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Conceitos

A

s informações obtidas em simpósios
e congressos trazem atualizações
que nos permitem acompanhar o
desenvolvimento de pesquisas que estão sendo realizadas do outro lado do mundo. Muitas
vezes, os detalhes de uma pesquisa valem por
um congresso inteiro. Intrínsecas em meio a
muitos conceitos, revelações e descobertas
proporcionam um aprendizado que nos faz
galgar vários degraus em minutos. Da mesma
maneira, o nível de validação proporcionado
por um congresso internacional faz com que
autor e trabalho recebam um reconhecimento
diferenciado, caso ambos justifiquem isso.
O próximo Congresso Internacional de
Citros, a ser realizado no Paraná, em 2016,
será uma oportunidade imperdível para quem
quer se enfronhar pelos caminhos da pesquisa
citrícola. A cidade de Foz do Iguaçu – sede do
evento – tem amplas condições para impressionar positivamente a todos os participantes.
O GTACC apoia o ICC-2016, participando da
organização do Congresso na condição de
entidade suporte.
O que parece mais difícil – qualificando
qualquer encontro técnico - é a possibilidade
da aplicação prática e da conversão de grande

A

G

A

L

E

N

D

parte dos conceitos teóricos adquiridos no
ambiente científico em eficientes conselhos
e medidas que farão com que o produtor economize os meios de produção, lucrando mais
e proporcionando um ambiente mais propício
a toda a cadeia produtiva rural.
Detalhes científicos tão ricos quanto a
afirmativa do Dr. Hamilton Ramos sobre a
importância da cobertura proporcionada pelos
bons adjuvantes, capaz de promover uma
considerável economia no volume de água
utilizada, plenamente justificada por parâmetros técnicos, alijando qualquer oportunidade
para o empirismo.
E vem, também, do ambiente de um
simpósio – neste caso na Flórida (EUA) – a
revelação de que o HLB/Greening não pode
ser controlado pelo manejo nutricional unicamente, sem que se façam outras intervenções
recomendadas para o caso de plantas infectadas por vetor, como a eliminação de plantas
doentes e o controle químico do inseto.
Ninguém discorda da necessidade dos
principais nutrientes para o desenvolvimento
das plantas. O que se espera é que o produtor
possa unir os vários conceitos preconizados
para o HLB, como o uso de plantas advindas
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Rubens Stamato Júnior - Arquivo pessoal

D

Fevereiro
de mudas sadias, produzidas em ambiente
controlado, adubadas e tratadas sob orientação técnica – na expectativa de produzir
pomares dotados de energia a ser empregada
em fartas colheitas. E quando for o caso,
apoiado por periódicas inspeções, cortar as
plantas sintomáticas, impedindo ou diminuindo o efeito de maior disseminação regional.
Por fim, o convívio com a qualidade irá
despertar mais qualidade. Ao se associar
à ABCM – Associação Brasileira de Citros
de Mesa, os interessados na produção de
variedades para o mercado de frutas frescas
ampliarão a convivência com quem já dissemina boas práticas agrícolas, aumentando
a oportunidade de vivenciar os conceitos
recomendados para se praticar uma nova
citricultura, destinada a ganhar produtividade,
ser eficiente, bem como ter preocupação
ambiental e respeito ao consumidor e ao ser
humano.
Décio Joaquim

E

09 a 13 – Participação do consultor e presidente do GTACC, Rubens Stamato Júnior, no International Research Conference on HLB,
realizado no Hotel Caribe Royale, em Orlando, Flórida (EUA). O evento, em sua 4ª edição, contou com representantes de 20 países
que apresentaram palestras e pôsteres, além de debaterem o tema HLB. O Brasil esteve representado por 54 delegados de várias
instituições. As principais questões abordadas durante a conferência foram retratadas na matéria sobre o Dia do Greening, nesta edição.

Rubens Stamato Júnior
Presidente do GTACC
rubensstamatojr@terra.com.br

A

Fotos: Décio Joaquim

Janeiro

30 – Em assembléia ocorrida nas dependências da sede do GTACC, foi eleita a nova diretoria do grupo para o próximo biênio. Rubens
Paulo Stamato Júnior foi aclamado como o novo presidente da entidade. Os cargos dos demais membros da diretoria foram assim
designados: Aparecido Tadeu Pavani, tesoureiro; SIlvio Gil Rodrigues, diretor de marketing; e Antônio Ricardo Matias de Toledo, secretário.
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“Só teremos um olhar diferente quando
mostrarmos nosso peso na economia”

12 – Dia de Campo sobre poda, conduzida
pelo engenheiro agrônomo Décio Joaquim,
consultor do GTACC, direcionada aos
cooperados da Integrada, em Assaí, PR. O
evento contou com 40 produtores e teve,
além de uma palestra sobre o assunto, uma
demonstração prática realizada em uma
propriedade da região, produtora de laranjas
‘Pera’ e ‘Folha Murcha’. Os cooperados fazem
parte do projeto de fornecimento de frutas
para o processamento industrial da unidade
de produção de suco da Integrada localizada
no município de Uraí, PR.

Emílio César Fávero
Presidente da ABCM, Associação
Brasileira de Citros de Mesa

Décio Joaquim

Março
14 – O GTACC recebeu a notícia da
aprovação do LMR do Malathion na
Europa, confirmando a expectativa
demonstrada pela Cheminova nas
últimas reuniões de trabalhos
entre a parceira e o grupo. O
LMR estabelecido foi de 2 ppm.
A empresa aguarda a próxima
reunião do comitê gestor da lista
Pic, prevista para abril, quando
deverá ocorrer a aprovação do
retorno do Malathion para a Pic, no
Brasil. Agora, amparado legalmente
pelos países envolvidos com o
agronegócio citros, o retorno desta
molécula será, sem dúvida, um
ganho para todo o setor citrícola.
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Natália Salvador
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Antes de seguir a carreira na
citricultura, Emílio César Fávero
formou-se em análises de
sistemas e administração de
empresas e trabalhou por 10
anos no setor de informática,
com implantação de sistemas.
Em 1995, juntou-se à família
na direção da Alfa Citrus, que
abrange o cultivo, beneficiamento, embalagem e distribuição de
frutas no varejo e no atacado,
com lojas próprias. Desde então,
Emílio passou a ser figura atuante no mercado de citros de mesa
e, no início de 2014, tornou-se o primeiro presidente da

Décio Joaquim

recém-criada ABCM - Associação
Brasileira de Citros de Mesa.

27 – Eduardo Fermino Carlos,
pesquisador do Iapar e copresidente do próximo Congresso
Internacional de Citricultura,
fez uma explanação para o
grupo sobre o andamento dos
preparativos do evento, que
ocorrerá na cidade de Foz do
Iguaçu, em setembro de 2016.
Nesta edição, acompanhe matéria
específica sobre o Congresso, que
espera receber mais de 1200
participantes.
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C&P - A origem da recém criada ABCM
foi uma matéria em revista de grande circulação criticando o consumo de laranja
em excesso. Conte sobre a origem da
associação e como ela está estruturada.
EMÍLIO FÁVERO – Temos, entre os citricultores que orbitam pelo Centro de Citricultura
de Cordeirópolis, um grupo de produtores
de laranja de mesa que acaba sempre tendo contato em eventos diversos do meio.
Janeiro / Fevereiro / Março 2015

