros,
mas sua falta impede a administração
adequada em busca de resultados positivos.
Quanto maior a concorrência ou menores
as margens, maior é a importância deste
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suporte, porém isto parece paradoxal em
primeira análise, ou seja: se as margens
são menores no negócio, mais importante
será despender um pouco mais tempo
com controles e atividades de suporte. Isso
ocorre pois em um negócio com margem
pequena, o administrador não tem espaço
para erros, precisa acertar nos resultados e
em suas ações sempre. Portanto, a atividade
de controle é mais importante quando as
margens são menores e a concorrência
maior.
Se analisarmos pela ótica dos controles,
podemos os separar por áreas de negócio,
tais como:
Controle de vendas - A adoção de um
controle de vendas possibilita ao empresário
prever receitas futuras e, consequentemente,
programar as compras da empresa. Além
disso, torna-se mais fácil acompanhar o
comportamento mensal das vendas, as
variações devido à sazonalidade, bem como
o prazo médio concedido para os pagamentos
realizados a prazo.
Na citricultura, este controle de vendas
pode auxiliar na organização de investimentos
e reformas, em que o produtor prevê sua
produtividade para a próxima safra, organiza
suas previsões de gastos e pode identificar
a existência de recursos financeiros para
reformar pomares. Nesse caso, é importante
utilizar sempre o critério de 80x20, ou seja,
a área em produção (caixas produzidas para
venda) não deverá ser menor que 80% de sua
área total dedicada à citricultura, com risco
da propriedade não gerar recursos financeiros
suficientes para suprir as necessidades da
mesma.
Controle de compras - A adoção de
um controle de compras possibilitará ao
empresário distribuir melhor suas aquisições
para os meses seguintes, baseando-se nas
previsões de vendas e nos compromissos
assumidos. Este controle permitirá também a
determinação do prazo médio de pagamento.
Entendendo que o concorrente não é inimigo,
o produtor poderá utilizar cooperativas e

associações para a formação de grupos
de compras coletivas, o que fatalmente o
levará a compras com custos menores, pois
volumes maiores são negociados sempre
abaixo dos preços praticados no mercado
ao consumidor comum e as despesas com
fretes podem ser compartilhadas.
Controle de despesas - O controle
de despesas tem como objetivo o melhor
acompanhamento da evolução dos gastos
mensais, bem como a verificação do
comportamento de cada item de despesa,
permitindo, assim, a adoção de medidas
que possam conter os gastos que venham
crescendo sem justificativa. O controle de
despesas é indispensável à elaboração do
cálculo dos custos de produção e do preço de
venda de um produto, serviço ou mercadoria.
Os valores gastos com pessoal, encargos
sociais e retiradas pró-labore podem ser
extraídas da folha de pagamento e devem
compor o custo de produção. É bom atentar
para o pagamento de horas extras e qualquer
outro tipo de pagamento a pessoal que não
constar em folha, a fim de que seja registrado
e componha a apuração dos custos. Na
citricultura, definir o valor de venda da caixa
colhida é praticamente impossível, porém
a apuração correta do custo de produção
poderá indicar ao citricultor as quadras ou
pomares que podem estar levando os lucros
das áreas mais lucrativas da propriedade e
as despesas devem compor sempre este
custo, chegando até as quadras por rateio
que podem ser proporcional à área plantada,
ao número de plantas ou outro critério cabível
aplicado pela administração.
No gráfico 1 podemos notar a distribuição
típica destas despesas em uma propriedade,
mas seu percentual total em relação ao custo
do hectare plantado pode variar de acordo
com a estrutura de cada produtor. Geralmente
notamos que estas despesas consomem
entre 25% e 35% dos recursos financeiros
totais da propriedade e, como nem sempre
se relacionam diretamente com a produção, é
uma conta em que devemos manter a atenção.
Revista Ciência & Prática

Gráfico 1. Divisão tipica das despesas indiretas

Controle Orçamentário - Para evitar
surpresas com despesas que poderiam ser
planejadas, o produtor deverá, antes de cada
safra, elaborar um levantamento de todos os
possíveis gastos que incorrerá no próximo
período, geralmente o mesmo para o próximo
ano. Este levantamento deverá ser utilizado
para que ele entenda suas necessidades
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financeiras e então possa recorrer sempre
às melhores formas de financiamento de
suas ações, evitando juros abusivos de
oportunidade. Um bom orçamento deverá
prever todos os gastos, desde produtos a
serem adquiridos até pagamentos mensais
fixos e investimentos, devendo ser revisto
frequentemente. Um modelo básico de

