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Confi ança que 
se comprova 
a cada safra. 
Este você conhece.

Envidor é o acaricida que oferece proteção 
prolongada com apenas uma aplicação por ano.

Especialmente desenvolvido para a citricultura, 
esse produto Bayer CropScience age de 
uma forma diferente dos demais acaricidas, 
proporcionando maior economia e melhor 
custo-benefício.

Com Envidor, os ácaros são uma preocupação 
a menos. Aplique uma única vez e fi que tranquilo 
a safra toda.

Envidor. Proteção prolongada 
contra os ácaros.

Leia atentamente e siga rigorosamente
as instruções contidas no rótulo, na bula e receita.

Utilize sempre os equipamentos de proteção
individual. Nunca permita a utilização do produto

por menores de idade.

ATENÇÃO

AF-anun 21x28 BYE 0077-14.indd   1 30/09/14   17:44
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Vender e comprar

tadeu@gtacc.com.br

Presidente do GTACC
Aparecido Tadeu Pavani
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  Julho

A G E N D A

25 – O Grupo recebeu em sua 
sede, em Bebedouro, SP, o 
especialista em irrigação Luiz 
Dimenstein, que proferiu palestra 
sobre o acompanhamento e 
manejo dos níveis de nutrientes 
na solução do solo. Dimenstein, 
que se fez acompanhar pelo 
professor Nakamura, desenvolveu 
uma sólida carreira no setor de 
irrigação, trabalhando na John 
Deere, na Plastro e, por dez anos 
esteve a serviço da Universidade 
de Jerusalém, Israel, no Vulcane 
Center.
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A imposição climática vai obrigando 
a aumentar a área irrigada da 
citricultura brasileira. Com isso, 

cresce a demanda por informação e 
tecnologia para a implantação, manejo e 
acompanhamento dos diferentes projetos. 
Cumprindo sua missão, o GTACC esmera-
se por disseminar informação e a cada 
edição do Simpósio de Irrigação vê – com 
indisfarçada satisfação – evoluir o nível 
tecnológico do encontro. As atuais dúvidas, 
os questionamentos e a exposição dos 
assuntos estão muito distantes das primeiras 
discussões rudimentares levadas a cabo 
durante o primeiro evento, em que ainda 
reinava uma “nuvenzinha” de preocupação 
sobre a cabeça de muitos que se iniciavam na 
área, em relação à validade da metodologia.

Com o agravamento da questão das 
chuvas e, paralelamente, com o acúmulo 
de resultados colhidos ao longo dessas nove 
edições do Simpósio, o GTACC sente-se 
recompensado por ter investido na divulgação 
de uma tecnologia que de simples aposta se 
transformou em necessidade, rapidamente. 

Acreditar! É o segredo dos vencedores. 
Essa fórmula positiva de encarar as situações 

é praticada e divulgada por Antonio Carlos 
Zem. Moderno empreendedor, ele nos revela 
toda a confiança que sua empresa dedica à 
citricultura e aos citricultores, investindo na 
retomada do setor que, tradicionalmente, 
emprega importante fatia de mão de obra, 
girando dinheiro e responsabilizando-se 
pelo abastecimento direto de milhares de 
residências em muitos municípios brasileiros.

E imaginando essa retomada, o comércio 
internacional de suco de laranja deve ser 
considerado o principal mercado para 
impulsionar esse desejo. Somente com 
o crescimento da demanda mundial de 
suco é que poderá haver, novamente, 
desenvolvimento para os mais importantes 
nichos produtores de cítricos. Porém, 
atualmente, as coisas não são mais como 
já foram um dia. Um imenso aumento na 
demanda de suco de laranja por parte da 
China, por exemplo, não garante um quadro 
geral que possa permitir sorrisos. Matéria 
sobre o assunto veiculada nesta edição, 
escrita pelos especialistas do Markestrat, 
explicam a questão. A produção pode ser 
eficiente, mas será sempre dependente da 
demanda. Em qualquer cultura. 

Independentemente da demanda, a 
produtividade é uma arma contra os preços 
baixos. E como ressaltou nosso entrevistado 
da editoria Prática, Patrick Beckers: “apesar 
dos preços tão defasados, a produtividade 
garante a nossa sustentação no negócio”. É 
uma verdade. Não adiantaria altos preços, 
sem que se tivesse produção para valorar. 
O preço, quase sempre, é um fator que não 
depende da vontade do produtor. Por outro 
lado, a ele cabe produzir. O objetivo primordial 
deve ser produzir, e produzir muito, pois é 
a forma de se diluir os custos. Custos são 
necessários e devem servir para promover 
produtividade. O correto não é deixar de se 
praticar qualquer item de produção porque 
seja caro. O importante é avaliar o benefício 
que determinado item trará ao negócio. Caro 
é pagar por algo que ofereça um pequeno 
retorno. Saber vender, é importante; saber 
comprar, é fundamental.

Pigão, Nakamura, Dimenstein, Danilo, Gilmar e Tadeu
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25 – Reunião com a Valagro do Brasil, 
pertencente ao grupo italiano de mesmo 
nome. A empresa oferece uma extensa 
linha de produtos na área de fertilizantes, 
bioestimulantes, foliares e afins, considerados 
de alta qualidade e aptos para utilização nas 
áreas de sequeiro e irrigação. Baseada nas 
necessidades fisiológicas das culturas, a Valagro 
busca na natureza as matérias primas básicas 
para sua produção. Conduzida por Joelmir Silva 
e Serafim Conceição, o encontro ocorreu na 
sede do GTACC, em Bebedouro, SP.

Arlindo de Salvo Filho e Juliano Gullo de Salvo, são novos 
integrantes do GTACC. Arlindo é engenheiro agrônomo, formado 
pela Esalq/Usp, em 1973. Trabalha como consultor em citricultura 
desde 1977. Em 1997, recebeu o prêmio “Agrônomo Destaque 
da Citricultura”, outorgado pelo IAC – Instituto Agronômico de 
Campinas. Foi premiado pela Aeasp – Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Estado de São Paulo, como “Consultor do Ano de 
2007. Já visitou a maioria dos países citrícolas e em vários exerceu 
consultoria. Atualmente, é consultor de vários produtores e de 
diversas empresas, entre elas a Citrosuco. Desenvolveu o cultivo de 
citros em várias regiões do estado de São Paulo e de Minas Gerais. 
arlindoconsultor@gmail.com

  Setembro

Juliano Gullo de Salvo, filho de Arlindo, é engenheiro agrônomo e Mestre em Agronomia, na especialidade de solos e nutrição 
de plantas. Da mesma forma que a graduação, em 1999, seu mestrado foi concluído na Esalq/Usp, em 2002. Durante sua 
graduação, devido ao seu desempenho acadêmico, Juliano foi agraciado com os prêmios “Professor Ferdinando Galli”, “Professor 
Theodureto de Almeida Camargo” e “Manah”. Funcionário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Limeira, 
Juliano é professor e consultor em citros desde 2007, já tendo visitado as citriculturas dos Estados Unidos, Espanha, Argentina, 
Peru e México. Seu endereço eletrônico é jugsalvo@gmail.com 

02 e 04 – IV Simpósio sobre fitossanidade em citros, evento 
desenvolvido em Jaboticabal, SP, promovido na Unesp, organizado 
pelo Departamento de Fitossanidade da faculdade de Agronomia. 
O GTACC foi representado pelos consultores Décio Joaquim e 
Humberto Vescove. O tema do encontro foi “O reflexo da crise 
na fitossanidade”, instigando a todos a refletirem sobre como 
colaborar para aumentar a produtividade, aumentando lucros, 
porém com redução de custos e maior sustentabilidade em torno 
das medidas de fitossanidade.

26 – Além de reunião administrativa ordinária do Grupo, da 
qual participaram, pela primeira vez, os dois novos integrantes 
do GTACC, Arlindo e Juliano de Salvo, nesse dia aconteceu 
uma reunião técnica com a Nufarm Indústria Química e 
Farmacêutica S/A. Paulo César Tibúrcio, gerente de marketing, 
auxiliado por Luiz Fabiano e Caio, da gerência sudeste da 
empresa, conduziram o encontro e as informações transferidas 
para o GTACC. As reuniões ocorreram na sede do GTACC, em 
Bebedouro, SP.
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Serafim, Joelmir e Tadeu
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“A FMC acredita no agronegócio e, 
principalmente, na citricultura”

Antonio Carlos Zem é Biólogo, formado pela 

Usp - Universidade de São Paulo, com Mes-

trado em Entomologia Agrícola e Doutorado 

em Agronomia pela Esalq “Luiz de Queiroz”, 

além de ter realizado o Advanced Executive 

Program, em Kellogs, EUA. Trabalhou para a 

Embrapa por três anos e está na FMC há 36. 

