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A limonada e os pingos nos “is”
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serve a todos: uma boa limonada pode ser
obtida de um “azedo” limão. Basta conhecer
alguns ingredientes, ter bom senso e colocar
os pingos nos “is”.
Ao organizar um novo Workshop, o
GTACC continua apostando na capacidade
de recuperação da citricultura. O desestímulo
não leva a nada. Evidente que não podemos
contemporizar ou negar a difícil situação
imposta aos produtores, mas, por outro lado,
temos a obrigação de iluminar atalhos que
possam servir de alternativas ao sistema
produtivo. Tenho certeza que as palestras e
os exemplos que foram dados proporcionaram
novas ideias e novas expectativas aos que
participaram. A crítica, pura e simples,
não reúne elementos que engrandeçam. A
discussão e o debate constituem-se em fortes
agentes disseminadores de ideias, nem sempre
ideias negativas e infrutíferas. Dependem da
limonada que se imagina fazer.

Jairo Elieser da Silva

Aparecido Tadeu Pavani
tadeu@gtacc.com.br

22 – Palestra do consultor
Décio Joaquim, “Manejo
da produção de frutas
cítricas para o mercado”,
na programação do 5º.
Encontro de Citricultura
do Sudoeste do Estado de
São Paulo, organizado pela
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, através
d a A g ê n c i a Pa u l i s t a
d e Te c n o l o g i a d o s
Agronegócios, no Polo
Regional Sudoeste, em
Capão Bonito, SP.

Décio Joaquim

01 -Reunião da diretoria da AEAA –
Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de Americana. Foi realizada na sede da
AEAA e teve a participação do consultor
do GTACC, Danilo José Fanelli Luchiari. Em
Americana, SP.

23 - Reunião técnica com Edson De Paula,
Master Coach & Trainer, explorando as
várias possibilidades de utilização dos
métodos de coaching, tanto como
fator motivacional, quanto como treino
comportamental, objetivando melhorar
a formação nas áreas de comunicação,
liderança e desenvolvimento pessoal.
Na sede do GTACC, em Bebedouro, SP.

23 - Reunião administrativa do GTACC, com a presença
dos seus consultores, na cidade de Bebedouro, SP. O
grupo reúne-se mensalmente para a troca de informações
e para definir sua estratégia institucional, além de decidir
aspectos ligados à administração da entidade.

11 – Reunião com componentes do
Cepea/Esalq/Usp, na sede do Grupo, em
Bebedouro, SP.

23 - Reunião técnica entre os membros do GTACC
e os técnicos da FMC. O encontro propiciou a troca
de informações a respeito dos produtos oferecidos à
citricultura pela empresa. A reunião transcorreu em
Bebedouro, com a presença dos técnicos na sede,
em Bebedouro, SP. Na oportunidade, representando a
FMC, fizeram palestras José Luiz da Silva e Weber Marti.

11 – Na Estação Experimental de Citricultura, houve a reunião entre o GTACC e os componentes do corpo técnico da TimacAgro, que
atuam na área de citros. Na oportunidade, todos puderam conhecer e avaliar os primeiros resultados dos ensaios desenvolvidos em
conjunto pelas duas entidades, instalados na EECB. Após a atividade no campo houve apresentações de outros experimentos com Top
Phós conduzidos pelos técnicos do GTACC, além da apresentação da nova linha de nitrogenados Sulfammo Meta, que possui carbonato
de cálcio marinho em sua constituição para neutralizar a acidificação provocada pela própria ação do adubo, além de cada grão do
nutriente ser revestido por uma dupla membrana (uma de origem mineral e a outra, mais interna, orgânica). Em Bebedouro, SP.
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29-Reunião da diretoria da AEAA –
Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de Americana. Na sede da AEAA e teve a
participação do consultor do GTACC, Danilo
José Fanelli Luchiari. Em Americana, SP.

Presidente do GTACC

A

N

24 e 25 – Participação do GTACC na 5ª.
Entecom, da Basf. Na ocasião, o consultor
Leandro Fukuda apresentou a palestra
“Custos na atual citricultura” para um
seleto público de técnicos e produtores.
Em sua apresentação, Fukuda chamou a
atenção para a possibilidade de ocorrer
a insustentabilidade do setor devido aos
altos custos da cultura, frente aos baixos
preços pagos pelas indústrias processadoras
aos produtores. Além de Leandro Fukuda,
estiveram presentes representando o GTACC
no tradicional evento da citricultura nacional,
Antônio Garcia Júnior e Ramiro de Souza
Lima Neto. O evento ocorreu no Hotel JP,
em Ribeirão Preto, SP.

Décio Joaquim

A

Laranjas descascadas para a merenda,
suco para instituições, casca de laranja
moída como condimento, vinagre de laranja,
catchup cítrico, gomos de tangerina em
calda etc. O mercado in natura de citros
no Brasil é maior do que se explora. A
laranja e a banana são consideradas frutas
tradicionais e sua aquisição sempre foi
uma questão democrática. Todos os nichos
de mercado sempre tiveram acesso e,
seguramente, continuarão a ter. O país tem
sol e praia suficientes, capaz de consumir
muito suco natural que, nos próximos dez
anos, será enaltecido pelo marketing contrário
ao consumo dos refrigerantes. É preciso
aproveitar o embalo. Uma pesquisa feita em
uma universidade brasileira mostrou um alto
consumo de água mineral. Lembrem-se que
essa foi uma mudança de hábito incrível, pois
30 anos atrás, praticamente não se vendia o
produto, a não ser para raros casos de saúde.
Da mesma forma, os produtores da lima
‘Tahiti’ continuam buscando um lugar ao sol.
O encontro de produtores da fruta reunidos
em um Dia do Limão, reitera posições e
estimula a busca por alternativas técnicas
que permitam a obtenção de maiores preços
através da produção fora de época. O exemplo
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nteressante o instigante questionamento
feito à plateia pelo ergonomista Ronnie
Alvaro de Campos, palestrante do X
Workshop promovido pelo GTACC, a respeito
da opinião da audiência sobre a figura
do colhedor de laranja. O colhedor é: a)
um profissional essencial, parceiro? b) um
profissional essencial? c) um profissional? d)
um cara que eu preciso que faça um serviço
para mim? e) uma pessoa que pode me
prejudicar? f) uma pessoa que tem tudo prá
me prejudicar? Penso que adivinhei a resposta
da maioria! Mas essa situação – comum a
quase todos os pomares – e que revela total
falta de comprometimento da mão de obra em
questão, necessita ser revertida, sob a pena da
inviabilização da atividade citrícola. A colheita e
o transporte da fruta têm um peso tão grande
na relação de tarefas no pomar quanto à
adubação. Investir na colheita, na seleção
das pessoas, na capacitação do pessoal, no
seu rendimento, proporciona um ganho e uma
economia acima do imaginável comum. Fazêlo não é fácil, mas também não é impossível.
Atitudes assim almejam a sobrevivência
no setor. A opção em continuar obriga a
intervenção em áreas pouco estudadas. As
opções de mercado vão sendo encontradas.
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A quadra de “ÀS”
na proteção do seu pomar.

Maio

mudbum.com.br

A

Fotos: Décio Joaquim

Novamente, como tem sido tradicional, o Workshop GTACC reuniu um bom número de produtores e técnicos ansiosos por informações que
possam ser decisivas no momento das decisões. Em sua décima edição, o encontro ocorreu no dia 16 de maio de 2013, nas instalações
da Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, e abordou “alternativas para sustentabilidade da citricultura”, através de quatro
palestras de eminente profissionalismo. Ronnie Alvaro de Campos procurou mostrar a importância do investimento na qualidade da mão
de obra como fator preponderante para reduzir o custo da colheita. Paulo Pratinha foi incisivo ao vislumbrar um futuro promissor para a
citricultura, defendendo que novas alternativas precisam ser tentadas. Arlindo De Salvo apresentou um modelo de manejo para a produção
visando o mercado in natura. E, finalmente, Antônio de Góes fez uma brilhante explanação sobre a diversidade que envolve a sintomatologia
e a disseminação da Mancha Preta dos Citros. Algumas destas apresentações estão disponibilizadas nesta edição de Ciência & Prática.
Antônio de Góes

Arlindo De Salvo

Ronnie de Campos

Paulo Pratinha

Otávio Sempionato

Alto efeito de choque.
Aplicação aérea.

Tadeu Pavani

Ramiro Lima
*Conforme bula do produto.

Exposição de máquinas
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Alto residual
(+ ação transovariana).

Amplo espectro de ação.

Carlos Corrêa
Revista Ciência & Prática

Conheça o portfólio de produtos
da Arysta LifeScience para citros.
Abril / Maio / Junho
2013
www.arystalifescience.com.br
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A importância do gerenciamento
humano na colheita de citros
A colheita de laranja representa quase a metade dos custos no manejo da atividade. Bem treinados e orientados,
os colhedores podem passar de vilões a mocinhos da história: o rendimento do grupo pode fazer a diferença entre
a permanência ou a saída da propriedade do sistema produtivo

M

Figura 1. Modelo de
projeção de resultado

outros. Aplicando técnicas de logística
e gerenciamento na organização dos
colhedores e no carregamento mecanizado,
podem-se conseguir ganhos consideráveis
na eficiência de carregamento.
Dentre as novas tecnologias em destaque
na citricultura no Brasil e principalmente nos
EUA tem-se a AP - Agricultura de Precisão.
Segundo Molin (2004), AP é um
conjunto de tecnologias e procedimentos
utilizados para otimizar sistemas de produção
agrícolas, embasado principalmente no
gerenciamento da variabilidade espacial da

Décio Joaquim

uito tem se realizado para
alcançar menores custos e
buscar atrativos para a cultura de
laranjas, mesmo que, conforme apresenta
o gráfico, apenas se consigam resultados
mínimos para um investimento de 20 anos,
quando o valor de venda da caixa de 40,8 Kg
ultrapassar o valor de R$ 13,00 (figura 1). As
ações estão voltadas ao manejo de pomar,
equipamentos utilizados e tudo que se
relacione à cultura da laranja propriamente
dita como veremos a seguir, segundo alguns
exemplos de busca de melhoria e excelência.
As operações de colheita e carregamento
equivalem, em média, a 44% do custo
de produção dos citros (de acordo com
o Agrianual 2001). O carregamento
mecanizado de laranja surge como
alternativa, tendo sua viabilidade econômica
diretamente relacionada à quantidade
colhida diariamente e ao aproveitamento dos
equipamentos utilizados. O carregamento
mecanizado possibilita o uso de bigbags, melhorando a situação geral da
operação com o aumento da capacidade
de armazenamento da fruta, por utilizar
material de colheita mais barato, facilitar a
movimentação dos colhedores e permitir o
carregamento noturno da produção, entre

