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concorrência é menor. Nada contra utilizar
aquele momento para ganhar mais, mas o
correto é poder fazer isso com qualidade, para
não prejudicar o consumidor final que prefere
comprar a fruta importada que lhe dá mais
satisfação e a garantia de um melhor sabor.
Da mesma forma, mudanças são solicitadas
ao produtor de ‘Tahiti’, pois o mercado
internacional - que é um excelente filão, tende
a se fechar, caso ele não comece a preservar
o tempo de carência e o respeito ao registro
dos defensivos utilizados. As reclamações
aos produtores brasileiros se acentuaram nos
últimos dois anos e se não houver mudanças,
o prejuízo será grande para todos do setor.
Quem está comemorando aniversário é o
Fundecitrus. Vinte anos de trabalhos em prol
da citricultura. Entre os excelentes serviços
prestados, talvez o de maior relevância para
os produtores de São Paulo tenha sido a
capacidade de deter o avanço do Cancro
Cítrico por todos esses anos. Cancro este,
que agora passa a ter uma disseminação
sem precedentes desde que a citricultura
nacional assumiu papeis de liderança
mundial. Ainda é cedo para afirmar, mas
parece que não precisávamos de mais um

problema fitossanitário a assolar os pomares.
Quem passou por Bebedouro, foi o
Ministro da Agricultura, Neri Geller. Em
encontro com citricultores promovido pela
Associtrus, o Ministro se comprometeu
a apoiar os citricultores e afirmou que “o
governo implementará políticas de garantias
de preço para a laranja este ano. Vamos fazer
a intervenção no momento certo”, disse,
completando: “Temos consciência de que a
citricultura sofre faz tempo e vamos apoiar
o retorno da sustentabilidade da atividade”,
colocou Geller.
Pois bem! Imaginem se – de verdade –
toda a rede pública de ensino e os quartéis,
para falar apenas desses dois setores,
fossem abastecidos, todos os dias, com suco
de laranja. Não precisaríamos de políticas
especiais, precisaríamos apenas plantar
mais laranjeiras para sustentar essa base
alimentícia.
GTACC

C

oincidindo com a edição 53, que
circulará durante a 36ª. Semana
da Citricultura, Ciência & Prática
adota algumas alterações em sua linha
editorial, acompanhando os novos desígnios
do GTACC, abordando temas ligados à canade-açúcar e à heveicultura. Para começar,
os assuntos tratados nas matérias que
trazem essas culturas não são diferentes das
necessidades da citricultura: administração
e segurança no uso do material reprodutivo.
No caso da cana-de-açúcar, os programas
governamentais de incentivo ao plantio muitas
vezes encobriram as mazelas do campo.
A falta de administração depõe contra a
produtividade. A cana é daquelas culturas
instauradas no país nas quais a produtividade
média das lavouras pouco mudou nos
últimos cinquenta anos. A perpetuação dessa
situação, sem dúvida, limita a continuidade
no setor. Precisa mudanças.
Mudanças são solicitadas àqueles que
se dedicam ao cultivo de tangerinas, uma
vez que o mercado não comporta mais as
conhecidas frutas verdes impostas a cada
início de safra na tentativa de faturar os
bons preços da época do ano em que a

Presidente do GTACC

Aparecido Tadeu Pavani
tadeu@gtacc.com.br
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Décio Joaquim

Abril

25 – As reuniões mensais com a participação das empresas parceiras oferecem a oportunidade de capacitação técnica e integração
pessoal, importante no relacionamento de todos com os citricultores. Neste dia, a Stoller teve a oportunidade de apresentar resultados
altamente positivos de pegamento e desenvolvimento das frutas com a utilização de sua linha diferenciada de produtos. Estiveram
presentes os agrônomos Pâmela Fávero e Douglas Bottino, técnicos da Stoller, na foto com os integrantes do GTACC.
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Fernando Pinotti

EECB

Maio

23 – Urias Costa, Diretor de
Negócios Sul e Luiz Gonzaga
Fenólio, representantes da
Cheminova trouxeram ao
GTACC a novidade do iminente estabelecimento do
Limite Máximo de Resíduo
para a Comunidade Europeia do produto Malathion
1000, o que assegurará a
sua inclusão novamente na
lista Pic Citros.
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Décio Joaquim

13 – Palestra proferida
pelo consultor Décio
Joaquim aos produtores de Taquaritinga, SP,
sobre a importância
do Fósforo na cultura
de citros. O evento foi
organizado pelo representantes da Timac
Agro, com auxílio da
Coopercitrus.

15 – Em evento na Estação Experimental
de Citricultura de Bebedouro, o professor
Luiz Carlos Donadio recebeu amigos e convidados para o lançamento do seu mais
recente livro “História da Citricultura de
Bebedouro”. A cerimônia fez parte da
programação do aniversário do município. Um presente que resgata a memória
de tantos episódios importantes para
Bebedouro e também para a citricultura
brasileira. Donadio foi professor da Unesp,
diretor da EECB e presidente da Sociedade
Brasileira de Fruticultura. Os interessados
no livro poderão entrar em contato pelo
e-mail: luizdonadio@ig.com.br
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Produtores prestigiam evento
sobre a condução de tangerinas

Fernando Alves de Azevedo

A presença popular deu o tom da importância assumida pela cultura na região de Socorro, interior de São Paulo.
Socialmente, a tangerina pode ser considerada estratégica devido à necessidade de mão de obra que exige o
desenvolvimento de técnicas adequadas para sua condução

As características climáticas da região de Socorro, SP, possibilitam a produção de frutas com excelente padrão estético e cores acentuadas

Fernando Alves de Azevedo

Durante o evento os participantes puderam
degustar as frutas produzidas naquele local
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Pelo nono ano consecutivo, o Centro de
Citricultura Sylvio Moreira, do Iac – Instituto
Agronômico, a Casa da Agricultura de Socorro, da Cati – Coordenadoria de Assistência
Técnica e Integral, e o Polo Apta Regional
de Monte Alegre, realizaram o Dia de Campo
da Tangerina e o Dia da Tangerina, contando
o com apoio da Regional Bragança Paulista
da Cati, Ceagesp, Fundecitrus – Fundo de
Defesa da Citricultura, Sebrae – Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas e Sítio Santo Antonio. Neste ano,
o evento aconteceu no Bairro Jaboticabal,
município de Socorro, no dia 13 de maio.
O encontro teve a participação de quase uma centena produtores e técnicos da
região, oriundos de diversos municípios. A
programação técnica focou a apresentação
de temas como a Importância do vizinho
no manejo regional do Greening (Rodrigo
do Vale Ferrreira, Fundecitrus/Araras); Boas
práticas agrícolas na fruticultura (Ryosuke
Kavati, CATI/Lins); Mercado de tangerinas

em São Paulo (Gabriel Vicente Bitencourt de
Almeida, Ceagesp/São Paulo); e Tendências
do setor hortifruti: o caso da tangerina (Cintia
Maretto, Sebrae-SP - ER Campinas).
As palestras e práticas de campo
envolvendo todos os temas abordados fomentaram interessantes discussões entre
os participantes visando à manutenção dos
pomares e produtividade, frente às adversidades atuais enfrentadas pelos produtores,
principalmente em relação ao aumento da
incidência de doenças na região, à questões ligadas à administração da produção
e à comercialização. O sucesso do dia de
campo demonstra a importância da cultura
da tangerina naquela região do estado de
São Paulo.
Décio Joaquim

C

erca de 50% do volume produzido
de tangerina ‘Ponkan’ no estado
paulista, maior produtor dessa fruta,
é comercializado na Ceagesp – Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo, da capital. A região de Socorro se
destaca com uma importante área de produção de ‘Ponkan’, por apresentar condições
climáticas adequadas para a produção de
frutos de boa qualidade físico-química.

Pesquisador/CCSM

Fernando Alves de Azevedo
fernando@centrodecitricultura.br
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Gilmar Luiz Martins

Para sobreviver produzindo
cana-de-açúcar no momento atual

Durante séculos o produtor não teve que se preocupar com o custo nem com o resultado do seu negócio. Os resultados
eram consequências das políticas governamentais. O patrão tinha uma equipe que executava os serviços da forma que
todos faziam, o resultado aparecia e o negócio sobrevivia com a proteção e benesses do governo. A realidade atual é que
entramos em uma fase em que para ter um negócio viável economicamente, é preciso produzir adequadamente fazendo
altos investimentos, preocupando-se em onde e como investir cada centavo e qual o retorno que vai gerar

O

setor canavieiro passou por diversas fases ou ciclos econômicos
desde o início da colonização
até os dias de hoje. Sempre ocupou lugar
de destaque na agricultura e esteve intimamente ligado ao desenvolvimento e a
situação econômica do Brasil. Predominou
por séculos o sistema extrativista e espoliativo. A tecnologia usada era muito simples
e se baseava na abertura de novas áreas,
na tração animal e na mão de obra braçal,
predominantemente escrava. O custo não
era um fator relevante no processo produtivo, porque tinha pouca influência na
viabilidade do negócio. O poder politico e
econômico estava fortemente ligado à posse
da terra. A situação mudou e continua mu-
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dando muito rapidamente, assim, evoluindo,
chegamos ao momento em que o poder
não está mais na posse da terra, apesar
de persistir, contra todas as evidências, a
existência de muitos fãs do “romantismo”
que envolve o movimento dos trabalhadores
sem terra, o conhecido MST. A pujança do
agronegócio brasileiro está no uso de um
pacote tecnológico que inclui avançadas
técnicas agronômicas, máquinas maiores e
melhores permitindo que cada pessoa faça
3, 4 ou mais vezes do que fazia há pouco
tempo atrás, a transgenia ou OGM (organismos geneticamente modificados), o uso
racional de agroquímicos modernos e mais
seguros ambientalmente, a expansão da capacidade de armazenamento possibilitando

escalonar e escolher os melhores momentos
para comercializar a produção – mesmo que
seja apenas para os organizados no planejamento do seu negócio.
Após séculos de um longo ciclo espoliativo, vieram os planos de incentivo ao
incipiente moderno agronegócio. O Proálcool incluso – e em destaque, era muito
bem caracterizado na frase “plante que o
João garante”. Com os preços e todas as
condições definidas pelo governo, não havia
necessidade de se preocupar com nada
mais do que plantar e produzir. Às vezes,
nem produzir. O importante era pegar o
financiamento subsidiado para depois pagá-lo com a diferença entre as taxas de juros
dos financiamentos e as taxas recebidas