orçamento anual, elaborado em planilhas
eletrônicas, já trará ótimos resultados. É
importante manter a versão original prevista
para confrontar posteriormente ao realizado,
pois assim será possível identificar falhas
e melhorar o modelo orçamentário para o
próximo período. Comparando o resultado
alcançado com o previsto, mensalmente,
também será possível mudar ações no mês
seguinte para evitar o resultado final fora do
programado.
Controle de estoque - Pode ser utilizada
uma ficha de controle para cada item, onde
serão anotadas as entradas e saídas de
mercadoria ou material. Na citricultura é
comum a aquisição de diversos produtos
para aplicação futura, assim como de
EPI - Equipamento de Proteção Individual.
Estes controles também devem auxiliar a
evitar desperdícios e desvios de produtos.
O produtor pode utilizar ficha de controle de
estoque simples, modelo conhecido como
Kardex, com dados básicos preparada em
planilhas de cálculos, apresentando estoque
inicial, data, entradas, saídas e estoque final,
linha a linha, para cada movimentação.
Controles fundamentais à citricultura Para a citricultura, podemos identificar alguns
indicadores que devem ser acompanhados
constantemente, pois eles podem mostrar
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bem os possíveis desvios, permitindo
correções antes do final da safra e auxiliando
para resultados positivos. O número de horas
de máquinas e de mão de obra por hectare
de laranja, por exemplo, podem indicar a
produtividade operacional alcançada e,
quando medidas mensalmente, permitem
ao produtor intervir no uso destes recursos
básicos fundamentais em sua propriedade.
A idade média dos pomares é outro fator a
se observar, pois pode indicar necessidade
de reformas e também indicar características
específicas importantes para a análise dos
números totais. O índice de adensamento,
ou seja, a interferência de uma planta
sobre os custos totais do hectare – que
preferencialmente deve ser inferior a 0,15%,
pode ser parâmetro para apontar formas
de plantios improdutivos ou excesso de
erradicações, que em pomares com menor
adensamento impactam muito mais na

Quadro 2. Modelo de ficha para controle de estoque

22

www.gtacc.com.br

produtividade dos mesmos. O número
de caixas produzidas por hectare retrata
a produtividade média alcançada, sendo
recomendado ao produtor determinar
uma produtividade média mínima de
corte. Quando esta for atingida, indicará a
necessidade de reforma, pois refletirá em
caixas produzidas com custos elevados. A
altura média das plantas pode ser indicativo
fundamental para redução de custos de
colheita, pois plantas altas podem agregar
custos maiores, gerando mais trabalho,
assim como representar também maiores
riscos de acidentes de trabalho, devido à
necessidade de uso de escadas. Os custos
médios de produção de laranja por hectare
e por planta nos fornecem indicativos dos
gastos anuais e, quando cruzados com
a produtividade média, podem indicar o
custo de cada caixa produzida, parâmetro
fundamental e final para a determinação da
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Quadro 3. Avaliação
de horas de máquinas e
mão de obra por hectare
de laranja em 2011

quebra do paradigma de que atividades
de suporte são atividades desnecessárias.
Para se conseguir planejar e controlar os
resultados, sem surpresas, os controles são
fundamentais.
Como minha avó já dizia, “dinheiro não
aceita desaforos”, então cuide muito bem de
seus negócios para que o mesmo prospere e
cresça saudável. Não permita que resultados
médios lhe satisfaçam. Se na citricultura
você consegue atingir um bom resultado
na média da propriedade, é válido entender
que muitas áreas ficaram abaixo deste,
então, se elas simplesmente não existissem,
seus resultados seriam automaticamente
superiores.

Quadro 4. Modelo de avaliação processo produtivo da laranja

sistema produtivo. Também precisamos
comparar os resultados internos com os
resultados alcançados pelos concorrentes,
que utilizam as mesmas técnicas de
produção, pois se olharmos apenas para
os índices internos podemos perder a
capacidade de melhorar algum aspecto que
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julgamos inicialmente ser aceitável, porém
o mercado pode o fazer muito mais rápido e
com o uso menor de recursos.
Quando o assunto é controles internos,
muitas vezes fazer o básico já pode ser um
passo importante na direção da administração
profissional e também necessário para a

FarmAtac

Quadro 1. Modelo básico de orçamento anual

rentabilidade alcançada pelo pomar.
Analisando os resultados de horas de
máquinas e de mão de obra por hectare de
laranja apurados em mais de 25 propriedades
citrícolas em 2011 e os comparando
com as metas traçadas e esperadas,
podemos identificar que se atingiu o topo das
estimativas: O número de horas/máquinas
ficou exatamente na meta orçamentária e
o número de horas/máquinas insignificantes
3 horas a menos. Assim podemos concluir
que muitas destas propriedades registraram
desvios, tiveram um aumento na quantidade
de horas realizada em relação à estimada.
Partindo do desvio da média, fomos analisar
individualmente e identificamos que houve
mudanças comportamentais no trato da
laranja, modificando os resultados e as
características da citricultura. Já a partir
de 2011, a necessidade de horas de
máquinas e de mão de obra aumentou,
principalmente devido às demandas de
inspeções e pulverizações mais frequentes, o
que nos levará a revisões nas previsões para
o próximo ano.
Ano após ano temos notado esta evolução,
ou seja, nota-se redução de margens
operacionais evolutiva, então maiores
exigências de controles são necessárias. Veja
os resultados de 2011 no quadro 3.
Alguns controles necessários à citricultura
requerem um pouco mais de trabalho,
como as anotações de cada ação realizada
em cada quadra, que depois precisam ser
transferidos para uma planilha de cálculos, ou
sistema, que permita avaliar frequentemente
os resultados apurados. Apresentamos um
modelo de tela, ou planilha unificada para
acompanhamento destes controles. Assim
será mais fácil ao produtor se familiarizar com
os indicativos, tendo em apenas uma tela
todos os principais resultados. Sempre que
houver desvio considerável, será necessário
partir para uma análise mais detalhada,
buscando operações, quadras, produtos
ou atividades que colaboraram para estes
desvios e então planejar e agir sobre o
problema.
É importante partir de indicadores
médios apurados na propriedade, mas
precisamos também medi-los para cada
quadra individualmente, já que uma quadra
improdutiva e com gastos fora de padrão
consumirá recursos de quadras boas,
reduzindo a rentabilidade alcançada. Sem
este estudo individualizado por quadra,
acabamos aceitando resultados medíocres,
escondendo defeitos e imperfeições do

Consultor/FarmAtac

Adm. Empresas Luciano Piteli
luciano@farmatac.com.br
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Conceitos sobre tecnologia
de aplicação de defensivos

Situação atual do HLB na Flórida
Palestra apresentada pelo Engenheiro Agrônomo Thimothy Gast, da Southern Gardens Citrus, durante o IX Workshop do GTACC.