Nesses encontros, trocamos experiências
e discutimos muitos dos problemas que
vivemos no dia-a-dia. Em 2013, surgiu
uma notícia em uma revista que gerou uma
indignação entre nós, produtores, pela forma como a laranja foi abordada. Já tivemos
outras ocasiões que informações divulgadas
pela imprensa geraram uma indignação
entre os produtores, mas esse foi o estopim
para que nós decidíssemos nos organizar,

abraçar uma causa e fazer alguma coisa.
Nesse momento, percebemos também que
não existia uma representação para nosso
segmento. Da mesma forma, também não
havia uma organização, tudo o que fazíamos
eram ações isoladas, mas não tínhamos
uma forma de agregar e cuidar do setor,
que é muito representativo no Brasil. Então
surgiu a ideia de que precisaríamos criar
uma associação. Assim, conversando entre
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nós, no Centro de Citricultura – e tendo a
Dra. Lenice Magali do Nascimento, como
pessoa chave, discutimos como cada um
poderia atuar.
C&P – Como está organizada a estrutura
atual e a diretoria da ABCM?
EMÍLIO FÁVERO - Somos hoje um grupo
pequeno, mas focado. Eu, como presidente, o Geraldo Killer, como vice-presidente e
diretor de comunicação, a Fernanda Zanetti,
como diretora financeira e o Carlos Lucato
como diretor técnico. Temos também representantes de empresas fornecedoras
e da associação de produtores de limão.
Registramos o estatuto e estamos em fase
final para tirar o CNPJ da associação. O
próximo passo será convocar assembléia
com os fundadores e interessados, para
que possamos formalizar a adesão. A partir
de então, eleger ou confirmar esta diretoria
com mandato definido de acordo com o
estatuto. Agora, nossa intenção é formalizar
o interesse dos que preencheram as fichas
de cadastro no evento de Citros de Mesa do
Centro de Citricultura
C&P - A propaganda é a alma do negócio.
A intenção da ABCM é essa, aumentar o
consumo interno de frutas?
EMÍLIO FÁVERO - A nossa ideia é abrir
algumas áreas de trabalho e escolher os
responsáveis pelas áreas. O objetivo principal da associação é organizar todos os elos
da cadeia – de pesquisadores, produtores,
profissionais da saúde e quem mais se
interessar pela causa da laranja. Para isso,
dentro do estatuto existem categorias de
associados. Temos algumas frentes definidas onde queremos trabalhar. Uma delas
é o marketing, para que a gente possa
fazer mídias positivas sobre a laranja, a
fim de incentivar ou fortalecer o consumo.
Precisamos agir para criar mídias positivas
– não só combater a mídia negativa, para
sermos ativos ao invés de reativos. Periodicamente, sistematicamente, precisamos
colocar informações que incentivem ou favoreçam o consumo da laranja. Queremos
trabalhar a relação governamental, focada
em políticas públicas voltadas para citros
de mesa. Entre elas, merenda escolar –
colocando a fruta ou o suco na merenda.
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Discutir algo que, independente do volume
de consumo, crie na juventude o hábito de
consumir a laranja – e junto ensinando a
descascar, a saber consumir e preferir o
suco natural a um suquinho com água e
açúcar. Precisamos mostrar os benefícios
e criar, no futuro chefe e mãe de família,
o hábito de consumir a laranja. Isso é algo
para começarmos hoje, mas que irá dar
frutos daqui a 20, 15 anos. Discutir com
o governo “o que pega” para que isso não
aconteça. Fala-se sobre isso há tantos
anos e nunca se colocou em prática. Outro
questionamento é o porquê de São Paulo
não ter colocado ainda o suco de laranja
como bebida oficial do estado. E aí faça
com que você tenha em cada órgão público
uma refresqueira com suco de laranja. A
Flórida faz isso, por que nós não podemos
fazer? São todas pequenas ações, mas
que colocam o produto em evidência e
incentivam o consumo.
C&P - Como angariar dinheiro? ABCM é
nova. Como deverá se manter?
EMÍLIO FÁVERO - Nossa ideia é que a
associação seja usada não só para apoiar
a parte de venda de fruta, de barracão e
de divulgação, mas também com aspecto
de compra coletiva de insumos agrícolas.
Então, algo que já vimos ser viável, é reunir
o grupo de associados, fazer compra coletiva de insumos, conseguirmos um desconto
por trabalhar com volume, e repassar um
percentual do valor para a manutenção da
associação. Por exemplo, conseguindo 5%
de desconto, repassamos 1% para a associação. E uma forma de se capitalizar sem
mexer no bolso do associado e fazendo
de uma forma honesta e transparente. O
associado é nosso ativo mais importante.
Temos empresas interessadas em participar e isso traria resultados interessantes
e rápidos para o associado. Tem muitas
coisas que pretendemos fazer, que demandam discussões com governo, elaboração
de normas, de regulamento. Isso tudo leva
tempo. Essa estratégia da compra coletiva
traz benefícios para o associado e contribui
para a capitalização da associação, para
que possa desenvolver suas atividades. Se
não tivermos isso, não teremos dinheiro
para fazer ação nenhuma.

C&P - O limão está enfrentando problemas sérios com restrições à exportação
devido ao uso indevido de produtos
sem registros na Europa. Como fazer o
produtor respeitar produtos e tempo de
carência dos mesmos antes de colher
a fruta?
EMÍLIO FÁVERO - Uma das intenções
da associação é criar um selo da ABCM.
Dentro desse conceito, o que imaginamos
é criar uma normatização. Quem quiser
participar da associação e ter direito a
usar este selo, deve seguir os princípios de
boas práticas de fabricação e de produção.
Dentro dos princípios de boas práticas, você
obrigatoriamente deve comprar produtos
que estejam liberados e aprovados para o
uso de citros. Também deve usar o produto
conforme recomendado e respeitar os prazos de carência. O pessoal do limão, até
onde eu sei, para exportar deve ter alguma certificação. Dificilmente o comprador
europeu vai comprar de produtor que não
tenha certificação. Em minha empresa, nós
passamos por uma certificação voltada ao
mercado interno – tenho certificação para
fornecer para o Carrefour e Pão de Açúcar
– e sei o quanto isso é rigoroso. Eu imagino
que a exportação do limão seja muito mais
rigorosa que para o mercado interno. Então,
o que defendemos é que, se o produtor não
se enquadrar nas normas de mercado, ele
está fora do mercado. E se você “queima”
seu produto no mercado, você não vende
mais. A questão não é só de conscientização, é principalmente de estratégia de
negócios. A gente já enfrenta isso hoje
com a laranja para a indústria, com a lista
PIC, indicando os produtos liberados para
exportação. Com o limão, deve ser feito a
mesma coisa.
C&P - Como evitar que coloquem frutas
verdes ou inconvenientes no mercado,
como normalmente acontece com as
primeiras tangerinas (Poncãs) do ano?
EMÍLIO FÁVERO - Precisamos definir alguns
calendários de frutas. Por exemplo, por
que o produtor começa a colocar poncã no
mercado muito cedo? Por uma necessidade
financeira. Então, basicamente, colocando
uma tangerina antes do tempo, assim como
a Pera, a Bahia, o produtor deseja aproveitar
Revista Ciência & Prática

o período de preço melhor. Como podemos
nortear isso? Com orientação. Primeiramente, nós precisamos conscientizar que somos
movidos por um ente na cadeia que é o elo
principal do negócio, chamado cliente. Se o
cliente não compra uma fruta verde, o varejo
não compra, eu não compro e o produtor
não vende. Eu defendo que comecemos a
comunicar ao consumidor as características
de cada fruta, para que ele entenda que
não é época dessa fruta, não é época boa
para comprar, forçando o produtor a deixar
a fruta chegar mais em seu tempo e poder
comercializar um produto com mais qualidade. Quando pensamos em criar um selo,
o objetivo é criarmos uma normatização,
algumas regras para no futuro conseguir
comunicar isso ao cliente. De forma que se
você comprar um produto produzido por associado, você terá alguns benefícios, como o
de consumir uma fruta com brix ideal, sabor
ideal, uma qualidade diferente.
C&P - Como a ABCM pode se relacionar
com as CEAGESP para modernizar a
questão das caixas de madeira que ainda
se usam no comércio interno de citros?
EMÍLIO FÁVERO - Boa parte dos associados ou de quem demonstrou interesse em
participar da associação são pessoas que
avançaram bastante nesse processo de
modernização, não só de produção como de
embalagens. Eu penso que devemos levar
o modelo dessas empresas que de alguma
forma estão tendo sucesso a outros produtores, dentro de sua característica, dentro de
seu tamanho. Eu digo que às vezes, o que o
Lucato faz, ou a Alfa Citrus faz, talvez nem
todo produtor consiga fazer, mas podemos
criar algumas regras para que o packing
tenha sua produção e distribuição tenha
sua boa prática implantada. Hoje temos que
mostrar aos produtores que ainda trabalham
com caixa de madeira, os depoimentos dos
produtores que se modernizaram, mostrando
os benefícios que eles têm. Podemos ajudar
no sentido de mostrar o que os associados
já estão fazendo, seus benefícios e mostrar
aos outros. Um dos principais fatores que
inviabiliza a troca da embalagem é o custo. E
o que estamos discutindo e devemos discutir
em nível de governo é a tributação da embalagem. Por exemplo, se você é exportador,
Janeiro / Fevereiro / Março 2015