Na empresa, teve a oportunidade de exercer 

diversas funções, como Coordenador de De-

senvolvimento, Diretor de Marketing & Vendas, 

Gerente de Produto Internacional (com sede na 

Philadelphia, EUA), Diretor de Marketing e De-

senvolvimento para América Latina (em Miami, 

EUA), Gerente Geral no México, Diretor de Área 

da América Latina e atualmente é Presidente 

FMC Corporation América Latina e Vice-Presi-

dente Corporativo. Zem, também é, com mui-

to orgulho, produtor agrícola. Produz grãos no 

Maranhão e uva para exportação em Petrolina.

FM
C

C&P – Faça um breve comentário sobre 
a FMC, no mundo e no país.
ANTONIO CARLOS ZEM - A FMC Corpora-
tion é uma companhia química americana 
que atua globalmente há mais de um século 
com soluções inovadoras, aplicações e 
produtos de qualidade nos diversos setores 
como agrícola, industrial e de consumo. Em 
2013, a FMC teve um faturamento anual de 
US$ 3,9 bilhões. A empresa emprega cerca 
de 6 mil pessoas no mundo e opera seus 
negócios em três segmentos: FMC Agricul-
tural Solutions, FMC Health and Nutrition e 
FMC Minerals. Uma das principais empresas 
agroquímicas do País, há 40 anos a FMC 
Agricultural Solutions investe em soluções 

tecnológicas inovadoras com pesquisas e 
desenvolvimento de novas moléculas e for-
mulações químicas e biológicas eficientes no 
controle e prevenção de pragas e doenças 
nas lavouras do país. Com faturamento anu-
al US$ 905 milhões em 2013, a empresa é 
focada em antecipar as necessidades dos 
clientes, inserindo a sustentabilidade em 
seu negócio no dia a dia e principalmente 
nas comunidades onde está presente, 
agindo sempre com segurança e de forma 
responsável em todas as áreas. A missão 
da companhia é contribuir para melhoria da 
produtividade no campo, rentabilidade do 
produtor rural e qualidade do agronegócio 
brasileiro.

C&P – A FMC tem se mostrado uma 
parceira da citricultura ao longo do 
tempo. Conte um pouco dessa história. 
Percebemos que a FMC está com o “pé 
no acelerador” mesmo em relação à citri-
cultura, enquanto o setor desanima várias 
empresas. Explique essa estratégia.
ANTONIO CARLOS ZEM - Estar junto ao 
cliente nos bons e maus momentos é sinô-
nimo de compromisso. Estar sempre próximo 
dos produtores e trazer ao mesmo tempo, 
conveniência e produtividade nas lavouras é 
a nossa missão.  As ações que a companhia 
promove comprovam essa afirmação: no ano 
passado, a FMC realizou em parceria com a 
Unicitrus, o primeiro encontro da entidade 

Presidente FMC Corporation
América Latina e Vice Presidente 

Corporativo

ANToNIo CARloS ZEm
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para debater o futuro do setor, com mais de 
100 formadores de opinião do segmento. Este 
ano, a FMC criou a campanha de estímulo 
e incentivo ao segmento: “Orgulhosamente 
Citricultor”, direcionada aos citricultores, 
que é focada neles, que têm vivido ciclos 
inconstantes na citricultura e nós, da FMC, 
queremos estar juntos nessa empreitada 
trazendo adequação e apoio ao segmento. 
Além de disponibilizar soluções tecnológi-
cas que controlam doenças e aumentam a 
produtividade no campo com conveniência, 
a companhia promove ainda parcerias com 
instituições de pesquisas e trabalhos técnicos 
para fomentar essa cultura no país e também 
apoia eventos neste mercado. Temos muito 
orgulho em contar que nossa relação com o 
mercado citricultor é muito longa, pois a FMC 
nasceu em 1883, quando o norte-americano 
e inventor aposentado John Bean criou uma 
bomba pulverizadora para a aplicação de 
defensivos agrícolas. Sua ideia era combater 
com mais eficiência as pragas que infestavam 
os pomares de citros na Califórnia (EUA).

C&P - Onde a empresa está instalada no 
Brasil. Fabrica seus produtos? Importa? 
Como é a estrutura de venda?
ANTONIO CARLOS ZEM - A FMC tem sua 
unidade fabril em Uberaba (MG) e realiza suas 
formulações em suas dependências. Algumas 
soluções tecnológicas são importadas. Re-
centemente, a FMC Corporation anunciou a 
aquisição da Cheminova por US$ 1,8 bilhões. 
A Cheminova é uma empresa multinacional 
de defensivos agrícolas com sede na Dina-
marca. Estamos em fase de integração para 
ampliarmos ainda mais nossa atuação no 
Brasil e em breve anunciaremos a localização 
da segunda fábrica a ser construída entre 
2015–2018 no Brasil para atender toda a 
América Latina.

C&P - Quais os produtos em que a em-
presa dedica maior expectativa comercial 
em relação à citricultura.
ANTONIO CARLOS ZEM - Os destaques 
do portfólio para manejo nesse segmento 
são: inseticida Talstar (controle de ácaros e 
pragas), inseticida biológico Dipel (controla 
eficazmente lagartas), herbicida Aurora (ma-
nejo de resistência de plantas daninhas). 
Este ano, com o objetivo de disponibilizar 
novas soluções tecnológicas para o produtor, 
a FMC trouxe a linha Fertís FMC agora para 

citricultura. São produtos especiais de fácil 
aplicação, com objetivo de aumentar enraiza-
mento, a arquitetura da copa e o pegamento 
de frutos, oferecendo como resultado maior 
produtividade e conveniência para o dia a 
dia do produtor.  Para Citros os produtos em 
destaque são o Crop+, K-Humate e a Linha 
Cytonutri, que podem ser utilizados tanto em 
pomares em formação como em pomares em 
produção. E no futuro breve, incorporaremos 
a linha da Cheminova.

C&P - Quais os planos futuros em termos 
de novos investimentos e novas molécu-
las para o setor?
ANTONIO CARLOS ZEM - Já antecipando as 
tendências do mercado, a FMC vem inves-
tindo em produtos biológicos e acredita que 
esse manejo vai revolucionar a agricultura. 
A companhia quer levar esse conceito para 
o setor. Dessa forma, a FMC realizou dois 
investimentos no final do ano passado por 
meio de duas negociações estratégicas. Em 
outubro de 2013, a FMC criou um acordo 
de colaboração exclusiva e global com a 
Chr. Hansen, uma empresa líder atuante 
na área de biociências e especializada em 
cultivos, enzimas e fermentação para o de-
senvolvimento e comercialização de produtos 
destinados à proteção de cultivos biológicos 
e também a aquisição do Caeb - Centro de 
Soluções Biológicas destinadas à Agricultura 
e ao Meio Ambiente, uma divisão da RIT Inter-
national, situada na Carolina do Norte (EUA) 
e especializada em pesquisas relevantes à 
agricultura sustentável. A companhia também 
inaugurará ainda em 2014, o Innovation Cen-
ter FMC Agricultural Solutions para a América 
Latina, que está instalado em Campinas 
(SP), projeto fundamental para a evolução 
da empresa em relação ao desenvolvimento 
de formulações. A companhia vai investir em 
infraestrutura própria com desenvolvimento 
de produtos inovadores e sustentáveis, que 
atendam os requisitos regulatórios cada vez 
mais restritivos em um ambiente seguro, que 
esteja em conformidade total com boas prá-
ticas de operação de laboratórios químicos e 
normas brasileiras. O Innovation Center FMC 
Agricultural Solutions América Latina permitirá 
realizar o mesmo trabalho de formulação com 
melhor qualidade e maior eficiência, atenden-
do as demandas locais. Nossa estratégia de 
crescimento é reinventar o portfólio, adquirin-
do novas moléculas, estabelecendo parcerias 

como já ocorreu e acessando mercados. E é 
claro que temos novos produtos e moléculas 
em processo de registro.

C&P - Comente um pouco sobre o mo-
mento por qual passa a citricultura e a 
agricultura nacional.
ANTONIO CARLOS ZEM - Em 2013, o PIB 
do agronegócio estimado pelo Cepea e CNA 
cresceu 3,92%, da ordem de R$ 1,1 trilhão, 
e representou 22,5% do PIB nacional. É um 
segmento imprescindível para toda a balan-
ça comercial brasileira e principalmente para 
produção de alimentos no mundo. A citricul-
tura é importante para o Brasil e o país é o 
maior produtor e exportador de laranjas do 
mundo e representa 25% da produção mun-
dial. A citricultura está passando por mais 
um ciclo difícil, mas vem se restabelecendo 
aos poucos, pois as vendas se aquecem e 
os preços se firmam. Recriar demanda global 
para o suco concentrado é a meta de toda 
cadeia. Tenho visto um movimento muito 
favorável por parte da população que está 
consumindo cada dia mais suco, inclusive 
os sucos de desintoxicação, chamados de 
detox, devido aos cuidados e atenção com 
a saúde. Esse é um movimento favorável 
e a citricultura participa ativamente. Já as 
agroquímicas têm que investir cada vez mais 
em novas soluções tecnológicas que aumen-
tem a produtividade no campo, pois o país 
não crescerá mais em área.  Com certeza, 
a agricultura é alavanca de crescimento 
econômico do país, pois produz alimen-
tos, energia e fibras, tudo isso de maneira 
renovável. O segmento é o único que tem 
condições de dar ao Brasil o lugar que ele 
merece na economia mundial.