Breve história do Greening na Flórida:
A primera vez que se descobriu o vetor Diaphorina citri na Flórida, foi em Delray Beach,
em Junho de 1998. Os resultados de análises para o Greening foram negativos.
Dois anos depois, a Diaphorina estava
bem distribuída em toda zona citrícola. A
maioria dos produtores de citros do estado
não se alarmou e não foi efetuada nenhuma
medida para controlar a população de Diaphorina. Foi um erro sério!
O Greening foi descoberto nas proximidades de Homestead, em Agosto de 2005.
Possivelmente, a bactéria Liberibacter foi introduzida no estado várias vezes, em material
vegetativo ou propagativo (borbulhas) importados ilegalmente. A epidemia ganhou força
no condado de Miami/Dade, enquanto
uma ordem judicial impedia as inspeções
fitossanitárias (2002-2007).
Provavelmente a doença foi levada a muitas áreas através da planta ornamental conhecida popularmente como Murraya.
O entomologista da Southern Gardens
Citrus, Mike Irey, estimou que 21.7% das
árvores no estado estavam infectadas em
2010, e 43.6% das plantas tinham a doença
no final de 2011.
História do Greening na Southern
Gardens: A doença foi descoberta no dia 11
de Outubro de 2005 e o programa de inspe-
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ção de Greening começou logo na semana
seguinte, em 19 de Outubro da quele ano.
O manejo de Greening é agressivo, baseado no controle de Psilídeo, inspeção e
remoção de plantas sintomáticas. Atualmente, contam com 15 inspetoras dedicadas à
inspeção da doença, capazes de fazer 3 ou
mais ciclos por ano.
A presença da Diaphorina citri foi descoberta na primavera de 2001. As medidas de
controle do Psilídeo para plantas novas foram
implementadas no verão de 2002. Medidas
de controle do Psilídeo em todo pomar foram
implementadas em dezembro de 2005. O
programa de monitorimento foi iniciado em
julho de 2007.
Atualmente, contam com 4 inspetoras
dedicadas ao monitoramento do inseto, capazes de revisar toda a área em uma a duas
semanas.

cultores da Flórida não aceitaram a idéia de
eliminar árvores infectadas por Greening. O
citricultor Maury Boyd, um produtor inovador,
pensou que se fosse remover todas as árvores infectadas, iria “falir” rapidamente.
Baseado nisso, estabeleceu um programa nutricional, que é atualmente o mais reconhecido na Flórida.
Os modelos econômicos indicam que
quando se alcança um índice de infecção de
4% a 10%, os produtores devem parar de eliminar árvores infectadas e iniciar o programa
de nutrição.
Em 2006/2007 Maury e o seu gerente,
Tim Willis, começaram o programa de nutrição suplementar pesada junto com produtos
do sistema de resistência adquirida. Este
programa ficou conhecido por toda a Flórida
como “the full Maury”. Variações foram implementadas por muitos produtores com diferentes níveis de sucesso e pesquisa de campo com programas nutricionais estão sendo
conduzidas por diversos orgão do setor.

Programas para o Manejo do Greening: O programa tradicional – conhecido como “Melhores Práticas de Manejo”
(Best Management Practices), segundo
os princípios da fitopatologia, deve atender aos seguintes requisitos: uso de material (mudas) certificado e livre de doenças;
eliminação das fontes de inóculo (plantas doentes) e controle do inseto vetor.
O programa alternativo (melhoramento
nutricional), que vem sendo adotado pela
maioria dos produtores da Flórida, tem como
requisitos: nutrição suplementar pesada para
a planta e controle do vetor, que é sempre
muito importante.
Controle do Greening na empresa
Southern Gardens Citrus: O controle da
doença é feito, de forma geral, através do
manejo tradicional, principalmente nas áreas onde a incidência da doença é baixa. Nas
áreas onde os níveis da doença são altos,
passou-se a utilizar o manejo nutricional,
utilizando-se de vários métodos disponíveis a
fim de verificar qual ou quais deles apresentam algum resultado.
Programa alternativo do manejo do
Greening: Desde o princípio, muitos citri-

Novidades na pesquisa para controle
do Greening: Existem pesquisas em andamento a fim de se estabelecer o controle e o
combate à doença, entre as quais merecem
destaque:
- Reabilitação de árvores infectadas, desenvolvida pelo Dr. Bob Rouse, na Southwest
Flórida Research and Education Center, Immokalee.
Sistema Martinez, Hydroponia Aberta,
Sistema Avançado de Plantio.
Interação entre Greening e Phytophthora,
conduzida pelo do Dr. Jim Graham no Citrus
Research and Education Center, Lake Alfred.
Outra pesquisa diz respeito aos efeitos
maléficos de uso de herbicidas em plantas
com Greening.
Todas vem sendo observadas por produtores apresentando resultados interessantes.
Décio Joaquim

A

Flórida possui solos arenosos, com
baixa porcentagem de matéria orgânica, baixa CTC – Capacidade de Troca Catiônica, baixa retenção de água e baixa
umidade.
O sul da Flórida apresenta clima favorável, mas com possibilidades de geadas no inverno e furacões de junho a novembro. Nesta
região é necessário um sistema de drenagem
dos solos. Os custos de mão-de-obra são altos, com muitas regras trabalhistas.
Agora, os produtores enfrentam Greening, Cancro Cítrico e Pinta Preta.
Existe um estresse causado por deficiências nutricionais, seca, frio, e Phytophthora
- todos esses fatores contribuem para o declínio devido à presença do Greening.