O treinamento dado
ao colhedor pode significar para o produtor a
diferença entre ficar ou
sair da citricultura
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laranjas para consumo in natura, quanto
principalmente para o desenvolvimento
de colhedoras de laranjas destinadas ao
processamento.
Diante disso tudo, fica claro que pouco
se tem realizado no que diz respeito ao
profissional colhedor. Não há treinamentos,
orientações e a busca de excelência nesta
atividade é quase nula.
Talvez esta seja a chave para se alcançar
custos menores, pois com colhedores
preparados haverá menor necessidade
de mão de obra por turma ou turmas
mais eficientes e eficazes em termos de
produtividade, faltas e atestados médicos.
Pensando nisso, foi desenvolvido um
trabalho específico para colhedores com
a finalidade de proporcionar a este menos
esforço físico, maior segurança e, através
de um processo de integração eficiente,
uma maior interação com a propriedade
ou empresa.
A fundamentação deste trabalho
encontra-se na observação diária destes
colhedores, que desenvolvem sua atividade
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Figura 2. Produtividade sacolas/dia

de maneira particular a cada um, ou seja,
uns derrubam as frutas no chão para depois
as levarem ao bag, outros carregam as
frutas em sacolas, enfim, cada um tem sua
maneira, porém, ao se observar grupos de
colhedores mais produtivos, percebeu-se
que existe um padrão de forma de trabalho
entre eles que, executado de forma correta,
leva à maior produtividade e menor queixa

de fadiga e dores, o que já não ocorre com
os que realizam a derrubada das frutas, a
chamada derriça.
Baseado em princípios ergonômicos,
o desenvolvimento deste trabalho trouxe
alguns resultados interessantes:
Na figura 2, há o comparativo
entre colhedores que colhem da forma
estabelecida como correta (rosa)

produção e dos fatores responsáveis por ela
(Whelan e McBratney 2000).
A agricultura de precisão teve origem após
o uso do GPS - Sistema de Posicionamento
Global. A partir de então, foram desenvolvidas
diversas aplicações para a agricultura,
principalmente a taxa variada de aplicação
de insumos, mapeamento da produtividade
e sistemas guia para tratores como “barras
de luzes” e piloto automático.
Com relação à colheita mecanizada, o
alto custo da mão de obra para colheita no
estado da Flórida proporcionou o pioneirismo
nas pesquisas voltadas à esse tipo de
atividade. O desenvolvimento das primeiras
colhedoras se iniciou em meados da década
de 50, por esforços do Departamento de
Citricultura de Florida e do Usda – United
States Department of Agriculture. O objetivo
desse projeto foi aumentar a produtividade
dos colhedores e reduzir a quantidade de
trabalhadores requeridos para a colheita
(Hyman et al. 2007).
Nas décadas seguintes, as pesquisas
se voltaram tanto para desenvolvimento
de técnicas de colheita mecânica de
Revista Ciência & Prática
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e incorreta (verde). Percebe-se nítida
diferença de produtividade por grupo.
Analisando os dias perdidos por
afastamentos por acidentes com menos de
quinze dias (figura 3 - acidentes corriqueiros
e leves), assim como os acidentes mais
graves (figura 4 - acima de quinze dias);
os resultados são bem satisfatórios,
mostrando a importância dos treinamentos
e dos investimentos em equipamentos de
segurança e orientações.
No gráfico (figura 5) fica a amostra de
como há migração de colhedores ditos fracos
para uma situação de maior produtividade.
Foram analisadas quatro safras de forma
equivalente, sendo que houve alteração do
quadro de produtividade de uma população
de colhedores na região sul do estado de
São Paulo.
O estudo em questão tem o objetivo
de demonstrar que há variação de
produtividade do colhedor não somente
no que diz respeito à forma como realiza
seu trabalho (ergonomia), mas também
em relação a alguns fatores como:
produtividade da planta, quantidade de
frutas por caixa e condições gerais de
pomar, como homogeneidade e altura
das plantas. Aspectos de gestão das
equipes de colheita também interferem nos
resultados, como é o caso de distribuição
nos eitos, orientações quanto a melhor
forma de se trabalhar, posicionamento das
sacolas, posturas assumidas, observação
daqueles que colhem a mais tempo e com
produtividade maior.
São vários os aspectos a serem
abordados para a busca de excelência. É
preciso observá-los e adotar novas formas
de trabalho para conquistar melhores
resultados em termos de lucratividade da
laranja.
O mais importante é que o produtor
perceba que a sua participação no sistema
é primordial. A colheita merece, sim,
investimentos a fim de deixar de ser o grande
gargalo da produção

Figura 3. Acidentes com todos os CID´S com afastamentos de 15 dias para baixo

Décio Joaquim

Figura 4. Acidentes com todos os CID´S com afastamentos entre 15 e 97 dias

Depto.colheita Montecitrus

Ronnie Alvaro de Campos
Figura 5. Comparativo de produtividade entre as safras
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Antônio de Góes

Fatores que dificultam
o controle da Pinta Preta
Fazendo parte das palestras que compuseram a programação do X Workshop GTACC, o tema “atualização sobre
o controle de Pinta Preta” foi amplamente explanado pelo professor Dr. Antônio de Góes, titular do Departamento
de Fitopatologia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, em Jaboticabal, SP

12

www.gtacc.com.br

A Falsa Melanose
é um dos tipos de
sintomas da Pinta
Preta. É originado
por conídios

Décio Joaquim

Q

uando se pretende obter uma fruta
de qualidade, subentende-se que
o controle da Pinta Preta fará parte
dessa busca por uma casca limpa, sem
manchas ou outras anomalias. Pensando
nesse controle, mais do que simplesmente
aplicar um fungicida, é importante que o
produtor aumente seu conhecimento sobre
a doença, o fungo causador dela e suas
relações com o meio, a fim de lançar mão
de outras medidas que são tão importantes
quanto o fungicida na manutenção de baixos
níveis da Pinta Preta no pomar.
Todas as variedades e espécies cítricas
de importância econômica são suscetíveis
à Pinta Preta até a fase de colheita das
frutas. Atualmente, a doença se encontra
disseminada por toda a região sul do Brasil,
pelo sudoeste, por dois estados do centro
oeste, por um estado do nordeste e por dois
ou três estados do nordeste, com nível de
incidência e severidade variáveis, mas que
se incrementam ao longo do tempo.
Quanto ao nível de controle, pode-se
dizer que também seja variável, e a eficiência
vai depender de vários fatores.
Os frutos são suscetíveis desde as fases
de queda de pétalas até as fases maduras,
considerando, inclusive, a fase de colheita.
Em frutos maduros inoculados, foram
obtidos sintomas após 26 dias. Quando
inoculados frutos jovens de 20 mm de
diâmetro, os sintomas vieram entre 200 e
240 dias depois. Mas, por todo o período
do ciclo da fruta, ela é sensível à infecção
por Pinta Preta. Segundo já demonstrado,
conforme o fruto vai se desenvolvendo na
direção da maturidade, vai diminuindo o
grau de sensibilidade à infecção, mas, como
já foi relatado, continua a ser passível de

São muitos os fatores que facilitam a perpetuação da Pinta Preta, dificultando o controle da doença

adquirir a doença. A importância de uma
contaminação de frutos em fase terminal
do ciclo é particularmente maior para a
produção destinada à exportação.
A doença tem duas fontes de inóculos:
a fonte primária, causada pelos ascósporos
originados em folhas secas caídas, e a
secundária, que são os conídios provenientes
das lesões encontradas nos frutos, além
de – principalmente – de ramos secos.
Eventualmente, mas com menor expressão,
lesões em folhas também poderão liberar
conídios.
A Pinta Preta tem duas formas
de disseminação: ativa e passiva. No
caso dos ascósporos, são levados pelo
vento. Os conídios, levados pela chuva.
Os ascósporos, pelo fato de serem

importantes pela introdução da doença
em áreas em que ela ainda não tenha
ocorrido. Os conídios são responsáveis
pelo aumento no nível de severidade dos
sintomas. E a sobrevivência do fungo na
planta ou no meio é garantida pelos dois
tipos de agentes, sobre folhas e ramos,
secos ou verdes.
Em termos de epidemiologia, o agente
causal é o fungo Guignardia citricarpa
(Phyllosticta citricarpa).
A doença se dissemina em novas regiões
a partir de mudas assintomáticas e de folhas
aderidas às frutas.
Os ascósporos são disseminados pelo
vento. Os conídios, com a maturidade, são
levados pela chuva e cada estrutura poderá
provocar uma infecção. Em termos gerais,

disseminados de forma ativa, levados pelo
vento, são tidos como um dos fatores mais

não importa se são centenas, o número
final que a gente vê corresponde a apenas
Revista Ciência & Prática

5% do potencial de lesões que são possíveis
de ocorrer nos frutos.
Portanto, o cenário em se tratando
de Pinta Preta, é bem sombrio, dado à
diversidade de sintomas e às causas de
infecção e disseminação.
Os sintomas chamados de “Falsa
Melanose” são, normalmente, lesões
superficiais, que na maioria das vezes em
que ocorre em frutos muito novos provoca
o amarelecimento da frutinha, que tem
detido seu processo de desenvolvimento,
caindo prematuramente. Porém, quando
essa infecção ocorre mais tardiamente, com
o fruto entre 30 e 40 mm de diâmetro, não
causam sua queda. Nesse tipo de sintoma,
um aspecto importante é que não são
produzidos os picnídeos, que são aquelas
“bolinhas” pretas que se pode ver dentro
das lesões de “Mancha Dura” e muito