Revista Ciência & Prática
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nas aplicações financeiras. Quanto menos
investisse na produção, “salvando” dinheiro
para aplicar no mercado financeiro, maior
seria o resultado da “operação agrícola”. Isso
acabou e não parece que vai voltar.
A realidade atual é que entramos em
uma fase em que para ter um negócio
viável economicamente é preciso produzir
adequadamente fazendo altos investimentos e preocupar-se em onde e como
investir cada centavo e qual o retorno que
vai gerar. A relação custo/benefício ganha
decisiva importância na gestão do negócio.
Apesar da pujança do setor sucroalcooleiro,
a situação econômica não permite mais
usar e abusar da falta de planejamento e,
principalmente, não ter comprometimento
com a entrega do resultado planejado. O
setor agrícola sucroalcooleiro não suporta
mais a falta de comprometimento com a
entrega do resultado. Acabou o tempo de
fazer “o que e como eu gosto” porque sou
o dono, o diretor ou o gerente. Acabou-se
o tempo de copiar o vizinho ou adubar com
uma tonelada de adubo por alqueire, sem
saber qual a fórmula que está usando nem
qual a quantidade de nutrientes necessários.
Isso, definitivamente, ficou para trás.
A situação atual exige profissionalismo
em todas as fases da cadeia produtiva da
cana-de-açúcar. Além do uso de avançadas
técnicas agrícolas e de modernas máquinas
e equipamentos, a gestão destes recursos
deve ser feita de forma planejada e adequada aos objetivos traçados.
A gestão eficaz destes recursos deve
preocupar-se tanto com as questões ambientais e sociais – realidades inquestionáveis, como com a eficiência econômica
e a entrega do resultado planejado. Aqui
é marcada a linha divisória entre ser bem
sucedido ou quebrar e sair do negócio.
Gestão, mais do que uma palavra bonita
e moderna para estes novos tempos, é a
ferramenta que precisa ser bem compreendida e bem usada pelos empresários do
setor sucroalcooleiro, que carrega a pecha
de ser um setor atrasado, que explora a
mão de obra barata e o meio ambiente,
que é ineficiente e dependente dos recursos
públicos para sobreviverem. Desde sempre.

Abril / Maio / Junho 2014

O poder público ensaia e parece que
será definitivo o “desmame” dos produtores, seja certo ou errado, depende de que
lado da política você estará inserido no
momento da análise. Mas o importante é
que os sinais são de que os recursos vão
escassear mesmo.
Os proprietários, produtores agrícolas,
precisam se tornar cada dia mais eficientes
e deixarem para trás, de uma vez por todas,
o “amadorismo” e a dependência governamental para sobreviverem.
E o que fazer?
Profissionalizar. Está é a palavra chave.
Aqueles que ainda não chegaram a este
patamar deverão utilizar tudo o que estiver
disponível em tecnologias, máquinas, equipamentos e em ferramentas de gestão e
controles das atividades para empreender
com sucesso.
Quando se fala em gestão, para quem
não está bem familiarizado com os processos administrativos de planejamento e
controles, parece uma conversa sobre um
tema muito complicado e acessível apenas
para especialistas. Porém, não é assim.
Todos, de uma forma ou de outra, fazem a
gestão do seu negócio.
O que deve ser mudado então?
Profissionalizar. Por profissionalizar quero
dizer, em primeiro lugar, planejar melhor antes de se aventurar em uma atividade porque
os preços estão altos ou porque está na
moda. Inclui definir os índices e os critérios
que usará para avaliar se o que foi planejado está dentro dos prazos, dos valores e
da qualidade, bem como, de que forma irá
coletar as informações e como serão utilizadas. Em segundo, é sabendo o que, quando
e como vai executar o planejado, comunicar
claramente para a equipe e estimula-los a
coletar as informações necessárias. Depois,
é avaliar as informações coletadas checando
se estão dentro dos padrões estipulados e,
então, definir o que deverá ser feito para
corrigir as não conformidades entre o previsto e o realizado, ajustando o plano para
recuperar atrasos ou para segurar o ritmo
possibilitando reduzir custos. Nesse processo é muito importante que as informações
definidas como os fatores de controle sejam

disponíveis em tempo hábil para que possam
ser usadas rapidamente nas correções e
adequações do plano, quando e se forem
necessárias. Isto é uma forma eficaz de fazer
a gestão do negócio.
Os indicadores de resultados, que são
as informações a serem coletadas, são
denominados tecnicamente de KPI’s, que
nada mais são do que as informações relevantes para acompanhar o planejamento e
para as tomadas de decisões baseadas em
critérios técnicos.
As decisões não mais serão baseadas no
“eu acho” ou “eu gosto”. Este processo completo é representado pela sigla PDCA, que
são as iniciais em inglês de Plan, Do, Check
and Action. Em português significa Planejar,
Fazer, Chegar e Agir (para corrigir). O PDCA é
uma ferramenta tão simples de Gestão que
seus conceitos são praticados diariamente
mesmo por quem nunca ouviu falar sobre
o assunto. Mas é preciso mais que isso.
É preciso que o conceito desta ferramenta
de gestão seja estudado, compreendido e
colocado em prática de forma consciente.
Deixar de usá-la de forma intuitiva permitirá
explorar todo o seu potencial e os recursos
de gestão.
O pleno conhecimento e domínio destes conceitos vai evitar que se burocratize
o processo produtivo coletando imensa
quantidade de dados e informações que
não serão úteis para o sucesso do negócio.
É muito importante que seja entendido
de forma clara e inequívoca que deve ser
gasto tempo e energia com informações
importantes que terão influência sobre o
resultado do negócio. Não adianta nada
coletar informações em grande quantidade e
depois não ter tempo de avaliá-las e utilizá-las durante o processo produtivo. Cada
fase do processo produtivo tem as suas
necessidades de informações que devem
ser coletadas e disponibilizadas, também,
para compor o histórico anual servindo de
ponto de partida para as safras seguintes.
Tudo deve ser muito simples, eficiente e
necessário. Nada que não seja útil deve ser
coletado. O segredo está em saber o que
é necessário e o que não é.
Disciplina é o fator crítico para o sucesso
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Por muito tempo o produtor de cana-de-açúcar viveu exclusivamente dos programas governamentais,
deixando de lado a administração e a produtividade, tão necessárias nos momentos atuais

planejados e com a entrega do resultado
final. Seja para o patrão ou para o próprio
produtor.
Como vimos anteriormente, durante séculos o produtor não teve que se preocupar
muito com o custo nem com o resultado
do seu negócio. Os resultados eram consequências das políticas governamentais.
O patrão tinha uma equipe que executava
os serviços da forma que todos faziam e o
resultado aparecia. O surgimento de novas
pragas e doenças criavam dificuldades,
mas o negócio sobrevivia com a proteção e
benesses do governo.
Como isso acabou, entramos em uma
nova fase em que os investimentos são
altos, os custos precisam ser controlados,
o retorno é baixo e, para o sucesso, é importante utilizar técnicas adequadas à realidade de cada propriedade, ter disponíveis
os recursos financeiros e materiais e estar
comprometido com o processo produtivo
incluído no que foi planejado. Não importa
se quem esta na frente do negócio é o
dono, diretor ou gerente. A vida mudou.
Agora o que importa, o que vale mesmo,

é a entrega do resultado. A palavra que
deve estar na mente de todos é entrega.
E para isso, todos os envolvidos devem
estar comprometidos. Não dá mais para
botar a culpa nos outros e nem aguardar a
mão salvadora do governo. Mesmo fazendo
tudo certo, usando métodos de gestão,
avançadas técnicas agrícolas, máquinas e
equipamentos modernos, ainda é preciso
aquele pouquinho a mais que fará a diferença entre ter sucesso ou quebrar e sair
do mercado.
Saídas existem e no mercado temos
bons consultores comprometidos com os
resultados e que podem ajudar a tornar a
produção de cana um negócio lucrativo.
Não se importem apenas com quanto essa
ajuda vai custar. Avaliem o benefício que
irá promover. Tenham muito sucesso na
atividade de produzir cana!
Josimar Ducatti

na utilização do PDCA como ferramenta de
gestão e controle. Depois que forem planejadas as atividades, definidos quais os
indicadores são importantes e como serão
coletados e utilizados, tem que seguir até
o final do processo. Claro, no próprio PDCA
está previsto que devem ser feitas as correções necessárias, mas não significa mudar
tudo ao sabor das notícias do momento ou
opiniões de vizinhos, de visitantes ou de
quem quer que seja. Um plano bem feito
leva em conta informações e considerações
que a primeira vista não são percebidas
facilmente. As correções devem ser realizadas de acordo com os critérios definidos
no planejamento e a base do plano deve
ser sempre mantida. Nada é mais caro do
que iniciar as operações de uma atividade
e depois deixar de lado e mudar de cultura,
reduzir ou aumentar a área.
Por exemplo, depois que comprou e
recebeu um adubo, se não utilizá-lo quando
estava previsto ocorrerão perdas de qualidade ao utilizá-lo no próximo ano ou período;
da mesma forma, as mudas estarão fora
do padrão ideal, e aumentar a área sem
programação poderá forçar a utilização de
mudas inadequadas para o local ou fora do
padrão ideal. Esses são fatores críticos para
o sucesso na atividade de produzir cana-de-açúcar.
Por isso, o planejamento simples e bem
feito é fundamental para conseguir sucesso
em qualquer atividade reduzindo perdas e
melhorando os resultados. E, em especial
na produção de cana-de-açúcar.
Um planejamento agrícola pode ser
resumido da seguinte forma: planejar as
atividades com as origens e disponibilidades
dos recursos necessários, colocar a execução em uma escala no tempo, valorizando
as atividades, obtendo, assim, o orçamento.
Inserindo e valorizando as produções estimadas, obtém-se, por cálculos e diferenças, o
fluxo de caixa para o período e o resultado
financeiro final da atividade. Simples assim.
Depois é executar, avaliar as informações
coletadas, corrigir os desvios e entregar os
resultados previstos. Tudo isso consumirá
muito esforço, dedicação, técnica. Exigirá comprometimento com os processos

Gilmar Luiz Martins

A D M I N I S T R A Ç Ã O

Consultor Agrogesplan/GTACC

Gilmar Luiz Martins
gilmarmartins@agrogesplan.com.br
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A valorização das medidas preventivas
contra o Cancro Cítrico
A experiência dos vizinhos argentinos é bastante válida na defesa contra uma maior disseminação de Cancro Cítrico
pelos pomares paulistas. A importância das variedades empregadas e o uso de barreiras quebra-ventos, são
medidas adicionais, fundamentais para melhorar a ação do Cobre na pulverização química

N

lista argentino Héctor Miguel Zubrzycki e
pelo pesquisador do Fundecitrus, Franklin
Behlau.
O principal objetivo do encontro foi
a difusão das medidas eficazes contra
uma maior disseminação da doença que
atualmente encontra-se mais frequentemente nos pomares de algumas áreas do
estado de São Paulo, segundo relatos de
produtores.