C&P - Uma mensagem de otimismo aos 
produtores.
ANTONIO CARLOS ZEM- “Apoiar o fortale-
cimento da citricultura através das entida-
des que representam o setor é um compro-
misso que a FMC tem com os citricultores. 
Com a nossa união podemos evoluir e 
gerar benefícios a toda atividade citrícola 
do Brasil. A FMC acredita no agronegócio 
brasileiro e principalmente na citricultura, 
mesmo nos momentos difíceis; é uma das 
culturas mais importantes para o País. 
Contem com a gente para lutarmos em prol 
do desenvolvimento do setor. Acreditem: o 
melhor está por vir”. 
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O simpósio ocorreu no auditório da 
EECB e contou com a presença de 
mais de 120 profissionais da área. 

Parte da renda, como é tradicional, foi desti-
nada ao Hospital do Câncer de Barretos. As 
palestras apresentaram os novos resultados 
das pesquisas desenvolvidas para áreas irri-
gadas com citros e cana-de-açúcar, também 
dando enfoque à tecnologia aplicada à irri-
gação e principalmente ao monitoramento 
da irrigação e fertirrigação. Os resultados 
dos trabalhos apresentados e a divulgação 
das novas informações técnicas superaram 
as expectativas dos participantes. Pode-se 
afirmar, após a realização desta edição, que 
os trabalhos das instituições de pesquisa 
atenderam plenamente as necessidades 
técnicas dos agricultores no campo e que 
os pesquisadores ofereceram respostas 
para a melhor utilização da irrigação a seus 
usuários.

A introdução das informações técnicas 
para a cultura de cana-de-açúcar, com a 
apresentação de trabalhos e pesquisas de 
irrigação, foi a grande novidade desta edição. 
Esta é a nova estratégia adotada pelo GTACC 
para auxiliar a grande maioria dos citriculto-
res de pequeno, médio e grande porte que 
migraram parte de suas áreas de citros para 
a cultura de cana-de-açúcar. 

O citricultor, por tradição, é um produtor 
tecnificado. Quando ele migra para a cultura 
de cana, tem somente duas alternativas: o 
arrendamento para a usina ou tornar- se um 
produtor independente – fornecedor. Esta 
segunda é a situação mais rentável, menos 
usual no mercado e mais carente de infor-
mações técnicas. O produtor independente 

Simpósio GTACC aborda
citricultura e cana-de-açúcar

Foi realizado, no dia 26 de junho de 2014, a 9ª edição do SIMPÓSIO DE IRRIGAÇÃO GTACC – CITRICULTURA E
CANA-DE-AÇÚCAR. O evento foi organizado através da parceria do GTACC com a EECB – Estação Experimental de
Citricultura de Bebedouro, e contou com o apoio das entidades IAC, Coopercitrus, EECB, Embrapa Mandioca e

Fruticultura Tropical, Esalq, Unesp, ABID e Secretaria Nacional de Irrigação e Desenvolvimento Sustentável, e com o
patrocínio das empresas NETAFIM, AZUD, BASF, NUFARM, ROTAM, PRODUQUÍMICA, HIDRAUTEC, STOLLER E YARA

conta com poucas opções de assessoria e 
consultoria disponíveis no mercado, uma vez 
que grande parte desta orientação técnica 
está ligada diretamente às usinas e forne-
cidas aos parceiros arrendatários, que não 
precisam se preocupar com o manejo de pro-
dução. Visando a atender esta necessidade 
de mercado, o GTACC - seguindo a missão do 
grupo em fornecer assessoria e consultoria 
técnica (inicialmente para os citricultores), 
está estendendo estas atividades também 
para os produtores de cana-de-açúcar.

As informações apresentadas no evento 
enfocaram as necessidades e carências 
técnicas sobre irrigação dos citros e cana-
-de-açúcar, motivando a pesquisa a divulgar 
seus trabalhos aos usuários diretos fixados 
no campo e permitindo explorar ao máximo 
o potencial produtivo das culturas irrigadas.

Entre os exemplos, destacaram-se os tra-

balhos sobre os avanços no monitoramento 
da irrigação, apresentados pela pesquisadora 
do IAC, Regina Celia de Matos Pires, divul-
gando os resultados das pesquisas: “Efeito 
de diferentes áreas molhadas no consumo de 
água na produção e na qualidade de frutos 
de laranjeira ‘Pera’ enxertada em tangerineira 
‘Sunki”; “O consumo de água da laranjeira 
‘Pera’ em tangerineira ‘Sunki’ irrigada por 
gotejamento e microaspersão: balanço hí-
drico, ETc, e Kc” e “O efeito da irrigação por 
gotejamento subsuperficial e de diferentes 
espaçamentos de plantio na produção e 
qualidade da cana-de-açúcar”. As pesqui-
sas demonstraram que houve aumento da 
produtividade nos três ciclos de cana soca e 
na estimativa da produção na cana planta, 
comprovaram que o uso da irrigação não 
reduziu os atributos qualitativos e, ainda, em 
alguns ciclos, favoreceu a qualidade. 
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Evoluindo a cada edição, o Simpósio de Irrigação do GTACC mostra-se mais abrangente e profissional 
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Os dados apresentados para citros e 
cana usaram os coeficientes de evapo-
transpiração determinados para cada região 
produtora do estado de São Paulo, colo-
cando a pesquisa do Instituto Agronômico 
de Campinas em igualdade de informações 
técnicas quando comparamos as pesquisas 
realizadas nos países mais desenvolvidos do 
mundo, em termos de manejo da irrigação. 
Todas estas informações permitem o uso 
racional da irrigação através do monitora-
mento preciso e principalmente promove o 
racionamento d’água ao máximo sem preju-
dicar a produtividade, informações essenciais 
para a estiagem que estamos enfrentando 
e a pouca disponibilidade hídrica em nossos 
mananciais. 

Com a apresentação do trabalho “Con-
dições agrometeorológicas da safra 2014-
2015, chuva x irrigação, Vale a pena irri-

gar?”, o professor Glauco de Souza Rolim 
ofereceu respostas às questões: “Quanto e 
quando a DEF (Deficiência Hídrica) influen-
cia na produtividade e qualidade?”, “Quanto 
se necessita irrigar?”, “Qual a relação chuva 
x DEF x (FRCX) frutos por caixa x RATIO x irri-
gação?” – com objetivo de determinar qual 
a relação de variáveis de qualidade (BRIX, 
RATIO, KGSS, ACIDEZ) e de produtividade 
(FRCX e PFRUTO) com as DEFs mensais 
durante o ciclo produtivo de laranjeiras ‘Va-
lência’ enxertadas sobre limoeiro ‘Cravo’, 
em vários locais do estado de São Paulo, e 
“Qual a sensibilidade dos citros em relação 
às DEFs mensais?”. Os resultados apresen-
tados comprovaram para esta safra a ne-
cessidade de se irrigar em cada município 
da região produtora de citros no estado de 
São Paulo, auxiliando com precisão a to-
mada de decisão dos produtores sobre as 

informações para sua localidade.
Atendendo a outra necessidade básica 

do citricultor irrigante, foi apresentada a 
palestra “Projetos de Irrigação: soluções na 
reforma do pomar antigo para plantio aden-
sado”, pelo engenheiro Marco Kawasse. O 
trabalho enfatizou o reaproveitamento dos 
sistemas de irrigação localizada para reforma 
dos pomares, tratando sobre a diferença 
entre espaçamentos de pomares novos e 
antigos, apontando a viabilidade econômica 
no aproveitamento da irrigação existente, 
através das menores alterações possíveis 
de projeto e custos de investimento. Foram 
apresentados exemplos reais e muito viáveis 
em relação às questões técnicas, econômi-
cas e operacionais, além do aproveitamento 
dos sistemas de irrigação localizada implan-
tada para pomares de citros e transformados 
para cultura de cana-de-açúcar, atendendo 

Palestras de alto nível deram o tom do evento
Os temas abordados no evento 

tiveram como foco o avanço da citri-
cultura irrigada. Confira as palestras 
apresentadas:

 “Panorama atual da irrigação loca-
lizada no parque citrícola”, ministrada 
pelo engenheiro Danilo José Fanelli 
Luchiari, do GTACC;

“Interação entre manejo de nutrien-
tes e sanidade dos citros”, apresentada 
pelo engenheiro Wilson Goto, consultor 
internacional de fertirrigação da YARA; 

“Aplicação técnica dos sistemas de 
filtragens para irrigação localizada”, por 
José Maria Buitrago, diretor técnico de 
sistema da AZUD, Espanha;

“Avanços na fertirrigação dos citros: 
estado nutricional das plantas”, pelo Dr. 
Dirceu De Mattos Junior – Centro Apta 
Citros/IAC; 

“Avanços na fertirrigação dos citros: 
eficiência fertilizante e produtividade”, 
pelo Dr. José A. Quaggio – IAC; 

“Condições meteorológicas da safra 
2014-2015, chuva x irrigação: vale a 
pena irrigar?”, pelo professor  Dr. Glauco 

de Souza Rolim, Agrometeorologia, UNESP/
Jaboticabal; 

“Projeto de irrigação - soluções na 
reforma do pomar antigo para plantio aden-
sado”, pelo engenheiro Marcos Kawasse, do 
Departamento Comercial da NETAFIM Brasil; 

“Monitoramento online do estresse hídri-
co em plantas: uma alternativa para melho-
rar o manejo da irrigação”, ministrada pelo 
Dr. Rafael V. Ribeiro, Fisiologista, UNICAMP;

“Resultados de pesquisas em irrigação 

de laranjeiras e cana-de-açúcar”, pela 
Dra. Regina Célia de Matos Pires – IAC. 