Na medida em que os conceitos vão evoluindo, as mudanças são inevitáveis. A citricultura está saindo de 200
para 800 plantas por hectare. A antiga ideia de litros por planta também está sendo substituída. Assim observou o
Dr. Hamilton Ramos, do Centro de Engenharia do Instituto Agronômico, em sua palestra durante o IX Workshop do GTACC

D

entro do custo de produção de um pomar de laranja, o tratamento fitossanitário representa 30% das despesas.
Dessa forma, é fundamental que o produtor se atente e faça a correta manutenção
e regulagem dos equipamentos de pulverização, otimizando os recursos utilizados para o
controle de pragas e doenças dos pomares.
É comum vermos que dentro do assunto regulagem, os produtores e técnicos se
confundem e tem a visão de que diz respeito
somente à máquina, quando, na verdade, a
máquina é somente um dos fatores envolvidos.
Na a regulagem de uma pulverização estão envolvidos cinco fatores:
• O alvo biológico: que diz respeito à praga, sua biologia (ciclo biológico) e seu local de
ocorrência (folhas, ramos, frutos ou raízes).
• Por exemplo, o foco da regulagem deve
ser modificado quando o nosso alvo biológico
encontra-se em um fruto interno ou quando
se encontra nas brotações jovens.
• O alvo químico: que é o defensivo agrícola que devemos escolher, atentando para
as características da formulação, entre elas:
característica sistêmica (capacidade de se
movimentar através do sistema vascular),

mesostêmica (capacidade de se movimentar
entre e através das células do parênquima),
mecanismo e modo de ação etc.
• A máquina: que é o equipamento pelo
qual o defensivo será deslocado do reservatório até atingir o alvo biológico. Especificamente para pulverização terrestre, deve-se
atentar para todo o circuito hidráulico, pontas
de pulverização, ventilação, velocidade de
deslocamento etc.
• O momento: referente ao nível de ação,
dano econômico etc.
• O ambiente: que tem forte influência
no trajeto do defensivo, desde a máquina até
atingir o alvo biológico.
Confunde-se também regulagem com
calibração. Quando falamos em regulagem,
que envolve todos os fatores já descritos,
essa deve ser feita a campo, com empenho
de obter a melhor cobertura. É importante
descrever o termo “Cobertura”, que se refere
em como a calda se distribui nos órgãos da
planta. Podemos melhorar a cobertura, por
exemplo, aumentando o volume da aplicação
e melhorando o fator de espalhamento das
gotas, com uso de adjuvantes específicos.
Trabalho científico mostra que a deposição máxima suportada por uma laranjeira

sem que haja escorrimento é de 100 ml/m3
de copa para alvos internos e 40 ml/m3 de
copa, para alvos externos.
Esses números são referências para calcular a concentração de defensivo na calda.
Por exemplo, se após uma regulagem,
nota-se que o volume a ser aplicado em uma
pulverização externa é superior a 40 ml/m3,
não há necessidade de compensar a concentração da calda. Caso a regulagem indique um volume inferior à referência, deve-se
compensar essa concentração.
Enfim, a pulverização em citros ainda tem
muito que evoluir no que diz respeito à engenharia de pulverizadores, sendo que já temos
exemplos de evoluções já disponíveis comercialmente. Este processo também deve evoluir quanto à capacitação das pessoas que
fazem essas regulagens, aumentando sua
conscientização em relação à contaminação
do meio ambiente e à segurança dos trabalhadores.
GTACC
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O controle de doenças após
a retirada dos Benzimidazóis
Fazendo parte das palestras da programação do IX Workshop GTACC, o tema “controle de doenças dos citros com a retirada
do mercado dos princípios Carbendazim e Tiofanato Metílico”, foi amplamente explanado pelo professor Dr. Antônio de Góes,
titular do Departamento de Fitopatologia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal, SP.