Com as mudanças introduzidas pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do estado de São Paulo, a partir da Resolução 147, de 31 de outubro de 2013,
passa a ser obrigação do produtor fazer,
no mínimo, quatro inspeções anuais para
o Cancro Cítrico e erradicar imediatamente
as plantas com sintomas. Além disso, as
demais plantas de citros em um raio de
30 m daquela erradicada, devem receber

Fundecitrus

o dia 7 de maio, foi realizado o
primeiro de dois seminários internacionais promovidos durante
o primeiro semestre de 2014 pelo Fundecitrus – Fundo de Defesa da Citricultura,
sobre Cancro Cítrico. O encontro, realizado
no auditório de uma universidade em Araraquara, SP, foi responsável por intensa
movimentação popular que assistiu às
conferências ministradas pelo especia-

Franklin Behlau, Héctor Miguel Zubrzycki e Juliano Ayres, na mesa de abertura do Encontro Internacional sobre Cancro Cítrico
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Cobre a cada nova brotação.
A estratégia básica de prevenção e
controle em São Paulo é composta pela
aquisição de mudas sadias, desinfestação
de veículos, máquinas e equipamentos,
controle da Larva Minadora, inspeções e
a subsequente erradicação das plantas
com sintomas. Agora, com o aumento da
doença, outras medidas começam a ser
adotadas.

Fundecitrus

F I T O S S A N I D A D E

pelas Casas de Embalagem, até o momento
do embarque, no porto. Para conseguir o
credenciamento para enviar a fruta para
a Europa e à sua aceitação por parte dos
consumidores europeus, os produtores
devem estar cadastrados em dois sistemas de acompanhamento, responsáveis
por rastrear e dar suporte ao Programa de
Exportação: Senasa (Serviço Nacional de
Saúde e Qualidade Alimentícia) e Inavimo
(Programa de Certificação de Vigilância e
Monitoramento de Pragas).
De modo geral, os produtores são orientados quanto aos cuidados que deverão ter
na prevenção da aquisição do problema
pelos seus pomares. A intenção é que todos

Experiência argentina
Utilizando a experiência dos argentinos
na luta contra o Cancro Cítrico, que está
presente naquele país desde 1928, a palestra do pesquisador Héctor Zubrzycki focou
basicamente a importância que os produtores daquele país vizinho dão às medidas
preventivas, uma vez que a Argentina consegue exportar 18% de sua produção total
de cítricos, graças a um eficiente programa
de prevenção, inspeção e monitoramento
da enfermidade.

Abril / Maio / Junho 2014

Zubrzycki explanou sobre a importância dos
quebra-vento na prevenção do cancro cítrico

No Programa de Exportação de Cítricos
Argentinos, existe uma série de momentos
em que são coletadas amostras de frutas
para a detecção de possíveis focos de
Cancro Cítrico, desde o pomar, passando

tenham menores taxas de infecção, a fim
de que a necessidade de controle químico
também diminua cada vez mais, até porque
aumentam as restrições em termos das
contaminações alimentícias causadas por
defensivos agrícolas.
Além das medidas de prevenção e controle já citadas e postas em prática em São
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Paulo, algumas outras devem fazer parte do
esquema, segundo a experiência platina.
Talvez, a mais importante seja a seleção de
material geneticamente resistente. É uma
medida inteligente, sendo a mais econômica e não contaminante. Muitos esforços
científicos têm sido empregados no Brasil
para selecionar esse material dentro da
linha de interesse comercial de produtores
e consumidores. No próprio estado do Paraná, as variedades plantadas recebem um
crivo científico em serem mais tolerantes
ao Cancro Cítrico. As variedades plantadas
naquele estado fazem parte de um tópico
da legislação estadual, sendo proibidas
Natal, Westin, Rubi e Hamlin, por serem
muito sensíveis à doença. Atualmente,
existe a busca de plantas GM – geneticamente modificadas ou transgênicas, que
deverão oferecer essa segurança, devendo
ser, com certeza, um marco diferencial para
o controle de doenças na citricultura.
A poda e queima de partes vegetais
contaminadas é uma outra medida fundamental usada pelos produtores argentinos
dentro do esquema de prevenção, a fim
de impedir a disseminação do problema.
Cada vez que sintomas são encontrados
em ramos, folhas e frutos, esses órgãos são
podados, coletados e queimados, dentro da
filosofia de diminuir a fonte de inóculo da
doença. É uma medida muito importante,
pois está comprovada sua eficácia. Ajuda,
em muito, a derrubar os níveis gerais de
infecção dentro do pomar.

alocar as áreas onde os funcionários irão
desenvolver as tarefas naquele momento
ou simplesmente postergar o trabalho para
depois das épocas mais favoráveis à infecção, também é uma medida de prevenção.
A bactéria contamina a folha durante os primeiros 14 a 25 dias depois que a brotação
inicia a sua “saída”. No caso dos frutos, por
até 120 dias após a florada.
Uma grande influência é exercida pela
ação das barreiras quebra-vento na disseminação da doença, sendo uma ciência a
sua distribuição pela propriedade protegendo os pomares. Pode-se dizer que a instalação básica prevê um módulo de proteção
de 4 hectares, com plantio de duas linhas

A desfolha de plantas muito contaminadas também é empregada como uma
medida a diminuir riscos de disseminação.
Emprega-se 300 a 400 g do princípio ativo
Diquate (20%)/hectare, a fim de derrubar
as folhas e frutas contaminadas. É uma
medida que deve ser acompanhada com
conhecimento técnico, uma vez que as
condições climáticas poderão aumentar
o efeito desejado, chegando a matar as
plantas.
Conhecendo os “hábitos” que favorecem a bactéria causadora da doença, os
produtores procuram evitar fazer alguns
serviços que não sejam indispensáveis
nas épocas mais favoráveis à doença. Re-

custo, inclusive porque ocupam extensas
áreas nas propriedades, mas exercem
uma proteção que traz a recuperação
do investimento em termos da sanidade
adquirida pelas frutas com a diminuição
das taxas de descartes. Chegam a reduzir
as infecções em 30%. Na Argentina, as
variedades florestais mais empregadas
como quebra-vento, são: Casuarina cunninghamiana, Pinus taeda, Pinus elliottis,
Graevillea robusta, Eucalyptus torelliana e
Eucalyptus grandis.
Por fim, o controle químico na Argentina é baseado na utilização de Cobre.
Independente da fonte de Cobre, a efetiva
ação do defensivo protetor se dará ao se
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em torno dos talhões ou de um grupo deles
(conforme o tamanho ocupado pela área) e
que ainda há outros plantios internamente
a essas áreas protegendo o pomar do vento
e, também, favorecendo o sucesso das
pulverizações, uma vez que protegidas da
ação do vento tendem a fornecer um maior
aproveitamento dos produtos pulverizados.
Chuvas com ventos fortes em épocas de
primavera, verão e parte do outono, favorecem a doença, inclusive porque promovem
ferimentos nos órgãos jovens das plantas.
Nesses momentos é mais facilitada a entrada da bactéria pelos estômatos, “rasgos”
e lesões que o vento pode provocar. Com o
uso dos quebra-vento, a qualidade externa
das frutas para exportação obtém índices
máximos.
As barreiras quebra-vento têm o seu

De acordo com Franklin Behlau, “uma dose de
70 g de Cobre metálico/100 L é segura

Décio Joaquim

utilizar 1,5 kg de Cobre metálico/1.000
Litros de água. Nessa diluição, a calda
estará técnicamente apta a proteger a
planta contra a doença, lembrando que em
função da ocorrência de chuvas, o produto
necessitará ser reaplicado. Os melhores
efeitos, segundo Zubrzycki, “serão sempre
alcançados na época de coincidência da
maior sensibilidade dos órgãos vegetais à
penetração pela bactéria”.
No Brasil, o Fundecitrus já demonstrou
que é possível reduzir com segurança
a dose de Cobre e o volume de calda
empregada para o controle de Cancro
Cítrico. De acordo com Franklin Behlau,
“uma dose de 70 g de Cobre metálico/100 L é segura, controlando a doença
inclusive em condições mais adversas. E
em termos do volume empregado, aplicações feitas com 70 mL e com 100 mL
de calda/m 3 de copa mostraram ótimos
resultados”, afirmou.

Consultor/GTACC

Humberto Vinícius Vescove
vescoveconsultoria@gmail.com
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Ministro da Agricultura se
compromete a apoiar citricultores

E

m encontro com citricultores promovido pela Associtrus - Associação
Brasileira de Citricultores, no dia 1º
de Abril, em Bebedouro, SP, o ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri
Geller, se comprometeu a apoiar o setor
produtivo, principalmente, os citricultores
e afirmou que, se necessário, o governo
implementará políticas de garantias de
preço para a laranja este ano. “Vamos fazer
a intervenção no momento certo”, disse o
ministro. “A citricultura é um setor que sofre
há vários anos com a falta de renda. Temos
consciência disso e vamos apoiar o produtor
no que for necessário para garantir o retorno
da sustentabilidade da atividade”, colocou
Geller.
Durante o encontro, o ministro recebeu
das mãos do presidente da Associtrus, Flávio
de Carvalho Pinto Viegas, o “Manifesto Público da Laranja” – elaborado em 16 de agosto
de 2013 em reunião realizada em Bebedouro
– atualizado com as principais reivindicações
do setor e sugestões de medidas de longo,
médio e curto prazos. No documento constam
reivindicações como renegociação de todas
as dívidas dos citricultores e ex-citricultores
nos últimos dez anos, criação de normas
regulamentadoras para manutenção e aprimoramento de Político de Preços Mínimos
para laranja, redução dos tributos incidentes
sobre o suco de laranja, retomar discussão
da inserção do suco de laranja na merenda
escolar e nas cestas básicas pela Conab,
organizar sistema de comercialização da fruta
in natura realizar levantamento do parque
citrícola por município, entre outras.
“Sabemos que são muitas as necessidades e dentre elas está a renegociação de
dívidas, por isso estamos com um equipe
preparada para analisar e estudar os melhores caminhos para resolver esta questão que
já foi encaminhada ao Ministério da Fazenda
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Antonio Araújo

Durante o encontro com citricultores, em Bebedouro, ministro Neri Geller se comprometeu a apoiar o setor produtivo e
afirmou que as portas do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estão abertas para os produtores