Abril / Maio / Junho 2013

associados à doença. Portanto, a partir da
Falsa Melanose não se dá novas infecções
sobre outros frutos.
Porém, os sintomas da Mancha Dura,
que é aquela lesão profunda, são formados
picnídeos e passa a ocorrer a infecção
secundária, quando a partir dali novos frutos
são infectados. Sobre os frutos, eles podem
se infectar devido à infecção primária ou
por causa da primária associada à infecção
secundária, dependendo da fonte de
inóculo, do tipo da fonte de esporos e de
quando foi formada essa lesão.
De modo geral, a quantidade de doença
produzida pelas infecções existentes nos
frutos é, de certa forma, pequena, mas
importante, porque propicia os sintomas
e, quando se imagina em fruta para
exportação, eles não podem estar presentes.
No estado de São Paulo, nas áreas em

que a doença foi detectada inicialmente
(Conchal, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Arthur
Nogueira etc), raramente se via sintomas
de Falsa Melanose. Imaginamos que era
simplesmente por ser início e, daí, pela falta
de um número mais significativo de sintomas
que formassem estruturas com picnídeos e
que fizesse crescer a Falsa Melanose. Anos
depois, se comprovou que também foi pelo
uso do Benomil, que era o único fungicida no
mundo que impedia a formação de picnídeos
sobre ramos secos.
No caso da Mancha Dura, 99% é
originada a partir dos ascósporos. A Mancha
Dura é uma lesão grande e profunda e
o esporo capaz de desenvolver-se tão
profundamente sobre o tecido vegetal, com
tanto dispêndio de energia, é somente o
ascósporo. Biologicamente, os ascósporos
têm uma importância fundamental na
sobrevivência do fungo. Germina após
poucas horas de condição favorável.
A Falsa Melanose, como é originária
dos conídios e chega à fruta, por exemplo,
junto com outros esporos, passa por uma
competição que restringe mais ainda o
tipo de sintoma. No caso da Mancha Dura,
os esporos são atirados sobre a fruta de
maneira bem mais espalhada, diminuindo
a competição e favorecendo a gravidade
da lesão.
No caso da Mancha Sardenta, é uma
lesão que pode ter sido originada por
conídio ou por ascósporo, aparecendo mais
tardiamente.
A Mancha Virulenta é aquela mancha
grande, com mais de 2 cm, originária de
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A Mancha Dura, outro sintoma de Pinta Preta, é
proveniente da infecção através dos ascósporos

lesões do tipo Mancha Dura ou, na maioria
das vezes, de lesões de Falsa Melanose,
que coalesceram e se juntaram formando a
lesão maior. Está associada a um alto grau
de infecção na planta.
A Mancha Trincada já está 100%
associada ao Ácaro da Falsa Ferrugem.
A Mancha Rendilhada, por fim, nada
mais é do que a deposição dos conídios,
que caindo sobre as frutas, com o efeito
associado da água da chuva, vai obtendo
contornos diferentes sobre a superfície
vegetal. Também provém exclusivamente
de conídios.
Na formação dos ascósporos é muito
importante destacar a presença de glóbulos
de óleo, responsáveis pelo acúmulo de
energia necessária àquele esporo para
que consiga sobreviver mais tempo sem
germinar. Garante uma sobrevivência maior
ao ascósporo, que é produzido em uma
estrutura chamada asca, de onde serão
ejetados e levados pelo vento até a planta.
Quando chegam à maturidade, os
ascósporos vão sendo lançados para a
atmosfera, através de uma força gerada
pela diferença de pressão no interior das
ascas, promovida por uma pressão nos
vacúolos, suficiente para transpor a camada
micrométrica, ultrapassando a ação da força
eletromagnética que mantém as partículas
retidas sobre as superfícies. Essa força
suspende os esporos algumas micras e, a
partir daí, os ascósporos entram na camada
de turbulência, que pode os levar a 150
metros de altura, de onde são espalhados
pelo vento.
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bem a dificuldade no nível de controle da
Pinta Preta.
Lembrar que para a formação dos
ascósporos, quando inicia o processo
de degeneração da folha, são formados
pseudotécios, de onde haverá a formação
das ascas, local da formação dos ascósporos
e de onde serão injetados para a atmosfera.
O fungo detecta o momento de iniciar a
formação de sua estrutura perfeita, ou seja,
ascósporos, devido à condição ambiental
que se forma com a decomposição da
folha. A alternância entre secamento e
molhamento, que aumenta a decomposição,
mas principalmente, pelo acúmulo de
enzimas que degradarão a celulose e
estimularão o fungo a produzir sua defesa,
que é a produção de ascósporos.
A grande facilidade de sobrevivência, a
curto e a longo prazos, além de todas as
ações biológicas favoráveis ao hospedeiro,
dificultam o controle, principalmente quando
o produtor não detém muita informação
sobre a doença.
Como forma de ajudar o controle
químico, estão as práticas que vão encobrir
as folhas caídas, como roçadeira ou o
plantio intercalar, o uso de produtos para
acelerar a decomposição das folhas, o bom
controle sobre as pragas desfolhadoras,
um tratamento diferenciado para áreas
podadas em relação ao material vegetal
que se tirar das plantas. Além disso, sobre
os tratamentos químicos, procurar manter
uma excelência em relação à qualidade
das aplicações. Uma boa pulverização,
com controle de pressão, bicos, cobertura,
turbilhonamento das gotas e respeito aos
dias de intervalo preconizados entre as
aplicações, considerando cada produto
usado, são fundamentais para o controle.
Respeitar 21 dias para o uso dos cúpricos
e 35 dias para a utilização das Estrobilurinas
é fundamental. Acrescentar Óleo Mineral e
procurar usar 1 kg de Cobre para uso junto
com a dose cheia da Estrobilurina.

Consultor Campo/GTACC

Eng°. Agr°. Décio Joaquim
deciojoaquim@uol.com.br
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Os ascósporos são formados
exclusivamente em folhas secas caídas.
Nas árvores, teoricamente, nas árvores
em que a doença ocorre, todos os galhos
secos possuem potencial para a geração
de conídios. Percebe-se, então, a razão das
dificuldades para o controle da Pinta Preta.
Além disso, fatores ligados ao hospedeiro,
ao clima, ao meio, ao fungicida e à interação
entre eles, contribuem para criar um
complexo sistema que envolve a doença e
a sua continuidade.
Em relação aos fatores que se
relacionam ao hospedeiro, as diferentes
condições climáticas podem refletir maiores
condições ou possibilidades de ocorrência
do patógeno e maior expressão de sintomas.
Quando chove muito, favorece ao patógeno,
quando chove pouco, também. Chovendo
pouco e provocando desfolha, melhor
para o patógeno. A doença se beneficia,
inclusive, do longo tempo de suscetibilidade
dos frutos (mais de 200 dias). Floradas
extemporâneas, pragas desfolhadoras,
manejo de poda, pouco uso de roçadeiras,
uso de práticas que aumentem o tempo
de apodrecimento das folhas, são todas
situações favoráveis à Pinta Preta.
Quando, por qualquer motivo, houver
folhas caídas, formando ascósporos, que são
disciplinados a atingir os frutos e, ainda, se
tiver a presença de ramos secos, a tendência
é só aumentar a sintomatologia.
Além disso, o conídio que não atingiu o
fruto, mas atingiu uma folha em ambiente
favorável, vai germinar e infectar essa
folha, podendo passar a viver aí, como se
fosse um fungo endofítico, ou seja, ele vai
compartilhar o mesmo espaço com aquele
tecido da folha, sem necessariamente
mostrar sintoma, até chegar o tempo em
que aquela folha cairá, quando recebe um
“estímulo” para produzir a fase perfeita, que
são os ascósporos para poder garantir a
perpetuação de sua espécie. Então, uma vez
infectada aquela planta, sempre infectada! E
isso, em um cenário biológico onde a doença
está sendo favorecida.
Dependendo da época do ano, podese ter simultaneamente os dois tipos de
inóculo agindo sobre a planta. Isso denota

Isabela Alves

Fundecitrus

Instituições de Pesquisa

A contribuição do Polo Regional do Sudoeste
Paulista para a citricultura do Estado
Criado em 8 de fevereiro de 1943, o
local de 97 hectares foi, inicialmente, denominado “Campo de Demonstração”, da
Divisão de Fomento Agrícola. Passou a ser
denominada posteriormente como “Sub-Estação Experimental do Instituto Agronômico,
vinculada a Estação Experimental de Tatuí”
Em 1945, tornou-se Estação Experimental de Capão Bonito do IAC e, em 14
de janeiro de 1998, passou a denominar-se Núcleo de Agronomia do Sudoeste. Em
2002 o Governo do Estado de São Paulo,
numa iniciativa ousada e inédita, implantou
os Polos de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico dos Agronegócios/Apta.
O Polo Apta Sudoeste Paulista, inserido
na Região Administrativa de Sorocaba, apresenta a seguinte infra-estrutura de pesquisa:
Polo Apta Sudoeste Paulista, com sede em
Capão Bonito; Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Tatuí; Unidade de Pesquisa
e Desenvolvimento de Itapetininga; Unidade
de Pesquisa e Desenvolvimento de Itapeva;
e, Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento
de Itararé.
A missão do Polo Apta Sudoeste Paulista é gerar e transferir conhecimento
para o desenvolvimento sustentado do
agronegócio regional, focado na diversidade agropecuária e suas principais metas
são: propiciar o desenvolvimento sócio-econômico do produtor rural e incentivar
a criação do emprego e aumento na renda.
O raio de influência de ação do Polo
Apta Sudoeste Paulista é bastante amplo atingindo mais de 29 municípios.
A vocação regional para a diversidade agropecuária faz com que as atividades do Polo
priorizem o atendimento ao produtor rural
de forma a incentivá-lo a ofertar produtos
Abril / Maio / Junho 2013