A

pesar de procurar abordar determinados pontos importantes ligados
ao assunto, as dificuldades são
muitas e as perspectivas atuais, poucas.
Recentemente, recebi um trabalho publicado na China, a respeito de mais uma nova e
devastadora doença fúngica dos citros. Não
devemos estranhar.
Em 1984, um pesquisador estimou em
1,5 milhão de espécies de fungo distribuídas pelo globo. Até hoje, foram descritas
“apenas” 100 mil. Portanto, não nos resta
a menor dúvida de que muitas doenças estão por ser descritas. São doenças latentes
que, em função do manejo que se emprega,
mais dia, menos dia, estarão “batendo em
nossas portas”.
O mundo está passando por um período de evolução. As pessoas e os animais
evoluem constantemente. As plantas e os
fungos, também. A nova questão que se
apresenta diz respeito à proibição do uso
dos fungicidas Benzimidazóis – grupo do
qual fazem parte o Carbendazim e o Tiofanato Metílico, retirados da relação de produtos aceitos na lista para a PIC –Produção
Integrada de Citros.
Pois bem! Vamos analisar as dificuldades impostas pela situação e tentar desatar
este nó, escolhendo um caminho dentro do
patosistema dos cítricos, lembrando que a
análise tem por foco os aspectos evolutivos,
genéticos, técnicos, comerciais e políticos.
Grande prejuízo
O grande prejuízo da saída dos enzimidazóis, em especial da saída do princípio
ativo Carbendazim, é relativo às maiores
dificuldades para se manejar a resistência.
Os Benzimidazóis tinham papel importante no controle das principais doenças da
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cultura: Pinta Preta, Podridão Floral, Podridão Peduncular, Verrugose e Melanose. De
qualquer maneira, embora a situação seja
temerosa, é importante salientar que a resistência citada existe e já foi comprovada.
A pergunta que fica, é: como vamos
controlar essas doenças na ausência dos
Benzimidazóis? Na verdade, já havia muitos
anos que a Verrugose e a Melanose vinham
sendo controladas com produtos fungicidas
à base de Cobre. Para a Verrugose, existe
a possibilidade de se obter ótimos resultados, também, com o uso dos Triazóis e, com
menor eficiência, dos Ditiocarbamatos. Eu,
particularmente, recomendo e incentivo os
produtores a usar fungicidas cúpricos para
isso, pois além de serem eficientes, são a
melhor opção para as duas doenças, proporcionando boa ação sobre Rubelose e
Dothiorella – outra nova doença, em citros.
Além disso, o Cobre é um micronutriente essencial às plantas e atua preventivamente
contra a disseminação do Cancro Cítrico. O
maior desafio, no entanto, está no controle
da Podridão Floral e da Pinta Preta.
Complicadores
Quais os princípios ativos registrados
para Estrelinha e Pinta Preta no Brasil? Registrados, temos: Azoxistrobina, Difenoconazole, Folpete, Formas de Cobre, Mancozebe,
Óleo Mineral, Piraclostrobina, Tebuconazole,
Trifloxistrobina e a mistura de Trifloxistrobina
com Tebuconazole. A mistura de Famoxadona com Mancozebe, apesar de registrado,
não faz mais parte da lista PIC.
Nos Estados Unidos, eles trabalham
bastante com a mistura de uma estrobilurina mais Ferban, que é um ditiocarbamato de Ferro. Lá, a doença é esporádica,
passando anos sem “mostrar sua cara”.

No Brasil, temos agravantes: A doença é
frequente e importante. Existe uma coexistência na árvore de flores e frutos em fase
de pré-colheita, principalmente nas variedades de meia-estação e tardias. Aí é que
se agrava o problema, porque, a princípio,
se pudéssemos isolar e tratar as flores em
separado por ocasião da colheita, não infringíriamos os níveis mínimos de resíduo de
Carbendazim exigidos nos EUA.
O problema é a existência dos frutos que
estão por colher no momento em que se vai
tratar o pomar contra a Estrelinha.
A grande restrição que existe em relação ao Carbendazim se dá por conta de dois
componentes desse princípio ativo, que são
liberados por hidrólise quando da sua utilização: Diaminofenazina (DAP) e Hidroxifenazina (AHP). Estes dois complexos químicos
são constituintes da Fenazina que provém
do Carbendazim.
Em 2007, o Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através
da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, fez uma consulta pública no país,
quando foi levantada a viabilidade e o interesse da continuidade do emprego de Carbendazim na citricultura brasileira, uma vez
que era um produto extremamente importante para a cultura. Mas, também, a partir
daquele momento, ficava pré-estabelecido
que o limite aceito de Fenazina seria de,
no máximo, 3,5 ppm – partes por milhão,
distribuídos da seguinte forma: 3,0 ppm de
AHP e 0,5 ppm de DAP. Essa restrição já era
um alerta que, futuramente, poderia haver
problema com esse princípio ativo. Posteriormente, com o surgimento de inúmeros
produtos sinônimos e com o agravamento de algumas doenças em determinados
anos, passou-se a utilizar mais aplicações
e, coexistindo flores e frutos no momento
Revista Ciência & Prática

das pulverizações, era possível se detectar
níveis maiores do que os permitidos.
A tolerância imposta pelos Estados Unidos quanto à presença de apenas 30 ppb
– partes por bilhão de Carbendazim, ao invés de 90 ppb permitidos na maçã, deve-se à importância que o suco de laranja tem
como parte do café da manhã habitual dos
norte-americanos. Porque estabelecer um
nível de segurança para o Carbendazim, no
geral, e não para os complexos de Fenazina
individualmente? Porque examinar o suco
puro, concentrado, e não o suco diluído?
Porque impor um nível de resíduo tão pequeno? Porque constitui-se em um exame
que apresenta uma resposta mais rápida.
Preferiram “bater de frente com o atacado,
não levando em conta o varejo”, mesmo
admitindo-se um grande prejuízo por conta
das próprias importadoras americanas. Agora, que já está dessa forma, não se tem o
que fazer para mudar.
Outro agravante é o fato de os fungicidas registrados no Brasil, normalmente, não
terem LMR aceito nos Estados Unidos. LMR
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significa Limites Máximos de Resíduos, estabelecidos após a realização de todos os
estudos toxicológicos necessários. O LMR é
definido como sendo a quantidade máxima
de resíduo de agrotóxico ou afim, oficialmente aceita no alimento, em decorrência
da aplicação adequada numa fase específica, desde sua produção até o consumo,
expressa em ppm de alimento.
À medida que os Estados Unidos já tem
a Pinta Preta desde 2010 e pouco fazem
para controlá-la e que o Colletotrichum for
favorecido por anos propícios à doença, os
norte-americanos terão que se adequar a
um programa de combate às doenças dos
citros tão intenso quanto o nosso. “Eles estão subindo de escada, enquanto o fungo
vai de elevador”. A situação deles exige cuidados. Os conceitos terão de ser revistos,
não tenho dúvida.
Desafios
Quais os desafios atuais?
a) Garantir a eficiência dos tratamentos,