Neri Geller, segura uma laranja e promete
interceder pelos citricultores. Ao seu lado,
Fernando Galvão, prefeito de Bebedouro

para que se faça o levantamento da dívida
junto aos agentes financeiros como Banco
do Brasil, BNDES e outros, para sabermos
o tamanho da dívida e em que momento
ela se deu”, disse o ministro, justiçando
os atrasos nos pagamentos dos Leilões de
Pepro em 2013 em função de denúncias e
da necessidade de adotar critérios mais rigorosos para liberação dos recursos e acompanhamento dos pagamentos. Ele garantiu
aos citricultores que este ano, o processo
será bem diferente. “O estabelecimento do
preço mínimo para a caixa de laranja de R$
10,10, no ano passado, para R$ 11,45 já
no início deste ano, prova o quanto estamos
dispostos a trabalhar pelo produtor”, disse
o ministro Neri Geller.
A tecnologia e a união do setor também
foram temas abordados. “O produtor precisa
estar competitivo e atento às tecnologias
que otimizem a produção agrícola e a competitividade do país. O governo tem disponibilizado recursos para tanto e o Ministério
da Agricultura irá trabalhar para encaminhar
soluções para que o citricultor volte a ter na
laranja uma atividade rentável e sustentável”,

observou Geller, chamando a atenção para
a importância da união da classe produtiva
com vistas ao atendimento de seus pleitos
pelo governo federal.
Para o presidente da Associtrus, Flávio
Viegas, o encontro foi muito positivo e o que
se espera, a partir de agora, é que boa parte
das reivindicações dos citricultores sejam
atendidas. “Estamos muito satisfeitos com a
recepção que tivemos do ministro Neri Geller
e esperamos que ele realmente consiga trazer
benefícios concretos para os citricultores. Reforçamos o convite para que os produtores se
associem e estejam unidos neste momento
importante para a citricultura brasileira, com
vistas à elaboração do Consecitrus”, disse
Viegas.
Segundo o presidente do Sindicato Rural
de Ibitinga e Tabatinga, Frauzo Ruiz Sanches,
a expectativa é positiva. “Em função de o novo
ministro ser também produtor rural e pelo seu
conhecimento sobre a crise na citricultura,
devido às diversas reuniões realizadas no
Mapa, das quais ele participou como Secretário de Políticas Públicas, observamos sua
atenção às nossas solicitações e acreditamos
que caminharemos para uma solução definitiva”, afirmou Frauzo Sanches.
Suco de laranja na merenda escolar
O prefeito de Bebedouro, Fernando
Galvão, apresentou ao ministro o projeto de
inserção de laranja descascada e suco de
laranja na merenda escolar que teve início no
ano passado. O prefeito relatou que no início
era distribuído suco para sete mil alunos, que
o projeto foi ampliado e oito mil estudantes
recebem hoje além do suco, a fruta descascada. “Parabéns ao município pela iniciativa
e vamos trabalhar para que outras cidades
do Brasil tenham neste projeto um exemplo
a ser seguido”, comentou o ministro.
Fonte: www.associtrus.com.br
Revista Ciência & Prática
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Frutos produzidos com qualidade
podem garantir mercado promissor
Um mercado potencialmente grande, capaz de absorver com sobras toda a produção, merece melhor tratamento
por parte dos produtores, que ainda se arriscam usando produtos sem registro e desrespeitando períodos de carência,
o que pode levar a suspensão da exportação

E
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não falta e o mercado externo tem oferecido
boas oportunidades”, garante.
Por outro lado, Luis Fernando Pereira
faz uma advertência importante: “o maior
risco que corre o fornecedor brasileiro está
ligado ao problema do uso indiscriminado
de defensivos agrícolas. O problema tem se
acentuado a partir da luta contra o Greening.
O produtor não tem respeitado o tempo de
carência dos produtos antes da colheita e,
muitas vezes, se utiliza de produtos proibidos nos mercados estrangeiros. O Brasil
poderá perder sua fatia de mercado, caso
esse aspecto não seja melhorado”, relatou
preocupado o consultor.
Com a rastreabilidade torna-se possível
identificar a origem dos diferentes lotes de
limão que são exportados. Luis advertiu
que o produtor poderá responder, inclusive,
criminalmente em relação ao delito. “Já são
dois anos de reclamações e cobranças. Se
o comprador no exterior perder a confiança
em nosso produto, o país corre o risco de
perder um mercado de um enorme potencial
Décio Joaquim

stima-se que o Brasil produza limão
em uma área de, aproximadamente, 50 mil hectares e que se
produza algo em torno de 1,2 milhões de
toneladas, sendo a maior parte representada
pela lima ácida ‘Tahiti’. O estado de São Paulo contribui com 76% da produção. Dessa
produção, 73 mil toneladas são exportadas,
auferindo uma receita Fob (free on board),
ou seja, no ponto de embarque, livre de
frete, de 60 milhões de dólares em 2012.
Em função desse potencial produtivo e
de venda, pelo segundo ano consecutivo, o
CCSM - Centro de Citricultura Sylvio Moreira
e o Polo Regional Centro Norte da Apta,
realizaram o Dia do Limão, em Pindorama,
SP, na principal região produtora de limão no
Estado (cerca de 35% de toda a produção
nacional de ‘Tahiti’ é produzida nessa região). O evento, que nos primeiros 13 anos
aconteceu em Cordeirópolis, SP, na sede do
CCSM, completou 15 anos de sucesso. Um
público de 125 pessoas esteve presente no
anfiteatro do Polo Regional em Pindorama
– em sua maioria, produtores – originários
de 32 municípios de São Paulo e Paraná.
A primeira palestra foi proferida pelo
consultor Luis Fernando Pereira, que atua
na cadeia produtiva do limão na região de
Catanduva, SP. Abordou as “Possibilidades
de comercialização para o limão ‘Tahiti’,
abrangendo os mercados interno e a exportação da fruta in natura, e também as
novas oportunidades de fornecimento da
fruta para a indústria de suco concentrado,
que tem absorvido grandes quantidades de
limão. O palestrante foi muito otimista em
relação aos bons preços que estão sendo
pagos, mesmo em plena safra do ‘Tahiti’.
De acordo com Pereira, “potencial de venda

Luis Fernando Pereira

e o produtor pode deixar de ganhar muito dinheiro, devido a sua negligência, o que seria
imperdoável e irreparável”, afirma Pereira,
com conhecimento de causa.
Sobre o mercado interno, o consultor vê
muitas vantagens: “ao mesmo tempo em
que o frio do inverno faz baixar o consumo
de limão ‘Tahiti’ no movimentado mercado
da capital de São Paulo, o Rio de Janeiro,
Vitória, Fortaleza e as demais capitais do
nordeste do país, parecem não sentir a chegada dessa estação climática. Carregamos
cargas de limão para o nordeste durante o
ano inteiro”, revela.
“A verdade é uma só”, afirma Luis Pereira, “tem mercado para todo o limão que
tiver qualidade”, pois abre-se um leque
grande de opções, segundo o consultor. Ele
recomenda, também, que seja respeitada
a época certa para a colheita. “Se o limão
for destinado à exportação, não pode ficar
esperando para colher. Às vezes, o produtor quer esperar “dar carga”, quer esperar
preço, quer esperar pela mão de obra. Não
pode nada disso. A hora do ponto de colheita
é sagrada. Tem que colher e ponto final”,
finaliza o experiente Fernando Pereira.
Na sequência, Nilson Borlina Maia e Eliane Gomes Fabri, pesquisadores do Centro de
Horticultura do Iac – Instituto Agronômico,
explanaram sobre extração de óleos essenciais. Explicaram para os produtores que
queiram extrair óleos em suas propriedades,
as composições bioquímicas dos óleos essenciais e todo o processo industrial. Além
da possível extração de óleos da casca do
‘Tahiti’, de suas folhas se pode obter um adequado subproduto. Outras opções vegetais
foram citadas como viáveis na fabricação
de óleos essenciais: lavanda, manjericão,
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‘Cravo’. Realizou a colheita em pleno estádio
de maturação fisiológica, com casca rugosa
de cor verde oliva brilhante, com um diâmetro da região equatorial medindo entre 47
e 65 mm. Posteriormente, ela beneficiou e
armazenou as frutas simulando as condições
de tempo, temperatura e umidade relativa
semelhantes àquelas impingidas pela exportação e realizou análises físicas, químicas e
sensoriais.
Sua conclusão foi que a colheita realizada
com gancho causa danos aos frutos e prejudica sua qualidade de forma irreversível. Já
o uso de tesoura foi o melhor método para
manter a qualidade dos frutos independentemente do destino: para exportação, mercado
interno ou industrialização. Os métodos tradicionais de colheita, por torção ou com uso
do cesto, são melhores opções em relação
ao gancho. Como informação adicional, Meire
divulgou as porcentagens de frutos inaptos à
exportação quando submetidos aos quatro
métodos de colheita: com tesoura, que foi
o melhor deles, ao final do beneficiamento,
havia 46% de perdas e após 60 dias de
armazenamento, o índice evoluiu para 61%;
por torção, 50% e 75%; com o cesto, 57%
e 75%; e, o pior, com gancho, 69% e 93%.
Finalizando as palestras técnicas, Rodrigo do Vale Ferreira, do Fundecitrus – Fundo
de Defesa da Citricultura, mostrou dados
sobre o HLB/Greening e discorreu sobre a
disseminação da doença e a dispersão do
inseto vetor entre pomares vizinhos. A apresentação foi importantíssima para a região
de Pindorama, onde se concentra um grande
número de pequenos produtores de limão
‘Tahiti’, que necessitam urgentemente adotar sistemas de manejo conjunto, essenciais
para a convivência com o HLB.
Em seguida, todos participaram de uma
dinâmica de campo, que contou com a
demonstração de um moderno pulverizador,
sendo que durante o evento houve, também,
uma exposição de máquinas e tratores.

superior dos frutos. Isso é possível com
a aplicação de ceras para recobrimento,
muitas vezes associado após a colheita
com a manutenção dos frutos em câmaras especiais equipadas com sistema de
atmosfera modificada.
Defeitos na casca desvalorizam o
‘Tahiti’ tanto no mercado interno quanto
na exportação, até porque a casca é
usada normalmente para a preparação de
bebidas ou para o enfeite de pratos, além
de ter seu aroma prejudicado. Pequenas
manchas claras causadas pela falta de
insolação quando os frutos estão encostados formando pencas, são aceitas pelos
consumidores europeus, desde que não
ultrapassem uma área de 10% da casca.
Os mercados interno e o norte americano
têm mais tolerância. Os “chupetões”,
frutos colhidos antes do tempo, de uma
nova safra, são reprovados por se apresentarem “secos” e imaturos. Hábitos e
tendências se modificam rapidamente,
mas a fruta colhida com níveis acima de
42% de suco, com cor verde oliva, brilhante, tamanho entre 47 mm e 65 mm,
casca lisa e sem defeitos, tem colocação
garantida e é bem remunerada.

