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E D I T O R I A L

Chorar não resolve o problema

tadeu@gtacc.com.br

Presidente do GTACC
Aparecido Tadeu Pavani
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Esta edição de Ciência & Prática foi 
elaborada com prazer redobrado. Ela 
provocou em todos do nosso grupo 

uma satisfação diferente.  Ao mesmo tempo 
em que valorizamos a Pesquisa Científica e a 
elogiamos, também achamos justo ressaltar as 
alternativas encontradas pela Coaf, Cooperativa 
de pequenos produtores – citricultores em sua 
maioria – que estão conseguindo achar uma 
saída para momento tão complicado pelo qual 
passa o setor. Se, por um lado, os resultados 
da pesquisa nos ajudarão a viver o futuro, a 
Coaf é o exemplo da criatividade necessária 
para viver o presente.

Dentro da mesma linha, alheio ao noticiá-

rio pesaroso que rodeia nossas propriedades, 

mas antenado nos sinais emanados por suas 

plantas, Valentim Piloto, pequeno produtor de 

‘Tahiti’, do município de Urupês, SP, vive apren-

dendo e ensinando. É um professor. Ensina a 

qualquer um que se disponha a visitá-lo e a 

ouvi-lo. Plantas são seres vivos e não existem 

para sofrer. Valentim descobriu isto faz tempo e 

ganha bastante com esta simples constatação. 

As pesquisas refinadas são importantes, mas 

não podemos nos esquecer da prática vivida 

no campo. 

Chamamos sua atenção, amigo citricultor, 

para os resultados de pesquisas divulgados 
nesta revista. A comprovação de que já é pos-
sível utilizar-se de medidas técnicas simples de 
usar, mas que transformam a vida produtiva dos 
pomares, aumentando a produção em muito, é 
um fato para comemorar. Convidamos os leito-
res a conhecer o polo tecnológico de Colina e 
verificar, pessoalmente, o que tentamos mostrar 
em nossas páginas. É possível e é viável produzir 
citros atualmente, apesar de toda a campanha 
contrária. Basta conhecer. Basta saber aplicar. 
E essa técnica, que foi desenvolvida para isso, 
está disponível a todos que nos procurarem ou 
procurarem o Centro Apta, lá em Colina, SP.

Na Flórida (EUA), em outra edição do Citru-

sExpo, conhecemos as alternativas para uma 

melhor convivência com o Greening. Alertam 

para que destinemos mais atenção para as 

raízes das plantas. Todos os fatores que contri-

buem para dificultar o desempenho do sistema 

radicular devem ser equalizados. Uma muda 

imperfeita, um solo mal preparado, acidez não 

corrigida, adubação desprezada, doenças de 

solo e inúmeros outros fatores podem contri-

buir para potencializar os danos do Greening. 

Portanto, vamos cuidar da saúde das plantas, 

sempre lembrando de começar pelas raízes.

Além de todas essas oportunidades, incen-

tivamos que leiam detalhadamente as matérias 
que motivaram a capa desta revista. O Photon 
Citrus deverá promover uma revolução na de-
tecção de plantas com Greening. O diagnóstico 
será prático e rápido. Todos poderão ter acesso 
e irá checar a sanidade das árvores, mesmo 
antes delas mostrarem os sintomas clássicos 
do HLB. Quanto ao Nac, é uma substância 
comprovadamente eficiente na medicação 
humana, podendo, em breve, ter semelhante 
e importante função terapêutica de plantas 
cítricas. Os resultados demonstrados contra a 
CVC e o Cancro Cítrico, mesmo que em casa de 
vegetação, deverá fazer do Nac um promissor 

aliado do citricultor na luta, também – quem 

sabe? – contra o Greening.

Por fim, vale o exemplo daqueles que 

se dispõe a lutar. É edificante e prova a 

máxima de que não será chorando que os 

problemas se resolverão. Todos os meios e 

argumentos lícitos devem ser utilizados em 

prol do atividade.
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A G E N D A

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.

17 – Aula de Irrigação ministrada pelo 
consultor do GTACC, Danilo José Fanelli 
Luchiari, aos alunos do 20º. Curso de 
Citricultura, do Centro Apta Sylvio Moreira. 
Em Cordeirópolis, SP.

25 - 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.

24 – Palestra do Professor de Fitopatologia da Unesp/Jaboticabal, Antônio de Góes, a 
respeito dos cuidados preventivos e controle das enfermidades Estrelinha e Pinta Preta 
na cultura dos citros. O evento ocorreu na sede do Grupo, com a presença de parte do 
corpo técnico/comercial da Syngenta, organizadora da reunião, além de vários consultores 
convidados, engenheiros agrônomos de empresas afins e dos integrantes do GTACC. Foi 
realizada em Bebedouro, SP.

31 a 2/8 – Participação do consultor do 
GTACC, Décio Joaquim, no Conbraf/2013 
– II Congresso Brasileiro de Fitossanidade. 
Realizado na Unesp, em Jaboticabal, o 
encontro promoveu debates entre os vários 
setores da agricultura nacional. Segundo 
o professor Marcelo da Costa Ferreira, 
coordenador do congresso, “a melhoria das 
aplicações agrícolas deve passar por muita 
discussão de conceitos. A tecnologia evolui 
e o agricultor merece distinção na escolha 
do manejo mais adequado”. O evento 
contou com técnicos de várias instituições 
brasileiras, abordando quatro temas 
centrais: modelos de tomada de decisão no 
manejo fitossanitário; desenvolvimento de 
resistência; situação específica do manejo 
fitossanitário das principais culturas; e 
perspectivas e desafios da fitossanidade. 

25 - Reunião técnica entre os membros do 
GTACC e os técnicos da Arysta. O encontro 
propiciou a troca de informações a respeito 
dos produtos oferecidos à citricultura pela 
empresa. A reunião, realizada no GTACC, 
contou com a presença de integrantes da 
área técnica, comercial e de marketing da 
Arysta na intenção de discutir os melhores 
posicionamentos para o portfólio da 
empresa. Na oportunidade, Guilherme Ogata 
apresentou diversos resultados obtidos com 
a linha de produtos. Em Bebedouro, SP. 

  Agosto

14 e 15 – CitrusExpo 2013. O encontro anual da citricultura da Flórida (Estados Unidos) 
realizou-se no Lee Civic Center, em Fort Myers, O GTACC esteve presente e relata os 
principais acontecimentos do evento em matéria específica nesta edição.
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05 - 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.

06 e 07 – Em uma realização do Iac – 
Instituto Agronômico, foi realizado o 1º. 
Curso de Especialização em Nutrição Mineral 
e Manejo do Solo na Citricultura. Organizado 
pelos especialistas José Antonio Quaggio, 
Dirceu de Mattos Jr., Rodrigo M. Boaretto, 
Fernando C.B. Zambrosi e Thais R. Souza, o 
curso foi uma excelente oportunidade para 
aperfeiçoamento profissional. Frequentadas 
por muitos agrônomos das principais 
empresas brasileiras de citricultura, as 
aulas constituíram-se em verdadeiros 
capítulos de um curso de pós graduação. O 
GTACC foi representado pelos consultores 
Décio Joaquim e Rubens Stamato Jr. Em 
Campinas, SP, na sede principal do Iac.
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A G E N D A

  Agosto

  Setembro

  Setembro

29 - 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. 
Estes encontros habituais são 
fundamentais para uma boa 
administração do Grupo. 

29 - Reunião técnica com a Bayer, 
explorando as várias possibilidades de 
utilização dos produtos à disposição 
da citricultura. Os técnicos da Bayer 
fizeram uma explanação técnica sobre 
as propriedades de cada produto, 
destacando as caracteristicas vanta-
josas de cada um. Os conceitos no 
desenvolvimento, a metodologia de uso 
e o posicionamento eficiente de toda a 
linha comercial da Bayer, resultam no 
efeito positivo esperado pelo cliente. 
A troca dessas informações torna-se 
primordial para o sucesso da parceria 
entre a empresa e o GTACC. A reunião 
ocorreu na sede do GTACC, com a pre-
sença dos profissionais da Bayer que 
atendem a região citrícola do estado.  
Em Bebedouro, SP. 

29 - Reunião técnica entre 
os membros do GTACC e a 
Nufarm. O objetivo do encontro 
foi apresentar a linha comercial 
da empresa.  A reunião 
ocorreu na sede do Grupo, em 
Bebedouro, SP.

26 - 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.

26 - Reunião técnica entre o 
GTACC e a Ihara. O objetivo 
principal foi trocar ideias 
entre os membros das duas 
equipes, formalizando uma 
série de novas tendências no 
comprometimento conjunto 
com a atividade agrícola. 
A reunião contou com a 
importante participação das 
gerências técnica, comercial 
e de marketing da Ihara, 
mo t i v a ndo  e  s u ge r i n do 
novidades que, em breve, sairão 
das salas de reunião e chegarão 
ao produtor rural. O encontro foi 
em Bebedouro, SP, no GTACC.

11 – Palestra do Professor 
Antônio de Góes (Unesp/
Jabot icabal) ,  sobre o 
controle da Pinta Preta. 
O evento ocor reu no 
Sindicato Rural de Monte 
Azul Paulista, SP, com 
a presença de técnicos 
e citricultores de toda 
a região. A reunião foi 
promovida pela Syngenta e 
contou com a presença do 
consultor do GTACC, Sílvio 
Gil Rodrigues.

19 – Palestra do consultor Décio 
Joaquim, sobre a “Utilização do Fósforo 
e de Fosfito na produção da lima Tahiti”. 
Além de abordar o aspecto nutricional, 
o palestrante fez alusão à constituição 
fisiológica do ‘Tahiti’ e ao fato da planta 
ser considerada altamente reflorescente, 
o que proporciona diversas floradas ao 
longo do ano. Este desgaste de energia 
justifica o emprego do Fósforo de 
modo diferenciado. Da mesma forma, 
o problema da Gomose tem no uso 
do Fosfito uma solução satisfatória. 
O evento reuniu técnicos, produtores 
e estudantes, sendo organizado e 
promovido pela TimacAgro e ocorreu 
na região produtora de ‘Tahiti’, em 
Marapoama, SP.
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F O T Ô N I C A

Inovação no campo: rapidez e
 precisão no diagnóstico do Greening

Desenvolvido nos laboratórios da Embrapa Instrumentação, em São Carlos, SP, o Photon Citrus, em breve, 
se constituirá em um aparelho simples, de fácil manuseio pelo citricultor, com a capacidade de identificar plantas 

com Greening, até mesmo meses antes delas mostrarem sintomas visuais da doença 

Detalhe do equipamento 
Photon Citrus no momento de 
uma medida feita em labora-
tório na parte ventral de uma 
folha de laranja doce

Fruto (1) e folhas (2) deformados, devido aos sintomas do Greening e uma árvore doente (3) sinalizada para erradicação (Fotos: Arquivo pessoal dos autores)

A incidência do Greening (ou HLB) nos 
pomares paulistas vem crescendo 
de forma acentuada nos últimos 

anos. Entre 2005 e 2012, a doença foi 
a causa da eliminação de 26,7 milhões 
de plantas, segundo os dados divulgados 
pela CDA - Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária, baseado nos relatórios de 
inspeção e erradicação de plantas que 
os produtores entregam semestralmente. 
No primeiro ano do levantamento, apenas 
830 mil árvores foram eliminadas devido 
ao Greening. Já em 2012, foram 7,2 mi-
lhões de plantas, o que corresponde a um 
aumento de 767%. 