a longo prazo. Consultando as empresas fabricantes de defensivos, vê-se que a previsão para obtenção de novas moléculas é de
5 a 8 anos;
b) Compatibilizar custos e benefícios;
c) Manter a qualidade dos produtos;
d) Adequar as exigências fitossanitárias
legislativas aplicadas no Brasil e nos países
importadores, de suco ou de fruta fresca;
e) Garantir a longevidade da eficiência
dos fungicidas específicos. Neste último
item, um problema sério, que veremos a
seguir.
Mesmo sem usar fungicidas sobre determinada população, tem-se uma parte
dela naturalmente insensível ao produto.
É uma variável dependendo de cada espécie de fungo. Os que esporulam mais, por
exemplo, tem maior chance de ter uma descendência mais resistente. Com o tempo e
com as múltiplas aplicações, os fungos resistentes serão iguais à frequência de fungos sensíveis. É o que se deve evitar.
Desta forma, sempre que se trabalhar
com fungicidas sistêmicos, o recomenda-
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Prof. Dr. Antônio de Góes

do para evitar resistência é a mistura com
produto protetor. Por exemplo, em abóboras, deve-se usar, no máximo, 4 aplicações/
ano de produtos sistêmicos; em batatas, 6;
em tomates, 5 aplicações/ciclo. Para citros,
existem alguns parâmetros: para laranja de
mercado, há quem faça 7 aplicações/safra
no controle da Pinta Preta.
Algumas das recomendações são comumente desconsideradas, como, por exemplo: não misturar fungicidas específicos,
como são as Estrobilurinas e os Triazóis. Na
prática, essas misturas tem apresentado excelente controle às doenças. Talvez, o caminho seja acrescentar um protetor e mudar
os produtos sempre que possível.
Segundo o Frac – Comitê de Ação à
Resistência a Fungicidas, as Estrubilurinas
devem ser usadas preventivamente, segundo as doses recomendadas pelos fabricantes e não devem exceder de 30% a 50%
do total das pulverizações/ciclo da cultura.
Por exemplo, se fizer 7 aplicações contra
a Pinta Preta, no máximo 4 poderiam ser
de Estrobilurinas. E mais: as Estrubilurinas
devem ser usadas em “blocos” de 1 a 3
aplicações. É preferível fazer 3 seguidas
(sempre usando 1 kg de Cobre junto com
cada uma das “doses cheias” de Estrubilurinas) e, depois, pulverizar uma vez com uma
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Vários são os resultados que vimos colhendo ao longo de muitos anos trabalhando na experimentação dos produtos contra
a Estrelinha. As misturas de Estrubilurinas
com Triazóis tem sido muito eficientes. Outras misturas, também, como as feitas à
base de Piraclostrobina (Comet) com Folpete (Folpan); uso de Score em aplicação sozinho no tanque; ou 3 aplicações de Nativo,
precedidas por 2 de Folpan ou 2 de Nativo,
precedidas por 3 de Folpan ou aplicações
experimentais de novos produtos na cultura, como Ópera e/ou Priori Top; ou mesmo,
o acréscimo de Nitrato de Potássio e/ou de
Nitrato de Cálcio, tem surtido interessante
efeito em termos de controle da doença e
de incremento de produção.
Qual a sugestão do professor Góes?
Fazer aplicação da mistura de alguma Estrubilurina com Triazol, nas fases iniciais
do controle, deixando o Folpete para o momento mais próximo da abertura da flor.
Dependendo da região e das condições,
pulveriza-se mais vezes. Deve-se deixar os
sistêmicos de maior ação preventiva para o
começo e incrementar o controle com protetivo, posteriormente.
A sugestão ajuda a manejar a resistência: uma parte da aplicação atingirá as flores e a outra atingirá as folhas, com a ajuda
do orvalho e da própria chuva, o produto
que “sobrar” estará sendo redistribuído na
árvore, protegendo novas flores que estiverem se formando.
Pinta Preta
Quando o assunto é Podridão Floral, um
dia faz muita diferença. Em se tratando de
Pinta Preta, existe maior flexibilidade. Para
o controle da Pinta Preta, não se deve abrir
mão das duas aplicações iniciais (na queda
de pétalas) de Cobre.
O tempo de ação do Cobre irá depender
da quantidade de doença, da quantidade
de galhos secos, além da chuva, variando
de 21 a 28 dias. Para a proteção de frutos
com destino à indústria, 28 dias será o tem-
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Família Sia: agricultura
com foco profissional
Originalmente agricultores, a família Sia mudou-se de São Paulo para Minas Gerais e promoveu o seu crescimento
no setor citrícola graças à eficiente assistência técnica e ao acompanhamento da evolução técnica
Arquivo pessoal