Meire Menezes Bassan

menta etc. No intervalo após esta apresentação houve uma demonstração de extração
de óleo essencial de folhas de limão ‘Tahiti’,
por meio de um mini destilador.
A terceira palestra foi proferida pela doutoranda Meire Menezes Bassan, da Esalq/
Usp, focando os cuidados necessários na
colheita e pós-colheita do ‘Tahiti’. Bassan
procurou determinar a influência dos diferentes métodos de colheita de ‘Tahiti’ sobre
a qualidade e conservação dos frutos. Foram
avaliados os sistemas: com tesoura, por
torção, com cesto e com gancho.
Na condução de seus ensaios, Meire
trabalhou com frutos de pomares comerciais
certificados para exportação, usando tanto
o clone ‘Quebra-Galho”, quanto o ‘Peruano’
(‘ÍAC-5’), ambos enxertados sobre limoeiro

Décio Joaquim

Segundo os autores Gayet e Salvo
Filho, no livro Lima Ácida Tahiti, “a última operação do processo produtivo é
considerada tão importante quanto as
demais. Os frutos colhidos devem apresentar qualidade indiscutível, pois são
determinantes, não só para o consumo
imediato mas, principalmente, para a
conservação. Vários desequilíbrios podem
afetá-los, sejam fisiológicos, sanitários,
sejam outros, e devem ser sempre que
possível controlados no ato da colheita.
Por isso há necessidade de estabelecer
estratégias de colheita e beneficiamento
adequados, visando à manutenção de
características organolépticas superiores.
As qualidades mais procuradas pelos
consumidores da lima ácida ‘Tahiti’, são o
frescor e o maior teor de suco dos frutos,
que são caracterizados pelo aspecto da
casca, que deve ser verde e brilhante para
transmitir essa primeira impressão, e fina,
lisa e ligeiramente macia para confirmar
o teor de suco. Na casca encontram-se
as glândulas de óleo essencial, responsáveis pelo aroma especial das limas
- tão procurado, e cuja preservação é
indispensável para garantir a qualidade
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Padrões de qualidade

Pesquisador/CCSM

Fernando Alves de Azevedo
fernando@centrodecitricultura.br
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No aniversário de 20 anos, Fundecitrus
comemora serviços prestados à citricultura

O

Fundecitrus – Fundo de Defesa da
Citricultura, completa neste mês
de junho, 20 anos de envolvimen-

Henrique Santos

A entidade faz parte da história da citricultura brasileira. Começou dando sustentação ao serviço de erradicação do Cancro
Cítrico, mas graças ao seu envolvimento na pesquisa de outros problemas fitossanitários, a citricultura pode contar com
um aliado na resolução de vários aspectos de pragas e doenças. Atualmente, as pesquisas avançam no sentido de gerar
plantas geneticamente modificadas, vislumbrando resolver a solução para o HLB, maior problema da citricultura mundial

to nas pesquisas para a busca de soluções
e novas tecnologias para o controle e manejo das doenças que atacam a citricultura.
A instituição passou a financiar pesquisas de terceiros em 1993, quando a CVC
- Clorose Variegada dos Citros, ameaçava
os pomares do estado de São Paulo e levava muitos citricultores a temer pelo seu
negócio. Um ano e meio depois, inaugurou
seu departamento científico, com o início
do serviço de diagnóstico.
Ao longo dos últimos 20 anos, o departamento de pesquisa e desenvolvimento do
Fundecitrus esteve envolvido nos principais
estudos relacionados às doenças de citros,
como os genomas da Xylella fastidiosa - qu
foi o primeiro sequenciamento de um fitopatógeno no mundo, bactéria que causa
a CVC; da Xanthomonas citri, que causa o
Cancro Cítrico; e, da espécie americana da
Candidatus liberibacter que causa o HLB Huanglongbing ou Greening.
O Fundecitrus foi um dos grandes
responsáveis pelo controle das doenças e
consequente sanidade dos pomares, garantindo a liderança da citricultura paulista.
Ajudou a estipular um pacote de manejo
para a CVC e para o HLB, colaborou para a
mudança da produção de mudas de citros
de locais abertos para viveiros telados, protegidos e com certificação, e estabeleceu
metodologias que mantiveram o Cancro
Cítrico em níveis baixíssimos por mais de
dez anos. Participou da identificação da
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O Fundecitrus está capacitado para a identificação dos vários problemas fitossanitários da citricultura.
Os produtores podem usufruir deste e de outros serviços importantes, como o diagnóstico do Greening
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MSC - Morte Súbita dos Citros e destinou

eficaz de monitoramento do psilídeo e

a Esalq – Escola Superior de Agricultura

esforços para descobrir como recuperar os

controle conjunto, o que possibilitou a

“Luiz de Queiroz”, da Usp, o Fundecitrus

pomares afetados, por meio da subenxertia

redução da necessidade de pulverizações,

está criando Tamarixia radiata, que para-

e do plantio de porta-enxertos tolerantes.

reduzindo custos para os produtores e

sita as ninfas de Diaphorina citri e ajuda

impactos ambientais.

na redução da população do transmissor

Os resultados das pesquisas do Fundecitrus estão incorporados aos tratos

A preocupação com a sustentabilidade

do HLB. Novas biofábricas de Tamarixia

dos pomares de São Paulo e outros locais

tem pautado as pesquisas do Fundecitrus,

deverão ser criadas pelo Fundecitrus este

produtores de citros, como o estado do

que vem buscando soluções mais baratas

ano e em 2015, para ampliar a soltura por

Paraná e a Flórida (EUA). A incorporação da

e menos agressivas ao meio ambiente.

todo o parque citrícola.

plataforma na inspeção de HLB, o manejo

A primeira delas data de 1996, quando

Com o acréscimo de pulverizações no

mais rígido na borda dos pomares para o

ajudou a desenvolver uma armadilha para

campo por conta da pressão das pragas e

controle do psilídeo, a aquisição de mudas

o monitoramento do bicho furão baseada

doenças – e o consequente aumento do

oriundas de viveiros telados, o controle e

no feromônio sexual do inseto. Um recurso

custo de produção, o Fundecitrus investiu

desinfestação do trânsito de pessoas e

de baixo custo e alta eficiência.

no estudo de formas mais racionais de

veículos nos pomares tiveram como ponto

Uma solução natural também foi busca-

cuidar do pomar, como a redução de apli-

de partida pesquisas desenvolvidas pelo

da para a Larva Minadora, por meio do seu

cações por meio de monitoramento e de

Fundecitrus.

inimigo natural – a microvespa Ageniaspis

volume de calda por meio da cubicagem

citrícola - que foi importada da Flórida e

da planta e regulagem do equipamento. As

solta nos pomares de São Paulo.

pesquisas na área de tecnologia de apli-

Também foram as pesquisas que
estimularam a formação de grupos de
citricultores que passaram a trabalhar

A estratégia do inimigo natural também

cação têm oferecido resultados concretos

em conjunto no manejo regional do HLB.

está sendo utilizada para o controle do

para o citricultor. Hoje, é possível reduzir

O Fundecitrus desenvolveu uma maneira

psilídeo. Por meio de um convênio com

em até 50% o volume de calda, com a

Abril / Maio / Junho 2014

21

E

S

Q

U

I

S

A

Décio Joaquim

P

Projetos do Fundecitrus em
Biotecnologia
Coordenados pelos pesquisadores

de Biotecnologia gera estratégias para a

Nelson A. Wulff e Leandro Peña, os proje-

transformação genética e o desenvolvi-

tos de pesquisa em Biotecnologia ganham

mento de plantas cítricas resistentes às

força na entidade. O principal alvo do

principais pragas e doenças dos citros.

trabalho do Laboratório de Biotecnologia

Atualmente, são cinco os principais projetos

Vegetal do Fundecitrus é conseguir uma

em andamento. O primeiro é desenvolver

solução para o HLB, que é, sem dúvida,

uma planta cítrica repelente, utilizando-se

o maior problema da citricultura. O ge-

dos componentes voláteis emitidos pela

rente do departamento de pesquisa e

goiabeira para a repelência do psilídeo.

desenvolvimento, Juliano Ayres, afirma

Sabe-se que certos odores emitidos pelas

que plantas repelentes ao psilídeo podem

folhas de goiaba exercem um poder de

reduzir drasticamente a incidência de HLB

afastar os psilídeos e essa característica

nas propriedades: “Não estamos falando

está sendo estudada através de ensaios de

necessariamente da eliminação da doen-

olfatometria com o objetivo de transferir ge-

com o Fundecitrus, a equipe espanhola

ça, mas sim da diminuição dos índices.

neticamente esse aspecto para as folhas de

verificou que o desligamento do gene

Será uma grande vitória para a citricultura

citros, possibilitando o aproveitamento no

tornava as plantas mais tolerantes ao

se nós conseguirmos, por exemplo, que

campo de plantas cítricas que exerceriam

Cancro Cítrico e à Pinta Preta.

um pomar com 10% das árvores infec-

a capacidade de ser repelente ao inseto e,

O Fundecitrus iniciou, desde de-

tadas passe a apresentar um nível 20

por conseguinte, não serem inoculadas pela

zembro de 2013, uma nova fase em

vezes menor, de 0,5%, o que reduziria

bactéria do HLB, transmitida pelo psilídeo.

suas pesquisas com as GM – plantas

o número de aplicações de inseticidas,

O segundo é uma murta letal ao psilídeo,

geneticamente modificadas, levadas ao

com mais economia para o produtor e

usando a técnica de RNA de interferência.

campo para testar a resistência às Mos-

menos resíduos no meio ambiente. Essa

O terceiro é uma soja – que é uma planta

cas e à Pinta Preta. O plantio das mudas

possibilidade já seria muito vantajosa para

de ciclo mais curto, que poderia ser usada

transgênicas está localizado no município

o citricultor”, diz.

em auxílio aos plantios de citros, agindo

paulista de Ibaté, próximo de Araraqua-

como uma planta companheira com fator

ra, segundo as normas aprovadas pela

de repelência ao psilídeo. O quarto é a

CTNBio – Comissão Técnica Nacional de

resistência ao HLB através do vetor CTV,

Biossegurança. As pesquisas no campo

que é o vírus da Tristeza que naturalmente

vão se estender por sete anos e meio

ocorre em todas as plantas cítricas no país.

– prazo estimado para que as plantas

O quinto é desenvolver citros com resis-

possam atingir a plena produtividade e

tência às Moscas das Frutas, à Pinta Preta

para que os frutos possam ser avaliados

e ao Cancro Cítrico, através da influência

em diferentes anos. Segundo Wulff, “o

do limoneno. Leandro Peña, pesquisador

estudo é o primeiro no país a avaliar no

espanhol contratado do Ivia – Instituto

campo o desempenho de laranjeiras GM

Valenciano de Investigaciones Agrárias,

para a resistência de doenças. As eta-

é referência mundial em transformação

pas anteriores mostraram que elas têm

genética de citros. Ele demonstrou que a

potencial, mas é necessário o plantio e

desativação do gene que produz o limoneno

o florescimento para que testemos estas

(composto do óleo essencial presente na

plantas em situações reais, com sol,

casca dos frutos cítricos) torna as laranjas

chuva e seca, condições fitossanitárias,

menos atraentes às Moscas das Frutas

como a presença de outras doenças, e

e ao apodrecimento causado pelo fungo

condições operacionais”, afirma o pes-

Penicillium. Posteriormente, já em parceria

quisador do Fundecitrus.