No primeiro semestre deste ano, mais 
de 14 mil relatórios de inspeção foram en-
tregues à CDA. Os números mostram que 
das 219,3 milhões de árvores inspeciona-
das, 3,7 milhões apresentaram sintomas 
de HLB e foram erradicadas. No mesmo 
período do ano passado, 234,4 milhões de 
árvores foram inspecionadas e 3,2 milhões 
erradicadas devido à doença. As regiões de 
Araraquara, Jaboticabal e Ribeirão Preto 
destacam-se entre as que possuem maior 
porcentagem de plantas eliminadas, com 
respectivamente 3,9%, 3,8% e 3%; índices 

calculados tendo como base o total de 
plantas cítricas inspecionadas e o total de 
plantas sintomáticas eliminadas em cada 
região dos EDAs - Escritórios de Defesa 
Agropecuária.  

Atualmente, as formas de controle da 
doença são baseadas na inspeção visual 
frequente, realizada por equipes treinadas, 
e na erradicação das plantas doentes, in-
dependente da severidade dos sintomas. 
Porém, já é possível adiantar que as ins-
peções visuais estão sujeitas a confusões 
e erros no diagnóstico, sendo 47% a taxa 
de acerto para as plantas sintomáticas, ou 
seja, considerando que existam no campo 
100 plantas doentes e exibindo os sintomas, 
apenas 47 delas são identificadas por uma 
equipe de inspeção. Sem contar que, para 
cada planta sintomática presente no pomar, 
estima-se que, em média, haja duas plantas 
assintomáticas que não estão incluídas nas 
estatísticas. 

A aquisição de mudas saudáveis produ-
zidas em viveiros telados e o monitoramento 
e controle do vetor por meio de pulverizações 
de inseticidas, ainda que existam insetos 
resistentes e que causem um impacto am-
biental considerável devido à eliminação de 

agentes polinizadores, são formas de manejo 
concomitantemente utilizadas. O teste de 
PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é 
uma técnica bastante sensível que busca 
na planta o DNA da bactéria causadora do 
Greening. Porém, por ser inviável economi-
camente, é utilizada apenas para atestar a 
presença do patógeno no campo. 

Diante do exposto, é possível notar a 
baixa eficiência no controle do desenvol-
vimento da doença, que se propaga com 
velocidade assustadora. Desta forma, tanto 
produtores quanto pesquisadores buscam 
maior eficácia no controle e proliferação da 
doença ou até mesmo melhor “convivência” 
com o Greening. Uma das maneiras para 
que isso ocorra é aperfeiçoar as formas de 
diagnóstico ou ainda buscar o diagnóstico 
precoce, o que permitiria a eliminação de 
plantas ainda em fase assintomática e, por 
conseguinte, o inóculo do campo, visto que 
se trata de uma doença com alto índice de 
infestação e grande período de incubação. 

Assim, desde 2004, o Laboratório de 
Óptica e Fotônica da Embrapa Instrumen-
tação viabiliza esforços na busca e desen-
volvimento de equipamentos, baseados nos 
princípios da biofotônica, que permitam o 

F O T Ô N I C A

diagnóstico de doenças em citros no campo, 
de forma rápida, precisa e sem a necessida-
de de preparo de amostras. A biofotônica, 
por sua vez, é uma área na qual se emprega 
luz como ferramenta essencial em procedi-
mentos e análises biológicas. Os trabalhos 
do grupo iniciaram com estudos sobre a 
Morte Súbita dos Citros e, em seguida, 
devido à demanda dos citricultores, teve o 
foco ajustado para o Greening. 

O equipamento desenvolvido pelos 
pesquisadores, denominado Photon Citrus, 
utiliza-se da técnica de fluorescência indu-
zida por laser para investigar diferenças na 
composição química entre folhas de uma 
árvore saudável e folhas de uma árvore 
doente (vide quadros explicativos). Diferente 
da técnica de PCR, que busca a bactéria 
na planta, essa nova tecnologia busca as 
reações da planta à presença do patógeno, 

ou seja, as suas alterações metabólicas. 
Foi feito um estudo para a elaboração de 
um sistema capaz de classificar como do-
ente sintomática, doente assintomática ou 
saudável, uma folha cuja classe seja desco-
nhecida, utilizando como dados os espectros 
obtidos pelo equipamento produzido. 

Por meio do Photon Citrus as medidas 
são realizadas na folha e em apenas alguns 
segundos o procedimento é concluído (foto 4). 

1 2 3

4

O laser nada mais é do que luz e, por-
tanto, tem características de luz, ou seja, 
pode ser refletido, absorvido ou transmitido. 
Entretanto, é uma luz que possui caracte-
rísticas especiais, como unidirecionalidade, 
coerência e monocromaticidade.

Sabendo que a luz pode ser entendida 
como pequenos pacotes de energia cami-
nhando segundo uma trajetória ondulatória, 
o laser é um tipo de luz cujos pacotes, que 
chamamos fótons, são idênticos e se pro-
pagam de maneira paralela. E a isso damos 
o nome de unidirecionalidade, ao contrário 
do que acontece com a luz comum, em 
que fótons de diferentes comprimentos de 
onda são emitidos e se propagam de forma 
aleatória, dispersa, ao que damos o nome 
de luz difusa.

A luz laser se propaga, ainda, de forma 

Luz laser: fundamentos e características

que os picos e vales de todas as trajetórias on-
dulatórias, de todos os fótons que a compõem, 
coincidam, em direção, sentido, amplitude, 
comprimento e fase. A esse fenômeno damos o 
nome de coerência, diferente do que acontece 
com a luz comum em que não existe sincronia 
entre os fótons emitidos.

Quanto à monocromaticidade, esta se re-
fere à capacidade que um laser tem de emitir 
luz com um comprimento de onda único e defi-
nido, ou seja, à capacidade que o laser tem de 
fornecer fótons idênticos, de mesma energia. 
Assim, se verificarmos o espectro da luz laser, 
veremos apenas uma linha, mostrando que 
ela é composta de apenas um comprimento 
de onda, enquanto uma fonte de luz comum é 
formada por vários comprimentos de onda, o 
que pode ser observado na decomposição da 
luz branca por um prisma.

Fonte: http://www.nupen.com.br/Revista_
port/fund_fisicos1.php e BAGNATO, V. S. Os 
fundamentos da luz laser. Física na escola, 
São Carlos, v. 2, n. 2, p.4-9, 2001.

Figura A: Decomposição da luz branca por um 

prisma (Fonte: http://www.e-savuke.com/vb/aloi 

ttelijoiden-esittelyt-kysymykset/5350-varillinen-

-hoyry.html)
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F O T Ô N I C A

 Sabendo que a luz laser pode ser enten-
dida como pequenos pacotes de energia, e 
da possibilidade da interação desta com ma-
teriais biológicos, a técnica foca justamente 
na resposta dessa interação. Fluorescência é 
o nome da capacidade que certos corpos, ou 
moléculas, possuem de emitir luz após serem 
excitados, ou seja, estimulados por uma fonte 
de energia. 
 Neste contexto, o equipamento Photon 
Citrus é composto de um laser para excitação 
das amostras com comprimento de onda pré-
-definido de forma a estimular principalmen-
te a clorofila presente nas folhas, composto 
que muda de concentração de acordo com o 
desenvolvimento da doença. A clorofila nada 
mais é do que um dos principais metabólitos 
encontrados nas folhas, e o pigmento fotos-
sintético responsável pela coloração verde das 
plantas. Conhecendo um pouco melhor sobre 
a estrutura molecular deste pigmento e enten-
dendo os elementos que o constituem, estu-
dos anteriores mostraram que quando uma luz 
de determinado comprimento de onda atinge 
este composto, este se torna altamente ener-
gético. 

Um pouco mais sobre a técnica: fluorescência induzida por laser

Figura B: Esquema da excitação e emissão em uma 

folha (meramente ilustrativo).

 Porém, tudo na natureza busca uma estabi-
lidade e, sendo assim, este tende a voltar à sua 
energia inicial, também denominada de estado 
fundamental. Para isso, a molécula vibra e dis-
sipa parte da energia, e depois emite luz! E é 
esta luz que captamos através do Photon Citrus, 
e analisamos na forma de um espectro.
 Um espectro de emissão de fluorescência 
traz nada mais, nada menos, do que a intensi-
dade luminosa emitida em cada comprimento de 
onda, ou seja, quantos pacotes de uma determi-

nada energia. E assim, analisando as diferen-
ças espectrais entre as classes de estudo em 
questão, procuramos diagnosticar uma árvore 
quanto sua sanidade em relação ao Greening 
(Figura C).

Figura C: Espectro médio de emissão da clorofila 

em uma folha saudável, em uma folha que apre-

senta os sintomas de Greening, e ainda, em uma 

folha doente, porém que ainda não manifestou 

os sintomas.

Acertos obtidos por um dos classificadores construídos
Classificada como (    )

HLB Assintomático HLB Sintomático Saudável
  Classe Nominal (↓) 
HLB Assintomático 88% 0 12%
HLB Sintomático 4% 96% 0

Saudável 8% 0 92%

A parceria com a Citrosuco viabilizou a análise 
mensal de diversos conjuntos e a elaboração 
de classificadores sazonais. Com isso, ob-
servamos que a taxa de acerto obtida pelos 
conjuntos que denominamos de calibração 
foi superior a 90%. Em relação à classifi-
cação, somente de folhas com sintomas, a 

taxa de acerto chegou a 96% (Tabela 1). Em 
se tratando do desafio maior, que envolve a 
precocidade no diagnóstico, em um estudo 
posterior, foi verificado o correto diagnóstico 
de árvores assintomáticas com oito meses de 
antecipação ao aparecimento dos sintomas.

Consolidada a tecnologia em laboratório, 
neste momento a Embrapa Instrumentação 
está transferindo a mesma para uma em-

presa do setor privado para a produção do 
equipamento, portátil, de fácil manipulação 
em campo, que permita avaliações e uma 
tomada de decisão imediata, e ainda, de 
baixo custo para o produtor.  Espera-se que 
concluída esta transferência, a equipe tenha 
melhores possibilidades de testar e validar o 

equipamento em campo e, o mais breve pos-
sível, colocar à disposição do setor produtivo 
o avanço alcançado em laboratório.

Além disso, sabendo da necessidade da 
confirmação e antecipação no diagnóstico 
de outras doenças da área citrícola – como o 
Cancro Cítrico – novos estudos estão sendo 
iniciados mediante o emprego da mesma 
técnica, com resultados promissores. 

Espectro de emissão da clorofila em folha in natura 
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Tabela 1: Taxas de acerto obtidas por um dos classificadores construídos com amostras de folhas de 
laranja colhidas em época de chuva (dezembro).

↓
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Apresentamos a produtiva
 citricultura do século XXI

A citricultura torna-se viável quando atinge um patamar mínimo de produtividade capaz de permitir ao produtor 
conviver com as dificuldades inerentes à sua exploração. As tecnologias para isso estão disponíveis. Saiba onde 

conhecer esse sistema que torna possível continuar a produzir citros mesmo em anos turbulentos

Produzir citros de modo viável no 
estado de São Paulo no sentido 
econômico, social e ambiental, 

tornou-se um desafio. Com o alto custo para 
produzir e colher e a baixa remuneração 
pela venda da caixa de laranja, só resta 
ao empresário citrícola incrementar a 
produtividade de seus pomares e isto quer 
dizer, produzir mais caixas de laranja por 
hectare.