de alimento básico (feijão, arroz, milho,
cereais de inverno etc), pequenos animais
(ovinos, caprinos, suínos) e frutas de clima
temperado e subtropical (pêssego, ameixa,
nectarina, pera, uva, laranja, tangerina etc).
Neste sentido, o Polo está atuando decisivamente no desenvolvimento do agronegócio,
focado na diversidade agropecuária, devido
às características agro-ecológicas e sócio-culturais regionais.
Na citricultura podemos destacar a
descoberta da variante do CVT - Vírus da
Tristeza, em 1968, através dos estudos
nas laranjas da Estação Experimental, pelo
pesquisador Gerd Walter Müller. Esse vírus,
nas condições climáticas da região, poderia
dizimar todas as plantações de citros, mas
graças às pesquisas foram descobertas combinações varietais tolerantes, com grande
ganho econômico na citricultura paulista.
Em 1973, foram introduzidos experimentos de tangerinas tardias pelo pesquisador José Orlando de Figueiredo. Diversos
dados foram analisados, como as dosagens
de fertilizantes, inseticidas e fungicidas necessários, e avaliação das produções de todo
o ciclo mais produtivo das plantas
Em 1981, outros experimentos foram
executados na Unidade visando o desenvolvimento da citricultura na região sudoeste,
como os experimentos com variedades copas de laranja com diversos porta enxertos,
laranjas para suco, uso de 20 clones de
laranja ‘Pera’ visando o mercado de mesa.
Em 1988 foi dada atenção mais uma
vez às tangerinas. Foram pesquisadas
variedades copas promissoras para a região,
através de novos experimentos de José Orlando de Figueiredo. Com o incremento da
pesquisa regional, algumas fazendas na re-

gião passaram a plantar citros, em especial
as tangerinas, favorecidas pelo clima ameno
da região, proporcionando intensa coloração
das tangerinas e bons tempos de prateleira.
Em 05/01/1995 foram plantadas 21
variedades de tangerinas com 8 repetições
em uma área de 9.856 m2, com o objetivo
de melhoramento de variedades e híbridos
de tangerinas. Este experimento teve a
coordenação da pesquisadora Rose Mary
Pio, do Centro de Citricultura, que de forma
pioneira iniciou o programa das tangerinas
sem sementes no Estado. Inicialmente, o
plantio das mudas ficou restrita ao Polo
Regional de Capão Bonito; posteriormente,
para aumentar a área experimental, foram
distribuídas plantas nas fazendas da região,
usando como porta-enxertos o citrumelo
‘Swingle’ e o P. trifoliata, que induzem melhores características organolépticas aos
frutos. Neste experimentos foram usadas 4
variedades: ‘Satsuma Okitsu’, ‘Clementina
de Nules’, tangor ‘Nova’ e ‘Ortanique’. A
Fazenda Três Pinheiros, localizada em Taquarivaí, foi a primeira a plantar o lote de
tangerinas, em seguida vieram produtores
de Itapetininga, Capão Bonito, São Miguel
Arcanjo, Sorocaba e Buri. Com o sucesso de
formação e beleza dos experimentos, foram
realizados 12 Dias de Campo de tangerina,
onde ano a ano, o público participou de palestras técnicas, degustação das tangerinas,
com ampla divulgação aos produtores pela
mídia. Desde 2004 a tangerina sem semente vem contribuindo com a lucratividade do
mercado de frutas do Brasil.
Vera Lúcia N. Paes de Barros e
Jairo Elieser da Silva
jairoesilva2009@hotmail.com
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Observando-se os dados da Figura 3, verificou-se que os
tratamentos de 1 a 6 apresentaram maior porcentagem de
pegamento de frutos que o tratamento 7 (Testemunha) e, dentre
os tratamentos, o tratamento 3 (Opera–Opera) apresentou maior
porcentagem de frutos pegos.

SISTEMA AGCELENCE CITROS

CONTROLE DA PODRIDÃO FLORAL E MANCHA PRETA DOS CITROS
PRODUTIVIDADE TOP

II) Pinta Preta:
RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar a Piraclostrobina solo,
em associações e diferentes épocas de aplicação, no controle de
Podridão Floral e Mancha Preta dos Citros. Os resultados mostraram
que a Piraclostrobina solo (Comet) e em associações (Opera e
Comet Plus) foram os tratamentos mais eficientes no controle da
Podridão Floral, enquanto Comet e Comet Plus, foram para Mancha
Preta, aumentando a produtividade e melhorando a qualidade,
com menor queda de frutos. O Óleo Mineral (Assist) se mostrou o
melhor adjuvante no controle da Mancha Preta, mas podendo ser
substituído pelo Triunfo, caso seja necessário associação de Enxofre.

Tratamentos

A 1ª aplicação foi efetuada no estágio fenológico, quando os
botões florais estavam na fase de cabeça de fósforo (19/10/2010) e
a 2ª aplicação, quando os botões florais estavam na fase de cotonete
(25/10/2010). A 3ª aplicação foi efetuada quando 2/3 das pétalas
das flores caíram no chão (29/10/2010), e as demais pulverizações
em 26/11/2010, 23/12/2010, 03/02/2011 e 17/03/2011.
Para efeito de avaliação dos resultados da Podridão Floral,
considerou-se 4 repetições (parcelas) por tratamento, sendo cada
repetição composta por 2 plantas, nas quais haviam sido marcados
6 ramos em cada uma delas.

Figura 1 - Escala de notas padrão para classificação de classes
de infecção de Mancha Preta dos Citros, proposta por FAGAN &
GOES, 1999.

Datas de aplicações
1ª
pulverização
19/10/2010

2ª
pulverização
25/10/2010

Comet

Metiltiofan

3ª pulverização
29/10/2010
(2/3 pétala caída)

4ª
pulverização
26/11/2010
(28 d.a.a)

5ª
pulverização
23/12/2010
(28 d.a.a)

6ª
pulverização
03/02/2011
(42 d.a.a)

7ª
pulverização
17/03/2011
(42 d.a.a)

Tutor+Forth

Comet+Forth

Comet+Forth

Derosal+Forth

Comet+Triunfo

Derosal+
Triunfo

Figura 4. Representa a porcentagem de frutos sadios provenientes dos tratamentos.

Observando-se os dados da figura 4, verificou-se que os tratamentos
1, 2, 3, 4 e 6 apresentaram porcentagem de frutos sadios maior que
o do tratamento 5 e 7 (testemunha) e, dentre os tratamentos, o de
número 6 apresentou maior porcentagem de frutos sadios
120

3
4
5
6
7

Folpan

Comet

Opera

Opera

Nativo

Tutor
Tutor

Nativo

Score

Comet Plus

Tutor+Assist
Tutor

Derosal

Comet Plus

Tutor+Triunfo

Tutor
Tutor

Tutor+Nimbus
Tutor+Assist

Comet + Assist

Comet + Assist

Derosal+Assist

Flint + Assist

Flint + Assist

Derosal+Assist

Amistar +
Nimbus
Comet Plus +
Assist

Amistar +
Nimbus
Comet Plus +
Assist

Derosal+
Nimbus
Derosal+Assist

Testemunha (sem pulverizações)

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi iniciado em
Bebedouro no dia 19 de outubro de 2010, na Fazenda Victória,
de propriedade de Abel Augusto Freitas Toller, instalado em um
talhão com plantas da variedade ‘Natal’ em porta-enxerto de limão
‘Cravo’, com 18 anos de idade, plantado em um espaçamento
de 7,0 metros x 3,5 metros, num total de 408 plantas por
hectare, sendo que cada tratamento constou de 140 plantas.
O manejo destas doenças foi realizado com uso sequencial
de pulverizações de fungicidas, sendo que os tratamentos
utilizados e as respectivas datas de aplicação foram as seguintes:
As aplicações foram realizadas com um turbo-pulverizador FMC
– 2000, equipado com voluta, contendo ramal de 18 bicos J-5
com difusores de 3 furos e capacidade para 2.000 litros de água,
trabalhando a uma pressão de 250 lb/pol2, com volume de 14,3
litros de calda por planta (207 mL de calda/m3 de copa = 5.900
l/ha), tracionado por um trator MF 275 em 2ªR A, com 1700 rpm.
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Figura 2 - Escala de cores para a casca de frutos cítricos com os
respectivos valores do índice de cor (IC), proposta por JIMENEZ –
CUESTA, 1983.

Nestes ramos foram contados os número de botões florais antes
da 1ª aplicação (18/10/2010) e número de frutos e cálices retidos
(“estrelinhas”) aos 151 dias após a última aplicação. Para efeito de
avaliação dos resultados da Pinta Preta, considerou-se 4 repetições
(parcelas) por tratamento, sendo cada repetição composta por 2
plantas, onde colheu-se, ao acaso, 25 frutos em cada planta, num
total de 200 frutos/tratamento.
Estes frutos foram separados em sadios (sem lesões) e
infectados, sendo então pesados. Os frutos infectados foram também
separados por nota de infecção, utilizando-se como padrão a escala
de notas proposta por FAGAN & GOES – 1999, na qual as notas
estão relacionadas com o número de lesões por fruto, sendo
consideradas frutas sadias as de nota 0 (figura 1).
Também foi avaliado o número de frutos infectados caídos por
planta, em 19/08/2011, 13/09/2011, 11/10/2011, 31/10/2011,
14/11/2011, 29/11/2011 e12/12/2011.
Revista Ciência & Prática

Foram colhidos 60 frutos, ao acaso, por tratamento, em 15
plantas e processada a análise tecnológica destes frutos (diâmetro,
altura, ˚Brix corrigido, acidez, ratio, % suco, peso de frutos e índice
tecnológico), em 05/12/2011.
Para a classificação quanto à coloração da casca dos frutos
utilizou-se como padrão a escala de cores (índice de cores), proposta
por JIMENEZ - CUESTA – 1983 (figura 2).

I) Podridão Floral:
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Figura 5. Representa a porcentagem de frutos com diferentes notas de severidade de
Mancha Preta, de nota 0 a nota igual ou maior que 3 para os diferentes tratamentos.

Pela figura 5, observou-se que os tratamentos de 1, 2, 3, 4 e 6
apresentaram uma porcentagem de frutos sadios (nota 0) maior que
os tratamentos 5 e 7(testemunha), e dentre os tratamentos, os de
número 3 e 6, além de apresentarem maior porcentagem de frutos
sadios, apresentaram também a menor porcentagem de frutos com
alta intensidade de infecção (classe ≥3).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
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Figura 3. Representa o pegamento de frutos (%) para cada tratamento
(23/03/2011).
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Figura 6. Representa o peso médio dos frutos (g) e o número de frutos necessários
para enchimento de uma caixa de colheita (40,8 kg) para cada um dos tratamentos.
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Observando-se os dados da figura 6, verificou-se que os
tratamentos de 1 a 6 apresentaram maior peso médio de frutos
e necessitam um menor número de frutos para o enchimento
de uma caixa de colheita (40,8 kg) em relação ao tratamento 7
(testemunha), e entre os tratamentos de 1 a 7, os de número 2, 3,
e 6, destacaram-se pelo maior peso médio de frutos e necessitam
de um menor número de frutos para o enchimento de uma caixa
de colheita (40,8kg).
Para ilustrar as diferenças de qualidade, inclusive coloração
e desenvolvimento dos frutos, para os diferentes tratamentos,
distribuiu-se as laranjas de cada um desses tratamentos em caixas
plásticas, conforme ilustrada na figura 7, onde cada caixa contem
200 frutos.