No final do encontro, os palestrantes 
responderam os questionamentos da 
plateia, ocorrendo acalorado debate 
com a participação dos participantes. Foi 
entregue o prêmio “Citricultor Irrigante 
Destaque no Biênio 2013-2014” a Sér-
gio Barbeiro Neves, irrigante tradicional 
e altamente tecnificado da região de 
Monte Azul Paulista. 

Danilo Luchiari, 
Tadeu Pavani, 
Humberto Vescove, 
o produtor 
laureado, Sérgio 
Barbeiro Neves e 
a pesquisadora 
Regina Célia de 
Matos Pires 
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danilo.luchiari@uol.com.br

Consultor GTACC
Danilo José Fanelli Luchiari
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a forte demanda do segmento agrícola neste 
contexto.

Através dos exemplos, foram respondi-
das as principais dúvidas dos produtores, 
como: “tenho uma área com irrigação lo-
calizada o que fazer?”, “Consigo aproveitar 
a infraestrutura instalada: bombeamento, 
filtragem, tubulação PVC, válvulas, emisso-
res?”, “Quais as alternativas?”. Os partici-
pantes puderam conhecer casos de projetos 
de aproveitamento do sistema de irrigação 
do pomar antigo e houve a readequação do 
projeto em função da lâmina de água dese-
jada, com maior densidade de plantio, com 
a redução de lâmina de água, com o seu 
aumento e com a sua manutenção. 

No caso da manutenção de lâmina na 
nova concepção do projeto, mantendo a 
área, foram usados gotejadores com menor 
vazão e/ou maior espaçamento para manter 
as vazões dentro dos blocos/setores, não 
havendo necessidade de novo dimensio-
namento das tubulações primárias, porém 
necessitando a troca dos gotejadores. 

Para o exemplo do projeto antigo com 
microaspersão, ocorreu o aproveitamento 
da motobomba (mesmo ponto de trabalho 
do projeto original), da filtragem (mesma 
taxa de filtragem), da tubulação principal e 
ramais (100% aproveitado), cavaletes (100% 
aproveitado), tubo PE (100% aproveitado) e 
gotejadores de botão (100% novos).

Para o caso do projeto antigo com gote-
jamento em linha simples, ocorreu o apro-
veitamento da motobomba, trabalhando com 
mesma vazão (mesmo ponto de trabalho), 
da filtragem (operação com mesma taxa de 

I R R I G A Ç Ã O

filtragem), da tubulação principal e ramais 
(100% aproveitado) e dos tubogotejadores 
(100% aproveitado). 

Um projeto original de 326 ha de citros, 
implantado em 1997, foi adaptado para 
cana-de-açúcar, com aproveitamento de 
motobomba, filtragem, tubulação principal e 
cavaletes, obtendo como resultado acumu-
lado de apenas dois cortes, 254 t/hectare. 
O resultado foi muito significativo quando 
comparado à produtividade da mesma cana-
de-açúcar no sequeiro, que na média da 
usina em 5 cortes, produziu apenas 68 ton/
ha, totalizando 340 t/ha no ciclo de 5 cortes. 

Em se tratando das questões nutricio-
nais para altas produtividades dos citros 
irrigados, foi apresentada uma sequência 
de palestras, iniciando com a apresenta-
ção de Dirceu Mattos sobre os “Avanços na 
fertirrigação dos citros: estado nutricional 
das plantas”, seguida pela palestra ”Avan-
ços na fertirrigação dos citros: eficiência 
fertilizante e produtividade”, apresentada 
por José Antônio Quaggio, ambos do IAC, 
e precedidos pela palestra de Wilson Goto, 
consultor internacional de nutrição vegetal 
da empresa YARA, enfocando trabalhos 
que comprovam a interação entre manejo 
de nutrientes e maior sanidade do citros, 
deixando as plantas mais produtivas e mais 
resistentes as doenças. O tema é de ex-
trema importância para a situação atual da 
citricultura, devido à altíssima incidência 
de problemas fitossanitários que enfrenta 
a cultura. Finalizando o painel sobre nutri-
ção e produtividade: “Aspectos fisiológicos 
do monitoramento da irrigação, integrado 

à nutrição dos pomares e à melhora da 
produtividade e fitossanidade das plantas”, 
ministrada por Rafael Ribeiro, monitorando 
online o estresse hídrico das plantas, o que 
seria uma alternativa para melhorar o ma-
nejo da irrigação, apresentando um novo 
aparelho que mede e monitora as defici-
ências hídricas vegetais. Estes conceitos 
apresentados fornecem informações conci-
sas, revelando cada vez mais os parâme-
tros técnicos corretos a serem adotados na 
irrigação, com maior precisão quanto aos 
limites adotados, maior segurança e con-
fiabilidade de operação.

Com tantas informações novas, os 
debates e questionamentos levantados 
pelos participantes causaram um efeito 
positivo, atendendo a demanda atual de 
necessidade de informações técnicas. O 
elevado nível técnico dos participantes e 
a larga experiência profissional da maioria 
presente promoveram questionamentos e 
novos desafios lançados para os pesquisa-
dores, enobrecendo e concluindo mais este 
ciclo de conferências envolvendo pesquisa, 
divulgação técnica e adoção das tecnolo-
gias no campo pelos produtores.  Fica a 
expectativa para os avanços que deverão 
ser apresentados no próximo Workshop, 
de extrema importância para a melhoria 
tecnológica dos irrigantes.
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O que fazer com a ocorrência
de fogo acidental?

O que fazer em áreas nas quais ocorre fogo acidental em soqueiras brotadas após a colheita mecanizada? A resposta
é dada por Claudimir Pedro Penatti e Jorge Luis Donzelli, consultores do CTC – Centro de Tecnologia Canavieira

A colheita da cana crua é ambien-
talmente sustentável e tem como 
vantagens a proteção do solo 

contra a erosão, a redução nas despesas 
com cultivo mecânico e com herbicidas, o 
aproveitamento energético do palhiço para 
coogeração de energia elétrica, a redução 
no tempo de industrialização, o aumento 
da disponibilidade de Fósforo no solo, a 
redução da dose de Potássio na adubação 
da cana soca, a manutenção da umidade do 
solo, maior teor de matéria orgânica e maior 
produtividade agrícola e da longevidade da 
cultura.

Dentre as desvantagens, a mais impor-
tante é o perigo de fogo durante e após a 
colheita. Quando ocorre fogo acidental na 
palha, após a brotação da soqueira, fica a 
dúvida do que fazer em relação aos tratos 
culturais nesta área.

O CTC – Centro de Tecnologia Canavieira, 
estima que um hectare de cana-de-açúcar 
produza 85 toneladas de colmos, 20 tone-
ladas de folhas e ponteiros e 15 toneladas 
de raízes. A quantidade de palha que fica 
sobre o solo após a colheita mecanizada vai 
depender da variedade e estágio de corte, 
podendo gerar entre 10 a 15 toneladas de 
matéria seca (à umidade de 10% - Figura 1).

A queima acidental da palhada tem 
ocorrido sistematicamente nos canaviais 
das regiões produtoras de cana. O fogo 
acontece mais frequentemente nos me-
ses de agosto e setembro, pela estiagem 
e elevação da temperatura, atingindo 
também os canaviais colhidos no início 
da safra e, consequentemente, com a 
soqueira brotada. Os produtores desco-
nhecem os efeitos da queima da palhada 
e da brotação para a safra seguinte, pois 
apenas estimam a área atingida, que 
abrange talhões completos e parciais, no 
entanto, sem quantificação dos efeitos. 

Outro fator a ser considerado é como 
manejar os tratos culturais em área com 
palhada queimada, pois existem poucas 
informações e sem comprovação científica 
(Campanhão, 2003).

Um trabalho desenvolvido por Campa-
nhão (2003), com a finalidade de contribuir 
com mais informações sobre este tema, 
teve como objetivo avaliar a produtividade e 
qualidade da matéria prima da safra seguin-
te, assim como definir a escolha da melhor 
opção de tratos culturais, considerando uma 
área em que ocorreu fogo acidental na pa-
lhada após a brotação da soqueira (Foto 1).