Isto é possível e, para aumentar a 
produtividade dos pomares mesmo em 
áreas manejadas com Greening, já existe 
um pacote tecnológico para o citricultor, 
revelando excelentes resultados.

Não é uma medida isolada, mas 
um pacote de tecnologias, que juntas 
têm mostrado que a citricultura é uma 
atividade rentável e pode voltar a crescer 
nas propriedades de pequenos e médios 

citricultores.
A comprovação desta af i rmação 

começou em dezembro de 2007, quando 
foi instalado na unidade regional de 
desenvolvimento tecnológico de Colina, SP, 
da Apta – Agência Paulista de Tecnologias 
dos Agronegócios, identificado como Polo 
Regional da Alta Mogiana, um grande 
experimento, implementado a partir da 
parceria entre a empresa Chemtura, o 
GTACC e a Apta Regional-Iac (Instituto 
Agronômico). A proposta deste projeto era 
identificar técnicas citrícolas utilizadas por 
determinados produtores e técnicos, que 
mostravam bons resultados no manejo e 
na produção, mas que estavam isoladas em 
determinadas propriedades, sem avaliação 
científica sobre seus efeitos. Algumas 
tecnologias foram identificadas e passaram 
a constituir os tratamentos do novo projeto. 

Esses tratamentos estão sendo avaliados 
cientificamente, sempre comparados entre 
si e com um sistema de produção chamado 
convencional.

Já próximo do término da quarta safra, 
pode-se com segurança repassar aos 
citricultores o pacote tecnológico testado 
para altas produtividades.

No projeto intitulado “Tecnologias 
Chemtura, GTACC e Apta-Iac para produção 
de citros no século XXI”, estão sendo 
comparados três adensamentos para os 
pomares, sendo experimento 1 com 5,5 x 
2,5 m, 727 plantas/ha; experimento 2 com 
6,0 x 2,5 m, 667 plantas/ha e experimento 
3 com 6,5 x 2,5 m, 615 plantas/ha, 
combinando-os com três diferentes 
tratamentos de manejos: T1, sendo pomar 
conduzido em sistema convencional ou 
do pequeno produtor não tecnificado; T2, 
sendo pomar com tecnologias Chemtura, 
GTACC e Apta-Iac e T3, sendo pomar com 
tecnologias Chemtura, GTACC e Apta-Iac, 
mais irrigação.

A diferença entre o T2 e T3 é somente 
a irrigação, e os resultados já mostram que 
mesmo em pomares onde o produtor não 

Tabela1 - Comparativo entre os tratamentos. Apta Colina 2013

Técnica de Manejo Sistema
convencional (T1) Sistemas com tecnologias (T2 e T3)

1 Preparo do solo Gradagem em área total Cultivo mínimo, preparo somente das linhas de plantio
2 Fonte de Fósforo Superfosfato simples Yoorin
3 Calcário Área total e sulco Área total e sulco
4 Composto orgânico - No sulco
5 Subenxertia - Duas, com Citrumelo ‘Swingle’
6 Formação copa/pernadas Normal/Alta Baixa
7 Adubação de solo-recomendação Grupo paulista IAC Iac + Dris
8 Adubação foliar Líquidos Na forma de sais
9 Tratamento fitossanitário* Produtos simples Portfólio Chemtura

10 Controle mato nas linhas Herbicidas pós-emergentes Pré e pós-emergentes
11 Controle mato nas entrelinhas Roçadeira de centro Roçadeira centro e ecológica
12 Podas mecanizadas Leve, em fevereiro de 2013 Leve, em fevereiro de 2013
13 Irrigação - Somente no T3

* Sistema convencional passou a ser tratado com produtos dos sistemas tecnológicos após o aparecimento do “Greening” em 2010.

Foto 1. Subenxertia no sistema tecnológico; 
indução de vigor à copa e proteção contra a MSC

tem condições de irrigar, a implementação 
do pacote tecnológico produz plantas 
signif icativamente mais vigorosas e 
produtivas.

Para este projeto foram utilizadas plantas 
de laranjeira ‘Valência’ enxertadas sobre 
limoeiro ‘Cravo’, com subenxertias de 
Citrumelo ‘Swingle’ nos sistemas tecnológicos 
(foto 1) , plantadas em dezembro de 2007.

Na tabela 1 estão descritas as principais 
técnicas utilizadas em cada tratamento, 
sempre focadas nas BPAs - Boas Práticas 
Agrícolas e na Pic - Produção Integrada de 
Citros.

T R A T O S  C U L T U R A I S

O objetivo de induzir maior vigor e 
precocidade às plantas com tecnologias 
com e sem irrigação, está sendo conseguido 
e este maior volume vegetativo de copa, 
avaliado em m3, está propiciando maior área 
produtiva e produção de frutos por plantas.

Uma das mais importantes tecnologias 
para a produtividade é o adensamento do 
pomar, pois permite aumentar o número de 
caixas colhidas por área. De acordo com 
as fotos 2, 3 e 4, nos espaçamentos mais 

Nº

largos ocorrem áreas ociosas que obrigam a 
maiores gastos com uso de roçadeira e, no 
caso das pulverizações, maiores gastos com 
o turboatomizador. Neste último caso, só se 
consegue bom molhamento e penetração 
do líquido aplicado no interior da copa ao 
se pulverizar um lado de cada vez (duas 
passadas por rua).

Pomares adensados estão diretamente 
vinculados à prática de podas. A poda 
mecânica deve ser efetuada precocemente 
(penteada), a partir do quarto ano do 
pomar, sendo repetida anualmente. Desta 
forma poda-se ramos novos, com menos de 

um centímetro de diâmetro, que resultam 
na emissão de novos ramos vegetativos 
e florais. Podas tardias e mal orientadas 
cortam ramos grossos que produzem 
brotações longas e vegetativas, interferindo 
na produção.

A análise dos valores de produção mostra 
a potencialidade da citricultura desenvolvida 
com tecnologias, mesmo em pomares 
convencionais. Em paralelo, o pomar 
adensado + tecnologias + irrigação produziu 

em 2012, 410 cx/ha a mais do que o menos 
adensado. Já comparando os tratamentos 
dentro do sistema adensado (5,5 m x 2,5m), 
o pomar dotado de tecnologias produziu 
177 cx/ha, enquanto que o tratamento 
tecnologias mais irrigação, 450 cx/ha a mais 
que o sistema convencional.

A análise completa das produções 
permite concluir que produzir em um sistema 
convencional e adensado é proporcional a 
produzir em um sistema com tecnologias 
+ irrigação em espaçamento largo. Por 
outro lado, em uma única safra a produção 
em pomar adensado com tecnologias + 

irrigação produziu 1.013 cx/ha ou 41,33 
t/ha a mais do que o pomar convencional 
menos adensado.

A análise da produção acumulada entre 
os tratamentos sistema convencional e 

5,5 m x 2,5 m 6,0 m x 2,5 m 6,5 m x 2,5 m
Fotos 2, 3 e 4. Os três diferentes espaçamentos entre linhas utilizados nos pomares experimentais do polo tecnológico. Apta Colina 20131

tecnologias ficou em torno de 20 t/ha de 
frutos a mais em qualquer adensamento, 
e comparando o tratamento convencional 
com o tratamento tecnologias + irrigação, o 
incremento foi de 40 t/ha. Se considerarmos 
que atualmente a citricultura é viável para 
produtores que produzem, pelo menos, 
40 toneladas de frutos por hectare, 
os dados mostram que além das altas 
produtividades obtidas nos tratamentos 
tecnologias, incrementou-se nestes pomares 
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Tabela 3. Qualidade tecnológica dos frutos do pomar adensado (safra 2012). Apta Colina 2013

Espaçamento
5,5 m x 2,5 m

Diâmetro Altura Peso
(g)

Frutos/
caixa de
40,8 kg

Espessura
da casca 

(mm)

Ratio
(Sólidos 

solúveis/acidez 
total)

Suco
(%)

I.T.
(kg de sólidos 

solúveis/hectare)(cm)
Convencional 7,32 7,53 195 210 4,60 12,11 38,7 3.412,16

Tecnologias 7,54 7,78 220 186 4,75 14,16 41,7 3.818,58

Tecnologias + irrigação 7,68 8,31 242 169 4,71 14,38 45,9 4.080,94

Colheita em dezembro de 2012

Fotos 5 e 6 - Ilustrações da formação baixa da copa, estimulando a produção precoce de maior número de frutos na região da “saia”, Apta Colina 2013

5 6

Tabela 2. Produção de frutos (safra + temporões), anos agrícolas 2010, 2011 e 2012. Apta Colina 2013

Tratamentos 5,5 m x 2,5 m
727 plantas/ha

6,0 m x 2,5 m
667 plantas/ha

6,5 m x 2,5 m
615 plantas/ha

Safra  2010 t/ha t/ha t/ha
Convencional 7,74 5,38 4,66
Tecnologias 9,93 6,98 5,03
Tecnologias + Irrigação 14,45 10,12 6,61
Safra  2011 t/ha t/ha t/ha
Convencional 47,43 42,18 37,68
Tecnologias 58,38 51,17 47,63
Tecnologias + Irrigação 62,72 55,98 51,53
Safra  2012 t/ha     cx/ha t/ha      cx/ha       t/ha            cx/ha
Convencional   83,84 b     2.055 72,88 b      1.786       60,87 b            1.492
Tecnologias   91,05 ab     2.232 78,54 b      1.925       71,33 b            1.748
Tecnologias + Irrigação 102,20 a     2.505 89,45 a      2.192       85,50 a            2.095

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

       Figura 1. Produtividade 
acumulada t/ha (somatória das 
safras 2010, 2011 e 2012). 
Apta Colina 2013
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Figuras 2, 3 e 4. Desenvolvimento da copa em m3. Apta Colina 2013

o equivalente a uma safra média, ou seja, 
nestes três primeiros anos de colheita foram 
incorporadas mais 40 toneladas de frutas 
por hectare.

A análise dos frutos por ocasião da 
colheita mostra que o pacote tecnológico 
permite produzir frutos maiores, mais 
pesados, necessitando, portanto, menor 
quantidade de frutas para compor uma caixa 
peso (40,8 kg); com casca mais espessa, 
melhores valores de ratio e rendimento de 
suco (+ 7,2%) e 400 e 600 kg/ha a mais 
de sólidos solúveis/ha nos tratamentos 
tecnologias e tecnologias + irrigação, 
comparando com o sistema convencional.

Diante dos resultados experimentais 
obtidos nas três primeiras safras, a 
Chemtura, o GTACC e a Apta Colina, através 
de dias de campo, já estão orientando os 
citricultores a buscar no exemplo do ensaio 
um modelo de citricultura rentável e viável, 
vislumbrando altas produtividades através 
das diferenciadas tecnologias propostas na 
condução dos pomares, com a garantida 
utilização do adensamento.

O adensamento é uma prática viável 
e necessária para a continuidade da 
citricultura econômica, frente aos problemas 
fitossanitários atuais.

Talvez, ao ler estes resultados, o 
citricultor possa concluir que é evidente 
que pomares bem tratados tenham um 
melhor desenvolvimento. Talvez possa achar 
que é óbvio. Porém, na prática, existe muita 
desconfiança na hora de investir nessa 
melhora. É necessário, sim, que se mostre  
no campo, em experimentos como este, que 
quando técnicas boas são bem empregadas, 
resultam em produtividades acima da média. 
Afinal, nada melhor do que enxergar os 
resultados para acreditar neles.