Figura 10. Representa toneladas de frutos por hectare, para cada um dos tratamentos.

Observando-se os dados da figura 10, verificou-se que os
tratamentos de 1 a 6 apresentaram toneladas de frutos por
hectare mais elevado em relação ao tratamento 7 (testemunha)
e o tratamento 6 apresentou maior toneladas de frutos por
hectare.

Conclusões
Figura 7. Por esta figura nota-se maior tamanho, coloração mais esverdeada e
maior peso de frutos nos tratamentos 2, 3 e 6.

• Todos tratamentos foram eficientes no controle da Podridão Floral e da Pinta Preta dos Citros;

Observando-se os dados da figura 8, verificou-se que os
tratamentos de 1 a 6 apresentaram índice de cor menor que o
tratamento 9 (testemunha), e entre todos, os tratamentos 2, 3 e 6
apresentaram o menor índice de cor (mais verde).

• A Piraclostrobina solo (Comet) e em associações com outros fungicidas (Opera e Comet Plus) foram os tratamentos
mais eficientes no controle da Podridão Floral dos Citros,
desde que seja respeitado o estágio fenológico adequado
das aplicações de cada fungicida;
• O Comet (piraclostrobina) e Comet Plus (piraclostrobina
+ tiofanato metílico) foram os fungicidas mais eficientes
no controle da Pinta Preta dos Citros, aumentam a produtividade e melhoram a qualidade dos frutos em relação aos
manejos convencionais e sem manejo;

Figura 8. Representa o IC - Índice de Cor, para cada um dos tratamentos.

• O Óleo Mineral recomendado em praticamente todas as
pulverizações para controle da Pinta Preta dos Citros é o
ideal, podendo ser substituído pelo adjuvante Triunfo 515
quando se fizer necessária a associação com o Enxofre.

Décio Joaquim

Observando-se os dados da figura 9, verificou-se que os
tratamentos de 1 a 6 apresentaram quantidade de frutos infectados
caídos menor que o tratamento 7 (testemunha) e entre os
tratamentos, os de número 3 e 6 se destacaram pelo menor número
de frutos infectados caídos.

Departamento Técnico Agropecuário – Cooopercitrus

Engº. Agrº. Antonio Reinaldo Pinto Silva

Décio Joaquim

quico.dta@coopercitrus.com.br

Departamento Técnico Agropecuário – Cooopercitrus

Engº. Agrº. Agostinho Mário Boggio
agostinho.dta@coopercitrus.com.br

Figura 9. Representa a média de frutos infectados caídos por tratamento/planta
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menos que nos dois últimos anos, reina a
expectativa de preços melhores no segundo
semestre em função da atual florada, que
é pouco abundante. Obviamente haverá
melhor liquidez para frutos de boa qualidade.

Décio Joaquim

Do limão, saiba fazer
uma promissora limonada

E
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tripé de sustentabilidade agrícola: pesquisa
& desenvolvimento, extensão rural e defesa
sanitária.
A programação foi estabelecida para
atender às necessidades dos produtores de
‘Tahiti’, abrangendo aspectos econômicos,
técnicos e fitossanitários relevantes.
A primeira palestra, intitulada “Cenário
econômico para a próxima safra de Tahiti”
esteve a cargo das pesquisadoras Mayra
Monteiro Viana e Fernanda Geraldini Gomes,
do Cepea - Centro de Pesquisas Aplicadas,
da Esalq/Usp - Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz. Foram apresentados
importantes dados sobre a produção e o
mercado de ‘Tahiti’ no Brasil. Em termos
de exportação, nosso principal concorrente
é o México, que nos últimos cinco anos
aumentou em 88% sua participação
no mercado da Comunidade Europeia,
enquanto o Brasil conseguiu apenas 18%.
Isso significa que quando ocorre uma quebra
na produção mexicana, abre-se uma janela
para nossa exportação.
A pesquisadora Mayra Monteiro, no
entanto, alertou que não devemos nos
basear naquela possibilidade e sim olharmos
para o nosso mercado doméstico, que em
função das retrações americana e europeia,
aliadas à melhor distribuição de renda
nacional, poderá apresentar um incremento
considerável no consumo de frutas frescas.
No âmbito interno, estamos observando
um deslocamento da produção da área

frutos exportáveis. Citou ainda o híbrido
entre laranja ‘Azeda’ e trifoliata denominado
‘Citradia 1708’, como muito produtivo para
‘Tahiti’, apresentando eficiência de produção
da ordem de 5,2 kg/m3 e que pode ser usado
com ou sem irrigação. Já os porta-enxertos
citrumelo ‘Swingle’ e trifoliata ‘Davis A’ só
devem ser recomendados, segundo Stuchi,
para plantios com irrigação ou em áreas
úmidas de baixadas.
Disnei Amélio Cazetta, do Eda/CDA de
Catanduva/SP, ministrou palestra intitulada
“Manejo de Greening e Cancro Cítrico”,
consideradas como “Pragas Quarentenárias
A2”, definidas como aquelas de importância
econômica potencial, já presentes no país,
porém que não se encontram amplamente
distribuídas e possuem programa oficial
de controle. Para o Cancro Cítrico,
demonstrou como fazer um bom diagnóstico,
reconhecimento de sintomas, inspeções e
cuidados especiais como uso de mudas

Décio Joaquim

“Quando você tiver um limão, faça uma limonada”. Isso é o que um grande educador faz. Mas um tolo faz exatamente o
contrário. Se vir que a vida lhe deu um limão, renuncia e diz: estou derrotado. É o destino. Não tive sorte. Depois, põe-se
a queixar-se amargamente do mundo e entrega-se a uma orgia de auto-piedade. O homem sensato, porém, ao receber
um limão, diz: que lição posso tirar desse infortúnio? Como poderei melhorar minha situação? Como poderei transformar
este limão numa limonada? (Dale Carnegie, famoso - e antigo - guru do positivismo e da auto-ajuda). Fazer do limão uma
limonada é a capacidade que devemos exercitar para transformar situações difíceis, constrangedoras ou tristes em oportunidades para aprender, dialogar, doutrinar e crescer. Afinal, o limão é azedo, mas colocando água, gelo e açúcar, podemos
transformá-lo em uma deliciosa e refrescante limonada. No fundo, o ditado quer mesmo dizer: ao invés de reclamar, reaja!

ssa foi a mensagem que o 14º Dia
do Limão Tahiti deixou aos mais
de cem participantes do evento,
realizado em Pindorama/SP, no dia 11 de
abril de 2013.
Tradicionalmente coordenado e realizado
no CCSM - Centro de Citricultura Sylvio
Moreira, do Instituto Agronômico, localizado
em Cordeirópolis/SP, essa edição foi
programada excepcionalmente para atender
os produtores da maior região produtora da
lima ácida ‘Tahiti’ do estado de São Paulo:
Catanduva e Jaboticabal. O intuito foi ampliar
o relacionamento e a aproximação com os
produtores, o que foi plenamente alcançado.
O Polo Regional Centro Norte, da
Apta - Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios, localizado no município
de Pindorama, que apresenta condições
ideais para a realização de um evento
dessa magnitude, foi um dos idealizadores
e coordenadores do programa, oferecendo
sua infraestrutura para a concretização
do objetivo. Também estiveram juntos na
coordenação programática do 14º Dia do
Limão Tahiti, o EDR/Cati – Escritório de
Desenvolvimento Rural da Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral, e o Eda/
CDA – Escritório de Defesa Agropecuária
da Coordenadoria de Defesa Agropecuária,
ambos de Catanduva/SP. Todos os órgãos
envolvidos integram a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Governo
do Estado de São Paulo, representando o

talhões irrigados versus não irrigados, houve
incrementos de produtividade no ‘IAC 5’
de cinco vezes, enquanto no ‘IAC 5-1’ e
‘BRS Ponta Firme’, foram de nove e oito
vezes, respectivamente. Em sequência,
foram abordados aspectos sobre portaenxertos mais recomendados para ‘Tahiti’,
citando as características do trifoliata ‘Flying
Dragon’, que apesar da intolerância à seca,
apresenta eficiência de produção de 3 kg
por m3 de copa e maior porcentagem de

Eduardo Sanches Stuchi, da Embrapa/EECB

Pesquisadora Mayra Monteiro

tradicional para outros Estados, sendo que
nos últimos cinco anos, São Paulo acusou
um decréscimo de 6% na sua área produtiva,
enquanto a Bahia e Minas Gerais cresceram
15% e 90%, respectivamente. A produção
paulista está concentrada nas regiões de
Catanduva e Jaboticabal, que detém dois
terços da área produtiva estadual.
O cenário da produção do estado de
São Paulo no primeiro trimestre deste ano
revela que o pico de produção ocorreu
entre meados de fevereiro e final de março,
num volume equivalente ao de 2012.
Outros parâmetros verificados no setor
são o mercado doméstico desaquecido e
a demanda industrial limitada. Apesar dos
baixos preços e da indústria de suco pagar
Revista Ciência & Prática