tem isenção de ICMS, Pis e Cofins. Por que
o mercado interno deve arcar com toda essa
carga e não desfrutar das benesses que
o exportador possui? Se não puder cortar
tudo, pelo menos reduzir. Outro ponto é que
podemos trabalhar dando apoio à Ceagesp
no que diz respeito a mudar a parte da
embalagem. No entanto, não podemos nos
esquecer de que existe uma lei e cabe aos
órgãos se fazer cumprir a lei. No Ceasa de
Campinas não se trabalha mais com caixa
retornável – trabalha-se com caixa plástica,
de papelão ou madeira one-way. É difícil,
o número de permissionários é grande, as
dificuldades são grandes, mas podemos dar
os passos.
C&P - As linhas de crédito para produtores e comerciantes de frutas são
adequadas?
EMÍLIO FÁVERO - O que eu acho que falta,
não só no setor da laranja, mas como um
todo, são as coisas mais concatenadas,
pois hoje elas são muito jogadas. O que o
produtor sabe da parte de credito, fora do
credito rural? Ele sabe o que o banco oferece para ele. Ninguém tem uma informação
precisa de quais são as linhas de créditos
que existem para a citricultura – tanto para
estadual como federal. A associação deve
atuar nessa área, sobretudo no sentido de
organizar os elos e pode fazer o trabalho de
levantar as informações. Um ponto muito
importante no setor é o Seguro Agrícola.
Quando temos uma chuva de granizo, enfrentamos um problema terrível nos pomares
e precisamos ter um seguro para combater
isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, se
tiver uma geada, o produtor está tranquilo,
porque ele sabe que aquele mínimo ele vai
receber. E no ano seguinte ele vai e planta de
novo. Aqui, nós estamos abandonados, não
temos nada nesse aspecto e, se tivermos,
custa muito caro, pois não é feito de forma
organizada.
C&P - Como será o relacionamento da
ABCM com outras associações?
EMÍLIO FÁVERO - A nossa ideia é usar as
associações que já existem. Muitas associações já demonstraram interesses em apoiar
– e assim usaríamos uma estrutura já existente e funcionando. Em outros locais onde
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não temos, a ideia é criar alguma organização de escritório ou buscar entidade parceira
para de repente ser o polo para agregação
da região e disseminação de informações.
Temos a intenção de nos aliar à Associação
Nacional de Exportadores de Frutas, que está
ligada ao CNA, para que questões de âmbito
nacional tenham mais peso.
C&P - E com o governo? Como pretendem
se relacionar?
EMÍLIO FÁVERO - Em minha opinião, nos
só teremos um olhar diferente do Estado
sobre nosso setor a partir do momento que
mostrarmos quem nós somos. O que nós
movimentamos em termos de mão de obra,
em termos de mercadoria, em dinheiro.
Porque aí você consegue mostrar a sua
importância dentro da economia. O primeiro
ponto que devemos ver é ter informação
do setor. Em citros de mesa, ninguém tem
informação sobre produção. É um universo
de produtores menores, se comparado aos
produtores de indústria. Estamos falando
de cerca de 60 a 100 milhões de caixas
de frutas destinadas para mesa – mas esse
é um número estimado e ninguém sabe
exatamente a quantidade. Não sabemos
exatamente quem são os packings, quanto
eles movimentam. Nesse sentido, nós já
conseguimos, junto da Secretaria Estadual
da Agricultura, inserir questões na pesquisa
agrícola de 2015, o Projeto “Lupa”, para
levantarmos essas informações sobre os
produtores de laranja de forma oficial. Já
nos inscrevemos e vamos fazer parte da
Câmara Setorial de Citros, que retomou os
trabalhos no estado de São Paulo. Assim que
estivermos mais estruturados, queremos nos
apresentar ao Ministério da Agricultura, pois
hoje já existem algumas ações acontecendo
e não estamos presentes. e queremos
participar.
C&P - Como os interessados podem se
tornar associados?
EMÍLIO FÁVERO - Como não temos uma
sede, temos usado o centro de citricultura e
o contato da Dra. Lenice para que possam
ser enviadas as informações de interesse.
Criamos uma ficha básica para levantarmos
para que possamos levantar quem são as
pessoas interessadas em participar.
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Em 2016 a citricultura debaterá o
seu papel na sustentabilidade global
Com reconhecida importância científica, os congressos da ISC – Sociedade Internacional de Citricultura, divulgam as mais
recentes pesquisas sobre os principais temas que sustentam o cabedal de conhecimento sobre o assunto no mundo todo.
A edição de 2016 será em Foz do Iguaçu, PR, representando a jovem, porém pujante citricultura local

A

ISC - Sociedade Internacional de

organizado pelo IAC – Instituto Agronômico,

eventos. A Comissão Organizadora Executiva

Citricultura, através da comissão

a partir de seu Centro de Citricultura Sylvio

irá convidar especialistas que representam a

organizadora do 13º. Congresso

Moreira, e pelo Iapar – Instituto Agronômico

pesquisa, a política e a gestão para discutir

Internacional de Citricultura – ICC 2016,

do Paraná, duas tradicionais instituições de

resultados de pesquisas e inovações em vá-

convida para o congresso que acontecerá

pesquisa em agricultura, ciência e tecnolo-

rios temas da citricultura. Eventos paralelos

na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, no

gia no Brasil.

e excursões técnicas também estão sendo

Mabu Thermas & Resort, entre 18 e 23 de
setembro de 2016.

O Paraná, anfitrião do ICC-2016 e lo-

Foz do Iguaçu tem todas
as comodidades necessárias
para receber bem um evento
do porte do International Citrus
Congress - 2016

organizadas.

calizado na fronteira sul do estado de São

A Comissão Organizadora Executiva é

O ICC acontece desde 1973 e recente-

Paulo, está próximo a outras grandes áreas

formada por representantes das instituições

mente passou a ocorrer a cada quatro anos

de produção de citros da Argentina. O esta-

realizadoras e contará com colaboradores

como uma reunião mundial. Evento mais

do do Paraná apresenta uma economia com

e parceiros do Brasil e do exterior. O presi-

importante da citricultura, o ICC-2016 con-

forte base agrícola, além de uma citricultura

dente é Dirceu Mattos Júnior (IAC); Eduardo

moderna infraestrutura para receber eventos

gregará um grande número de pessoas dos

emergente, em conexão com a de São

Fermino Carlos (Iapar), Co-presidente; e,

de grande porte, além de inúmeras atrações

mais diversos setores ligados à citricultura,

Paulo – a maior do Brasil. Os participantes

José Pereira da Silva (Iapar), tesoureiro.

turísticas, como as Cataratas do Iguaçu,

desde a pesquisa e extensão, até o público

do ICC-2016 irão encontrar conhecimento,

Os participantes do ICC-2016 encontra-

recentemente eleita como uma das sete

consumidor. A programação científica será

grandes oportunidades e informações a

rão em Foz do Iguaçu um lugar que oferece

maravilhas da natureza, no Parque Nacional

baseada no tema “Citricultura sustentável:

respeito da cultura de citros praticada em

facilidades, bem como belezas naturais

do Iguaçu, bem como o Parque das Aves, a

o papel do conhecimento aplicado”, sendo

muitos países.

exuberantes que farão os participantes

Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, entre

aproveitarem este evento científico e as

outras. O ICC-2016 será realizado no Mabu

oportunidades do congresso.