Para visitas à área experimental, os 
grupos de produtores ou quaisquer outros 
interessados devem contatar a Chemtura 
ou o GTACC.

T R A T O S  C U L T U R A I S

jaas@apta.sp.gov.br 

Pesquisador Científico
José Antonio Alberto da Silva
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C&P - Conte como foi o surgimento 
da Coaf.
CáSSIo ChEbAbI - A Coaf surgiu em 2003, 
como Associação de Produtores de Orgânicos 
de Bebedouro e Região, reunindo 60 
produtores de legumes e hortaliças. O papel 
da associação era proporcionar treinamentos, 
acompanhamento e certificação de produtos 
orgânicos, pois eu havia me especializado na 
produção. A estrutura se manteve pequena 
até que, em 2009, com a crise da laranja, 
muitos produtores estavam perdendo frutas 
e viram a necessidade de uma ação. Eu, 
como citricultor, também estava correndo 
risco. Assim, aproveitamos a estrutura 
da Coaf para reunir os citricultores para 
vender a produção em conjunto. Reunimos 
cooperados de Cajobi, Taiúva, Bebedouro, 
todos pequenos produtores e, no final de 
2010 foi feita a primeira venda da produção 
de citros. A partir de então, tivemos um 
grande crescimento.

“Nosso principal negócio é laranja, 
mas a diversificação é fundamental”

Neto e filho de citricultores, Cássio Izique Chebabi cresceu em meio a pomares de laranja no auge da citricultura bebedourense. Aos 
15 anos, assumiu, junto do pai, a coordenação das propriedades rurais da família, onde aprendeu na prática a trabalhar com a citricultu-
ra. Em 1999 entrou na faculdade de Engenharia Agronômica em Espírito Santo do Pinhal, mas antes de concluir o curso, retornou a Be-
bedouro para trabalhar na lavoura de citros. Com o passar do tempo, interessou-se pela agricultura orgânica, especializou-se no culti-
vo de orgânicos e passou a trabalhar com outros tipos de cultura – sem abandonar a laranja. Em 2003, fundou a Coaf – Cooperativa 
Agrícola Familiar, onde há 10 anos atua como presidente. Na entrevista a seguir, Chebabi fala como citricultor e como presidente da Coaf 
sobre as mudanças no cenário da citricultura e como o cooperativismo pode traçar novas perspectivas para os pequenos produtores.

C&P - Como a cooperativa está 
estruturada atualmente?
CáSSIo ChEbAbI - Hoje a Cooperativa está 
bem estruturada. Temos 1.151 produtores 
cooperados, de aproximadamente 40 
municípios, das regiões norte, nordeste 
e noroeste de São Paulo. Quase 90% 
dos cooperados são citricultores e 94% 
são agricultores familiares. Uma boa 
parte, produtores de outras culturas, 
tem produção orgânica. Nossa sede está 
localizada em Bebedouro, SP, e temos 
uma filial em Fernandópilis, SP. Lá, a 
citricultura ainda vai muito bem, pelos 
fatores climáticos e fitossanitários. Em 
Bebedouro, estamos construindo um 
packing house para termos um centro 
de distribuição, aproveitando a logística 
favorável de Bebedouro. Pela nossa posição 
geográfica, somos privilegiados. Além de  
estarmos próximos da região prdutora, nós  
conseguimos distribuir para todo Brasil.

C&P - Fale sobre os principais projetos 
desenvolvidos.
CáSSIo ChEbAbI - Nosso maior foco é a 
negociação da produção dos cooperados. 
Temos engenheiros agrônomos e técnicos 
agrícolas que dão assistência no campo 
aos cooperados que precisam. Temos 
uma equipe de compradores de laranja, 
uma equipe de vendas – que é o principal, 
para boas negociações. Participamos 
de dois grandes projetos do governo 
voltados à agricultura familiar, o PNAE 
- Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, do Ministério da Educação, que 
é voltado para merenda escolar e o PAA 
- Programa de Aquisição de Alimentos, do 
Ministério de Desenvolvimento Social. Esses 
projetos abrem muitas oportunidades para 
pequenos produtores. Temos um projeto de 
piscicultura, que é uma das atividades que 
estamos apostando para oferecer opção 
aos produtores que estão saindo da laranja. 

Presidente da Coaf – 
Cooperativa Orgânica 

Agrícola Familiar

CáSSIo ChEbAbI
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Projeto Jovem Florestal
A natureza recebendo um cuidado especial

Quando a natureza precisa de uma força, não importa de quem vem a ajuda, mas sim a intenção das mãos 
de quem faz. É assim que crianças de escolas do ensino fundamental mantidas pela 

APAE de Taiaçu têm ajudado o meio ambiente com o reflorestamento de regiões desmatadas, privilegiando 
áreas de preservação permanente, e com o cultivo de plantas nativas e pequenas hortaliças.

 A FMC apoia o projeto Jovem Florestal, que além de promover a integração 
entre crianças especiais e a sociedade, presta um grande serviço à natureza.

P Á G I N A  L A R A N J A

C&P - Quais os produtos que a Coaf 
oferece? Para onde é comercializada?
CáSSIo ChEbAbI - Temos três linhas de 
produtos: legumes e verduras in natura, o 
suco de laranja 100% natural, pasteurizado e 
os alimentos minimamente processados, que 
são higienizados, descascados e embalados 
a vácuo. O principal destino é a merenda 
escolar e acreditamos principalmente no 
potencial de fornecer o suco na merenda. 
Hoje nós entregamos a aproximadamente 
30 prefeituras. Muito se fala, desde a época 
da Frutesp, que a solução da laranja seria 
inserir o suco na merenda e hoje estamos 
tornando esse sonho realidade. Com o 
consumo na escola, criamos um hábito 
na criança de todos os dias beber suco 
de laranja. Esse menino que hoje está na 
escola, amanhã vai comprar o suco em sua 
casa, para sua família – é um processo a 
médio-longo prazo, mas que é sustentável. 
Estamos plantando uma semente. Para 
isso, também precisamos de um trabalho 
de divulgação e conscientização. Também 
distribuímos legumes, frutas e verduras a 
cozinhas industriais, supermercados e redes 
de varejo. Estamos aproveitando nossa 
força de negociação e firmando parcerias 
com associações de produtores de leite e 
de frutas – como abacaxi, goiaba, manga, 
pêssego, para agregar forças e comercializar 
os produtos com condições vantajosas. A 
idéia é oferecermos uma maior variedade 
de produtos em nossa cesta e ajudarmos a 
escoar a produção dos produtores, que estão 
dependentes de atravessadores.

C&P - Como está a produção de suco 
de laranja da Coaf?
CáSSIo ChEbAbI – A produção varia 
bastante, pela safra e pelo período escolar. 
No mês de agosto de 2013, a produção 
foi 350 mil litros de suco in natura, mas já 
chegaramos em 500 mil litros. A produção 
representa em torno de 30 mil caixas de 
laranja ao mês, adquiridas exclusivamente 
de produtores cooperados. Um diferencial 
em nosso suco é que ele é envasado em 
caixinhas Tetra Pack ou sachê de 200 ml. 
Também tem uma pequena parte que é 
concentrada. Estamos com um projeto para 
inserir o suco no varejo, em supermercados 
e cozinhas industriais – principalmente 
em grandes centros. Vamos começar pela 
região de Campinas. Já temos contrato com 
Walmart e Sam’s Club. Um dos entraves para 
comercializar o suco de laranja é a questão 
de marketing. Nosso maior concorrente 
é o refrigerante, que tem um marketing 
fortíssimo. O suco de laranja é um alimento, 
nós garantimos a segurança alimentar, e não 
tem essa divulgação, essa conscientização. 
O Brasil é o maior produtor de suco de 
laranja, mas o suco mais consumido aqui 
é o de uva, em seguida o suco de pêssego 

e só após vem o suco de laranja – é uma 
contradição muito grande!  Se não tivermos 
uma propaganda forte e a conscientização 
do consumidor que o suco de laranja é um 
alimento, tenho certeza que conseguiremos 
chegar em várias camadas da população.

C&P - Quais são os principais 
benefícios que a cooperativa oferece 
aos produtores?
CáSSIo ChEbAbI - Para nós, o principal 
benef íc io ao cooperado é ser bem 
remunerado. O ano passado, enquanto a 
indústria pagava em media R$ 5,00 a caixa 
de laranja, nós compramos por R$ 10,50. 
Esse é o maior exemplo que posso dar. 
Nossa filosofia é promover a citricultura, a 
diversificação de produção e a distribuição 
de renda, pela remuneração justa dos 
cooperados. É muito injusto o produtor 
investir em tecnologia e vender seu produto 
muito mal ou não conseguir escoar a 
produção. Para os pequenos conseguirem 
sobreviver, nesse mercado cada vez 
mais competitivo e condensado, é muito 
difícil. Hoje o maior desafio dos pequenos 
produtores é chegar ao público final, pois 
temos proposta de muitos atravessadores. 
Entretanto, as negociações não são tão 
interessantes aos cooperados. Chegou a 
hora de os citricultores se mobilizarem para 
fazermos uma fusão e juntos, os pequenos 
virarem grandes – grandes em ação, com 
poder de influência.

C&P -  Você  tem reforçado  a 
necessidade da diversificação de 
produção. Quais ações são realizadas 
como incentivo?
CáSSIo ChEbAbI - Hoje, viver somente 
da citricultura é um risco muito grande 
para o produtor, mas nossa filosofia é 
que a citricultura é muito boa para quem 
tiver diversificação na propriedade. O 
produtor não pode viver só de laranja 
ou só de cana, por exemplo. Precisa ter 
alternativas de renda. Por isso incentivamos 
a diversificação. Nossa meta é conseguir um 
selo participativo da agricultura orgânica. 
Em citricultura é muito difícil, sobretudo 
em nossa região, mas tem outras culturas 
que são viáveis e nós queremos estimular 
o plantio de outros produtos e agregar 
valor para tornar a atividade mais rentável. 
Atualmente temos cooperados que só 
plantam a quantidade de laranja que será 
vendida à Coaf – e nas outras áreas plantam 
cana, criam gado e cultivam outras culturas 
com ciclos mais curtos. Acredito muito no 
projeto de incentivo à piscicultura. Esse 
projeto é feito em estufa, com pouca 
demanda de água – cerca de 3 mil litros 
ao dia, com biodigestor, que não deixa 
água suja correr para contaminar leitos, é 
um projeto altamente ecológico. É possível 

colocar 3.500 alevinos e em 6 meses rende 
3.000 peixes com média de 350 a 400 
gramas, ou seja, cerca de uma tonelada 
de peixe vivo ao mês. Não é necessário 
rio ou açude. É especifico para pequenos 
produtores. Existe financiamentos pelo 
Pronaf - Programa Nacional de Agricultura 
Familiar, a juros baixíssimos. É uma opção 
muito boa a pequenos produtores e que 
estamos fomentando. Estamos com 70 
produtores iniciando o projeto e nossa meta 
é montar um frigorífico para processar esse 
peixe. Como quase 10% dos cooperados 
são assentados, também precisamos 
oferecer uma motivação extra a eles. Entre 
outras ações, entre outros projetos, temos 
parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para 
processar farinha de mandioca na região, 
sobretudo onde têm assentados.