O experimento foi instalado após a 
colheita mecanizada no terceiro corte, 
realizado sem a queima prévia da palha. 
Após a colheita e assentamento da palha, 
fez-se aplicação da mistura de vinhaça + 
águas residuais na dosagem de 570 m3 
por ha, visando a adição de 400 kg /ha de 
Potássio (K2O). Com equipamentos ade-
quados, foi efetuada a queima durante o 
dia, a uma temperatura de 35 ºC e umi-

Figura 1. Quantidade 
de palha produzida 
por tonelada de 
colmos de cana.

Foto 1. Aspecto geral de uma área com brotação de cana queimada pelo fogo acidental na palhada
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dade relativa do ar de 20 %, reproduzindo 
os incêndios que têm sido verificados na 
prática (Fotos 2, 3 e 4). O canavial tinha 
85 dias após colheita do 3 º corte.

Além dos dois tratamentos principais 
(palhada queimada e não queimada), ava-
liou-se dois tratamentos secundários (com 
e sem cultivo da soqueira) e dois terciários 
(doses de nitrogênio: 0 e 32 kg.por hectare..

Obteve-se os seguintes resultados (Ta-
bela 1): 

• A queima acidental da palhada não 
afetou a produtividade de colmos e a qua-
lidade da matéria prima (pol % cana) na 
colheita após 10,6 meses; 

• Até 8,7 meses após a queima aciden-
tal da palhada, a área não deve ser colhida, 

em função do menor teor de sacarose nos 
colmos (pol % cana);

• No tratamento palhada queimada 
houve maior perfilhamento no ciclo e maior 
número de colmos por metro na colheita, 
embora com menor peso unitário;

• A aplicação suplementar de nitrogênio 
incrementou a produtividade de colmos e de 
Pol, na ausência (queima) como na presença 
da palhada;

• O cultivo da soqueira não teve efeito 
sobre a produtividade de colmos e qualidade 
da matéria prima (pol % cana).

Pensando nesta dificuldade muitas usi-
nas e fornecedores enfrentam, o CTC tem 
como recomendação de tratos culturais após 
o fogo acidental:

• Em soqueiras onde não se aplicou o 
adubo no cultivo, aplicar adubação mineral 
como se fosse cana queimada, como exem-
plo: 100-00-120 kg de N-P2O5-K2O;

• Em soqueiras onde o adubo foi apli-
cado e não houve chuva após a aplicação, 
seguir a mesma recomendação do item 
anterior, aumentado ou não a dose, depen-
dendo do estágio de corte;

• Em soqueiras onde o adubo foi apli-
cado e ocorreu chuva (no mínimo 30 mm), 
parte do adubo foi solubilizado e infiltrou na 
terra; neste caso é importante complemen-
tar a adubação com nitrogênio, pois é o nu-
triente que mais se perde com a queimada;

• Em soqueiras onde o adubo foi apli-
cado e choveu mais que 30 mm e depois 
houve o fogo acidental, não há necessidade 

Foto 2. Simulação do fogo acidental da palhada 
da soqueira de 3º corte
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Fotos 3 e 4. Queima acidental da palhada, 
brotação da soqueira antes da queima (A) e após (B)
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Tabela 1. Valores médios 
obtidos para produtividade 
de colmos (t.ha-1) e de Pol (t 
ha-1) na colheita, aos 10,6 
e 13,4 meses de idade para 
os tratamentos com palhada 
queimada e não queimada 
respectivamente (safra 
2002/03)
(Fonte: Campanhão, 2003)

de refazer a adubação.  Recomenda-se 
monitorar a área e, havendo necessidade, 
fazer uma complementação com nitrogênio.

As situações comentadas irão depender 
principalmente do fator água (o quanto 
choveu depois do corte e da adubação), de 
quantos dias depois da chuva ocorreu o fogo 
e do estado que se encontram as linhas das 
soqueiras. Se estiverem compactadas pela 
colheita mecanizada, o adubo aplicado em 
superfície pode não infiltrar no solo e boa 
parte vai ser arrastado pela água da chuva 
por escorrimento superficial sob a palha, 
principalmente em relevo com declividade. 
O cultivo deve ser realizado segundo as 
recomendações de compactação.

CAMPANHÃO, J.M. Manejo da soqueira 
de cana-de-açúcar submetida à queima 
acidental da palhada remanescente da 
colheita mecanizada. Tese (Mestrado em 
Agronomia) – Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.  
Piracicaba, 77p. 2003.

claudimir@ctc.com.br

Eng.Agr. Consultor de Produtos II
Claudimir Pedro Penatti
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C

TC



14 Revista Ciência & Práticaw w w . g t a c c . c o m . b r

O sucesso de uma lavoura de cana-
de-açúcar começa pela correta 
alocação das variedades. Apesar 

de esta frase ser usada como se fosse um 
mantra entre técnicos, produtores e todos 
os que se relacionam com o setor produtivo, 
na prática tem sido negligenciada e o que se 
vê é uma altíssima concentração de plantios 
de pouquíssimas variedades formando 
lavouras provenientes de mudas - em muitas 
situações - de origem inadequada. Desde 
a década de 1970, quando se iniciou o 
boom no setor sucroalcooleiro, estas duas 
situações têm ocorrido e aumentado nos 
anos recentes. Por causa disso, podem ter 
sido perdidas boas variedades. 

O processo de plantio de cana tem 
deixado em segundo plano o planejamento 
e, de forma geral, os produtores têm tomado 
as decisões no calor das altas dos preços 
recebidos, mesmo sabendo que não terão 
a garantia de que quando colherem a sua 
produção os preços ainda estarão altos. 

Quando isso acontece – e é quase 
sempre – comete-se o primeiro e maior 
erro na implantação de uma lavoura. Por 
falta de tempo hábil entre a decisão e a 
necessidade, as mudas não são produzidas 
com a qualidade adequada e as escolhas 
das variedades passam a ser por aquela 
que está acessível no momento do plantio. 
Não é raro o uso de mudas provenientes de 
canaviais de segundo, terceiro ou de quarto 
cortes, derivadas de áreas destinadas à 
moagem e que não receberam os cuidados 
exigidos para a formação de um bom 
viveiro. Apesar de ser divulgado que as 
variedades aprovadas são resistentes ao 
Raquitismo e a outras doenças, acredito 
que a falta destes cuidados, pulando a fase 
da formação de viveiros de alta qualidade, 
quebram rapidamente esta tolerância, pois 
são conseguidos melhores e excelentes 
resultados em lavouras que utilizam mudas 
originadas em viveiros nos quais as gemas 
passaram por tratamentos térmicos e foram 
submetidos ao rouguing.

Qualidade das mudas e a 
correta alocação de variedades

A baixa qualidade das mudas e a 
alocação incorreta das variedades são os 
principais motivos que têm levado muitos 
produtores a terem prejuízos na atividade 
produtiva ou deixarem de obter maior lucro 
na produção canavieira.

Para uma correta escolha e adequação 
dos locais de plantio de variedades nas 
lavouras de cana, é importante considerar 
os seguintes fatores: ambiente de produção, 
momento e tipo de colheita, espaçamento, 
época de plantio, umidade do solo dos 
talhões na época em que serão colhidos, 
topografia, condições das estradas e o 
pacote tecnológico a ser usado.

O ambiente de produção é definido em 
função das características físicas e químicas 
do solo e podemos alterá-los através de 
correções do solo com calcário e gesso, com 
as adubações de macro e micronutrientes, 
com irrigação, fertiirrigação, uso de torta 
de filtro e adição de matéria orgânica com 
adubação verde ou compostagem. O pacote 
tecnológico poderá modificar o ambiente de 
produção original para melhor e possibilitar 
a escolha de variedades mais produtivas.

A época e o tipo da colheita (manual ou 
mecanizada), potencial de pisoteio, período 
de colheita seco ou chuvoso, topografia e 
condições das estradas, podem influenciar 
no espaçamento – o que influenciará na 
escolha das variedades, que deverão ser 
as mais bem adaptadas a todos estes 
fatores. Atualmente, não se considera mais 
a colheita manual, com raríssimas exceções, 
pois com a eliminação da queima, todos 
os plantios deverão estar sistematizados 
e serem colhidos com máquinas e, nesse 
caso em especial, se serão com máquinas 
que colhem uma ou duas linhas. A época 
em que será realizada a colheita também se 
inter-relaciona com o ambiente de produção 
para a correta escolha de qual será a melhor 
variedade a ser plantada em determinada 
área. 

A época de plantio influencia diretamente 
na escolha de variedades que devem 

ser resistentes às doenças que afetam a 
germinação das gemas, em especial, quando 
o plantio ocorrer no período do final de 
inverno e início de primavera, normalmente 
um período seco e com possibilidade de 
ocorrer frio. Também deve ser considerada 
a disponibilidade e uso de água e/ou vinhaça 
para evitar falhas e perdas no plantio.