Thermas & Resort, um complexo hoteleiro

esperados cerca de 1,2 mil participantes,
de mais de 15 países.

O programa do ICC-2016 contará com
sessões plenárias, mesas redondas e

O Congresso Internacional de Citricul-

palestras definidas pelo interesse recente

A cidade apresenta ótima capacidade

com águas termais, SPA e alta gastronomia,

tura é um evento da ISC e em 2016 será

da maioria dos participantes dos últimos

hoteleira, aeroporto internacional e uma

localizado a 10 km das Cataratas do Iguaçu.
O evento oferece quatro categorias de
patrocinadores, além de outras oportunidades de propaganda e de estandes em área

18
23
September, 2016

coberta. Feche grandes negócios e divulgue
seus produtos e serviços voltado a um
público selecionado e formador de opinião
global. Consulte o site www.icc2016.com
para mais informações. Participe!
Décio Joaquim

Mabu Thermas & Resort
Foz do Iguaçu- PR, Brazil

www.icc2016.com
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Eduardo Fermino Carlos
Co-presidente do ICC-2016
efcarlos@iapar.br
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Uso de maturadores
no início da safra
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Conheça os impactos dos adjuvantes
na tecnologia de aplicação em citros

nefício, que trará maior retorno ao produtor
diante do recurso investido, resultando um
retorno econômico mais interessante ao
produtor.
A pesquisa científica e das usinas nos
mostram que o retorno para a aplicação de
maturadores é líquido e certo, sendo que
a observação dos fatores acima citados
é primordial para o sucesso na utilização
desta tecnologia, que colocará uma cana
com maior ATR na esteira da usina e mais
dinheiro no bolso do agricultor. Boa safra
a todos!

Enquanto crescem as discussões sobre qual deveria ser o volume de água mais correto a ser empregado nas
pulverizações na citricultura, o Dr. Hamilton Humberto Ramos, pesquisador científico do Centro de Engenharia
e Automação do Instituto Agronômico, em Jundiaí, SP, defende uma posição peculiar sobre o assunto:
“o mais importante é a correta cobertura do alvo, não o volume de aplicação”.

U

Desenvolv. de Produtos e Mercados/Arysta
www.arystalifescience.com.br

Revista Ciência & Prática

m adjuvante pode ser qualquer
substância ou composto sem propriedades fitossanitárias, exceto a
água, que é acrescido em uma preparação
de agrotóxico para facilitar a aplicação, aumentar a eficácia ou diminuir riscos. Essa
definição acadêmica também se enquadra
para os chamados “espalhantes adesivos”
ou ainda para os “redutores de pH”, muito
mais conhecidos pelos produtores por esses
nomes. O problema é que qualquer um
desses dois grupos de produtos são, de fato,
adjuvantes; mas, adjuvantes não são apenas
esses compostos. Além disso, conhecendo
melhor as características e as funções de
cada grupo de adjuvantes, aumentam as
possibilidades de se obter pulverizações
mais bem feitas, inclusive com redução do
volume de calda tradicionalmente utilizado,
gerando vários benefícios, a começar pela
economia.
Para o Dr. Hamilton Humberto Ramos,
pesquisador do Centro de Engenharia e
Automação do Instituto Agronômico, “ao
possuírem características capazes de alterar a calda usada em uma pulverização, os
adjuvantes alteram aspectos importantes da
tecnologia de aplicação, interferindo positiva
ou negativamente na eficácia da pulverização”. Segundo Hamilton Ramos, “por conta
disso e para saber solucionar os problemas
que advém dessa situação, os técnicos e os
produtores devem conhecer os vários grupos
de adjuvantes, analisando os momentos em
que seu uso será benéfico, classificando os
mesmos por suas características funcionais”. E essa funcionalidade está relacionada com a química, com a natureza dos
componentes e com a sua qualidade.
Janeiro / Fevereiro / Março 2015

Define-se tecnologia de aplicação como
sendo o “emprego de todos os conhecimentos científicos que proporcionam a correta
colocação do produto biologicamente ativo
no alvo, em quantidade necessária, de forma
econômica e com o mínimo de contaminação de outras áreas”. Adjuvantes de boa
qualidade, utilizados de maneira profissional,
devem melhorar o desempenho dos produtos fitossanitários, melhorando, com isso, o
processo de pulverização.

Classificação dos adjuvantes
De uma forma geral, podemos classificar
os produtos adjuvantes em dois grupos:
potencializadores e utilitários. Dentro dos
potencializadores, encontramos os espaDécio Joaquim

Antonio Carlos da S. Gonçalves

Google

período e que paralisar este crescimento
neste momento é perder produtividade
e em consequência ATR – Açúcar Total
Recuperável/ha. Por isso, muitas usinas
optam por iniciar a safra com a utilização
de maturadores que proporcionam respostas
mais rápidas, a partir dos 15, 20 dias após
a aplicação, em detrimento a maturadores
com resposta mais tardia, uma vez que
temos uma paralisação nesse crescimento
por um período maior quando utilizamos
esta última opção, que deve ser utilizada
em aplicações mais tardias.
Desta maneira, o mercado nos apresenta diversas opções de resposta rápida
para início de safra com respostas bastante
similares, onde a opção neste momento de
margens apertadas ao produtor deve ser
feita com base na melhor relação custo/be-

Arquivo pessoal

C

hegamos à época de aplicação de
maturadores para o início da safra
2015/16 e temos neste momento
uma perspectiva mais favorável em referência à safra anterior (maior quantidade
de chuvas, volta da Cide – Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico,
incidente sobre operações realizadas com
combustíveis, incluindo o álcool, aumento do
teor de álcool na mistura com gasolina etc),
o que nos proporciona um melhor panorama
para que possamos investir nesta tecnologia
geradora de benefícios tanto para usina
quanto para o fornecedor.
A escolha de qual maturador utilizar
passa por diversos fatores, porém não
devemos nos esquecer de que estamos no
período máximo de crescimento da cultura,
que ganha entre 0,2 e 0,3 t/ha/dia neste

D

Hamilton Ramos difunde a importância de se
conhecer as características de cada adjuvante

lhantes, os adesivos, os penetrantes e os
umectantes. No grupo dos utilitários, estão
os tamponantes e acidificantes (que são
os redutores de pH), os quelatizantes, os
redutores de deriva, os compatibilizantes,
os redutores de espuma, além de outros.
E para que serve cada produto desses?
Os tensoativos, ou espalhantes, são produtos que quebram a tensão superficial da
gota de água, fazendo com que o líquido se
espalhe sobre uma área maior da superfície
da folha, por exemplo. Esse efeito permite
aumentar a cobertura da aplicação.
O efeito de adesividade faz com que
determinado produto seja mais persistente
na planta sob condições de chuva, além de
ajudar na fixação da gota diminuindo o efeito
de “ricochete” e de ser um fator positivo
contra o escorrimento.
Os penetrantes têm a função de ajudar a
calda a transpor a barreira natural de cerosidade das folhas e avançar por sua camada
epidérmica primária. Já os umectantes ou
redutores de evaporação, contribuem para
reduzir a velocidade de evaporação das
gotas, favorecendo a exposição dos ingredientes ativos dos produtos por mais tempo.
Quanto aos utilitários, os tamponantes/
acidificantes propõem-se a manter o pH
da calda dentro de determinado intervalo.
Produtos quelatizantes neutralizam íons
livres presentes na solução, impedindo que
reajam e inativem quimicamente os produtos presentes na calda de pulverização. Os
redutores de deriva agem na viscosidade da
tensão superficial, via de regra, alterando o
tamanho das gotas e assim reduzindo a porcentagem do grupo das gotas finas, fazendo
com que ocorra uma menor deriva durante
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a aplicação. Quanto aos compatibilizantes,
são produzidos para melhorar a compatibilidade físico-química de algumas misturas.