Na segunda apresentação, o pesquisador
Eduardo Sanches Stuchi, do Centro Nacional
da Embrapa de Mandioca e Fruticultura e
da Estação Experimental de Citricultura de
Bebedouro, ministrou a palestra “Variedades
copa e porta-enxerto para Tahiti”, na qual
fez considerações sobre as variedades
copa: ‘Quebra-galho’ e ‘Peruano’ (ou ‘IAC
5’), especificamente abordando suas
características básicas, presença de viróides
do complexo da Exocorte e disponibilidade
de borbulhas para multiplicação.
Eduardo Stuchi também apresentou
detalhes de outras variedades, como o ‘IAC
5-1’, que não contém viróides, se adapta
bem sobre limão ‘Cravo’ ou outros portaenxertos e pode ser plantado com ou sem
irrigação, sendo mais vigoroso e produtivo,
podendo ser multiplicado com borbulhas
disponíveis no Centro de Citricultura Sylvio
Moreira. Outro material citado foi o ‘BRS
Ponta Firme’, da Embrapa, que apresenta
as mesmas características do anterior, cujas
borbulhas somente serão disponibilizadas
após os trâmites de registro.
Em estudo feito pelo pesquisador,
observou-se que na comparação entre
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sadias, quebra vento, materiais de colheita
próprios, prevenção, variedades mais
resistentes, como ‘Tahiti’, e aplicação de
produtos à base de cobre. Já para Greening,
a recomendação é para que se faça uma
correta diagnose através de sintomatologia
e aplicar as medidas de manejo: inspeção
e erradicação de plantas contaminadas,
uso de mudas sadias e controle do inseto
vetor (Psilídeo).
O técnico mencionou ainda a necessidade
de se fazer o manejo regional do Greening e
enfatizou a importância da conscientização
do produtor para enfrentar essas doenças,
consideradas limitantes para a citricultura.
Décio Joaquim
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Tagli Dalpian, do EDR/Cati, de Catanduva

A última apresentação foi “Estratégias
para a produção na entressafra”, realizada
por Tagli Dalpian, do EDR/Cati, de Catanduva,
que inicialmente apresentou a importância
de se comercializar no período de abril a
novembro, época em que apenas 20% da
produção é obtida e os preços são altamente
compensadores. Destacou que para se
obter maiores produções na entressafra
é necessário irrigação e indução floral,
de preferência irrigação por gotejamento,
devidamente manejada, para que a floração
ocorra em maio.
Para indução floral, segundo Dalpian,
deve-se usar irrigação e adubação, além
de promover estresse hídrico com desfolha
e poda, quando necessários. Após o
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Pela primeira vez realizado fora das dependências do Centro de Citricultura, o Dia do Limão em Pindorama contou com a participação dos produtos locais
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jantar, onde puderam trocar experiências e
discutir os assuntos abordados.
A abordagem desenvolvida durante o 14°
Dia do Limão Tahiti nos proporcionou aquilo
que descrevemos no início deste artigo: se
lhe derem um limão, use sua criatividade e,
com a adição de um pouco de açúcar, gelo
e água, transforme-o em uma deliciosa e
refrescante limonada!
Décio Joaquim

produtos de seus portfolios.
O Centro de Citricultura acabou de
implantar no Polo de Pindorama um primeiro
ensaio de porta-enxertos para ‘Tahiti’, o
que em breve resultará em dados locais
de produção e qualidade de frutos, que
certamente resultarão em respostas aos
produtores da região e servirão de visitas
técnicas em futuros eventos. A obtenção
de novos porta-enxertos é um dos principais
objetivos do Programa de Melhoramento
de Citros do Centro de Citricultura Sylvio
Moreira. Estes novos materiais implantados
têm potencial para reduzir o tamanho
das plantas (ananicantes) e apresentar
resistência à Gomose e tolerância à seca,
por serem citrandarins - híbridos de tangerina
‘Sunki’ com trifoliata ‘Rubidoux’.
Encerrados os trabalhos do evento, os
participantes foram agraciados com um

Pesquisador Centro de Citricultura/IAC

José Dagoberto De Negri
dagoberto@centrodecitricultura.br

Décio Joaquim

estresse, apresentou uma sequência de
aplicações de fertilizantes, que associados
à fertirrigação garantirão o sucesso da
produção extemporânea. Citou que são
necessários até 30 aplicações, realizadas
semanalmente, de maio a novembro, e que
o custo delas pode chegar a R$ 7,60/planta/
ano. Finalmente, recomendou cuidados na
colheita para a obtenção de frutos de alta
qualidade, visando o mercado externo no
primeiro semestre e o mercado interno para
o segundo semestre. Caso haja possibilidade,
recomenda-se descarregar a planta no início
do ano para a indústria de suco, o que irá
melhorar a florada de abril/maio, garantindo
boa produção na entressafra.
Além das palestras citadas, o evento
foi brindado com o espaço técnico de dois
patrocinadores (Stoller e Timac Agro), que
puderam apresentar aspectos técnicos dos

Pesquisador Centro de Citricultura/IAC

Fernando Alves de Azevedo
fernando@centrodecitricultura.br
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A oportunidade que se procura
está no mercado interno

N

a condição de viveirista, citricultor
mas também de industrial no
Paraná e agora com uma unidade
de suco pronto para beber, estou dentro de
um verdadeiro processo de verticalização. O
setor passa por uma situação muito difícil e
todos querem saber se haverá futuro para
o suco. Minha intenção é poder fornecer
subsídios para este julgamento. O momento
é difícil, sim, mas a julgar pelos acontecimentos, os problemas do difícil relacionamento entre os produtores e a indústria de
concentrados é bem mais antigo e passa
por uma grande questão cultural: a falta de
planejamento.
A crise não é de agora. Ela vem de
muitos anos. Sua formação passa por problemas estruturais que não foram resolvidos
porque nunca nos enxergamos como parte
integrante da cadeia. A situação de desequilíbrio entre oferta e demanda do produto
começa no desenho dos pomares. Hoje o
setor possui ‘Hamlin’ demais para outras
variedades de meia estação ou tardias de
menos. No Paraná, existe uma super oferta
de ‘Pera’ e de ‘Folha Murcha’, contra praticamente nenhuma ‘Valência’.
Então, o que plantar? Temos uma tendência a copiar do outro. Chamo isso de
“efeito de manada”. E isso acabou levando
o setor para uma “sinuca de bico”. As soluções não são fáceis, mas estão por aí e
nós devemos procurá-las.
Outro ponto importante diz que, do
mesmo jeito que existe esse desequilíbrio
em relação às variedades plantadas, existe, também, uma deficiência nas relações
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O conhecimento de causa e a prática são motivos mais do que suficientes para acreditar que o mercado interno
é o caminho para equilibrar a situação imposta pela eterna falta de planejamento da cadeia produtiva. Os caminhos
estão aí para serem trilhados. Porém, são cobrados investimentos para a propaganda e para distribuição.
E mais que isso, individualmente, também são cobrados investimentos na gestão de cada negócio.
Apenas restarão os produtivos. Eficiência cabe em qualquer lugar. No campo, inclusive

Pratinha: o mercado interno de suco e de laranja, são filões certeiros para quem deseja investir
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comerciais entre produtores e as indústrias
processadoras. Vamos lembrar de 5 anos
atrás, que não faz tanto tempo, a maioria
de produtores detinha contratos de longo
prazo contra poucas vendas que eram feitas
no “portão” (spot). Nesse período, quem
especulou ou apostou na fruta de portão
ganhou em 2 anos e perdeu em 3. O cara
do contrato, em contrapartida, teve uma
rentabilidade média de longo prazo um pouco mais adequada. Não estou afirmando
que os preços estão bons, pelo contrário,
mas existiu a opção de manter maior constância e, diferente da especulação, fazer
um planejamento maior de seu negócio.
Fazendo uma correlação, ou você aposta em Bolsa de Valores (“portão”) ou aposta
em Fundo de Renda Fixa (contrato). Existem
as pessoas que querem se beneficiar de
garantias de longo prazo, da estabilidade do
serviço público, por exemplo, e há aquelas
que aceitam o risco de um dia estar empregado e noutro estar desempregado, como
é o caso da iniciativa privada.
São situações em que uma posição
de crise, como essa que o setor vem atravessado nos últimos anos, constituem a
parte mais dolorosa. Mas existem outros
problemas referentes à produtividade, aos
custos de produção, às enfermidades no
campo. Existe uma série de novos atores
dentro dessa atividade chamada citricultura
e todos muito interligados nesse fato de
nós, produtores, nunca termos nos visto
como integrantes de uma cadeia completa,
de forma que esses conflitos acabam por
segmentar, mais ainda, o setor.
Além dessa segmentação, a disputa entre as partes é danosa para a cadeia como
um todo, em todos os aspectos. Quando
produtores e industriais brigam, quem perde
é a citricultura. Isso desestimula e gera uma
guerra de preços.
Se o produtor se colocar do lado da
indústria e olhar um pomar onde a maioria
da sua fruta está livre para a comercialização, mas, ao mesmo tempo, não existe
uma grande perspectiva de crescimento de
consumo, carregando, além de tudo, um
alto estoque de produto acabado, o que
se deve fazer? Baixar os preços parece
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a solução mais lógica, mas nem sempre
a mais inteligente, nem a mais racional,
muito menos a melhor para o negócio como
um todo. Para entender o movimento, o
produtor precisa, também, se colocar no
lugar do industrial.
Vejo outro problema grave, que é o
abandono à pesquisa. Não sabemos quase nada daquilo que nós possuímos. Mal
sabemos qual é o tamanho médio das
áreas produtivas. Não sabemos qual nossa
produção, qual a quantidade destinada
ao mercado interno, qual aquela que se
destinará ao processamento. Dizem que
o mercado interno tem uma amplitude de
consumo que vai de 70 a 120 milhões
de caixas de 40,8 kg. Isso dá um desvio
padrão brutal com o qual ninguém é capaz
de planejar nada.
No exterior, nosso comprador olha os
números divulgados pela Citrus BR e pede
um prazo de cinco anos, pelo menos, para
avaliar a confiabilidade da divulgação. Mas
é importante que alguém faça isso. Porque
o Brasil não tem confiabilidade na divulgação de pesquisas. Lembrem como são
obtidas as informações. Assumam que o
próprio agricultor mente ao ser questionado
no campo. É cultural. Ele não quer produzir
menos do que o vizinho. Infelizmente, a
base de dados é muito débil.
A cada ano, ficamos ansiosos aguardando a divulgação do inventário de plantas da
Flórida. Lá, obtemos qualquer informação.
A produção passada, as estimativas futuras por variedade, por idade, por região.
Sabemos tudo com Greening ou sem, com
Cancro ou sem, antes do furacão, depois
da geada etc. É um documento de alta precisão, com alta confiabilidade. Porque não
conseguimos produzir algo semelhante?
Mais do que aumentar a produtividade
ou reduzir custos, temos que lembrar que
aquele trabalho de informação e pesquisa
gera a possibilidade do planejamento dentro da atividade e, sem isso, setor nenhum
vive. Isso é importante para que aprendamos que temos de nos organizar como
produtores individualmente, mas também
como setor, aceitando a condição de nossa
atitude como parte da cadeia produtiva da
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citricultura.
Para que possamos abordar o assunto
e discorrer sobre o futuro do mercado de
sucos, preciso lembrar que entidades muito sérias do mundo discutem a questão.
Recentemente, um encontro entre países
e as organizações produtoras e suas entidades financiadoras teve sua abertura feita
pelo Rabobank International. Segundo sua
apresentação, o mercado de sucos, como
um todo, tem, sim, uma ótima perspectiva
de crescimento, mas com uma roupagem
diferente, nova, para a qual precisamos
nos preparar e nos planejar para fazer parte
desse futuro promissor.
A simples ideia da tabulação de informações já nos parece difícil, por nossa
dificuldade em obter essa informação
internamente. Atualmente, os países da
América do Norte detém 20% do mercado
mundial de consumo de sucos. A Europa
ocidental participa com a mesma porcentagem. A Europa conhecida pelos países
da antiga “cortina de ferro” participa com
mais 10% do mercado. Quais as fatias que
mais crescem? O bloco do Pacífico detém
hoje, 31% do consumo. Os mercados chamados de “marginais” merecem atenção.
Particularmente, a Austrália cresce com um
preço agregado bem elevado; a África do
Sul vem aumentando sua participação em
uma situação bem peculiar, como é próprio
dos países africanos. No caso dos países
da América Latina, existe o problema eterno
da falta de confiabilidade da informação.
O mais importante é a divulgação de um
crescimento mundial de 26% nos próximos
5 anos. Esse valor será maior do que qualquer segmento do mercado de alimentos
no resto do mundo. Haverá um crescimento
real, sim. Estamos falando de agregar, nesse período, mais de 300 bilhões de litros ao
mercado atual. E como nos preparar para
participar dessa ampliação?
Não conseguimos nos planejar. A base
de dados é mentirosa, portanto, não confiável. Precisaríamos mudar aspectos culturais.
Admitir que agimos erradamente e essa
atitude se volta contra nós. O estrangeiro
não confia no brasileiro e está sempre com
a impressão de que o estão enganando.
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Divulgação