Podridão Floral

po de proteção que se pode almejar após
a aplicação de Cobre. Da mesma maneira,
em condições de baixa/média pressões de
inóculo ou em variedades precoces, duas
pulverizações serão suficientes.
Em condições de níveis mais elevados
de pressão de inóculo, deve-se aumentar
mais uma aplicação de fungicida sistêmico
e levar em consideração alguns aspectos
para julgar a necessidade de mais pulverizações: momento, variedade, presença de
chuva, histórico da doença. O processo não
é fechado, mas muito dinâmico.
Infelizmente, não teremos mais os Benzimidazóis, que se encaixavam bem no sistema. Então, vamos pensar assim: durante
a primavera ou o verão, sem chuva, iniciar
fazendo duas aplicações de protetores (Cobre), depois, uma de sistêmico. Posteriormente, outra de Cobre - sim, é possível e
apropriada. Se continuar sem umidade, não
haverá como ocorrer infecção, permitindo o
uso do protetor e finalizando o sistema mais
adiante com sistêmico(s).
Em relação ao Cobre, deve-se utilizar
doses cheias nas primeiras aplicações (controle de Verrugose, Melanose, Rubelose e
Dothiorela). Os produtos Ditiocarbamatos
também podem ser usados com o mesmo
propósito.
Usando as Estrubilurinas, mistura-se 1
kg de Cobre com a intenção de prolongar
uma possível quebra de resistência. Existe
uma relação que deverá ser seguida nessas
misturas: 1 parte de sistêmico para 3 partes
de protetor. No caso, se estiver trabalhando com uma dose cheia de Estrubilurina,
por exemplo, com 150 gramas de produto
que contenha 75% de ingrediente ativo, ao
misturar 1 kg de Cobre, estará adicionando,
no mínimo, 353 g de Cobre Metálico, o que
representará uma relação até maior do que
a recomendada entre eles.
Problemas poderão advir e a resistência
poderá ocorrer, pois é um fator que depende
em muito da da genética, mas, agindo da
maneira preconizada, será mais difícil ocorrer essa seleção.

Isabela Alves

Ronald D. Silveira

aplicação com “dose cheia” de Cobre, por
exemplo, ao invés de alternar uma pulverização de Estrubilurina com outra de Cobre.
É o mais racional.

R

O

s irmãos Edmir, José Roberto,
Maria Rita, Marcos e Edmar Sia,
nasceram em Mogi Mirim, interior
de São Paulo. Filhos de Elzira e Laert Sia,
cresceram em meio às lavouras de algodão,
arroz e citros, e conheceram desde jovens
a responsabilidade de trabalhar com agricultura. Assim descobriram a vocação pelo
trabalho com a terra e dividem-se nas responsabilidades nas propriedades rurais que
mantém atualmente, em Minas Gerais e
Mato Grosso.
Em 1970, a família iniciou o cultivo de
citros, que era tradicional na região. Em
1979, com a intenção de expandir as áreas
cultivadas, venderam a propriedade de Mogi
e mudaram-se para Planura, Minas Gerais,
onde adquiriram a Fazenda Natividade.
José Roberto relembra que quando mudaram de Mogi Mirim para Planura, mantiveram o modo de produção tradicional de
plantio: “Durante uns 20 anos, mantivemos
mais de 50 mil plantas adotando o manejo tradicional, com espaçamentos maiores.
Até que chegou um momento em que começaram a surgir alguns gargalos, a produção estagnou, os preços caíram e chegou a
Maio / Junho / 2012

hora de repensar a produção e o manejo”,
comenta.
Na ocasião, a família já trabalhava com
análise de custos, porém, passaram a dar
mais importância aos números para tomadas de decisões. “Existiam talhões que davam lucro e outros que não, o que nos fazia
acreditar que obtínhamos uma média razoável. Entretanto, passamos a observar melhor os resultados e decidimos que iríamos
reformar o que não estava sendo lucrativo”,
observa o grupo.
A partir de 2005, iniciaram o trabalho
com uma consultoria especializada, na
época prestada pelo engenheiro agrônomo
Kley Benedetti Leme (in memorian). Desde
então passaram a desenvolver um sistema
moderno e profissional de manejo de citros,
diante de uma concepção totalmente diferente – que conferiu resultados bastante
relevantes.
Desde 2006, o engenheiro agrônomo
Sergio Facio presta consultoria na área de
citros da propriedade, que conta com 300
hectares dedicados ao cultivo de laranjas
das variedades ‘Hamlin’, ‘Valência’, ‘Valência Americana’, ‘Natal’ e ‘Pera Rio’, além de