A funcionalidade dos adjuvantes
A explicação vem do Dr. Hamilton: “a
primeira fase de absorção de uma pulverização é passiva, ou seja, se dá em meio
líquido e ocorre através da diferença de
concentração. Portanto, quanto mais lentamente ocorrer a evaporação da água da
gota, por mais tempo haverá meio líquido e,
por conseguinte, aumentará a possibilidade
de penetração da calda na folha. Esse é um
exemplo de uma ação onde é essencial a
participação de um bom adjuvante”, ensina
o pesquisador. Hamilton Ramos faz questão
de frisar “que não existe um adjuvante que
possa desempenhar todas as funções descritas, contudo, alguns adjuvantes podem
ser multifuncionais”, admite.
Com experiência de quinze anos direcionando parte do seu trabalho ao desenvolvimento de métodos que possam comparar o
desempenho das funções dos adjuvantes,
Dr. Ramos propõe aos técnicos e produtores
que primeiro procurem entender o que está
acontecendo, antes de tomar a decisão de
escolher um adjuvante para uso. “Algumas
situações transformam-se em mitos e em
lendas”, afirma. “Sou particularmente contrário a culpar o pH da calda pela ineficácia
de uma aplicação. Eu sei que a interferência
desse fator sobre algum insucesso de pulverização é mínima, quase desprezível. O que
ocorre muitas vezes é que a interpretação
do leigo para a resolução dos problemas
não traduz a verdadeira explicação sobre
o acontecimento”, lamenta o pesquisador.
Como conselho, o Dr. Ramos pede mais
preocupação com a qualidade da água utilizada do que com os índices de pH dessa
mesma água.
O caso usual do herbicida Glifosato
exemplifica bem a intenção de sua explicação. É amplamente divulgada dentro da
agricultura a necessidade de se usar uma
calda mais ácida – portanto de pH baixo –
para o melhor funcionamento do produto.
“Na verdade – nos conta Ramos – existe
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uma alta afinidade de Glifosato pelos íons
de Ferro e de Alumínio, de valência +3.
Usando um redutor de pH, (mas que também é um quelatizante), o produto inativa
os íons de Ferro, aumentando a eficácia do
Glifosato. Pergunto: o que fez com que a
ação do herbicida melhorasse? Foi a ação
do adjuvante como redutor de pH ou foi a
sua ação como quelatizante?”
Segundo o pesquisador, “as tabelas
que condicionam o sucesso dos produtos
fungicidas e inseticidas ao pH e afirmam
que os produtos se inativam caso passem
um determinado tempo em uma solução
de pH acima ou abaixo do indicado são
prodigas. Ora, elas são um absurdo! Em
primeiro lugar, tais tabelas nunca têm um
autor; em segundo, não trazem nome de
qualquer instituição, nem citam onde tais
experimentos foram feitos ou possam ser
consultados”, Para Hamilton, as tabelas
trazem a própria negação para seus dados.
“Como acreditar ser verdadeira a informação que diz que produtos consagrados por
mais de 40 anos na agricultura mundial,
simplesmente deixariam de funcionar se
ficassem por 12 ou 15 minutos em pH 7?”,
pergunta Ramos.
Às vezes, as misturas de produtos
causam desagradáveis surpresas aos produtores por conta das incompatibilidades
que promovem. Não são raros os casos
de floculação ou precipitação dentro dos
tanques. Mas, de qualquer modo, essas
são incompatibilidades que se conseguem
enxergar. Pior são aquelas provenientes
de misturas que fazem com que o produto
principal perca seu efeito, sem ninguém
perceber o fato. “Ao misturar sais com
fungicida, o que é comum na citricultura,
íons livres de Manganês inativam o fungicida. Essa interferência ninguém vê, mas
acontece”, garante Hamilton. Usando um
quelatizante como adjuvante, pode-se reduzir essa ocorrência a níveis imperceptíveis”,
afirma o Dr. Hamilton Ramos.

Tensão superficial da água
Por que a tensão superficial da água é
um assunto importante? Simples. Porque

Décio Joaquim
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Ramos: quanto mais lentamente a gota
evaporar, aumentará a penetração da calda

a área de contato da gota de água com a
superfície da folha é muito pequena. Isso
prejudica a penetração e, ao mesmo tempo,
favorece a evaporação da gota, por exemplo, pela ação do vento. Daí a importância
de um adjuvante que “quebre” essa barreira
formada pela película de água.
Um adjuvante que quebra a tensão
superficial que mantém as moléculas de
água da gota unidas, permite que a mesma
ocupe uma área maior sobre a superfície
da folha. Nesse caso, o adjuvante requerido
seria um espalhante, também conhecido
pelo nome tensoativo.
Existem espalhantes que, ainda em
concentrações bem pequenas, já começam
a ser efetivos, e deixam de ser ainda em doses baixas. Todo tensoativo tem uma dose
mínima em que sua utilização se faz diferenciar da água pura, tendo também uma
dose máxima a partir da qual não mostra
efetividade, conhecida por CMC – Concentração Micelial Crítica. “Dobrar a dose do
espalhante com certeza aumentará o seu
custo, mas nem sempre trará um resultado
significativo em termos de eficácia”, garante
o pesquisador.
Sobre o assunto, Hamilton Ramos
não tem dúvida: “o espalhamento é a
Revista Ciência & Prática

característica mais importante de um
adjuvante, pois pode ser uma ferramenta
essencial, capaz de reduzir a utilização de
água na aplicação. O principal em uma pulverização é a cobertura do alvo. O volume de
aplicação é um item secundário, decorrente
da cobertura”.
Para demonstrar a importância da
cobertura, Hamilton usa a própria fórmula
matemática dessa característica:

onde :
C = Cobertura (% da área)
V = volume de aplicação (L/ha)
R = Taxa de recuperação (% do volume
aplicado que é captado pelo alvo)
K = Fator de espalhamento de gotas
A = Superfície vegetal existente no hectare
D = Diâmetro de gotas
“Vejam, a cobertura é diretamente pro-

Janeiro / Fevereiro / Março 2015

porcional ao volume de aplicação e também
à taxa de recuperação, que significa o percentual da pulverização que efetivamente
está atingindo o alvo. Ao mesmo tempo,
também é diretamente proporcional ao
fator de espalhamento. Quanto maior o
espalhamento, para um mesmo volume de
água, maior a área coberta. Observem que
o fator de espalhamento é tão importante
nesse sistema que está sendo empregado
ao quadrado. Sendo assim, por que foi
negligenciado por tanto tempo? Porque em
citros o volume de água utilizado é tão alto,
tão alto, que mascara o efeito dos outros
fatores dentro da equação”, argumenta o
Dr. Hamilton Ramos.
Continuando a analisar a fórmula da
cobertura, o pesquisador lembra que “ela
é inversamente proporcional à superfície
vegetal no hectare, o que significa que
quanto maiores forem as plantas, menor
será a cobertura obtida, sendo também
inversamente proporcional ao tamanho de
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gotas geradas. Quanto maiores forem as
gotas, consequentemente, menor será a
cobertura”.
Em relação à taxa de recuperação, a única maneira de melhorá-la, segundo Ramos,
“é com a mudança na forma de pulverizar,
por exemplo, deixando os turbo atomizadores com o sistema eletrostático, que recentemente vem sendo ampliado na citricultura.
As gotas que originalmente se perderiam e
não atingiriam a planta, passam a ter novo
direcionamento”, pondera o cientista.