C&P - Como é o procedimento para se 
tornar um cooperado da Coaf? 
CáSSIo ChEbAbI - O processo para se 
tornar cooperado é simples. Basta ser um 
pequeno produtor e realizar um cadastro. 
A cota de inscrição é paga em produto, 
nós não pegamos dinheiro. Não é papel 
do produtor injetar dinheiro na cooperativa, 
mas ao contrário: a cooperativa tem que 
estimular e investir no cooperado.  Hoje 
temos uma equipe em campo fazendo 
rastreamento de produção e a gente vai 
atrás dos melhores financiamentos e linhas 
de crédito, para estimular que ele continue 
fazendo o que sabe fazer bem: continuar 
no campo produzindo – e nosso negócio é 
trabalhar a atividade da porteira para fora.

C&P - E quanto aos planos futuros?
CáSSIo ChEbAbI - Nosso objetivo é ainda 
esse ano abrir mais 6 unidades, sendo 
3 em são Paulo e 3 em outros estados – 
Goiás, Mato Grosso e Tocantins, devido às 
associações estarem nos procurando para 
firmar parcerias de negociação. Queremos 
estar onde nossos cooperados estão. Nossa 
ideia é expandir a atuação nacionalmente. 
Cada região tem uma vocação e assim 
podemos fazer a comercialização de diversos 
produtos. Hoje temos uma boa equipe 
de venda que pode comercializar um ou 
10 produtos. Estamos firmando parcerias 
para abrir filiais junto das associações. 
A prática está sendo muito boa. Hoje as 
próprias associações têm a Coaf como 
referência. Tudo começou a partir da crise; 
não tínhamos ideia de onde iríamos chegar. 
Com o tempo, a Coaf tomou proporções bem 
maiores. A cooperativa existe há 10 anos, 
entretanto, nos últimos 3 anos houve um 
grande crescimento. Esse contato direto 
com outras regiões e outros públicos tem 
sido muito importante e trazendo grandes 
parcerias.
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Resultados promissores em busca 
do controle de bacterioses

Valendo-se do próprio mecanismo de sobrevivência das bactérias e estendendo as possibilidades de uso 
de um conhecido medicamento humano, as pesquisas relatadas permitem à citricultura buscar estratégias 

inteligentes para o manejo da CVC, do Cancro Cítrico e, talvez, do HLB

A CVC – Clorose Variegada dos 
Citros, conhecida popularmente 
pelo termo “Amarelinho”, é uma 

doença causada pela bactéria Xylella 
fastidiosa. Todas as variedades de laranja 
doce são sensíveis ao problema, sendo 
que o Brasil é o único país, entre aqueles 
onde a citricultura tem grande expressão 
comercial, a ter a doença. Segundo dados 
divulgados pelo Fundecitrus – Fundo de 
Defesa da Citricultura, em janeiro de 2013, 
a incidência de CVC ao longo dos últimos 
cinco anos afeta, aproximadamente, 40% 
das plantas do parque citrícola brasileiro, 
em os Estados produtores. Apesar disso, 
de maneira positiva percebe-se que a 
incidência da doença vem diminuindo sobre 
pomares com menos de 10 anos, resultado 
da adoção de melhores práticas de manejo, 
desde 2003.

Por outro lado, mesmo tendo em conta os 
fatores favoráveis para a redução da incidência 
da CVC, como a diferenciada sistemática na 
produção de mudas sadias, o advento de 
uma nova geração de inseticidas sistêmicos 
e uma série de orientações provenientes 
da pesquisa, o alto impacto ambiental e a 
progressiva escalada dos custos, fazem a 

citricultura brasileira caminhar para o lado 
oposto daquilo que todos almejam como ideal 
de sustentabilidade.

Em auxí l io nessa empreitada, o 
melhoramento genético, promovendo 
tolerância ou resistência à doença, aliado 
ao desenvolvimento de plantas transgênicas, 
parecem compor um caminho promissor. 
Mas, infelizmente, estas estratégias são 
de médio e longo prazo, uma vez que a 
conclusão de todos os testes para aprovação 
de novos materiais vegetais, que possam 
ser indicados como cultivares tecnicamente 
e economicamente viáveis, demora. Além 
disso, depois da fixação da variedade, 
não é simples disponibilizá-la para uma 
citricultura do tamanho da brasileira. O 
Centro de Citricultura possui algumas plantas 
candidatas e, em breve, com o auxílio do 
Fundecitrus, elas estarão sendo avaliadas 
no campo, na expectativa dos melhores 
resultados.

Em relação à CVC, venho trabalhando 
com o genoma da bactéria Xylella fastidiosa, 
faz tempo. Como é de conhecimento público, 
no ano 2000, graças a pesquisadores e 
instituições brasileiras, a Xylella fastidiosa foi, 
no mundo, a primeira bactéria fitopatogênica 
a ter o seu genoma sequenciado. 

 Genoma nada mais é do que o “mapa” 
dos genes da bactéria. O genoma descreve 
a constituição genética de todas as funções 
da vida da bactéria. Sua respiração, sua 
multiplicação, etc. Mas o maior interesse 
nesse caso é saber quais são os genes 
envolvidos na sua patogenicidade. Quais 
deveriam ser os alvos genéticos que 
pudéssemos controlar e como fazer para 
atingi-los?

Porém, antes de pensar em estratégias 

de controle, deve-se conhecer como a 
bactéria provoca a doença, promove os seus 
sintomas visíveis e a destruição dos tecidos 
da planta, a fim de encontrar em seu genoma 
quais combinações gênicas poderiam estar 
interferindo nisso. E, nesse sentido, o que 
foi revelado pela comunidade científica? Que 
as concentrações de bactérias formam uma 
verdadeira “massa” de células, entupindo 
os vasos do xilema. São aglomerados que 
formam um característico “biofilme”, próprio 
do modo de ação de certas bactérias que, 
aderidas ao xilema, bloqueiam e impedem a 
translocação de água e de nutrientes entre as 
raízes e a parte aérea da planta, promovendo 
cloroses e os sintomas clássicos da CVC. 
A partir dessa constatação, percebe-se a 
grande importância que tem esse biofilme.

Como def in ição, podemos dizer 
que biofilme é a capacidade que certas 
células (bactérias) possuem de aderirem 
a determinadas superfícies, formando 
microcolônias. No caso dos indivíduos de 
Xylella fastidiosa, depois de serem injetados 
na planta de citros por uma cigarrinha, 
começam a aderir ao xilema, se fundindo 
e formando um biofilme maduro e denso, 
que garante à bactéria maiores condições 
de sobrevivência. Na forma de biofilme, 
desenvolvem um mecanismo genético 
de comunicação celular, percebendo 
modificações ambientais e resistindo à ação 
de compostos microbianos. Além disso, 
graças ao biofilme, a bactéria produz em 
seu redor uma substância (EPS) semelhante 
a uma goma que lhe proporciona maior 
resistência física. Na prática, protege a 
bactéria contra a ação de agentes externos, 
tornando muito difícil a eliminação total de 
determinada colônia.

Outra informação importante sobre o 
biofilme revela que esse processo é bastante 
conhecido da farmacêutica humana, já que 
muitas bactérias que provocam doenças 
nas pessoas – principalmente doenças 
respiratórias, desenvolvem biofilmes como 
estruturas funcionais de patogenicidade. 
Associando essa informação às já conhecidas, 
percebe-se que a forma de ação da Xylella 
fastidiosa é muito parecida à de outras 
bactérias relacionadas a doenças humanas.

Pois bem, a partir daí começou uma 
busca por uma forma de ação contra o 
biofilme da Xylella fastidiosa.

Estudando as proteínas e os genes 
relacionados à adesão inicial ao xilema, 
foi possível determinar duas maneiras de 
controle empregadas contra bactérias que 
desenvolvem biofilme, no caso de doenças 
em humanos: uso de antibióticos – caros e 
não sustentáveis ambientalmente, e o uso 
de agentes mucolíticos, mais interessantes.

O catarro humano é um muco e o 
catarro é formado por biofilme. Substâncias 
mucolít icas “quebram” as proteínas 
responsáveis pela constituição do catarro, 
soltando e eliminando o muco.

A literatura médica nomeia o Nac 
(N-acetil-cisteína) como um produto 
mucolítico eficaz, vendido, inclusive, em 
farmácias, como princípio genérico de vários 
medicamentos para doenças respiratórias.

O Nac é um produto análogo ao 
aminoácido cisteína. Muito parecido com 
esse aminoácido, mas não é igual. A 
diferença está no grupo químico acetil. 
A bactéria necessita de cisteína para a 
constituição da proteína usada para formar 
o biofilme. Ao fornecer o Nac para a bactéria, 

ela promove uma “competição de uso”, uma 
troca, usando o Nac no lugar da cisteína. 
Ao utilizá-lo para formar o biofilme, por ser 
quimicamente diferente, o Nac faz com que 
as demais proteínas percam o poder de aderir, 
soltando e desestruturando o biofilme.

Além disso, o Nac tem uma propriedade 
antibacteriana, fazendo com que, quando 
usado em altas concentrações, mate a 
bactéria. Adicionalmente, o Nac é uma 
molécula antioxidante o que também é 
interessante. Por tudo isso, foi iniciado um 
projeto para responder se o Nac conseguiria 
agir contra o biofilme de Xylella fastidiosa, 
desestruturando as Pontes de Sulfetos, 
que são as verdadeiras responsáveis pelas 
ligações químicas que sustentam o biofilme, 
conforme demonstrado em 2002 por um 
trabalho publicado por docentes da Esalq 
– Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, da Usp – Universidade de São Paulo. 
Além de impedir ou romper a formação do 
biofilme, o objetivo do projeto era também 
restaurar o fluxo de seiva no xilema afetado.

Após testar várias concentrações para 
o Nac, ficou claro que o EPS diminuiu, o 
biofilme foi desestruturado, soltou do xilema 
e se constatou a morte de uma parte da 
população da bactéria.

As próximas questões: como aplicar o 
remédio nas plantas com CVC? E como seria 
o efeito do produto sobre elas?

Inicialmente, foi utilizado o sistema 
de hidroponia, pois como as bactérias 
ficam no xilema, seria uma forma de 
“puxar” o produto através das raízes, 
direto para o xilema. Procurou-se trabalhar 
com plantas semelhantes em termos de 
idade, condições físicas e concentração 
de bactéria, garantindo sintomas de CVC 
bastante parecidos entre elas.

Nesse experimento, conduzido em 2011, 
os objetivos seriam um pouco mais amplos: 
observar o comportamento do composto 
Nac sobre plantas que já se encontram 
doentes; avaliar a sintomatologia; quantificar 
a população de bactérias, comparando a 
situação de antes com depois da aplicação do 
produto; compreender mais sobre a absorção 
e a degradação do produto e descobrir se 
haveria algum tipo de dano ambiental ou 
mesmo alguma injúria sobre as plantas.

Foi observado que houve remissão 
dos sintomas após três meses do início 
da aplicação do Nac. Evidente que foram 
feitos testes com várias doses do produto 
e os melhores resultados foram observados 
entre as menores delas. Entretanto, a 
bactéria continuava dentro das plantas, 
apesar da redução das populações, que 
ficaram significativamente menores após os 
tratamentos. No entanto, também, houve 
a constatação que a absorção deixava a 
desejar, talvez pela forma de aplicação.