‘Folha Murcha’. O pomar é 100% irrigado,
utilizando variadas técnicas, como gotejamento, micro aspersão, rolão e pivô. As
podas anuais são realizadas em todas as
plantas, inclusive em pomares novos, proporcionando resultado interessante não só
em aproveitamento de luz e espaço, mas no
controle de doenças e qualidade da colheita
também.
“Investimos em máquinas, adquirimos
pulverizadores com novas tecnologias de
aplicação, que estão representando uma
economia interessante de custo, aproveitamento de produto e rendimento”, analisa
Beto. “Tenho comparativos desses equipamentos aos anteriores e a economia de
produto chega a 18% – sem contar qualidade da aplicação e aumento na qualidade e produtividade – o investimento compensou bastante. Baseado nisso, vejo que
mais importante do que analisar o custo do
equipamento, é pensar em seu beneficio,
principalmente em relação a pulverizador.”
analisa o citricultor.
Outra mudança adotada foi no método
de colheita, em que desenvolveram um sistema para evitar a entrada de caminhões
nas ruas do pomar: passaram a realizar colheitas com bags, utilizando uma máquina
para auxiliar no transbordo das frutas para o
caminhão. “Isso melhorou muito, sobretudo
pensando em pomar adensado. O custo é
menor, pois ao trabalhar com bags se reduz o número de pessoas trabalhando, e a
agilidade é maior: consegue-se carregar de
8 a 10 caminhões por dia com este equipamento”, aponta.
Uma mudança que está sendo estudada é o destino da produção. Hoje 90%
da produção destina-se para a indústria e
o restante é direcionado ao mercado, mas
pretendem aumentar esta proporção para
30% ao mercado. Para isso, tem investi-
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do em variedades de fruta com foco para
mesa. “Já fizemos alguns estudos de máquinas de beneficiamento, visitamos algumas
regiões do Brasil a fim de estudar o mercado e estamos fazendo um levantamento.
Consideramos a possibilidade de montar
uma estrutura para distribuição própria de
laranja”, relata. “Com esse novo enfoque,
podemos direcionar as frutas melhores para
atender a um mercado exigente, oferecendo
um produto de alto padrão de qualidade e
podemos continuar a destinar parte da produção à indústria também”, prevê Beto.
Os cuidados com pragas e doenças
exigem grande atenção da família. Com a
notícia do aumento de Cancro Cítrico na
região, recentemente, reforçaram o controle na fazenda a fim de evitar a entrada da
doença: Mudaram a portaria, controlando
inclusive acesso de pessoas à propriedade.

Na colheita, fornecem uniforme, calçado,
garrafa de água e mochila para a marmita.
Um novo vestiário também foi elaborado,
para proporcionar mais conforto e higiene.
“Estamos tentando nos cercar de todas as
formas para evitar a doença”, preocupa-se.
Outra grande preocupação é em relação
ao Greening, e o controle tem sido intenso,
contando com pulverizações praticamente
quinzenais e uma equipe terceirizada que
realiza quatro inspeções anuais.
Com a mudança de concepção ocasionada pela necessidade de modernizar o manejo na citricultura, a propriedade ganhou
um aspecto bem mais profissional e a busca por informações tornou-se cada vez mais
necessária. “Aqui posso dizer que seguimos
a todas as recomendações para mantermos
a citricultura viável: manejo eficaz, tecnologia aplicada, equipe consciente e controles

A importância de
uma consultoria
especializada
A citricultura representa atualmente 40%
da área de cultivo, onde também produzem
cana, soja, milho e sorgo. No Mato Grosso,
mantém uma propriedade com cultivo de
grãos. O que se nota no modo de trabalho
adotado pelo grupo é a importância que atribuem a um trabalho profissionalizado, com
foco em resultados.
Para isso, utilizam técnicas de administração, buscam informações, participam de
eventos relacionados ao setor, mantém controles bem atualizados, realizam treinamentos
para sua equipe e contam com consultoria.
O depoimento de José Roberto elucida a
importância de contar com uma assistência
especializada: “Com todas as culturas, soja,
milho, laranja, fazemos um planejamento de
custos e vamos acompanhando de perto,
além de nos mantermos atualizado das tendências e informações do segmento. Eu não
consigo imaginar trabalhar sem consultoria. O
consultor se especializa profundamente sobre
os assuntos relacionados à cultura que ele
atua. Isso proporciona muitos diferenciais a
nós, produtores. As realidades mudam muito
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de custo bem detalhados”.
Os Sia possuem metas e níveis de exigência elevadas na citricultura. Atualmente,
atingem uma produtividade média de 1.436
caixas por hectare, e analisam que tem potencial para ampliar esse número, visto que
há pomares antigos que logo serão reformados e outras áreas recém-reformadas que
ainda não atingiram o potencial de produtividade. “Se fecharmos a produção dentro
das previsões, devemos atingir 1.600 caixas
por hectare. É nessa meta que pretendemos
trabalhar”, analisa José Roberto.
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rapidamente e as informações chegam mais
rapidamente aos consultores. O agricultor
tem que estar por dentro, mas temos uma
visão geral para sabermos sobre nossos negócios e gerenciar o contexto inteiro. O papel
do especialista, que é o consultor, é decisivo
na atividade”, relata.
Manter uma equipe treinada e motivada
também faz diferença nos resultados: “Aqui
na Fazenda, temos um grupo de 12 funcionários que considero minha tropa de elite: estão
conosco há mais de dez anos e são de plena
confiança, com quem contamos para treinar
novas equipes para acertar o máximo possível. Temos a preocupação de oferecer capacitação, promovendo a integração e motivação
dos colaboradores, a fim de conscientizá-los
da importância deles no negócio e em realizar
um trabalho bem feito. Para isso trabalhamos

com premiações àqueles que atingirem os
melhores resultados. Como resultado, temos
ganhos na qualidade da produção, melhoria
na segurança do trabalho e economia em
máquinas e produtos”.
Como conclusão, o grupo deixa sua mensagem: “Fazemos a nossa parte, buscando
sempre os melhores resultados. Nascemos
no campo, gostamos do que fazemos e torcemos para que todo produtor seja amanhã
um produtor melhor do que foi hoje, mesmo
sabendo que muito do que representa o setor
não está nas suas mãos – como preços e problemas climáticos. Então, que façamos o melhor e busquemos, por associações e meios
políticos, o direito de ser respeitado pela importância do setor na geração de empregos e
na economia do país”.
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