Segundo Nelson Wulff, o Laboratório

Décio Joaquim

Juliano Ayres, gerente de
pesquisa e o especialista
Leandro Peña
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Nelson A. Wulff, responsável pelo Laboratório
de Biotecnologia
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França, Espanha, Argentina, África do Sul,
entre outros.
Nos últimos dez anos, os pesquisadores do Fundecitrus publicaram 225 artigos
científicos, sendo 141 em publicações
internacionais e 84 em nacionais.
Todo conhecimento gerado no campo e
nos laboratórios do Fundecitrus é repassado
aos citricultores por um intenso trabalho de
educação e comunicação. Todos os anos
são realizados centenas de treinamentos,
palestras e seminários em diversos locais
do estado de São Paulo para atualizar os
citricultores sobre as melhores formas de
cuidar do pomar. Os produtores também
têm à disposição dezenas de manuais
técnicos e uma revista que traz todas as
novidades sobre as pesquisas.
Para capacitar ainda mais os profissionais da citricultura, o Fundecitrus criou um
O Laboratório de Olfatometria desenvolve
ensaios utilizando vários compostos voláteis

mestrado em controle de doenças e pragas

O diagnóstico do HLB/Greening é realizado
diariamente através de um metódico trabalho

dos citros, o MasterCitrus, que é oferecido
gratuitamente aos citricultores associados

mesma eficiência de controle para Pinta

e seus funcionários.

HLB para citricultores todos os anos.

“O Fundecitrus, desde sua criação,

Atualmente, o Fundecitrus conta com

citrus teve ao seu lado muitos parceiros.

sempre esteve envolvido na busca de so-

uma infraestrutura de 900 metros qua-

Instituições de pesquisa e universidades de

luções e melhorias para os problemas da

drados de laboratórios, 13 pesquisadores

São Paulo, Paraná, Minas Gerais, agências

citricultura. É essa a missão da entidade”,

– especialistas em doenças bacterianas

de financiamento como Fapesp – Funda-

define o presidente do Fundecitrus, Lourival

e fúngicas, em entomologia, químicos e

ção de Amparo à Pesquisa do Estado de

Carmo Monaco.

geneticistas, e 60 áreas experimentais

São Paulo, CNPq – Conselho Nacional de

distribuídas em fazendas e pomares dos

Desenvolvimento Científico e Tecnológico,

estados de São Paulo, Minas Gerais e Pa-

Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento

raná. Possui um centro de diagnóstico que

de Pessoal de Nível Superior, e centros de

realiza cerca de 12 mil análises de CVC e

pesquisa estrangeiros, dos Estados Unidos,
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Nestes 20 anos de pesquisa, o Funde-

Preta, HLB e Cancro Cítrico.

Departamento de Comunicação

Fabiana Assis
fabiana@fundecitrus.com.br
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Avanços da heveicultura e
a Resolução SAA 154/13
Com o aumento da importância que a cultura da seringueira assumiu no estado de São Paulo, nada mais correto do
que a preocupação exposta através dessa medida legislativa a respeito da procedência da semente e da qualidade
sanitária do material vegetativo a ser empregado na produção de mudas comerciais da planta

C

24

www.gtacc.com.br

extraído dos vasos localizados na casca
das árvores por meio do processo de
“sangria”, sua utilização principal é na indústria pneumática, na fabricação de luvas
descartáveis, tubos cirúrgicos, cateteres e
preservativos. Estima-se que as indústrias
de pneumáticos são responsáveis por quase
três quartos da borracha produzida no mundo. Vale comentar que o uso da borracha
natural ocorre devido às excelentes propriedades elásticas, qualidade e a resistência ao
aquecimento por ocasião de atrito.
Essa realidade impõe algumas regras:
é preciso ter produtividade, antecipar a
produção do látex e ainda buscar maior longevidade dos seringais. O Brasil tem vocação
nata para superar desafios tecnológicos na

agricultura. Foi assim em um dos ramos
mais concorridos, o da citricultura, em que
o país superou a produtividade da nação
mais desenvolvida do planeta – os Estados
Unidos da América.
Muitas das regras que foram incorporadas na resolução tiveram início de forma
pioneira por empresas com grande expertise
na área de citricultura, que já havia estabelecido intenso contato com a comunidade
acadêmica e científica do Brasil.
A Secretaria de Agricultura de São Paulo
deu um passo importante no sentido de
posicionar a heveicultura do estado de São
Paulo na vanguarda mundial, voltando-se
para questões extremamente relevantes
como as questões da genética e da sanida-

Carina Ayres

om os seringais mais produtivos do
mundo, o estado de São Paulo é o
maior produtor de látex do Brasil. Os
seringais paulistas são os mais produtivos
do país, com produtividade média superior
a 1.300 quilos por hectare ao ano, sendo
que nas áreas onde há maior conhecimento
tecnológico, a produtividade é superior a
1.500 kg. Esta produtividade média coloca
o Estado entre os mais produtivos do mundo quando comparado com as médias dos
tradicionais países produtores: Tailândia,
1.250 kg/ha/ano; Indonésia, 1100 kg/ha/
ano; e, Malásia, 1000 kg/ha/ano.
A heveicultura paulista produz cerca de
50% da borracha natural brasileira. São 90
mil hectares que geram algo em torno de
15 mil empregos na zona rural, além de
emprego nas indústrias, sendo uma movimentação positiva que resulta em ampliação
de oportunidades para o setor privado e de
arrecadação de impostos para o país. Entre
as cidades de São Paulo, as que mais se
destacam na heveicultura são São José do
Rio Preto, Barretos, General Salgado, Catanduva, Tupã e Votuporanga, despontando um
grande potencial de cultivo principalmente
pelas condições climáticas favoráveis (www.
iac.sp.gov.br).
Vale lembrar que a demanda mundial por
borracha natural tende a crescer acima da
oferta até 2020. No Brasil, segundo estimativas feitas em 2013 pela IRSG - International Rubber Study Group, em 2012, para um
consumo de 343,40 mil toneladas, foram
importadas 215 mil toneladas de borracha
natural. Nesse mesmo ano, o Brasil atingiu
a produção recorde de 172 mil toneladas.
A borracha natural é obtida da extração
do látex das seringueiras, que é um fluido

A preocupação com a sanidade e com o padrão genético das mudas de seringueira é o grande trunfo da
Resolução SAA 154/13, que garante ao produtor qualidade e uma maior expectativa de produtividade

Revista Ciência & Prática

de das plantas, premissas essenciais para
a produtividade e longevidade das plantas.
Os órgãos paulistas de fomento à agricultura de ponta acertaram de maneira
percuciente na edição da Resolução 154/13
e três pontos merecem ainda mais destaque:
- Área de produção de sementes:
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O investimento que se faz na produção
diferenciada de mudas é recompensado
em ganhos com produtividade maior, mais
precoce e por mais tempo. Esses diferenciais se traduzem em vantagem competitiva
inquestionável, primeiro para o produtor e,
depois, para o país.
Esse ciclo virtuoso, em que todos os
parceiros ganham é o modelo para o agribusiness do futuro no Brasil.
No caso da heveicultura, tudo começa
com a comunidade científica e acadêmica
que recebe o merecido reconhecimento
pelos avanços trazidos das pesquisas e dos
estudos, fomentando nos mais jovens a
indispensável cultura de que é preciso estar

de conhecimento do setor citrícola para
a heveicultura não poderia ocorrer de
maneira açodada, afinal as culturas guardam
distinções, que vão desde as diferenças nas
necessidades hídricas, nutrição, fitossanitária, entre outros.
Conscientes dessas necessidades
específicas, as empresas que se valeram
dessa modalidade de transferência técnica
cercaram-se dos maiores especialistas em
cada área da produção de látex que foram
consultados e participaram ativamente dessa verdadeira revolução, agora estampada
na Resolução 154/13 da SAA.
Parece lugar comum, mas a primeira
preocupação foi justamente a semente, mais
precisamente com a origem e a qualidade.
Assegurar a qualidade genética do porta
enxerto é umbilicalmente ligada à semente.
Nesse sentido, é de se destacar o empenho
em criar um processo que assegura que
essas premissas são respeitadas. Apenas
as melhores sementes escolhidas de locais
de origem garantida são utilizadas para a
formação dos porta enxertos.
Cuidar para que as mudas se desenvolvessem em local adequado às inspeções e
ao manuseio foi outra obsessão. A experiência em viveiros herdada da produção de
citros foi essencial. Não foram poucos os
céticos nesse processo, apontando o custo
como obstáculo insuperável. No entanto, a
busca por qualidade sempre foi tida como
solução para os problemas e não parte
deles.

sintonizado com as demandas da sociedade. O processo continua com os viveiros
de mudas e órgãos de controle buscando
cada vez mais inovação para melhorar a
relação custo x benefício. Prossegue com
os produtores que entendem que investir
na aquisição de mudas mais saudáveis
gera a perspectiva real de obter maior remuneração, antes dos concorrentes e por
mais tempo que eles. E o ciclo se encerra
e recomeça com o Brasil gerando maior
produção em área potencialmente menor
e, assim, obtendo vantagem competitiva
importante numa commoditie em crescente valorização, que tem imenso apelo de
sustentabilidade.
Ressalte-se que a demanda por borracha
natural cresceu de maneira vigorosa nas
últimas décadas. As projeções dos principais
analistas apontam para reiterados déficits
na relação entre demanda versus produção
e, como salientado, em 2020 haverá o
expressivo descompasso entre produção e
consumo.

Décio Joaquim

A oferta brasileira de látex está abaixo da
demanda nacional, propiciando bons negócios

E

plantas fornecedoras de sementes com
comprovação de origem genética e sanidade
controlada (artigo 2º, I);
- Borbulhas usadas para formação de
jardim clonal, a partir da publicação desta
Resolução, deverão ser originadas de planta
matriz de jardim clonal cadastrado na Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e com
comprovação de origem genética do clone
(artigo 4º, XI).
As mudas (mudas enxertadas) devem
ser formadas em sacola, recipiente plástico
ou material similar, com substrato, sobre
bancadas com, no mínimo, 40 (quarenta)
centímetros de altura do solo (artigo 8º, II).
Intuitivo que a simples transferência

Consultor/GTACC

Humberto Vinícius Vescove
vescoveconsultoria@gmail.com
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O setor de tangerinas pode
melhorar a fruta ofertada
A condução adequada de um pomar de tangerinas começa no projeto. A cultura sofre com a falta de especialização do
produtor e o mercado padece de uma maior responsabilidade quanto à qualidade da fruta ofertada. Deveria haver uma
maior conscientização na busca de um melhor padrão de produção, a fim de atender um mercado com demanda potencial