Além desse conhecimento técnico nas 
práticas agrícolas, as amostragens de solo 
devem ser muito bem realizadas, mantendo-
se um histórico para cada talhão ou gleba 
homogênea. Os resultados das análises de 
solo deverão ser interpretados de forma 
bem criteriosa para evitar gastos sem 
necessidade e, por outro lado, evitar que para 
se economizar um pouco, não cause grande 
redução no potencial produtivo da lavoura. 
O critério correto nas tomadas de decisões 
deve ser aceito e entendido, usando-se 
o conceito da lei do mínimo. Não adianta 
gastar muito em um fator de produção 
qualquer que seja, se o que está limitando a 
produção é outro fator – às vezes, até muito 
fácil e barato para se corrigir.

Minha última recomendação para quem 
vai realizar o plantio de uma lavoura de 
cana é que esteja em contato e em boa 
sintonia com a empresa que vai moer a 
produção.  Que seja discutido e acordado 
quando a cana será colhida na região que 
vai plantar a sua lavoura. Este particular afeta 
significativamente a escolha da variedade e 
é ponto de partida correto para o sucesso do 
negócio. Não adianta plantar uma variedade 
precoce numa região onde a colheita 
ocorrerá no final da safra. Será ponto de 
desgaste, perda de potencial produtivo e vai 
reduzir a possibilidade de lucro. No mercado 
existem bons técnicos e é possível produzir 
cana gerando lucro.

gilmarmartins@agrogesplan.com.br

Consultor Agrogesplan/GTACC
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A descida da montanha russa do 
consumo de suco de laranja no mundo

As alterações na demanda mundial de suco de laranja não são unicamente provocadas pela riqueza anual
auferida pelos consumidores. Acompanhe a flutuação do consumo mundial dessa commodity

É importante olharmos, além de 

nossa cadeia citrícola, para os 

atores principais desta cadeia, os 

consumidores finais. Vamos aqui analisar os 

últimos 10 anos dessa dinâmica de consu-

mo, a partir dos 40 principais mercados con-

sumidores que correspondem a quase 100% 

do consumo mundial de suco de laranja. 

A população destes 40 principais 

mercados aumentou 8,7% nos últimos 10 

anos, enquanto o PIB destes países cresceu 

67,3% e o rendimento líquido anual per 

capita (o dinheiro que o consumidor tem 

no bolso) aumentou 56,8%. Pois bem, em 

um cenário com número maior de consu-

midores e estes consumidores com mais 

dinheiro disponível para gastar, era de se 

esperar um aumento no consumo de suco 

de laranja. Certo? Errado! Mesmo com 

os números favoráveis, o suco de laranja 

diminuiu seu consumo em 11,1% (Tabela 

1). Cabe agora sabermos onde está acon-

tecendo esta queda.

Ainda analisando os dados da TetraPak, 

se olharmos para os 10 principais mercados 

consumidores (Tabela 2), podemos ver que 

os mercados que mais apresentaram queda 

foram os maiores consumidores. Os EUA 

deixaram de consumir 299 mil toneladas 

de FCOJ (em volume equivalente ao suco a 

66° Brix de concentração), promovendo uma 

queda de 29%. Já na Alemanha, segundo 

maior consumidor, a queda foi de 27%, com 

uma diferença total de 61 mil toneladas de 

suco. Reino Unido, Canadá, Japão e Austrália 

somaram uma queda 15%, o equivalente a 

61 mil toneladas também.

Nestes 10 principais mercados do suco 

de laranja também tivemos alguns países que 

aumentaram seu consumo. China, Brasil, 

Resumo de dados dos 40 mercados selecionados 2004 2013 Variação

População em 1° de janeiro Milhões de ha-
bitantes 4.417 4.801 8,7%

PIB anual Bilhões de Dó-
lares $ 39.370 $ 65.863 67,3%

Rendimento líquido anual per capita D ó l a r e s  p o r 
habitante $ 4.290 $ 6.475 56,8%

Consumo de suco de laranja FCOJ equiv. 66o Brix¹ Mil toneladas 2.412 2.145 -11,1%

Tabela 1. Crescimento populacional, PIB e renda líquida nos 40 principais mercados consumidores de 
suco de laranja.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da TetraPak.

Resumo de dados dos 40 mercados 
selecionados 2004 2013 Variação

Mil tons equiv. a 66° Brix

40 mercados selecionados 2.412 2.145 - 11,1%

1º Estados Unidos 1.028 729 - 29%
2º Alemanha 228 167 - 27%
3º França 147 149 1%
4º China 49 136 178%
5º Reino Unido 139 123 - 12%
6º Canadá 119 110 - 7%
7º Japão 97 65 - 33%
8º Rússia 59 64 8%
9º Brasil 37 61 63%
10º Austrália 55 51 - 7%

Tabela 2. Consumo de suco de laranja nos 10 principais mercados.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak.

Rússia e França, ampliaram seu consumo 

em 40% o que equivale a 118 mil toneladas 

de suco. Somente a China aumentou seu 

consumo em 87 mil toneladas de suco, um 

crescimento de 178%.

Apesar do aumento no consumo de 

alguns países, a queda nos principais mer-

cados consumidores foi substancialmente 

maior, levando a uma diminuição na deman-

da mundial da ordem de 267 mil toneladas 

de FCOJ (equiv. a 66° Brix), o que correspon-

de a 75 milhões de caixas de laranja - ou 

seja, são 75 milhões de caixas que o mundo 

deixou de consumir. Se pensarmos que o 

Brasil é o maior produtor mundial de suco de 

laranja e que importantes países consumido-
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res, como EUA, também produzem esse suco 

e priorizam sua produção interna, vemos uma 

queda significativa na demanda de suco de 

laranja brasileiro. A queda nas exportações 

brasileiras de suco de laranja no período foi 

de 236 mil toneladas de FCOJ (equiv. a 66° 

Brix) ou de 65 milhões de caixas de laranja. 

São 65 milhões de caixas a menos deman-

dadas pelo mercado, refletindo assim nos 

preços da caixa de laranja para o produtor.

A analogia no título do artigo vem justa-

mente desta dinâmica de consumo. Assim 

como em uma montanha russa, temos uma 

grande descida, que podemos comparar 

com a queda dos principais mercados con-

sumidores, principalmente EUA e Europa. 

Por outro lado, temos pequenos pontos 

de subida e curvas que são os países que 

estão aumentando seu consumo e que 

antes não estavam no cenário do suco de 

favaneves@markestrat.org
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laranja como importantes players. Apesar 

da pequena subida, este caminho ainda é 

marcado por grandes quedas. Precisamos 

reformar esta montanha russa do consumo 

para minimizar estas quedas e aumentar as 

subidas, e isto deve ser feito por meio de um 

grande trabalho de comunicação conjunta 

em toda a cadeia. 
Os autores fazem 
uma analogia entre 
as subidas e descidas 
no consumo mundial 
de suco de laranja, 
comparando-as à uma 
montanha russa
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Além de disseminar conhecimentos 
técnicos e científicos e permitir a 
troca de informações entre pes-

quisadores e os meios agrícolas e estudan-
tis, os eventos promovidos por instituições 
de pesquisa e de extensão, proporcionam 
também estímulo aos novos participantes 
da comunidade científica, oferecendo a ex-
celente oportunidade para a exposição de 
trabalhos de conclusão de cursos acadêmi-
cos, entre outros. Incentivados geralmente 
por seus orientadores, os novos pesquisa-
dores entregam-se com garra à busca de 
resultados inovadores, que na prática pos-
sam se consolidar como verdadeiro auxílio 
à resolução dos entraves diários dos agri-
cultores.

Não foi diferente com o IV Simpósio 
sobre Fitossanidade em Citros. Promovido 
pela Unesp – Universidade Estadual Paulis-
ta Júlio de Mesquita Filho, em seu campus 
de Jaboticabal, entre 2 e 4 de setembro de 
2014. O encontro foi organizado pelo De-
partamento de Fitossanidade da faculdade 
de Agronomia, baseado em um programa 
de palestras de alto nível, desejando – em 
essência – compor um quadro geral com os 
vários componentes da fitossanidade atu-
ando sobre aquela cultura agrícola.

Em paralelo às dinâmicas apresenta-
ções realizadas no palco central do evento, 
uma série de resumos de vários trabalhos 
acadêmicos foram apresentados por seus 
autores através da exposição de painéis 
que mostravam aos interessados o desen-
volvimento de cada ensaio.