no seu breakfast. O inusitado é que se em
preço o suco está caro, em valores reais,
ou seja, em dólares deflacionados, o suco
tem o seu pior valor da história.
Por outro lado, o comprador já percebeu
que, em relação ao Brasil, lhe permite usar
nossas fraquezas a seu favor, como é a
questão do estoque alto, tentando usufruir
da volatilidade provocada pelo excesso
de oferta. Não podemos cair na tentação
de imaginar que apenas preços baixos
farão vender suco. Isso tem limite. Mas é
importante que saibamos que a última coisa
que o comprador quer é que o mercado
perceba que o preço caiu, pois teria que
reduzir os preços para o consumidor. O
mercado sabe que “os preços descem de
elevador e sobem de escada”. O envasador
também está com suas margens apertadas.
Nós também temos que aprender a fazer
como os compradores e inverter o jogo,
diminuindo essa mesma volatilidade e,
com organização, manter os preços altos.
A tendência é de mudança, já para 2014,

quando haverá ajustes simultâneos de oferta, demanda, produção e estoque.
Infelizmente, pensando na cadeia como
um todo, é triste ver produtores arrancando
pomares, mas em termos globais, esse
ajuste é o melhor que tem que ocorrer para
a manutenção do setor citrícola brasileiro.
Temos que planejar, aprender com a crise
e pensar nos próximos 20 anos.
Nossa cultura é essa. Somos empreendedores, mas altamente resistentes
às mudanças. Devemos ser mais flexíveis
às mudanças, uma vez que pagamos por
nossa teimosia. Será que nem assim nós
mudamos? Mudar nosso comportamento
apenas porque ele está afetando nosso
bolso. A pior situação é a nossa. Os países
em desenvolvimento têm essa característica: a elevação dos seus padrões de vida
e de exigência. Aconteceu na China, no
leste europeu, na Ásia. Na verdade, lembrar
a máxima “que o capital corre para onde
estiver o trabalho mais barato”.
Estamos evoluindo, na verdade, por-
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que somos, no mundo, o único país com
200 milhões de consumidores, em uma
democracia plena e com crescimento
econômico. É utopia imaginar que o futuro
do mundo, a médio prazo, está em países
como a Índia ou mesmo a China, que no
geral têm populações que padecem de
condições mínimas rudimentares.
No Brasil, todos setores minimamente
organizados estão crescendo. Assim, pergunto: como o maior produtor mundial de
suco de laranja não mantém suco de qualidade para ser consumido em seu mercado
interno? Entendam que essa nunca foi a
função primeira da indústria de concentrado que, tradicionalmente opera no mundo
todo sem uma marca na prateleira. Ela
fabrica o produto base. Alguém, em cada
lugar, explora o mercado local de produto
acabado. Aqui não seria diferente. Existe
um grande mercado a ser desenvolvido.
No momento em que um suco de qualidade for colocado dentro da embalagem
destinada ao mercado interno, termina

Uma das ações de propaganda da marca Prats, é o patrocínio ao Atlético Clube Paranavaí; a divulgação em shows e rodeios, também tem sido aprovada.

Vamos nos espelhar nas próprias mudanças ocorridas recentemente no país.
No caso da banana, a comercialização tem
perdido características tradicionais que a
empobreciam e começa a ser vista diferente
nos supermercados.
O que ocorre com a laranja? A fruta
oferecida nas gôndolas, durante o último
ano, deixou a desejar em termos visuais.
A fruta que foi destinada ao mercado, em
parte, foi originária de pomares que produzem para a indústria. Por outro lado, mesmo
com a oferta abundante de fruta - e o que
é pior - com baixa qualidade, os preços nos
supermercados não abaixam, independente
dos preços no pomar despencarem. O risco
dessa situação é perder o cliente. A dona
de casa começa a se perguntar o porquê
de continuar a pagar um alto preço por
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uma fruta que perde a qualidade, ao invés
de melhorar. Efetivamente, a qualidade
ofertada não justifica o preço cobrado do
consumidor.
E lá no pomar? Não seria mais lógico
jogar no chão, de propósito, 10% daquela
fruta de pior qualidade que havia sido
produzida para a indústria, para conseguir
no negócio de fruta fresca um melhor
preço nas 90% restantes, ganhando mais
e melhorando o mercado? Parece uma
conta fácil de fazer, mas não é. O produtor
prefere receber um valor menor por caixa
negociada, apenas para ter a satisfação de
ver negociada 100% de sua produção. Com
isso, o mercado fica abarrotado de fruta feia
e todos perdem. Não podemos abrir mão
da qualidade.
Nossos maiores compradores de suco

estão na Europa. A mesma Europa que
passa por um momento econômico muito
delicado. Enquanto os países localizados
mais ao norte, com dificuldades, estão
procurando se equilibrar, como é o caso da
Alemanha, da França, Suiça e Áustria, os
países do su, passam por momentos muito
delicados. O pior caso é o da Espanha,
mas a Itália, Portugal, a Grécia e os países
do leste europeu, estão economicamente
travados. Os negócios com o suco puro,
tradicionalmente de maiores valores, são
os mais prejudicados.
No caso do mercado americano, que
também passa pelo seu desconforto, os
sucos têm mantido seus preços altos e faz
a população entender que a situação impõe
um maior dispêndio, caso queira manter
seu hábito de consumir suco de laranja
Revista Ciência & Prática
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Pratinha defende o planejamento das ações da
cadeia, como a base para o desenvolvimento

aquela comparação eterna de que o suco
natural é melhor. Em pouco tempo, o Plano
de Manejo de Resíduos Sólidos, ou seja, o
tratamento do lixo, vai custar caro para todos, principalmente para padarias e outros
pontos que servem suco natural e têm as
cascas como resíduo.
Em termos de qualidade, é obrigação
de todos os integrantes da cadeia esclarecer a população sobre as diferenças entre
suco e néctar. A saúde agradece. O açúcar
contido nos néctares e nos refrigerantes
está sendo combatido de modo intensivo,
até porque, atualmente, 71% da população
norte americana é composta por pessoas
consideradas obesas ou com sobrepeso,
que fará com que em 2020 aquele país
gaste metade do valor destinado à saúde
pública com os efeitos do açúcar. E o Brasil
está caminhando para a mesma dieta pobre
em qualidade nutricional, mudando seu
perfil histórico em relação à alimentação.
Do lado do consumidor, ele espera a
oferta de produtos cada vez mais saudáveis.
Pois bem, para se conseguir um con-