Infelizmente, foi verificado que três meses 
depois da suspensão dos tratamentos os 
sintomas voltaram, no começo em um 
grau menor e, com o passar do tempo, se 

Sintomas de CVC em folhas, galhos e frutos
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Figura 1 - Acetil-cisteína, medicamento para 
humanos no tratamento de doenças respiratórias
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intensificaram, mostrando que, talvez, o ideal 
fosse um tratamento temporal, contínuo.

Ao formar uma hipótese sobre o ocorrido, 
poderia sintetizar desta maneira: a planta 
portadora da bactéria da CVC apresentava 
entupimento do xilema e sintomas cloróticos 
nas folhas; quando foi aplicado o Nac, 
conduzido através das raízes até o xilema, 
ele atuou sobre o biofilme, desestruturou 
as Pontes de Sulfeto, matou parte da 
população da bactéria e, sem formar novo 
biofilme, propiciou uma recuperação do 
fluxo circulatório, com a recuperação dos 
sintomas na parte aérea da planta. Quando 
se deixou de usar o Nac, as bactérias 
voltaram a formar o biofilme, entupindo 
novamente os vasos.

O passo seguinte seria tentar melhorar a 
eficiência de aplicação. A intenção também 
foi de procurar uma situação mais próxima 
da realidade do campo.

Pois bem! Utilizando plantas com dois 
anos de idade, no solo e em vasos, a 
opção para a aplicação do Nac foi através 
da fertirrigação. Foram acrescidas algumas 
outras formas de manejo, mas a fertirrigação 
foi a que deu mais certo. Também foi 
aplicado Nac em plantas sadias para avaliar 
um eventual problema deletério sobre 
as plantas. Todas as folhas, de todas as 
plantas, foram identificadas e os sintomas 
de cada uma delas foram avaliados na 
instalação do experimento e, novamente, 
aos três e aos seis meses após o início do 

ensaio. Da mesma forma, as populações 
bacterianas também foram mensuradas.   

A conclusão final revelou a remissão 
dos sintomas nas folhas que tinham menos 
cloroses iniciais. Nessas condições, em que 
não houve o desaparecimento total dos 
sintomas, eles também não evoluíram. Para 
folhas que tinham um maior número inicial 
de sintomas, os sintomas estabilizaram, 
mas não desapareceram. O Nac promove 
a diminuição da multiplicação da bactéria 
dentro da planta. Comparativamente, 
transcorridos os mesmos três meses 
do experimento, plantas com CVC que 
não foram tratadas com Nac, tiveram 
aumentados os seus sintomas de CVC.

Duas constatações a mais: seguramente, 
cerca de três meses depois de se retirar a 
aplicação de Nac, voltam os sintomas. 
Além disso, foi comprovado que o Nac em 
solução se degrada em, no máximo, 15 dias, 
dependendo da concentração. Esta última 
constatação deve ser a maior responsável 
pelos pequenos níveis de absorção de Nac 
pelas plantas nos ensaios citados. 

Assim, um próximo experimento foi 
conduzido com o Nac complexado com 
fertilizante de liberação lenta, na expectativa 
de que o produto fosse mais efetivo e a 
duração desse efeito, mais prolongada. 
Testadas algumas combinações, inclusive, 
com pulverizações de Nac e o uso do 
fertilizante sem adição do Nac, foram 
alcançados vários resultados.

Em primeiro lugar, é importante 
esclarecer que antes de começar o ensaio, 
todas as plantas envolvidas foram podadas 
para permitir a uniformização dos sintomas 
de CVC. As avaliações foram feitas aos quatro 
e aos sete meses. Quanto à severidade, a 
diferença entre os sintomas foi significativa 
para diferenciar plantas tratadas das 
não tratadas. A eficiência na absorção 
do Nac pelas raízes melhorou quando o 
fornecimento foi feito através do fertilizante, 
o número de sintomas foi bem maior nas 
plantas não tratadas; a concentração de 
bactérias diminuiu nas plantas tratadas e, 
por fim, os sintomas voltaram cerca de oito 
meses após o final do fornecimento do Nac.

Como conclusões gerais, pode-se 
afirmar que o Nac impediu a progressão 
da doença, além de reduzir a severidade 
e o aparecimento de novos sintomas 
foliares de CVC, interferindo na diminuição 
da multiplicação da bactéria, não tendo 
nenhum efeito sobre plantas saudáveis. 
Quando o Nac foi complexado a um 
fertilizante de liberação lenta, melhorou 
a forma de aplicação e a absorção do 
produto pela planta, aumentando o tempo 
do efeito do produto. Registre-se que todos 
os resultados aqui descritos foram obtidos 
em casas de vegetação, necessitando testar 
essa estratégia em campo. 

Outro ponto para ampliar as discussões 
sobre este assunto questiona o fato dos 
sintomas desaparecerem ou diminuírem. 
Será que haveria outros fatores que 
poderiam explicar isso? No caso do uso do 
Nac em seres humanos, ele é citado como 
uma molécula antioxidante, agindo contra 
os radicais livres e contra o envelhecimento. 
Sabe-se que plantas em condição de 
estresse sofrem oxidação, resultando em 
vazamento das membranas de suas células, 
que levam à morte celular e a sintomas 
de clorose, por exemplo. O Nac tem a 
capacidade de interromper esse processo 
adverso, restaurando o equilíbrio interno 
e estabilizando o estresse oxidativo. De 
acordo com uma corrente de investigação, 
os sintomas de HLB/Greening estariam 
associados ao aumento de compostos 
oxigenados de forma livre nas plantas e talvez 
o Nac ou outras substâncias antioxidantes 
deveriam ser testados contra o problema. 

Desta forma, o Centro de Citricultura iniciou 
recentemente os estudos envolvendo o uso 
do Nac em plantas com HLB.

o caso do Cancro Cítrico

No caso da bactéria Xanthomonas citri 
subsp.citri, (Xcc), causadora do Cancro Cítrico, 
existe uma grande diferença entre ela e a 
Xylella fastidiosa, bactéria da CVC. O biofilme 
de Xcc não é o seu mecanismo exclusivo de 
patogenicidade, uma vez que ela desenvolve 
o biofilme sobre a folha da planta a ser 
infectada. Mas, da mesma forma que no caso 
da CVC, esse biofilme proporciona uma maior 
resistência a compostos antimicrobianos e, 
inclusive, também ao Cobre. Ao se examinar 
a situação de regiões onde se convive com o 
Cancro, sabe-se que a quantidade de Cobre 
necessário para matar a bactéria é maior do 
que naqueles que ainda não convivem com a 
doença. Isso ocorre assim porque o biofilme 
acaba adquirindo mecanismos de resistência 
e a bactéria fica mais difícil de morrer.

Aspecto visual das plantas 
infectadas com três anos 
de idade. 
A imagem mostra plantas 
representativas que foram 
tratadas (à esquerda) ou 
não (à direita) com 
Nac-Fertilizante por seis 
meses. A foto foi tirada oito 
meses após a interrupção 
do tratamento Nac.

D O E N Ç A S  B A C T E R I A N A S

alessandra@centrodecitricultura.br

Pesquisadora Científica/CCSM
Alessandra Alves de Souza
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A bactéria do Cancro possui mobilidade, 
graças a um flagelo que lhe confere outra 
ferramenta de patogenicidade. A movimentação 
da bactéria permite ao seu biofilme adquirir 
uma amplitude de colonização, o que dificulta 
o seu controle em certas situações. Existe 
uma relação entre a capacidade de formar o 
biofilme e a virulência de Xcc. Alguns autores 
mostram que quando se tem uma bactéria 
mutante que não forma a substância EPS, ela 
é menos virulenta. Com essa informação pode-
se usar o Nac tentando “quebrar” o biofilme 
da bactéria do Cancro a fim de melhorar o seu 
controle, quando for o caso.

Com o objetivo de observar a ação do 
Nac na formação do biofilme, na produção 
de EPS e sobre o movimento de Xcc, foi 
instalado um experimento para verificar, 
inclusive a suscetibilidade dessa bactéria 
ao Nac e possíveis efeitos sinérgicos 
no uso conjunto de Nac e Cobre. Os 
resultados obtidos foram todos positivos e 
estatisticamente significativos. Importante 
ressaltar que o Cobre apresentou excelentes 

A análise visual do desenvolvimento dos sintomas da CVC. A imagem mostra folhas representantivas antes 
e após seis meses do início do tratamento Nac por fertirrigação. O painel A (folhas na parte superior)
mostra a evolução dos sintomas em uma folha não tratada. O painel B mostra uma folha com sintomas 
graves no início e sintomas mais atenuados após o tratamento com Nac.

e melhores resultados quando aplicado 48 
horas depois do Nac. Na prática, o Nac 
desestrutura as Pontes de Sulfeto, espalha o 
biofilme, diminui a formação de EPS, diminui 
a mobilidade e deixa as células (bactérias) 
mais vulneráveis à ação de pequenas 
doses de Cobre que acaba matando muito 
mais bactérias. Evidente que são ensaios 
realizados em Laboratório.

Com o Nac “marcado” por uma proteína 
que expressa o verde fluorescente de um 
corante, pode-se observar que a diminuição 
da mobilidade das bactérias restringe a 
disseminação das células, mantendo as 
lesões restritas à área inicial de infecção. A 
intenção é de se ampliar os estudos em casa 
de vegetação, simulando situações onde o 
biofilme já esteja estabelecido ou outras, 
onde o Nac deverá ser aplicado antes da 
infiltração do Cancro Cítrico.

Por ser um medicamento utilizado no 
mundo todo, para uma série de doenças 
humanas, o N-acetil-cisteína deve oferecer 
vantagens no seu uso agrícola, uma vez que 
é uma molécula pequena, de fácil produção, 
baixo custo relativo quando produzida em 
larga escala, que sofre degradação e não 
oferece risco de contaminação ambiental. 
Já foi feito o depósito do pedido de patente 
para o Brasil e para os EUA e, atualmente, 
são bem vindos os parceiros para ampliar 
cada vez mais as possibilidades de estudos 
sobre essa molécula tão promissora.
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Curso de especialização reúne
técnicos das principais empresas

Com uma seleta plateia composta por engenheiros agrônomos, pesquisadores, citricultores e estudantes de vários
estados do país, realizou-se um evento ímpar no setor, promovendo importante disseminação de conhecimentos 

N U T R I Ç Ã O  M I N E R A L

A ideia foi reunir especialistas em 
citricultura na área de nutrição 
mineral e solos, para oferecer um 

curso de alto nível, que pudesse aperfeiçoar 
e atualizar a formação dos técnicos interes-
sados. E de fato, conseguiram. José Antonio 
Quaggio, Dirceu de Mattos Jr., Rodrigo M. 
Boaretto, Fernando C. B. Zambrosi e Thais 
R. Souza, pesquisadores renomados, ligados 
ao IAC – Instituto Agronômico, organizaram 
o 1º. Curso de Especialização em Nutrição 
Mineral e Manejo do Solo na Citricultura.

O Evento aconteceu nos dias 6 e 7 de 
agosto de 2013, nas dependências do IAC, 
em Campinas, SP, e de acordo com Dirceu 
Mattos Jr., do Centro Apta Sylvio Moreira, 
“a iniciativa teve respaldo da comunidade 
citrícola, facilmente medido através das 
duas centenas de inscrições e da presença 
de inscritos provenientes de vários estados 
brasileiros, o que nos sensibilizou e já nos 
faz pensar na elaboração, em breve, do 2º. 
Curso, admitiu o pesquisador.