A prática da pulverização
Na realidade, hoje no campo se trabalha com uma regra onde três fatores são
importantes: o volume aplicado, o tamanho
das gotas - uma vez que é fácil analisar - e
o espalhamento.
Aplicando-se um mesmo volume de água
sobre as plantas, por exemplo, 10 L, mas
com gotas de dois tamanhos diferentes,
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de150 µm e de 500 µm, as primeiras vão
se distribuir mais uniformemente ao longo de
todo o perfil das plantas, enquanto a maior
parte das gotas de maior tamanho ficam
retidas na parte externa das árvores. Essa
última situação é cada vez mais indesejada
nas pulverizações dos pomares atualmente,
uma vez que a utilização cada vez mais frequente das podas está promovendo melhora
das produtividades internas das plantas, na
medida em que a luminosidade no interior
das copas tem aumentado. Não existe mais
a diferença entre alvos internos e externos.
A pulverização, mesmo contra Estrelinha,
deverá promover uma boa cobertura interna
nas plantas.
Outro aspecto muito perigoso ligado a
isso diz respeito às exageradas velocidades
que têm sido empregadas nas aplicações,
sob a alegação de que se deve fazer as pulverizações das doenças de florada em menor
tempo possível. Essa justificativa não serve
quando se está promovendo uma aplicação
muito rápida, que não permite atingir a
parte central das plantas. “Cuidado com as
velocidades acima de 5 km/h. Não estão corretas”, afirma Dr. Hamilton. “Tem gente que
pensa que pode correr, porque está usando
o sistema eletrostático. Erro crasso, uma vez
esse sistema exige uma cortina de ar maior
do que a pulverização convencional, ar que
necessariamente só é promovido graças a
uma menor velocidade”, comenta.

Pulverização eletrostática
Quando o objetivo é energizar as gotas
para que estas sejam mais atraídas pela
carga da planta, é importante que se conheça um princípio fundamental: o princípio
de carga/massa. Para isso, não há como
pensar em pulverização eletrostática sem
antes pensar no tamanho das gotas, uma
vez que essa atratividade depende daquela
relação. A carga que se dá à gota deve ser
proporcional à sua massa.
Hamilton Ramos cita um bom exemplo
para esclarecer o assunto: “imaginem um
pequeno imã de geladeira que se fixa sem
qualquer problema. Agora imaginem se
tentássemos colocar na geladeira o mesmo
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boa penetração, ao mesmo tempo que não
evapore com tanta velocidade. Na pulverização eletrostática o tamanho das gotas irá
depender da carga a qual serão submetidas.
Deve-se lembrar que carga elétrica não
interfere na velocidade de evaporação da
gota. Em uma região quente e com baixa
umidade relativa do ar, a pulverização eletrostática que se subentende trabalhar com
gotas abaixo de 100 µm está submetida à
extrema condição de evaporação mesmo à
noite, pois, normalmente, apesar da diminuição da temperatura, a umidade relativa
não aumenta.

Espalhamento

A pulverização eletrostática depende do
tamanho das gotas para conseguir energizá-las,
utilizando o princípio da relação carga/massa

imã, mas colado a um tijolo. Obviamente,
não seria possível. A carga é a mesma, mas
a massa, não”, conclui.
Dr. Ramos comenta que “as leis da física
valem para todos os sistemas, inclusive para
as laranjeiras, que ficam submetidas à Lei
das Pontas advinda da Gaiola de Faraday,
que foi um físico e químico inglês (17911867) que conduziu um experimento para
demonstrar que uma superfície condutora
eletrizada possui campo elétrico nulo em seu
interior, dado que as cargas se distribuem de
forma homogênea na parte mais externa da
superfície condutora”.
Portanto, o sistema eletrostático deve
ter uma cortina de ar suficiente para que as
gotas (mesmo sendo finas) consigam romper
mecanicamente – pela energia cinética – a
primeira camada de folhas, quando as gotas
já no interior da copa, perdendo velocidade,
passam a ser atraídas pela copa, sob influência da energia eletrostática.
Na pulverização convencional o tamanho ideal de gotas é em torno de 150µm,
que representa um tamanho com o melhor
balanço entre um tamanho que permita

Se o tamanho de gotas a ser utilizado
já for pequeno a ponto de sofrer deriva e
evaporação e o controle de fungos ainda
assim não estiver aceitável, pode-se lançar
mão de uma ferramenta eficaz chamada
espalhamento. Agindo sobre a tensão
superficial da água da calda, o espalhante
promoverá uma maior cobertura da área,
sugerindo que possa melhorar o controle
sobre as doenças.
Porém, toda vez que se vir escorrimento
sobre as plantas em função de alto volume
de calda, esqueça o espalhante. Na condição de escorrimento, não se vê gotas, mas
forma-se um filme líquido sobre a superfície
das folhas. Ao reduzir a tensão superficial
desse filme líquido, o tensoativo promoveria mais escorrimento. Daí se formou um
antigo paradigma de que em citros não se
deve usar espalhante.
Espalhante deve ser usado nas pulverizações em que se está conseguindo
identificar as gotas sobre as plantas, sem
que se tenha alcançado o ponto de escorrimento. Depende da natureza do espalhante
empregado, mas, também, da natureza da
cultura, principalmente do tipo de cerosidade natural presente nas folhas.
Ao comparar espalhantes, não trabalhe
com papel hidro-sensível, uma vez que ele
não tem cerosidade. Faça os testes com
água pura e não com produto. Analise a
cobertura sobre o órgão específico que se
imagina como alvo: folha, fruto ou flor. O
Revista Ciência & Prática

mesmo espalhante pode ter uma eficácia
diferente para a mesma dose, em função
da superfície atingida. E mais: use corante
para obter uma melhor interação entre a
calda e a superfície que se deseja.
Muitas vezes, deve-se questionar a
qualidade científica de alguns testes que
podem condenar um bom espalhante por
não equiparar as bases de comparação.
Doses mínimas de alguns espalhantes
siliconados podem aumentar em 17 vezes
a mancha provocada pela água pura. No
entanto, doses máximas desses produtos
podem apresentar resultados mais expressivos, podendo ampliar 43 vezes a mancha
da água. É uma questão de padronizar as
condições do ensaio.
Outro exemplo importante: testando
dois diferentes espalhantes em conjunto
com um fungicida para o controle de Pinta
Preta, um deles possui alta capacidade de
quebra de tensão superficial, conseguindo
a mesma cobertura na planta com metade
do volume de água necessário para o outro.
Se esse fator não for considerado, pode-se
correr o risco de se padronizar o uso do
mesmo volume de água para comparações,
ocorrendo escorrimento ao se utilizar o espalhante mais eficaz e, consequentemente,
haverá menos princípio ativo sobre a planta,
comprometendo o nível de controle da
doença. A conclusão final pode não ser a
mais correta, descartando-se o produto de
maior eficácia.
Hamilton lembra que “padronizando-se
o volume da pulverização sem pensar na cobertura promovida, podemos condenar um
excelente espalhante que estaria promovendo ótima cobertura, gastando metade
do volume de água empregado por outra
aplicação. Por isso que condeno pensar em
volume por planta ou por hectare. O mais
correto para avaliar uma boa cobertura é
volume por m3”, garante.
“Prefiro pensar em volume/m3, porque
o que efetivamente irá controlar a doença
será a quantidade de ativo/m3 de copa.
Pouco importa se a densidade de plantio
tem 200 ou 900 árvores por hectare, desde
que você se preocupe em proporcionar uma
correta cobertura de produto por metro
Outubro / Novembro / Dezembro 2013

cúbico de copa, garantindo a eficiência
do controle. Assim, elimina-se também o
empirismo de considerar a existência de
um número mágico que se possa empregar
na hora de se determinar quantos litros de
calda deve-se usar por planta. Dr. Hamilton
pergunta, então: qual fator científico foi
empregado para se determinar esse valor?
O que foi considerado para que se usasse
5 ou 10 litros por planta?”
“A determinação do volume deve ser
condicionada pela cobertura que se consegue na aplicação, com ou sem a utilização
do espalhante”, aponta Hamilton Ramos,
salientando que “o uso de um excelente
espalhante poderá reduzir o volume de água
empregado para uma mesma cobertura,
sem riscos ao controle do alvo. Por isso que
conhecer as características do espalhante
empregado é – entre todas as características mencionadas – uma importante
ferramenta de economia na aplicação”,
conclui o cientista do Instituto Agronômico.