28

www.gtacc.com.br

P

sumo per capita de 1 litro de suco por
habitante por ano são necessárias 10 milhões de caixas da fruta. Fazendo um teste
em cidades de porte médio, no Paraná,
conseguimos projetar um consumo de 3
litros/habitante/ano. Portanto, imaginando
o consumo de frutas frescas também, talvez
não fosse tão difícil consumir 50 milhões
de caixas, que seria nossa “sobra” atual em
termos de produção.
Na Alemanha, 98% do seu consumo de
suco é ofertado em embalagem cartonada,
por conta do preço, tendo, por sua vez, qualidade pior do que o mercado refrigerado.
No mundo todo cresce o consumo do refrigerado. Atualmente, vende-se 2 litros de
suco em temperatura ambiente para cada
litro refrigerado, mas o consumo cresce
muito mais na cadeia refrigerada, que tem
maior valor agregado.
Apenas no mercado interno, o consumo
de suco de laranja no Brasil teria condições
de ser o dobro das quantidades consumidas
pela Alemanha ao longo de um ano.
Temos que lembrar, também, que em
se tratando do consumo de fruta fresca,
o mundo tem corrido atrás de variedades
diferenciadas. Frutas sem semente, frutas
com atrativo comercial diferenciado. O
Brasil tem amplas condições de melhorar
a sua diversidade de oferta no mercado,
apenas considerando plantios mais bem
dirigidos trabalhando apenas as variedades
que já são nossas conhecidas. Melhorando
apenas o marketing, a forma de uso e a
logística de oferta. Por outro lado, a médio
e longo prazos, também devemos buscar
variedades diferenciadas.
O Brasil oferece condições apropriadas
para o consumo do suco de laranja. No
mundo, 80% do suco de laranja consumido ocorre antes das 10 horas, no café da
manhã. Por aqui, temos calor e a tradição
de nos refrescar com a bebida. Poderia ser
consumida a qualquer hora do dia.
A falta de investimento em propaganda
e a falta do sentimento de associativismo
dificultam as ações. Marca própria de suco
ou da fruta, campanhas publicitárias dos
produtos da citricultura, oferta facilitada,
são todos pontos visíveis de serem ataca-

dos, com resultados esperados de curto
prazo. Falta investir. Fica a pergunta: por
que o setor ainda aceita a figura do atravessador, que vende preço e não a qualidade?
Em nossas experiências com nosso
suco pronto para beber, da marca Prats, no
Paraná, tivemos excelentes respostas em
shows de rock, campo de futebol, locais
que comprovam que o mais importante para
a venda é oferecer um produto bom, de
maneira fácil. Nesses ensaios, a proporção
de venda foi de uma embalagem de suco
para cada garrafinha de água. Lembremos
do exemplo do McDonald’s. São 50 mil
unidades no mundo, oferecendo, segundo
a empresa, “facilidade, rapidez, qualidade
e preço justo”.
Outro ponto a considerar diz respeito à
limitação cambial no Brasil, que estimula
maiores investimentos no mercado interno.
Finalizando, ainda bem que a produção
de laranjas diminuiu nesta safra. A expectativa é fazer com que nos próximos 12
meses, diminua em, no mínimo, 200 mil
toneladas o estoque de passagem do suco,
para que se possa respirar um pouco. Se
não ocorrer assim, vamos continuar nesta
roda viva de volatilidade, de desespero e
de falta de planejamento.
Por fim, é preciso que os produtores
façam a sua mea culpa, analisem o seu
modelo de gestão e verifiquem sua eficiência. Se não estiver sendo produtivo por
problemas estruturais particulares, não
adianta a caixa da laranja estar valendo
R$ 10 ou R$ 20. É preciso repensar sua
continuidade na cadeia.
A produção tem alto potencial de
crescimento, o que tem de ser ajustado é
o perfeito casamento entre as curvas de
oferta de fruta e de demanda de suco ao
longo do tempo. O planejamento deve fazer
parte de todas as ações da cadeia citrícola,
evitando assim conturbados momentos
como o que estamos passando.

Citricultor/Citri Agroindustrial S/A

Paulo Pratinha
paulopratinha@uol.com.br
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Tecnologia e otimismo: um
exemplo para o pequeno produtor
Motorista de caminhão por profissão, Laurindo Alves de Mattos conta como encontrou na citricultura um caminho
para diversificar suas fontes de renda e vem margeando as adversidades para manter uma boa lucratividade.
quando ele começou a trabalhar como
mercadista. “Em 1989, passei a comprar e
vender laranja e vi que tinha oportunidade
de fazer esses contatos. Desde então, passei a negociar a laranja dos produtores da
região e enviar frutas de mesa para diversos

Natália Salvador Pereira

D E

Décio Joaquim

S U C O

Transportando milho e laranja para a indústria, Laurindo viu um bom negócio nos pomares

N

a tranquila e pequena Marcondésia, interior de São Paulo,
encontramos o entrevistado da
Prática dessa edição. Localizar o escritório de Laurindo de Alves Mattos não foi
difícil: “Na avenida principal, você verá um
caminhão estacionado. Ali em frente, é o
meu escritório”, orientou à nossa equipe. A
curiosa referência é explicada pelo citricultor,
que revelou: “Trabalhei como motorista de
caminhão por mais de 12 anos e, na verdade, me tornei citricultor como consequência
dessa atividade”.
Natural da região de Olímpia, SP, Laurindo e seu irmão, Paulo Sérgio, cresceram vendo os pais, os lavradores José e Joaquina de
Mattos, trabalharem na roça e, como eles,
também começaram a trabalhar em lavouras
de café, milho e laranja. “Na época, meu
pai trabalhava em fazendas da região como
meeiro. A gente veio da roça e foi tentando
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melhorar. Meu irmão e eu começamos na
roça e fomos evoluindo: passamos da enxada para o trator e do trator para o caminhão”,
relata, revelando a trajetória de empenho e
dedicação que proporcionou crescimento.
Foi em 1973 que Laurindo começou a
trabalhar como caminhoneiro, transportando
milho e laranja para a indústria, em caminhões de terceiros. Na época, o transporte
de laranjas era principalmente para as
regiões de Brasília, Cuiabá, Goiânia, Belo
Horizonte e São Paulo. A partir de seu ofício,
conquistou caminhões próprios e atualmente possui três veículos para transporte de
cargas diversas.
Em contato com o comércio de citros,
Laurindo conheceu pessoas e aprendeu os
macetes desse mercado. Chegou a trabalhar
como comprador de laranja para um pool de
produtores da região de Olímpia e, no final
de 1988, sua vida tomou um novo curso,

Estados”.
Inserido no mercado de laranja e dominando as informações de compra e venda,
Laurindo resolveu ter sua própria produção,
vislumbrando ter melhores ganhos e uma
renda extra com a comercialização da fruta.
Foi assim que, em 2007, na contramão do
que muitos citricultores estavam fazendo
naquela époxa, o motorista adquiriu uma
pequena propriedade para formar seu próprio pomar citrícola e ter laranjas próprias
para poder vender.
Na propriedade de 12 hectares localizada em Olímpia, foram plantados 8 mil pés de
laranjas Pera Rio. O pomar utiliza técnicas
modernas de produção, sendo 100% irrigado
utilizando sistema de gotejamento e também
adotam fertirrigação.
Imaginem que, se para um citricultor
experiente, a laranja vem apresentando cada
vez mais exigências e desafios fitossanitários
e de mercado, para um pequeno produtor
iniciante, ingressar na atividade nesses tempos não é mesmo tarefa fácil. Entretanto,
o motorista revela que se o objetivo fosse
para plantar para indústria, não ingressaria
na atividade. Por isso, mantém o foco na
produção voltada para mercado de frutas de
mesa, o que considera o mais viável para
produtores de seu porte.
Laurindo confessa ainda que, embora
soubesse bem sobre o mercado, a parte da
produção não era com ele: “Como não sabia
nada sobre produção da laranja, contei com
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Com a utilização da irrigação e a orientação do agrônomo
Josimar, Laurindo vê a sua produtividade se destacar
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produtores na vizinhança que não fazem os
tratamentos necessários. Em muitos casos,
até entendo, pois sei que a condição da citricultura não está nem permitindo a alguns
citricultores adotarem todos os tratamentos”.
Mesmo tendo apostado recentemente
na citricultura como alternativa de renda,
hoje Laurindo também sente que a atividade
enfrenta dificuldades para se desenvolver.
“Quando comecei a cultivar laranja, era
mais fácil para trabalhar. Como mercadista,
a gente sempre espera que o ano que vem
vai ser melhor. Já peguei épocas bem melhores, hoje está bem mais difícil. No meu
caso, o alto custo do frete acaba sendo um
grande complicador. Além disso, vejo que
a produção citrícola está expandindo para
outras regiões. Hoje vemos plantio de laranja
nas regiões de Brasília, Belo Horizonte, no
Mato Grosso, no Paraná. Com isso, tem-se
mais concorrência e, mesmo que a laranja
não tenha a mesma qualidade, o frete é um
desafio”, aponta.
Para driblar tais desafios, Laurindo segue negociando a produção, utilizando o
conhecimento e experiência que aprendera
ao longo da atividade como mercadista. Por
outro lado, o citricultor revela que também
tem uma importante figura para auxiliá-lo
nas questões administrativas e contábeis,

Laurindo com Dona Sônia: sucesso
na condução dos laranjais

imprescindíveis para o bom resultado de
qualquer atividade econômica: Sua esposa,
Dona Sônia, é o braço direito do citricultor
no setor administrativo de seus negócios:
“Eu só compro a laranja e vendo. É ela quem
cuida de todo o processo administrativo,
tanto que, aqui no escritório, quem fica
com a mesa principal é ela! É uma grande
parceria!, elogia”.
Enquanto seus três filhos, Marcelo, Fábio
e Fernando, vivem na capital de São Paulo
atuando nas áreas de engenharia e tecnologia da informação, Laurindo e Sônia seguem
trabalhando juntos, no interior, apostando na
laranja de mesa como uma fonte de renda
extra. Trata-se de uma estrada muitas vezes
tortuosa, é verdade, mas a certeza que os
guia é de que este será o caminho para se
obter melhores lucros.
Décio Joaquim

o auxílio do engenheiro agrônomo, consultor
do GTACC, Josimar Ducatti, que eu conhecia
há mais de 15 anos e confiava bastante.
Assim, ele passou a me dar assistência. Eu
entendo de comprar e vender. Ele entende
da produção. Eu não faço nada sem falar
com ele”, informa, e acrescenta que também
participa de palestras e encontros para se
informar sobre o modo de produção.
Em termos de produtividade, o jovem
pomar vem apresentando bons resultados.
No terceiro ano de cultivo, a produção atingiu
544 caixas por hectare. No ano seguinte,
saltou para 1.244 caixas por hectare. A
perspectiva é que na próxima safra a produção atinja 1.500 caixas por hectare. “O
investimento com o sistema de irrigação vem
proporcionando boa produtividade e uma
fruta com melhor qualidade para mercado”,
analisa o citricultor.
No âmbito fitossanitário, o Greening já
tem sido uma preocupação, sendo que há
três anos identificaram o primeiro foco da
doença. Segundo Laurindo, em 2013 a incidência agravou e, no total, já erradicou mais
de 20 pés. “Nós estamos fazendo a lição
de casa, inspecionando, tratando e erradicando as árvores contaminadas. Até agora,
seguimos replantando todas as árvores que
perdemos, porém, a gente sabe que tem

Jornalista

Natália Salvador Pereira
natalia@com5.com.br
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