O

principal segredo para produzir uma
boa tangerina é ter a consciência
de que ela não é uma laranja.
Parece uma afirmação redundante, mas
o sentido da frase tem uma profundidade
valorosa. No Brasil, muitos produtores que
se dedicam ou se dedicaram ao cultivo
das tangerinas o fizeram por já terem
contato com o plantio de laranja. Essa
realidade, porém, pode ser o principal
empecilho para que se tenha sucesso na
empreitada de se produzir uma tangerina
com boas características organolépticas.
Se parecem, mas, definitivamente, os
cultivos não são iguais.
Um aspecto marcante nessa diferença
está na necessidade de mão de obra que o
cultivo de tangerinas exige. Alguns poucos
detalhes são decisivos para a obtenção
de frutas com qualidade superior, mas
os principais deles são dependentes do
trabalho braçal e inteligente do homem.
Evidente que não se produz boas frutas
sem as qualidades intrínsecas de uma
cultivar de destaque. Particularmente, no
caso do Brasil, os clones mais plantados e,
por conseguinte, mais consumidos, derivam
da tangerina Poncan ou Poncã. Aos olhos
dos entendidos, porém, a Poncã revestese de muitos defeitos: pode apresentarse como uma fruta grande, possuir uma
casca muito grossa, enrugada, que facilita
“queimaduras” pela ação do sol. A Poncã,
com facilidade, tende à isoporização ou
à gelificação de suas células, originando
a conhecida fruta seca ou de gomos que
secam com facilidade; tem a tendência
a estufar-se, fazendo com que a parte
interna da fruta descole da casca e, muitas
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vezes, fique solta dentro da fruta, além
disso, tem limitada vida de prateleira,
dificuldade para ser transportada e para
ser processada industrialmente. Mas, aos
olhos do consumidor brasileiro, tem enorme
aceitação.
Por outro lado, pouco se faz em
termos de se tentar mudar o padrão de
consumo. Ao longo dos últimos cinquenta
anos, contam-se nos dedos as tentativas
de mudança. Nesse ponto a crítica maior
vai para o empresariado, que contenta-se
com os ganhos auferidos unicamente na
exploração da Poncã, afastando-se dos
enormes gastos necessários à abertura
e manutenção de uma nova demanda.
Entendo as dificuldades e sei que essa
mudança não é simples, não é fácil, nem
barato. Mas, entendo também que é
possível. Três produtores que conheço estão
tentando. Um outro bom exemplo está
ocorrendo com a produção e a distribuição
de suco cítrico no mercado interno, por
parte de uma empresa paranaense. Se
dizia impossível, se dizia que a concorrência
com os hábitos de consumo da população
não sustentaria uma briga contra os
refrigerantes, mas o crescimento da marca
é evidente em algumas regiões de São
Paulo e do Paraná e sua contribuição para
a demanda de laranja deveria servir de
exemplo para equilibrar a balança da oferta.
Então, partindo do pressuposto que
os problemas são muitos, ironicamente
não podemos errar demais durante
sua produção, para não aumentar a
desvalorização que o produto pode
sofrer por maus tratos culturais ou por
inadequação no momento da colheita.

Adiantar a safra não significa colher a
tangerina “verde” e colocá-la imatura no
mercado, enquanto que fornecer uma
fruta mais tardia, não significa ofertá-la
sobremadura ou apodrecendo. Infelizmente,
essas são atitudes comuns no país que,
certamente, atrapalham o mercado e os
demais produtores. Lastimavelmente, a
conscientização e o bem comum estão
cada vez mais longe dos valores brasileiros.
A mágica no campo
Atendendo alguns clientes que se
dedicam a essa difícil arte de produzir
tangerinas com maior qualidade, tenho
a possibilidade de comparar resultados e
verificar que as receitas não são infalíveis.
Gosto de colecionar atitudes dos produtores
que são motivadas em sua maior parte
pela sensibilidade dos mesmos. Plantar por
plantar não me parece gerar resultados tão
satisfatórios quanto àqueles conseguidos
pelos agricultores que conseguem vibrar
com as diferenças obtidas quando
promovem mudanças positivas. Na maioria
das vezes, até conseguir o aumento da
produção, deve-se subir alguns degraus
importantes antes de chegar ao topo.
Escrevo isso em louvor aos citricultores
que valorizam as mudanças propostas
ao sentirem diferenças nas plantas,
antevendo um sucesso produtivo antes
deles acontecerem.
Boas colheitas começam a ser obtidas
no projeto do plantio. Qual o objetivo da
produção? Produzir frutas para enviá-las
para onde? Em que época? Um estudo de
demanda, com certeza, balizará melhor a
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Mesmo as árvores com mais idade e que não foram conduzidas adequadamente desde pequenas, podem
ser manejadas, limpas e arejadas, desenvolvendo condições melhores para aumentar a produção

sua oferta. Deve-se examinar o local de
plantio, determinando parâmetros básicos
que deverão ser totalmente conhecidos
no momento de se escolher a variedade,
o clone, o porta enxerto. Preocupações
inerentes ao plantio e à condução do pomar
também deverão constar do estudo inicial.
Um ponto que tem merecido tratamento
particular desde o projeto, é a mão de
obra e toda a sistemática trabalhista que
a envolve. Outro fator de sucesso cada vez
mais valioso no projeto é a água. Chamo
a atenção não apenas para as possíveis
fontes de água, como para a possibilidade
de usá-las, em relação ao volume, à outorga
e à sua qualidade. Atualmente, é difícil
imaginar um projeto agrícola sem a previsão
da irrigação. Inconcebível a alocação de
altos valores financeiros empregados em
um projeto que pode não ter o sucesso
projetado pelo fato de não chover quando
for necessário. Pensem nisso.
Lembrem, também, de estudar os
efeitos que a altitude, a localização
geográfica, a temperatura média, o regime
termométrico, a distribuição e o volume
anual das chuvas, com a consequente
evapotranspiração do local de plantio, terão
sobre as plantas e a fruta a ser produzida.
Pois bem, mas passando sobre a fase
dos projetos e avançando no plantio, é
de suma importância conhecer o fato de
que a maioria dos solos disponíveis para
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plantio de citros na região sudoeste faz
parte do Cerrado. Com isso, é fundamental
para o sucesso da empreitada a constante
manutenção da correção da acidez, além do
fornecimento do Fósforo, que é um elemento
químico praticamente ausente naquela
condição e que, contraditoriamente, é a
presença química mais importante durante
a vida inteira do pomar. Apenas como
curiosidade, vale a informação de que o
Fósforo participa de todas as equações
químicas do processo de Fotossíntese.
O Fósforo no plantio é um fator tão
importante que valorizará toda a adubação
que se fizer durante a vida inteira do pomar,
uma vez que estimulará o desenvolvimento
das raízes desde o primeiro momento,
fazendo com que haja uma relação direta
entre o aproveitamento da adubação ao
longo dos anos e a quantidade de raízes
de cada planta. Diferente do pensamento
de muitos que já plantaram citros na vida,
o Fósforo no plantio é essencial para o
sucesso produtivo do pomar.
Depois da muda plantada, não há que
ter uma pressa descabida para a escolha
das pernadas. Pois é! A muda atualmente
é entregue ao produtor sem formação
de pernadas, “no pavio”, como dizem
muitos. Então, a escolha correta de sua
arquitetura influenciará na qualidade da
fruta produzida. Portanto, deixe os brotos
crescerem durante o primeiro mês após
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o plantio – inclusive aqueles oriundos do
cavalo, se for o caso. A partir dos 30 dias
já haverá brotação suficiente para a escolha
das pernadas, bem individualizadas, agindo
como o sustentáculo da produção futura
de uma vida toda do pomar. Que sejam,
normalmente, quatro ou cinco pernadas,
mas que sejam bem escolhidas. Decidido
isso, todos os outros brotos serão retirados
em prol do melhor desenvolvimento
daqueles eleitos a permanecer. No caso
das tangerinas, é importante darmos a ela
uma condução aberta, ou seja, que a sua
copa tenha o espaço interno livre para que
se possa ter maiores ventilação e insolação.
Notem que após a definição das
pernadas, todos os brotos que nascerem do
tronco principal serão retirados, quer seja
no primeiro mês após a escolha, quer seja
dez anos depois. A planta manterá sempre
a mesma formação, para isso irá requerer
inúmeras desbrotas durante sua existência.
Como haverá luz e todos os anos se fará
a retirada de galhos secos, de brotações
internas inadequadas e ramos externos em
excesso, é importante que se entenda que
a arquitetura da planta deverá ser mantida
sempre a mesma, através de um trabalho
contínuo de desbrotas.
Tratando do assunto condução da
planta, faço questão de lembrar que as
árvores deverão ter um padrão arquitetônico
considerado adequado para a obtenção da
produção esperada e que esse padrão deve
ser repetido no maior número de plantas
que se conseguir, pois é essa preocupação
que garantirá o stand produtivo e a melhor
ocupação da área em que o pomar
estiver plantado. Interessante perceber
as discussões sobre o espaçamento mais
adequado, mas a total despreocupação
dos produtores na busca da uniformidade
das plantas, que é, efetivamente, o que
reverte em produtividade por área. Se
consigo copiar a planta produtiva na maioria
das covas do pomar, terei um diferencial
positivo.
Sobre isso, me permito filosofar um
instante. A germinação das sementes de
citros e o desenvolvimento das enxertias
obedecem uma sintonia semelhante ao
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é o caso do Ácido Giberélico, se faz uso
objetivando um alvo, mas se desconhece
sua interferência sobre a indução naquele
momento em que se preconiza o uso; podar
sem conhecer a variedade que se está
trabalhando é outra ocorrência comum;
utilização do raleio em momento impróprio
etc. A ansiedade por produzir algo melhor,
em época diferenciada, faz despertar a
ganância e promove erros incalculáveis,
que custam caro.
Outra questão muito importante, mas
que normalmente é deixada de lado, diz
respeito à adubação. As formulações e os
tipos de fertilizantes não são adequados
à formação de frutas com qualidade. É
comum tratar as tangerinas com Cloreto
de Potássio, quando sua substituição por
Sulfato favoreceria a formação de sólidos
solúveis. É uma roda. Apesar do alto custo,
existe um diferencial no uso de produtos
específicos como o Nitrato de Cálcio e o
Nitrato de Potássio, mas que se justifica em
função da melhor média de preço obtida na
comercialização diferenciada de certa faixa
da produção tratada dessa maneira.
De forma geral, a classe de fruta
oferecida no mercado com características
de excelente produto é bem pequena.
Conforme a época do ano, chega a ser
decepcionante. O desleixo na colheita
é assustador. Não existe preocupação
pela temperatura interna da fruta que
está sendo colhida; pouco se fala em
evitar as “pancadas”; ainda se discute
sobre a necessidade das tesouras; até na
garoa as frutas são colhidas. São fatos
ainda rotineiros que ocorrem no campo
diariamente.
Portanto, o setor tem muito a melhorar,
mas as perspectivas comerciais são
positivas. Existe um enorme potencial
de mercado; uma oferta diminuta de
produto com qualidade e uma demanda
a ser explorada em inúmeros pontos
consumidores do país.