A amplitude dos temas da programação 
e a categoria dos palestrantes promoveram 
debates acalorados e perguntas inteligentes 
advindas de quase todos os participantes. 
Estes pediram aos organizadores a elabora-
ção de um compêndio que pudesse reunir o 
conteúdo das palestras, devido à raríssima 
oportunidade de reunir em um único volume 
as ricas e práticas informações técnicas 
aferidas durante o encontro.

A relação dos temas discutidos faz com 
que os ausentes lastimem não ter participa-
do. Senão, vejamos: “Solos para produção 
de citros”, quando o professor José Eduardo 
Corá, da Unesp/Botucatu, caracterizou as 
unidades de classificação atual dos solos 
das regiões citrícolas, descreveu perfis, e as 
propriedades físicas e químicas relevantes 

para o manejo da cultura. José Antonio 
Quaggio, pesquisador do Centro de Solos 
do IAC, abordou os fundamentos principais 
da fertilidade do solo, discorrendo também, 
a respeito dos princípios básicos da amos-
tragem e da avaliação da fertilidade do solo.

Dirceu Mattos Jr. falou sobre a fisiologia 
da nutrição mineral e sobre as funções, os 
métodos de diagnose e os sintomas de defi-
ciência e excesso dos nutrientes envolvidos. 
Em outra oportuna palestra, Quaggio fez 
uma explanação sobre alocação de porta-
-enxertos conforme o tipo de solo, falou 
sobre a correção da acidez e como construir 
a fertilidade do solo. Coube a Fernando Zam-
brosi, do Centro de Solos, abordar o tema 
“Eficiência de uso de Fósforo e adubação 
fosfatada”, mostrando respostas dos citros 
à adubação com esse elemento, no plantio 
e/ou na formação do pomar.

O manejo da adubação com Nitrogênio 
e Potássio e as respostas das plantas cítri-
cas em termos de produção e da qualidade 
das frutas produzidas, foi desenvolvido por 
Dirceu Mattos Jr.. O pesquisador do Centro 
Apta Sylvio Moreira, Rodrigo Boaretto, es-
pecialista em micronutrientes, abordou as 
formas de aplicar estes nutrientes pelo solo 
ou pelas folhas.

Heitor Cantarella, emérito pesquisador do 
Centro de Solos do IAC, fez ampla explanação 
sobre as fontes fertilizantes, solubilidade e 
acidez dos mesmos, perdas na adubação 
e gases de efeito estufa. A irrigação foi 
lembrada e, enquanto Regina C. M. Pires, 
do Centro de Ecofisiologia do IAC, abordou 
o tema “Monitoramento, demanda hídrica e 
florescimento”, Quaggio relatou os avanços 
que vem obtendo na fertirrigação dos citros.

Concluindo o Curso, Boaretto falou sobre 
o manejo do mato das entrelinhas de citros, 
descrevendo os sistemas de cobertura do 
solo, o uso das diversas roçadeiras, herbi-
cidas e atributos químicos do solo. Por fim, 
Dirceu Mattos Jr. fez uma apresentação so-
bre a interação entre os nutrientes minerais 
e a sua relação com as doenças. 

 A avaliação final dos ouvintes deixou 
clara que o Curso conseguiu uma positiva 
avaliação dos presentes, dentro de um nível 
satisfatório de aprovação, promovendo o 
aprendizado e cumprindo os objetivos pri-
mários instituídos para o mesmo.

rubensstamatojr@terra.com.br

Consultor Campo Consultoria/GTACC
Rubens Stamato
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Os resultados finais justificaram o trabalho dos organizadores do 1º curso de especialização em nutrição
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As recentes pesquisas
sobre citros na Flórida

Com várias apresentações de pesquisadores locais, o Citrus Expo 2013 foi envolto por um clima mais satisfatório do que 
ocorreu em anos anteriores, o que revelou um produtor determinado em continuar a produzir citros mesmo dentro de um 

painel de produção declinante em função de problemas fitossanitários, mas estimulados por um justo valor pago pela fruta

Evento referência para a citricultura 
da Flórida (EUA), foi realizada mais 
uma edição da Citrus Expo, que 

congrega pesquisadores, citricultores e 
empresas correlatas em um acontecimento 
anual que tem, para os norte americanos, 
um nível de importância semelhante à 
Semana da Citricultura realizada no Brasil, 
em Cordeirópolis, SP.

A feira ocorreu durante os dias 14 e 15 
de agosto de 2013, no Lee Civic Center, 
tradicional pavilhão de eventos de Fort Myers, 
na Flórida, apresentando várias palestras 
sobre as novidades da citricultura local e 
expondo produtos e serviços à disposição 
daqueles produtores.

Apesar da diminuição da produção 
nos últimos anos, principalmente devido à 
conjuntura fitossanitária, a citricultura naquele 
estado norte americano ainda desperta 
um considerável interesse econômico, 
constituindo-se, também, em importante 
contexto social para a administração pública 
da Flórida, o que reforça a manutenção 
de programas estaduais e federais de 
ajuda financeira, destinando recursos para 
a sustentação da atividade, procurando 
bancar a continuidade do setor mesmo em 
meio à ocorrência de Greening, de Cancro 
Cítrico e de outros fatores negativos, como 
eventualmente representam os furacões ou 
as violentas geadas aos quais estão expostos 
os pomares.

Falando sobre isso, Harold Browning, 
diretor de operações da CRDF – Fundação 
de Pesquisas e Desenvolvimento de Citros, 
mantida pela Universidade da Flórida, 
revelou valores que a entidade administra no 
financiamento de projetos de pesquisa em prol 
do setor: “desde 2008, já foram investidos 

Auditório do Lee Civic Center, em Fort Myers, onde foram apresentadas as palestras durante o Citrus Expo 2013
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US$ 80 milhões. Para a manutenção dos 
140 projetos em andamento no transcurso 
de 2013/14, financiados pela CRDF, serão 
necessários outros US$ 15 milhões que 
a Fundação está tentando angariar junto 

aos principais agentes financiadores do 
país”, revela. “Desse total de projetos”, 
continua Browning, “114 são exclusivamente 
sobre o Greening, o HLB, envolvendo os 
diversos aspectos de seu manejo, desde 
expectativas de manejo da bactéria usando 
termoterapia, passando pelo controle do 
Psilídeo, até programas de melhoramento e 
de transgenia”, conta o diretor.

As perdas promovidas pelo HLB estimulam 
a todos a pensar em uma nova citricultura, 
capaz de ser produtiva, promovendo um 
rápido retorno do capital investido. Para 
isso devem ser excluídos os entraves. Não 
se admitirá mais a muda mal feita, o solo 
não preparado, a falta de cuidados básicos 
que destoam dos objetivos finais. Novidades 
serão agregadas, mas não terão valor se a 
lição de casa não tiver sido bem feita. O 
produtor americano vai tentando assimilar 

as mudanças, mas é visível que o humor e 
a expectativa dos produtores têm mudado 
para melhor. 

Por isso, em um momento em que a 
pesquisa parece concordar que o Greening 
deve ser visto como “um problema de 
raiz”, é inadmissível manter os pomares 
em ambientes inóspitos para o sistema 
radicular. Evan Johnson, pesquisador da 
Universidade da Flórida, mostrou esse 
ponto. “Em todos os ensaios que mantenho 
– são mais de 40 – a maior concentração 
da bactéria sempre está na raiz”, afirmou. 
“Portanto, o segredo para a convivência 
com o Greening está na manutenção de um 
ambiente favorável para as raízes. Quanto 
mais dificuldades para o desenvolvimento 
radicular, consequentemente, originando 
plantas com menos raízes, maior será 
a facilidade com que as plantas serão 
dominadas pelo HLB”, raciocina Johnson. Na 
Flórida os pomares sempre padeceram da 
falta de um solo profundo, que apresentasse 

um lençol freático menos raso, e, por conta 
disso, que promovesse menos Gomose. O 
pesquisador lembrou também da ocorrência 
contínua de Besouros atacando as raízes, 
além de que os produtores invariavelmente 
mantém aquele solo arenoso sem cobertura 
vegetal sob um regime de sol tropical, 
prejudicando o desenvolvimento radicular.

Evan Johnson tocou em outro aspecto 
comum aos pomares floridianos: “as podas 
estimulam a disseminação da bactéria 
dentro da árvore”, lembrou. Segundo ele, 
“as bactérias crescem no sistema radicular e 
são espalhadas dentro das árvores na medida 
em que existem fluxos de vegetação, ou seja, 
brotações. A poda aumenta e intensifica essa 
dinâmica”, ensina. “Como se vê, muitas 
práticas atuais favorecem, sobremaneira, o 
HLB. Precisamos repensar a condução dos 
pomares”, defendeu Johnson.

Por outro lado, essas revelações da 
pesquisa motivam as mudanças. Os 
produtores norte americanos sempre foram 

resistentes ao adensamento, até porque 
sempre tiveram a intenção de encontrar 
um meio termo entre as necessidades da 
planta e a possibilidade de efetuar a colheita 
mecanizada. No entanto, os novos tempos 
estão experimentando situações novas, 
como, por exemplo, a utilização do nosso 
conhecido sistema em filas duplas com 
alinhamento alternado – que chamam de 
tramline, colocando entre 1.500 e 2.500 
plantas/hectare e concorrendo para ensaios 
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Harold Browning, diretor de operações
da Fundação CRDF
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Agricultura com amor
rende melhores frutos

Conheça um citricultor que exerce sua atividade com tanta dedicação que pode ser considerada verdadeira paixão. 
Informado e comprometido, procura manejar sua propriedade de modo técnico, colhendo bons resultados e 

contando com o amor, a presença e o apoio da família nessa empreitada

Apesar de ser um pequeno agricultor, 
ao menos no que diz respeito ao 
tamanho da propriedade, Valentim 

Piloto é, sem dúvida, um grande produtor. 
Grande, na dedicação com que trabalha 
arduamente todos os dias, grande no entu-
siasmo e no amor com que enxerga o seu 
labor, grande na busca de informações nas 
inúmeras palestras e cursos que habitual-
mente frequenta, grande no conhecimento 
prático que adquiriu ao longo de uma vida 
cuidando do sítio, dos animais e das plan-
tações.

Valentim é casado com Delizene, sua 
esposa, companheira e conselheira, que 
ele ouve com respeito e sabe da sua im-
portância no fortalecimento da família e na 
condução dos negócios. Segundo Valentim, 

“os momentos são compartilhados. Às 
vezes, mais difíceis, mas, sempre impor-
tantes para o nosso crescimento pessoal”, 
afirma seguro. “Temos duas filhas: a Eliane, 
que se formou em Matemática, e a Ana 
Paula, que fez Pedagogia. Estão formadas 
graças à agricultura”, conta entusiasmado 
o produtor.