O caráter prático de alguns desses tra-

Simpósio de Fitossanidade apresenta
conceitos de aplicação prática

Os maiores benefícios proporcionados pelos eventos técnicos são os resultados práticos que deles se possa retirar.
O Simpósio promovido pela Unesp/Jaboticabal em setembro incentivou a participação de jovens pesquisadores

divulgando as conclusões de inúmeros trabalhos acadêmicos. Dois deles são destacados na matéria. 

balhos chamou nossa atenção, justificando 

sua exposição, a seguir:

Dinâmica populacional de Candida-
tus Liberibacter Spp. sob aplicações de 
fosfito 

Jane Lima Batista¹; Rener Luciano de 
Souza Ferraz²; Marcelo de Andrade Barbo-
sa3; Durvalina Maria Mathias dos Santos4 

Resumo – Objetivou-se com este tra-
balho avaliar a dinâmica populacional de 
Candidatus Liberibacter Spp. sob aplica-
ções de Fosfito. O experimento foi realizado 
no período compreendido entre os meses 
de abril e maio de 2014, em pomar de tan-
gerina, no município de Pirangi, SP.  Para 

realização do ensaio foram utilizadas tan-

gerineiras ‘Ponkan’ (Citrus reticulata Blan-
co cv. Ponkan) com sintomas expressivos 
e elevado grau de severidade de HLB. As 
plantas foram tratadas com aplicações fo-
liares de Fosfito de Potássio na dose de 
2,5 L por hectare. Foram feitas duas apli-
cações, distante 25 dias uma da outra. 
Verificou-se que houve variação na popu-
lação da bactéria Candidatus Liberibacter 
Spp. em função da aplicação de Fosfito. Os 
Fosfitos possuem ação indireta no contro-
le de patógenos, estimulando a formação 
de fitoalexinas, uma substância natural de 
autodefesa das plantas. Conclui-se que a 
população de Candidatus Liberibacter Spp. 

¹Tecnóloga em Agronegócios pela Fatec e discente do Curso Técnico em Meio Ambiente do Senac/Jaboticabal-SP, bjanelima@gmail.com; ²Doutorando em Agronomia pela Facul-
dade de Ciências Agrárias e Veterinárias - Unesp, Jaboticabal-SP, ferraz340@gmail.com; 3Mestrando em Agronomia pela FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP, marceloandrade.uepb@
hotmail.com; 4Docente do Departamento de Biologia Aplicada à Agropecuária da FCAV/Unesp, dumaria@fcav.unesp.br
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Organizado pelo Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia da Unesp/Jaboticabal, o IV 
Simpósio sobre Fitossanidade em Citros, foi uma oportunidade para apresentação de trabalhos práticos
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em folhas de tangerineiras ‘Ponkan’ (Citrus 
reticulata Blanco cv. Ponkan) foi reduzida 
sob aplicações foliares de 2,5 L de Fosfito 
de Potássio por hectare. 

Transcorridos 25 dias após o tratamen-
to e primeira coleta de folhas, foi realiza-
da nova coleta de material vegetal e novo 
tratamento, sendo nova coleta realizada 
após mais 25 dias. O material coletado 
foi enviado para o Centro de Citricultura 
Silvio Moreira para realização de qPCR vi-
sando monitorar a dinâmica populacional 
da bactéria por meio do valor Ct (Cycle 
Threshold), onde Cts < 29 denotam re-
ação positiva com expressiva quantidade 
de NA - ácidos nucleicos da bactéria alvo; 
Cts entre 30 e 37 indicam quantidades 
moderadas de NA; e, Cts entre 38 e 40 
caracterizam reações mínimas de qPRC 
denotando quantidades mínimas de NA do 
alvo na amostra. Os dados obtidos foram 
relacionados em planilha eletrônica e sub-
metidos à análise descritiva para obtenção 
das médias de cada aplicação. 

Resultados e discussão - Anali-
sando-se os resultados obtidos, verificou-
-se que houve variação na população da 
bactéria Candidatus Liberibacter Spp. em 
função da aplicação de Fosfito. Por oca-
sião da primeira avaliação, constatou-se 
um valor médio de Ct de 18,4±1,2, sendo 
este valor um indicativo de elevada concen-
tração de ácidos nucleicos da bactéria na 
amostra. Em nova avaliação, após 25 dias 
da aplicação dos tratamentos, verificou-
-se que o valor médio (18,3±07) de Ct 
manteve-se estável. Na terceira avaliação, 
observou-se aumento (14,8%) no valor de 
Ct (21,6±2,2) quando comparado ao valor 
observado na primeira avaliação e 15,3% 
de aumento em relação ao valor de Ct veri-
ficado na segunda avaliação.

Os Fosfitos possuem ação indireta no 
controle de patógenos, estimulando a for-
mação de fitoalexinas, uma substância 
natural de auto defesa das plantas (DER-
CKS & CREASY, 1989). Os efeitos indiretos 
destes produtos foram relatados por Lovatt 

(1990) ao observar que mudas de citros 
apresentando sintomas de deficiência de 
Fósforo, tratadas com aplicações foliares 
de Fosfito de Potássio superaram estes sin-
tomas, restabelecendo o crescimento das 
plantas. Aplicações foliares de Fosfito no 
pré-florescimento, em plantas de laranja 
‘Valência’, aumentaram o número de flo-
res, a produtividade e o teor de sólidos so-
lúveis nos frutos (ALBRIGO, 1997). Stansly 
et al. (2013) avaliaram um pomar durante 
quatro anos, no qual a partir do final des-
se período foi observada uma contribuição 
significativa na produção das plantas onde 
se usou o programa foliar que vem sendo 
adotado mais comumente pelos produtores 
na Flórida em conjunto com o controle in-
tensivo do vetor. 

Embora existam relatos de efeitos po-
sitivos da aplicação de Fosfitos em plantas 
cítricas, a análise da literatura denota di-
vergências quanto às melhorias proporcio-
nadas pelo produto. De fato, Gottwald et al. 
(2012), em experimento com tratamentos 
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nutricionais a base de Fosfito de Potássio, 
não observaram efeito dos tratamentos 
nutricionais no título da bactéria quando 
comparados ao tratamento controle em 
plantas cítricas. Ratificando esta informa-
ção, Johnson et al. (2013), também mos-
traram que a população bacteriana em 
plantas que receberam o manejo nutricio-
nal foi similar à de plantas que receberam 
a nutrição tradicional. 

Nesta conjectura, é importante salientar 
que nesta pesquisa, embora tenha sido ob-
servada variação na dinâmica populacional 
de Candidatus Liberibacter Spp., os valores 
de Ct se mostraram em média próximos a 
20,0. Valores de Ct que se aproximam des-
ta ordem são frequentemente encontrados 
em folhas diagnosticadas com HLB na Fló-
rida (EUA), sendo o intervalo de 18,0 < Ct 
< 30,0 o mais comum para mais de 90% 
das amostras analisadas (McCOLLUM et 
al., 2013). Assim, pode-se inferir que novas 
pesquisas com maior número de avaliações 
são preponderantes para melhor elucidação 
da dinâmica populacional da bactéria em 
plantas cítricas. 

Conclusão - A população de Candida-
tus Liberibacter Spp. em folhas de tangeri-
neiras ‘Ponkan’ (Citrus reticulata Blanco cv. 
Ponkan) foi reduzida sob aplicações foliares 
de 2,5 L por hectare de Fosfito de Potássio. 

Compatibilidade entre acaricidas 
no controle do ácaro Panonychus citri 
(mcGregor) (acari: tetranychidae) em 
citros 

1Jéssica Josefa Sanches; 2Daniel Junior 
de Andrade; 3Fabiano Aparecido dos Santos; 
4Cirano Cruz Melville

Resumo - O Panonychus citri (McGregor) 
no Brasil é uma praga considerada esporádi-
ca, mas quando em grande população pode 
causar queda prematura dos frutos, desfolha 
e secamento dos ponteiros. Dessa forma, o 
objetivo do trabalho foi avaliar a compatibi-
lidade entre alguns acaricidas aplicados em 
mistura no controle do ácaro P. citri em pomar 
cítrico, amostrados aos 7, 15, 22, 30 e 45 
dias após aplicação. Os tratamentos com 

fenpyroximate + hexythiazox, com hexythia-
zox + propargite, e, com fenpyroximate + 
propargite, obtiveram maior porcentagem 
de redução de número da população do 
ácaro, enquanto que os tratamentos com 
chlorfenapyr mostraram-se ineficientes para 
o controle P. citri. Os melhores resultados 
observados são consequência, também, da 
maior compatibilidade entre os acaricidas. 

 Como estratégia de manejo da resistên-
cia, recomenda-se a rotação entre produtos 
com mecanismos de ação distintos, ou além 
desta, a mistura em tanque de produtos com 
mecanismos de ação diferentes (CAMPOS & 
OMOTO, 2006). Além disso, as misturas de 
tanque de produtos fitossanitários também 
são realizadas com o intuito de reduzir os 

custos das aplicações. Dessa forma, o obje-
tivo do trabalho foi avaliar a compatibilidade 
entre alguns acaricidas aplicados em mistura 
no controle do ácaro P. citri em pomar cítrico.

Resultados e discussão - O experi-
mento foi conduzido no município de Cordei-
rópolis, SP, em pomar de citros da variedade 
‘Valência’ com dois anos de idade. 

Aos sete dias após as aplicações ob-
servou-se que todos os tratamentos apre-
sentaram efeito sobre o ácaro P. citri, pois 
diferiram da testemunha. Os tratamentos 
com aplicação de chlorfenapyr e hexythiazox 
diferiram dos demais tratamentos e entre 
si. Observou-se que o número de ácaros P. 