estouro das pipocas na panela. Ao se
conseguir mudas feitas apenas com aquelas
gemas que desenvolveram primeiro,
enxertadas em cavalos que nasceram
primeiro, promoveríamos aumento
expressivo de produtividade, simplesmente
com esse recurso.
As pernadas remanescentes deverão
ser cortadas com 30 cm de comprimento,
promovendo a quebra da dominância apical
e formando extensa brotação que deverá
ser selecionada um tempo depois. Todas as
brotações abaixo da metade das pernadas
serão retiradas e a seleção das brotações
restantes obedecerá os seguintes critérios:
a permanência dos ramos externos e a
retirada daqueles que estiverem voltados
para o interior da copa, preocupando-se,
também, em não deixar mais de um ramo
a partir da mesma gema.
Várias artimanhas
Várias são as maneiras como os
fruticultores conduzem o pomar depois
de formado. Em função das condições
climáticas e da estrutura operacional,
inclusive da irrigação, faz-se a programação
da época de colheita dos talhões,
promovendo a partir daí uma estratégia
de manejo específico para cada fim. Uma
porcentagem do pomar, por exemplo,
poderá entrar no mercado de forma mais
precoce, outra na época normal de safra,
outra ainda, poderá ser colhida mais
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tardiamente e, por fim, pode-se guardar
uma última parcela em câmara fria.
Minha responsabilidade profissional faz
com que mesmo entendendo que o valor da
fruta varia conforme a oferta, opto sempre
por oferecer um produto com qualidade.
Não se ofertará produtos que o consumidor
final não possa comer. E para obter
bons produtos em épocas diferenciadas,
lança-se mão de conhecimento, às vezes
envolvendo produtos chamados especiais,
mas sempre com domínio de seu uso e
foco no objetivo traçado. Não é necessário
“surrar” as plantas para se destacar.
Pequenas medidas usadas corretamente
promovem um grande efeito.
Nesta questão da utilização desenfreada
que se faz de certos produtos – quase
sempre com total ignorância da abrangência
da ação de cada um, por conta de quem
vende e também de quem compra – é
comum encontrar muita desinformação
e o uso inadequado de fertilizantes,
maturadores, auxinas, giberelinas, que só
fazem piorar e desequilibrar os pomares.
Tenho acompanhado resultados negativos
a pe n a s pe lo d e sc onhe c ime nt o d a s
épocas de poda. É fato que não existem
produtos que façam milagres por pomares
decadentes – a não ser adubo.
Na maioria das vezes, os produtos e
serviços de maior valor deixam de oferecer
resultados porque são usados em doses
incorretas ou na época errada ao que
se deveria utilizar; outras vezes, como

Josimar Ducatti

Décio Joaquim

Na intenção
de favorecer a
insolação usando
a poda, mas sem
conhecimento
técnico, faz
com que o
produtor muitas
vezes torne
essa técnica
inadequada. Na
foto, a brotação
resultante
dessa poda
irá sombrear
as frutas,
diferentemente
da ideia original
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Rodrigo Brito

Irmãos Fachini: “Patrimônio
construído em cima de trabalho”

Sérgio, Anadir e
Eurides Fachini

Na citricultura, como em qualquer atividade agrícola, não existe segredo – o êxito vem mesmo a partir do trabalho
duro e da dedicação. Seguindo o exemplo do pai e trabalhando juntos desde muito jovens, os irmãos Fachini
descobriram essa receita e a vêm aplicando não só no cultivo de laranja, mas também de cana, seringueira e na
criação de gado, obtendo bons resultados

C

omo disse o filósofo alemão Albert
Schweitzer, “Dar o exemplo não é
a melhor maneira de influenciar os
outros – é a única”, desde muito jovens,
quando ainda viviam na cidade de Olímpia,
interior de São Paulo, os irmãos Guiomar,
Rubens, Anadir, Antonio, Eurides e Sergio,
observavam o empenho do pai, Ludovico
Fachini em diferentes ofícios. O forte exemplo do pai trabalhador foi transmitido aos
filhos, que recordam com saudoso orgulho
suas aptidões. “Nosso pai foi um grande
batalhador, gostava muito de pecuária e
foi um pouco de tudo na vida: açougueiro,
carpinteiro, folheiro, tinha muita habilidade
e inteligência”, relatam os filhos.
Assim, a família começou a vida trabalhando unida, e surgiu então a oportunidade
de vender a propriedade em Olímpia e comprar uma fazenda na região de Catanduva,
SP, em 1967, onde foram todos trabalhar
juntos. A época marcou o auge da citricultura, o que motivou a família a investir na
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laranja, influenciada por parentes que viviam
em Bebedouro e Monte Azul Paulista. “Meu
pai era um patriarca tradicional, que fazia
com que todos os filhos trabalhassem na
fazenda. Foi uma fase dura, de trabalho
mesmo, mas muito boa, principalmente
na citricultura, quando vendíamos a laranja
ainda na florada”, relata. “Nós todos passamos a trabalhar na fazenda durante o dia e
estudar a noite.
“Levantávamos todos os dias às seis
horas da manhã. Minha mãe fazia o almoço
para levarmos para a roça e voltávamos às
18 horas para irmos para a escola”, recorda
Sérgio. Na época, como era uma pequena
propriedade, não havia hierarquia, todos
colocavam a mão na massa e trabalhavam
unidos. O trator era o mais velho quem tocava – pois tinha prioridade, e o trabalho mais
difícil sobrava para o caçula”, brinca Sérgio.
Pouco tempo após a vinda para Catanduva, Anadir casou-se e voltou para Olímpia, e
Guiomar casou-se e se mudou para Monte

Azul Paulista. Ficaram, então, os irmãos
trabalhando com os pais.
Eurides relata que na época, ainda não
tinham a mentalidade de reforma de fazenda, mantivemos a propriedade por mais de
30 anos e quando o pomar ficou antigo, trocamos por lugares com terras mais baratas
e produtivas. Foi então que começaram a
construir o patrimônio, sempre em cima de
muito trabalho. “Fomos crescendo gradativamente, plantando mais laranja, comprando
novas terras, atravessando as dificuldades,
aprendendo e superando. Nosso histórico
é de muitas superações e fomos galgando
pouco a pouco nosso espaço”, comenta. Foi
assim que surgiu o Grupo Irmãos Fachini –
composto pelos irmãos Guiomar, Rubens,
Anadir, Eurides e Sergio. Antônio, também é
um reconhecido citricultor na região de Catanduva, mas e atua de forma independente.
Atualmente, o Grupo possui 12 propriedades com laranja, sendo a maior parte das
plantas irrigadas pelos sistemas de irrigação
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via microaspersão e gotejamento, nos quais
utilizam técnicas de fertirrigação. Parte dos
pomares está sendo reformada, adotando
plantio mais adensado e diversificando as
variedades cultivadas. “Com laranja, temos
que trabalhar com equilíbrio para não atrapalhar na colheita. Estamos implantando
um projeto de diversificar variedades para
termos colheita de junho a janeiro, sem
termos lacunas”, aponta Eurides.
Em termos de fitossanidade, Sérgio
comenta que contam com assessoria do
consultor Humberto Vescove – membro do
GTACC, e sempre procuram participar de
palestras com pesquisadores para se inteirarem de novidades, pois com as novas doenças, todos tem que se manter atualizados e
fazer a sua parte. “O produtor que quer ficar
na atividade tem que estar consciente e fazer
sua parte. Hoje mantemos o manejo tradicional do Cancro Cítrico, também estamos
bem radicais em relação ao Greening. Em
relação às demais doenças, temos o manejo
convencional. Falar que existe uma carta na
manga é improvável”, analisa o citricultor,
que enumera a crescente responsabilidade
do citricultor: “Temos que nos adequar e
inovar a cada dia, pois são novas doenças
surgindo, que exigem novas posturas. Precisamos procurar novos conhecimentos,
novos tratamentos e também ficar atentos
à lista Pic”.
Hoje com mais de 40 anos de experiência na citricultura, os irmãos Fachini comparam as realidades da atividade de quando
iniciaram e de atualmente. “Antigamente,
era mais tranquilo – demorava-se mais para
plantar, levava mais tempo para começar a
produzir, mas não tínhamos tantas pragas e
doenças. Hoje, com a tecnologia, o plantio
está mais simples, existem as variedades
mais precoces, mas em contrapartida,
apareceram muitas doenças – temos a
Estrelinha, a Pinta Preta, o Cancro Cítrico,
que possui um tratamento muito caro pelas
inspeções periódicas, o Greening também
exige inspeção, erradicação, pulverizações.
Esses novos tratamentos elevam o custo
de produção, mas você não pode deixar de
fazer.” enumeram os irmãos.
Diante dessas grandes mudanças de
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Sérgio e Anadir Fachini, trabalhando junto com os irmãos, seguiram o belo modelo deixado pelo pai

realidade, os irmãos apontam a importância
de se procurar as melhores oportunidades
para comprar os insumos, e para vender a
fruta, a fim de enxugar os custos e obter
maiores ganhos. Atualmente, a comercialização é feita para indústria, com quem o
Grupo mantém um contrato de 7 anos. No
entanto, a diversificação de culturas também
se mostra essencial diante das instabilidades
do mercado. “Laranja, como a maioria das
atividades agrícolas, é muito cíclica, tem
anos que vai bem e outros que vai mal,
mas estamos aqui até hoje – e passamos a
investir também em outras atividades, para
ter um equilíbrio, uma alternativa”, relatam.
Dessa forma, o grupo mantêm propriedades em Araguaína, no Tocantins, onde
desenvolvem pecuária de corte e cultivo de
seringueiras, e também uma fazenda na
região de São José do Rio Preto, SP, com o
cultivo de cana-de-açúcar.
“Quando compramos a fazenda no Tocantins, a propriedade já possuía plantação
de seringueira bastante produtiva, e descobrimos que a região é promissora para essa
cultura. Assim, passamos a investir nela,
produzindo mudas e ampliando a produção,
aponta Sérgio. Em termos de pecuária,
possuem um plantel de vacas e também
compram garrotes e boi para engorda. Na
propriedade, fazem cria, recria e engorda – o
abate é feito em frigoríficos na região.

Já, o cultivo de cana começou há 7 anos,
em uma propriedade na região de Nova Aliança, SP, com contrato de fornecimento para
a Usina Cerradinho. Embora seja uma área
relativamente pequena, o grupo demonstra
confiança no segmento pelas perspectivas do
mercado para produção de etanol e açúcar.
Após décadas trabalhando juntos –
seguindo o modelo deixado pelo pai, que
faleceu em 1993 – os irmãos Fachini seguem ativos e dinâmicos, colhem resultados
promissores e nem pensam em parar de
trabalhar! Atualmente, Anadir, que se aposentou como professora de escola, reside
em Catanduva e trabalha no escritório do
Grupo, assumindo as funções financeiras.
Eurides é responsável pela parte administrativa e Sérgio e Rubens dividem-se entre
as funções agrícolas e de compras.
Assim, os membros do Grupo hoje renomado na região de Catanduva, mantém a
disposição para elevar o patrimônio construído em cima de muito trabalho e deixam o
exemplo de humildade e comprometimento,
para influenciar tantos outros produtores
dedicados.
Arquivo pessoal
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