Efeito umectante
O efeito umectante também pode ser
muito importante em citricultura. “Alguns
adjuvantes reduzem significativamente a
velocidade da evaporação da gota. Mas cuidado, pois existem aqueles que apresentam
um efeito inverso e aceleram o processo”,
alerta Ramos.
Manter a água da aplicação por mais
tempo sem evaporar é chave no sucesso
da pulverização, dando mais tempo para
os produtos agirem. Além disso, um bom
umectante pode ser ao mesmo tempo um
bom redutor de deriva, tanto para as pulverizações terrestres quanto para as aéreas.
“No caminho entre a ponta de pulverização e o alvo, com um bom umectante, a
gota leva mais tempo para perder massa,
chegando maior quantidade de ativo na
planta”, explica Hamilton, justificando os
efeitos contra a evaporação e a deriva.
“Muitas vezes”, lembra Hamilton, “o
produtor engana-se imaginando que sua
pulverização está bem conduzida. Se, no
período da manhã, com 20°C de temperatura e umidade relativa do ar em torno de
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80%, suas gotas de 100 µm de tamanho
chegam a 6,7 m de distância do atomizador
e demoram 57 segundos para evaporar, à
tarde, com 30°C e UR de 50%, elas chegam
a apenas 1,8 m e desaparecem em 16
segundos. Portanto, a mesma regulagem
pode ter efeitos distintos em um mesmo
dia, trabalhando no mesmo pomar”, revela
o especialista. “A eficácia da pulverização
será totalmente diferente, apesar de se
estar aplicando o mesmo volume de água”,
enfatiza Hamilton Ramos.
Outro problema bastante comum no
campo decorre da qualidade da água. Excesso de matéria orgânica e presença de
íons livres podem prejudicar uma aplicação.
É comum a ocorrência de água dura, com
alta concentração de íons alcalino terrosos,
particularmente Cálcio (Ca+2) e Magnésio
(Mg+2), transformados em equivalentes de
Carbonato de Cálcio (CaCO3). Segundo o Dr.
Hamilton, “se a água acusa um índice superior a 150 ppm de CaCO3, é preocupante,
pois haverá interferência dos íons livres da
água no potencial de cargas do produto
que, na maioria das vezes, é formulado com
tensoativos que poderão ser influenciados
por conta disso. O resultado deverá ser uma
dispersão prejudicada do produto dentro
do tanque, não havendo uma distribuição
homogênea na calda. Em determinadas
situações, a água dura poderá favorecer
incompatibilidades, formando flóculos e
precipitados”.
Como se vê pela complexidade do assunto, o tema não se esgota aqui e exige
maior atenção de todos os envolvidos no
meio agrícola, quanto à utilização e à potencialidade da melhor e mais conveniente
forma de utilização dos adjuvantes que, se
utilizados de maneira técnica, constituem
excelentes ferramentas para pulverizações
mais eficazes, mas que muitas vezes acabam sendo mal empregados.

Josimar Ducatti
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aplicação de auxinas, nem com a utilização
de irrigação;
- Plantas com HLB têm problemas
de podridão radicular promovida por
Phytophthora, agravando o quadro da
doença.

Ainda faltam muitas respostas
para esse sério problema

• Tema 3: Epidemiologia e manejo

A ansiedade por ouvir boas novas era muito grande, criando um ambiente de expectativa entre os presentes ao
8º Dia do Greening. Apesar da divulgação de alguns pontos conclusivos apresentados nos EUA, como os resultados
que mostram que nenhum efeito positivo foi conseguido com três anos de manejo nutricional, as perguntas principais
não foram respondidas: como manter produtivo um pomar com HLB? E como evitar a doença em pomares sadios?

O

Décio Joaquim

setor citrícola, novamente, pôde
se debruçar sobre os vários
aspectos que envolvem o HLB –
Huanglongbing (Greening), em mais um
encontro promovido pelo CCSM - Centro
de Citricultura Sylvio Moreira, do Instituto
Agronômico, em Cordeirópolis, SP. O 8º Dia
do Greening, ocorrido no dia 12 de março
de 2015, foi uma nova oportunidade para
a troca de informações a respeito das
mais recentes pesquisas sobre o assunto,
inclusive sobre aquilo que vem sendo
desenvolvido por pesquisadores do mundo
todo, através de um resumido relato feito

na ocasião por Marcos Machado, doutor e
diretor do CCSM, sobre os temas abordados
durante a 4º Conferência sobre pesquisa em
HLB, realizada em fevereiro, em Orlando,
Flórida (EUA).
Especificamente em relação à
conferência internacional, Machado realçou
o fato de que 472 interessados participaram
do encontro, representando 20 países e
apresentando 210 trabalhos sobre temas
específicos que envolvem características da
doença. O grupo brasileiro foi o segundo em
número de participantes: 54 no total.
Marcos Machado fez um resumo dos
pontos de maior destaque apresentados pela
reunião nos Estados Unidos, dividindo-os
entre 5 temas principais: assuntos relativos
à bactéria, aspectos sobre as consequências
promovidas pela infecção, epidemiologia
e manejo, vetor e melhoria vegetal e
transgenia.
Compilando os principais itens de
cada tema, Dr. Marcos Machado fez
questão de mencionar o caráter acadêmico
da conferência, que, apesar de haver
promovido interessantes atualizações
científicas, infelizmente não trouxe maiores
contribuições práticas que pudessem auxiliar
definitivamente o produtor no manejo do
problema no campo. Ele fez a seguinte
exposição aos participantes do 8º. Dia do
Greening:

• Tema 1: A bactéria
Marcos Machado, diretor do CCSM, resumiu os
pontos principais da 4ª. Conferência de HLB
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- Houve a conclusão dos postulados que
confirmam a bactéria Liberibacter asiaticus
como sendo o organismo responsável

pelo HLB, deixando de se utilizar o termo
Candidatus em seu nome científico;
- Encontrada uma nova espécie da
bactéria no Caribe, além de dois novos
fitoplasmas associados à doença no México;
- Divulgação de novos métodos para a
detecção da doença e a comprovação da
importância de certos componentes da seiva
de laranjeira como meio de cultura para o
crescimento da bactéria em laboratório;
- Encontrada uma bactéria Liberibacter
patógena do vetor, que deve ser usada em
estudos sobre deficiência imunológica;
- Continuidade de estudos sobre o
efeito do uso de antibióticos no controle da
bactéria, além da identificação de diferenças
entre o padrão de voláteis emanados por
plantas doentes e sadias;
- Mais informações sobre o efeito de
altas temperaturas no título da bactéria na
planta;
- Padrões da expressão gênica em
plantas com porta enxertos suscetíveis e
tolerantes ao HLB.

- Pomares mais jovens que 6 anos têm
maior expectativa de produção quando a
infecção estiver na fase inicial e for feito
adequado controle do vetor e erradicação
de plantas doentes. Pomares mais velhos
podem ter boa produtividade controlandose o vetor e não permitindo infecção
secundária;
- A presença de plantas de murta ou
de citros em pomares não comerciais
ou residenciais, sem controle do vetor,
é fonte constante de infecção. Ações
externas ao pomar, como remoção de
plantas infectadas e controle do vetor na
vizinhança, são essenciais para a redução

G R E E N I N G

- O uso de cães treinados para detecção
de plantas com HLB e Cancro Cítrico
é alternativa como operacional para
levantamentos no pomar;
- Alguns estudos sobre a transmissão
de HLB por enxertia de raízes estão sendo
conduzidos.