Valentim Piloto é proprietário do Sítio 
Santo Antonio, em Urupês, estado de São 
Paulo. A terra está com seus familiares 
desde 1965. “No começo tínhamos café, 
cultura que meu pai gostava muito. Mas 
depois das geadas e de três anos seguidos 
de baixas produções, fomos obrigados a 
abandonar a cultura, em 1994, para tristeza 
do meu pai, Pedro Piloto, que faleceu sem 
realizar o sonho de voltar a plantar café”, 

lembrou Valentim.
Por outro lado, o café deu lugar ao 

cultivo do ‘Tahiti’, pelo qual Valentim é que 
é apaixonado. Os primeiros plantios vieram 
em 1993, com mudas que ele formou. 
Conta que na época “ele teve que vender 
suas mudas de laranjeiras para custear o 
plantio do limão. Mas valeu a pena”, diz. 
“Pena que, ainda, não tínhamos o ‘Tahiti’ 
produzindo em 1994, quando a caixa de 
27 kg foi comercializada a R$ 100. Foi o 
grande estímulo para que muitos plantassem 
a fruta”, lastima Piloto. Mas isso ajudou a 
impulsionar o sítio. A vontade de ver suas 
mudas de limão produzir era tanta que ele 
ficava passeando entre elas, depois do tra-
balho diário, imaginando como seriam suas 
futuras produções.

C I T R U S  E X P O  2 0 1 3
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Valendo-se dos seus segredos Valentim Piloto é uma 
exceção entre os produtores de ‘Tahiti’, produzindo 
fora de época sem “queimar” as plantas

de plantios ainda mais adensados com mais 
de 6.000 plantas/hectare, utilizando para 
isso o conceito do tramline aplicado em 
plantas conduzidas em containers (vasos) 
no campo.

Sobre essa nova citricultura, Arnold 
Schumann, especialista em práticas 
nutricionais da Universidade da Flórida, 
apresentou um modelo de convivência que 
envolve a necessidade da adequação das 
máquinas, bem como uma nova maneira de 
se encarar o programa nutricional anual com 
o uso mais intensivo dos micronutrientes e 
do Fosfito, proporcionando plantas aptas 
a produzirem mais, por períodos menores. 
O seu modelo também envolve uma 
adequação das plantas a uma irrigação 
mais intensa e frequente, a maior densidade 
de plantio através do sistema tramline e 
o desenvolvimento de mecanismos para 
termoterapia (equipamentos que pudessem 
gerar calor através da utilização do sol ou 
de outra fonte geradora), a fim de retardar o 
desenvolvimento da bactéria do HLB dentro 
da planta por um determinado período. Sobre 
as plantas transgênicas, também fazem 
parte dessa expectativa de mudança, mas 
os resultados iniciais, apesar de promissores, 
mostram-se lentos, o que faz da técnica uma 
boa ferramenta a longo prazo.

Evidente que o contraponto dessas 
opções acaba sendo o custo de implantação 
das mudanças. Para o economista Fritz Roka, 
pesquisador da unidade de Immokalee, 
da Universidade da Flórida, “as mudanças 
devem ser avaliadas pelos aspectos técnicos, 
operacionais e financeiros. O aumento dos 
custos, independente dos resultados, assusta 
o produtor, uma vez que as mudanças no 
setor estão ocorrendo muito rapidamente, 
não dando tempo para absorver e entender 
direito as transformações”, explica Roka. 
Para ele, “o comportamento do setor nos 
cinco próximos anos será fundamental”. Se 
não, vejamos: “o desenvolvimento de uma 
melhor colheita mecanizada, as práticas 
mais condizentes com um melhor manejo 
para o Greening e um maior equilíbrio do 
ambiente econômico interno do país, farão 
a diferença. Mas devemos pagar para ver o 
resultado”, conclui.

O pesquisador Phil Stansly ressaltou o 

problema social gerado pelo Greening: “o 
mais difícil dessa doença é a incerteza que 
ela traz. Ao cortar uma árvore em produção, o 
citricultor corta sua esperança na agricultura. 
E isso, não tem preço que pague”, lamenta. 
Phil Stansly vê com bons olhos um número 
maior de pesquisas na área, propiciando 
maiores possibilidades de convivência 
econômica com a doença. Ele lembra o 
caso de Maury Boyd, produtor que adquiriu 
fama mundial ao conduzir seus pomares com 
Greening através de um sistema nutricional: 
“é importante que todos saibam de quatro 
coisas”, diz Stansly, “quando falo do sistema 
que ele usa, não estou falando de nenhum 
produto especificamente, falo do conjunto 
de atividades que envolve o seu manejo; 
além disso, ele nunca deixou de controlar 
os Psilídeos; nunca deixou seus pomares 
sofrerem por desnutrição; e, por fim, paga 
um custo para isso mais caro do que a 
maioria paga para conduzir os pomares”, 
esclarece Phil.

Um dos mais conhecidos pesquisadores 
na área do controle de Psilídeos e, claro, 
um dos mais envolvidos com as pesquisas 
ligadas ao HLB, é Michael Rogers. A sua 
receita fundamental para os produtores 
diz respeito à importância que ele atribui à 
condução dos pomares nos primeiros três 
ou quatro anos com a mínima porcentagem 
da doença. “Pomares instalados e mantidos 
inicialmente sem o Greening terão muito 
mais sucesso na obtenção de um melhor 
custo/benefício na sua manutenção”, 
afirma Rogers. “Atualmente, o uso dos 
neonicotinóides em drench propiciam um 
casamento perfeito com os produtos de uso 
foliar, a fim de não se permitir janelas no 
controle do Psilídeo”, defende Rogers, que 

é entomologista da Universidade da Flórida.
Por outro lado, o uso cada vez maior 

desses produtos sistêmicos alerta o sistema 
americano de vigilância ambiental, que 
recebe queixas do uso em pulverizações, 
inclusive aéreas, muitas vezes excedendo 
os limites estabelecidos, promovendo morte 
de abelhas e desencadeando campanhas 
contrárias à sua utilização. Assim, Rogers 
procura investigar outras possibilidades de 
controle do Psilídeo, como, por exemplo, 
ampliando os ensaios e divulgando mais os 
resultados positivos que vem alcançando 
com o kaolin (silicato de alumínio), que é um 
produto usado normalmente para proteção 
de plantas jovens contra os efeitos do sol, 
mas que tem mostrado ação, também, no 
controle da praga. Michael Rogers destaca o 
surgimento relativamente recente do produto 
Closer SC (sulfoxaflor), que é uma molécula 
pertencente ao Grupo dos 4C, inovadora 
por ser diferente das moléculas empregadas 
atualmente e que chega a matar ninfas e 
adultos com muita rapidez, mesmo após 
longos períodos depois de aplicado na planta 
– períodos maiores do que se tem obtido com 
os produtos em uso.

A convivência com o HLB impõe restrições 
e, enquanto não se conhecer melhores 
práticas de manejo que possam auxiliar na 
diminuição das perdas, o citricultor continuará 
a ter produções oscilantes em função de 
tantos outros fatores que mexem com a 
planta. As variações de clima, a ocorrência 
de períodos de estiagem, as geadas, enfim 
são alguns dos fatores com acentuada 
influência sobre o comportamento vegetal, 
alterando maiores e menores produções, o 
desenvolvimento dos frutos ou ainda, maiores 
e menores quedas das frutas já produzidas. 
Por fim, uma frase de Jim Snively, técnico de 
uma das maiores empresas produtoras de 
citros da Flórida, resume o quadro: “todas 
as modificações serão possíveis, desde que 
o preço da fruta pague essas inferências”, 
resumiu.
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Valentim e Delizene já fizeram de tudo na 
roça. Foram cortadores de cana, abanaram 
café e carpiram laranja. Hoje, apesar do 
serviço estar mais dividido, mais leve, não é 
menos importante. O casal tem que arrumar 
tempo para administrar e comercializar as 
safras.

Além dos afazeres domésticos, Delize-
ne não abre mão de, diariamente, cuidar 
da horta do sítio, onde as estrelas são as 
pimentas importadas da África – que fazem 
sucesso junto aos amigos, e os doces to-
matinhos que vendem no mercado local.

Outra atividade no sítio que também 
tem a atenção de Valentim é a plantação 
de Poncãs. A antecipação da colheita é um 
desafio anual para que o produtor consiga 
vender as frutas por melhores preços. “Te-
nho conseguido sucesso com elas. Gosto 
da citricultura. Na agricultura, tudo que 
você planta e cuida com amor, colhe mais 
benefícios, além de lhe dar satisfação”, 
admite. Valentim tem seus segredos. Faz 
seu composto orgânico e conduz as podas 
que o leva a ganhar mais com as Poncãs.

Mas, discordando do pensamento cor-
rente na região, ele mostra-se realista quan-
do o assunto é a condução do ‘Tahiti’: “não 

é preciso judiar do limão para que produza 
fora de época”, afirma Valentim. “Tenho tido 
resultados muito satisfatórios, mesmo sem 
queimar o limão”, garante Piloto. “Queimar”, 
é o termo usado pelos produtores para de-
signar o processo de derrubar as folhas do 
‘Tahiti’ com uma pulverização de solução 
concentrada de fertilizante, a fim de forçar a 
brotação da planta e, consequente, emissão 
de flores.

“A poda é outra prática a ser adotada 
com muitos cuidados”, como diz o produtor. 
Para ele, os resultados dependem da época 
e da intensidade de corte. “Quando em-
pregada para substituir a queima, deve ser 
executada entre o final do ano e o começo 
do ano seguinte, ainda durante o Verão”, 
afirma Valentim.

Outra aposta feita por Valentim no 
seu pomar de ‘Tahiti’ é a utilização do 
cavalo ‘Flying Dragon’, que, na verdade, 
é um Poncirus trifoliata com pronunciado 
nanismo, que permite sua utilização com 
espaçamento mais adensado do que nos 
plantios convencionais. Sobre o ‘Flying Dra-
gon’, diz Valentim: “É uma planta pequena, 
resistente à Gomose e boa para colher. 
Tenho meus pomares nesse porta-enxerto 
plantados a 5,8 m x 3,5 m. E por causa 
disso, exige poda”.

Mas os bons tratos exigem poda, tam-
bém, nos talhões sobre ‘Limão Cravo’ (7,0 
m x 5,5 m) e sobre ‘Citrumelo Swingle’ (7,0 
m x 5,0 m), pois crescem bastante late-
ralmente. Sobre as copas, Valentim Piloto 

diz possuir os dois clones: ‘Quebra galho’ 
e o Peruano (‘IAC 5’). Ele comprova que 
o primeiro produz mais. “Essa é uma boa 
briga, que acompanho com atenção havia 
anos. Já ouvi defensores dos dois lados. O 
melhor, mesmo, é ter um pouco dos dois”, 
garante-se.

Mas Delizene critica o Peruano. “Ele é 
muito enfolhado e com isso os frutos pro-
duzidos apresentam uma alta porcentagem 
de ‘barriga branca’, que são as manchas 
claras que os limões apresentam por conta 
do sombreamento e do efeito de encostia 
dos frutos em pencas, inviabilizando a ex-
portação”, conta ela.

Reticente, Valentim só fica chateado 
com as incertezas e com a insegurança que 
permeiam o mercado do ‘Tahiti’. “Muitas em-
presas são criadas estimuladas pelos preços 
malucos que o ‘Tahiti’ chega a alcançar em 
determinada época do ano. Infelizmente, 
muitas delas se dizem exportadoras, mas 
não têm, ao menos, capital de giro suficiente 
para suportarem um momento de crise. 
Quebram com facilidade e levam muitos 
incautos produtores junto com eles. Tem sido 
um risco muito grande. Levam a fruta, mas 
não trazem o dinheiro prometido”, adverte 
Piloto, com tristeza.

Diversificando copas e cavalos, Valentim obtém 
interessantes safras ao longo de todo ano

Valentim e Delizene: as colheitas atuais são resultado de toda uma vida de trabalho e dedicação
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