1Graduanda em Agronomia - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Câmpus de Jaboticabal - FCAV/Unesp - (jessicajsanches@gmail.com); 2Prof. Assistente Doutor - Depar-
tamento de Fitossanidade, FCAV/Unesp; 3Graduando em Agronomia, FCAVUnesp; 4Eng. Agrônomo - Mestrando em Entomologia Agrícola, FCAV/Unesp.
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citri contabilizados no tratamento com chlor-
fenapyr aumentou em relação à avaliação 
prévia, todavia com um número de ácaros 
inferior a testemunha aos sete dias após a 
aplicação. 

15 Dias após as aplicações foi verifica-
do que o tratamento chlorfenapyr não apre-
sentou efeito sobre o ácaro P. citri, pois não 
diferiu da testemunha. SATO relata resistên-
cia à Chlorfenapyr em diversos ácaros da 
família Tetranychidae, o que explica a baixa 
eficiência desse acaricida para o controle do 
ácaro P. citri. Os tratamentos com aplicação 
de chlorfenapyr e hexythiazox continuaram 
diferindo dos demais tratamentos e entre si. 

Foi observado que aos 22 dias após a 
aplicação os tratamentos com aplicação 
de propargite diferiram dos demais trata-
mentos, que diferiram em relação à teste-
munha, com exceção dos tratamentos com 
chlorfenapyr . O produto hexythiazox apre-
senta ótima ação sobre ovos e larvas de di-
ferentes espécies de ácaros (AVERYARD et 
al., 1988), tal característica explica o fato 
de os tratamentos com hexythiazox somen-
te apresentarem eficiência após 22 dias da 
aplicação. 

Em relação à redução da população de 
ácaros, foi constatado que o tratamento 
com fenpyroximate + hexythiazox apresen-
tou maior mortalidade aos 45 dias após a 
aplicação. MOREIRA & NASCIMENTO rela-
tam que em adultos, o hexythiazox, restrin-
ge-se a provocar a esterilização das fêmeas. 
Contudo, recomenda-se a utilização con-
junta com acaricidas que tenham ação em 
adultos para evitar resistência e melhorar a 
eficiência imediata no controle de ácaros. 

Conclusões - Os tratamentos com 
fenpyroximate + hexythiazox, hexythiazox + 
propargite e fenpyroximate + propargite, fo-
ram os melhores tratamentos no controle do 
Ácaro Purpúreo dos citros.

Dr. Elliot Watanabe Kitajima, uma referência 
mundial no estudo da virologia em citros, teve 
presença marcante durante o Simpósio
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P E S Q U I S A

MICROMITE® 240 SC OFERECE RESULTADOS EXCELENTES. CONFIRA NA TABELA ABAIXO.

Micromite 240 SC

CITROS

Phyllocoptruta
oleivora

Ácaro-da-falsa-ferrugem,
Ácaro-da-mulata 

Ecdytolopha 
aurantiana Bicho-furão

Phyllocnistis
citrella

Minadora-das-folhas,
Larva-minadora-das-folhas

Diaphorina citri Psilídeo

25 - 50 mL/100 L
de água

25 mL/100 L
de água

40(*) - 50 mL/100 L
de água

15 - 45 mL/100 L
de água

Começar as aplicações no início de seu ataque. 
Sob condições de alta população do ácaro, 
não se recomenda a utilização do produto.

Efetuar o tratamento no início da infestação, 
antes que a larva penetre no fruto.

Aplicar o produto quando constatada a 
presença do inseto.

Aplicar o produto no surgimento dos 
primeiros sintomas de ataque da praga 
nas brotações novas.

C U LT U R A
P R AG A S  CO N T RO L A DA S  

N O M E  CO M U MN O M E  C I E N T Í F I CO
R ECO M E N DAÇ ÃO D OS E

 
(*) Na dose de 40 mL, adicionar 500 mL de óleo mineral ou vegetal a cada 100 L de água.
Observação: Aplicar em baixas infestações. Volume de calda de 5 a 10 litros por planta, dependendo de seu porte.   

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



22 Revista Ciência & Práticaw w w . g t a c c . c o m . b r

P R Á T I C A

 

Respeitando a própria história da família, contribuindo para a melhoria da comunidade através do trabalho social
e valorizando a técnica para suplantar momentos de preços defasados, os Beckers apontam a produtividade como

o grande alicerce para a sustentação no negócio 

Dedicação e técnica são rotinas
para os Beckers

Em 1938, na pequena cidade de Ma-
asbracht, província de Limburg, nos 
Países Baixos - ou Holanda, como 

falamos no Brasil, nasceu Peter Johannes 
Beckers. A cidade localiza-se a 35 km da 
capital da província, Maastricht, que ficou 
internacionalmente conhecida quando em 
1992 foi sede do encontro que resultou na 
formalização do Tratado da unificação econô-
mica e política entre vários países europeus, 
criando a União Européia.

E foi de lá, de Maastricht, que na metade 
dos anos 50 do século passado, chegou ao 
Brasil a família Beckers. Cheio de expectati-
vas, o jovem Johannes – ou Jan, como seria 
mais conhecido - acompanhava seus pais e 
familiares, sonhando com as possibilidades 
que os novos ares poderiam oferecer.

Estabeleceram-se inicialmente no estado 
de São Paulo, na comunidade holandesa de 
Holambra, na região de Campinas. Peter foi 
funcionário administrativo da Cooperativa que 
havia sido fundada em 1948 e começava a 
se desenvolver.

Em setembro de 1961, Jan Beckers 
transferiu-se para Paranapanema com a 
função de coordenar a construção da nova 
comunidade fundada um ano antes – a 
Holambra II. Jovem e prestativo colaborador, 
Jan logo se transformou em um conselheiro 
para os moradores brasileiros e imigrantes 
holandeses para todo o tipo de assunto. 
Durante muitos anos, assumiu funções de 
caráter econômico, comunitário e diretivo. 

Sempre afeito às obras assistenciais, 
esteve à frente da construção de unidades 
escolares, obras religiosas e hospitalares. 
Junto com sua esposa, Wilhelmina ou ape-
nas Mien Beckers, sempre se empenhou 
no trabalho com jovens da comunidade. O 
casal teve quatro filhos: Dorothea, Wilhelmus 
(Willy), Patrick e Carolina.

Com a conclusão do curso de agronomia, 
Willy começou a exercer a profissão. Após 

um certo período como funcionário de uma 
grande empresa cerealista, adquiriu condi-
ções para formalizar uma parceria e arrendar 
uma área, aplicando seus conhecimentos no 
cultivo do algodão. Em 1992, outra forma-
tura: Patrick concluiu o curso de zootecnia. 
Depois de uma temporada na Holanda, onde 
foi funcionário de uma granja de suinocultura, 
Patrick retornou ao Brasil e não demorou 
muito para, também, enveredar-se pelos 
campos de cereais.

O ano de 1994 foi um divisor de águas 
na vida dos Beckers, com a instalação do 
primeiro sistema de irrigação. Um pivô cen-
tral que molhava 60 hectares. As parcerias 
no algodão foram aumentando, assim como 
as áreas plantadas com feijão, milho e cul-
turas de inverno. Nos últimos anos, a soja 
mereceu destaque nas programações de 
plantio. Atualmente, são três os pivôs e com 
eles, a partir de 2007, houve a escolha da 
citricultura como uma atividade agrícola que 
pudesse ocupar as áreas de sequeiro ao 
redor dos pivôs.

Os Beckers preferiram dar uma condução 
diferente aos citros, implantando a cultura 
em 200 hectares de uma propriedade vol-
tada apenas para ela. A Fazenda Talismã, 
no município de Paranapanema, teve duas 
épocas de plantio: metade em 2007 e a sua 

conclusão em 2012.
O elenco de variedades atinge oito copas: 

Pera (31% das árvores), Natal (24%), Valên-
cia (15,5%), Folha Murcha (13,5%), Hamlin 
(8%), Rubi (5%), Baianinha e Lima Tahiti 
(1,5%, cada). Os porta enxertos são cinco: 
Citrumelo ‘Swingle’ (60%), Tangerina ‘Cleó-
patra’ (20%), Tangerina ‘Sunki’ (10%), Limão 
‘Cravo’ (8,5%) e ‘Flying Dragon’ (1,5%).

Mostram capricho, dedicação e técnica, 
que lhes repercute em produtividade. Na 
colheita desta safra, a Hamlin produziu 96 
toneladas por hectare, a Pera 67 toneladas 
e a previsão é de se obter 75 toneladas por 
hectare nas variedades tardias. Todas as 
áreas são de sequeiro.

Como cooperados da Holambra II, os 
Beckers deixam a negociação de preços 
de vendas e a logística de transporte por 
conta da Cooperativa. Procuram diversificar, 
também, na entrega da fruta, destinando a 
produção para três indústrias, além de aten-
der o mercado de fruta fresca.

Segundo Patrick, o resultado não é segre-
do: “é uma pena que os preços estejam tão 
defasados, mas, por outro lado, a adaptação 
da cultura à região e nosso bom manejo 
proporcionam excelente produtividade, nos 
garantindo a sustentação no negócio”, afirma 
o produtor. 

Patrick Beckers: 
“apesar dos 
preços defasados, 
a produtividade 
garante nossa 
sustentação no 
negócio”
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