• Tema 4: Vetor
- Confirmação da replicação da bactéria
no vetor, principalmente em ninfas, que
adquirem mais rapidamente a bactéria do
que as formas maduras;
- Resistência de alguns híbridos de citros
à Diaphorina citri parece estar associado ao
espessamento dos feixes de floema, que
dificultam a penetração do estilete;
- A técnica de RNA-interferente tem
sido aprimorada para o controle do vetor.
É possível reduzir a população do vetor
fornecendo uma solução de dsRNA pelas
raízes;
- O uso de plantas armadilhas para

O NOVO HERBICIDA PARA CANA-DE-AÇÚCAR.
MAIOR PROTEÇÃO, MAIS ECONÔMICO.
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• Tema 2: Consequências da infecção

CM

- O declínio de plantas com HLB estaria
associado ao acúmulo de elementos
essenciais e não essenciais, com efeito
tóxico para as plantas;
- O HLB reduz primeiramente o
desenvolvimento de raízes antes mesmo
do aparecimento de sintomas foliares. Essa
redução é acompanhada de estímulos para
o desenvolvimento de novas raízes;
- Alta queda de frutos em plantas
infectadas, que não é aliviada com a

MY
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na taxa de progresso da doença em pomares
comerciais;
- O manejo nutricional com Boro, Nitrato
de Potássio, Sulfato de Zinco, Sulfato de
Manganês, Fosfito e Ácido Salicílico, em
torno de 4 a 5 vezes por ano, no período de
brotação e durante três anos, não mostrou
nenhum efeito positivo no controle da
doença no Brasil;
- Termoterapia de plantas (40°C a 48°C,
por 3 a 7 dias) reduz os sintomas de HLB
e o título da bactéria, permitindo maior
desenvolvimento da planta por pelo menos
2 anos. A questão principal é como levar
e operacionalizar esse conceito a nível de
pomar?
- O pH e o teor de bicarbonato na água
de irrigação, bem como salinidade, teor
de cátions e ânions, com acidificação da
rizosfera aumentam a taxa de liberação de
Ca, Mg, Mn, Zn e Fe. Nessas condições há
redução de sintomas de HLB e de queda
de frutas;
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CHEGOU TRACTOR
O herbicida com o melhor
custo-benefício do mercado
que vai reforçar o portfólio
para cana-de-açúcar da Nufarm.

ATENÇÃO

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao
meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize
sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca
permita a utilização do produto por menores de idade.
PRODUTO PARA USO AGRÍCOLA. VENDA SOB
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. CONSULTE SEMPRE
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
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Quando se pensa em promover qualidade de uma cultura agrícola, com a produção de frutos sadios e que, por sua beleza
atraiam a atenção dos consumidores, é importante considerar as várias ocorrências de pragas e doenças que a afetam,
procurando utilizar-se adequadamente da gama de produtos agrotóxicos necessários, assumindo a responsabilidade pelo
emprego racional de inseticidas e fungicidas que causam impacto no complexo ambiental e sobre a saúde das pessoas.

A

• Tema 5: Melhoramento e transgenia
- Estudos estão sendo feitos utilizando
porta enxertos com maior tolerância ao HLB,
principalmente híbridos de trifoliata;
- Cultivares mais tolerantes, como limão
‘Rugoso’, estão também sendo explorados
para melhor entender a relação entre a
bactéria e seus hospedeiros;
- Resistência ou alta tolerância ao HLB
foi observada em Microcitrus e Eremocitrus
(gêneros afins dos Citrus);
- Nova tecnologia de transformação por
edição de genoma;
Décio Joaquim

A ansiedade na busca de respostas sobre o HLB, gerou grande expectativa sobre a conclusão dos temas

- Utilização do método de cisgenia como
alternativa à transgenia é uma aposta dos
melhoristas.
Finalizando sua apresentação, Dr.
Marcos Machado concluiu que a conferência
trouxe pouca contribuição ou nenhum
avanço tecnológico, mostrando evidente
volume de informações e de pesquisas
básicas, mas pouco oferecendo em termos
de manejo e sustentabilidade dos pomares,
deixando de responder os maiores anseios
dos produtores: Como manter um pomar
produtivo com HLB? E como evitar a doença
em pomares sadios?

o HLB e variam conforme as variedades,
principalmente com ‘Hamlin’, e épocas
de colheita. Algumas alterações são
imperceptíveis ao consumidor, como é
o caso do aumento do nível de limonin.
O pesquisador considera que “dentro de
uma escala industrial, o efeito de apenas
uma pequena parte de suco com piora de
qualidade por conta do HLB tenderia a ser
administrável”, revela.
Em um cenário de redução de demanda
e má publicidade do suco de laranja, o
efeito das alterações poderia ser muito
mais devastador. Leandro faz uma previsão,
lembrando que “o manejo do HLB tende a
se tornar, no curto prazo, um aspecto de
atratividade comercial”.
Para o pesquisador, São Paulo pode
capturar a oportunidade de mercado
que começa a surgir em função de que
a qualidade está sendo mais afetada
pelo suco produzido na Flórida. “Desde
que consigamos manter o HLB em níveis
aceitáveis, pode ser uma oportunidade para
o nosso suco”, enfatiza.
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Em relação à influência do HLB sobre a
qualidade do suco de laranja, Leandro Góis,
da Citrosuco, procurou relatar parte dos
seus estudos sobre o assunto, mostrando
grandes diferenças entre os níveis de acidez,
açúcares e limonin de frutos sintomáticos e
sadios. Não foram encontradas significantes
alterações entre o suco originado de
plantas com HLB assintomáticas e plantas
com sintomas, no entanto, nota-se que o
Greening tende a retardar a maturação de
frutas com sintomas da doença.
Góis mostrou que alguns sabores
considerados indesejáveis, como “amargo”
e “azedo”, acabam se acentuando com

Josimar Ducatti

Influência sobre o suco

Góis: o manejo do HLB, no curto prazo, será
um aspecto de atratividade comercial

A importância dos tratamentos
fitossanitários na cultura de citros

Décio Joaquim

atrair o vetor pode ser uma estratégia
complementar para seu manejo;
- Foram identificados vírus em D.citri
que têm o potencial para serem utilizados
no controle do vetor;
- Diaphorina citri teria limitada percepção
de compostos voláteis naturais em citros.
No entanto, quando há degradação desses
componentes, formando ácidos ou acetatos,
ocorre altos níveis de resposta em estudos
de eletrofisiologia de antena;
- Alguns trabalhos estão sendo conduzidos
no sentido de usar Walbachia, uma bactéria
endossimbionte de Diaphorina citri, para
controlar a transmissão da bactéria do HLB.

s plantas cítricas são afetadas por
um grande número de pragas e doenças, de ampla disseminação no
parque citrícola brasileiro. O controle fitossanitário corresponde a uma faixa de 40 a 60%
do custo de produção. Além do alto custo,
os tratamentos apresentam uma série de
consequências, como impacto sobre inimigos
naturais ou benéficos, risco de resistência de
insetos e patógenos - devido ao uso excessivo
e repetitivo de inseticidas e fungicidas, além
do aparecimento de resíduos que comprometem a comercialização e exportação dos
produtos cítricos, principalmente do suco.
A principal doença dos citros na atualidade é o HLB - Greening, identificado no
Brasil em 2004. É a mais destrutiva das
doenças. Segundo dados do Fundecitrus Fundo Paulista da Citricultura, 20 milhões de
plantas cítricas já foram erradicadas devido
ao Greening, causando um grande impacto
econômico. Ainda não há cura, sendo recomendada apenas a inspeção de plantas
doentes, erradicação das mesmas e controle

do vetor, através de inseticidas registrados,
sempre com rodízio de grupo químico e
modo de ação. É de extrema importância
manter as plantas bem nutridas, evitando
causar estresse nas mesmas, o que facilita
a instalação da doença. O controle biológico
através do inseto Tamarixia radiata tem mostrado grande potencial, sendo recomendada,
por exemplo, a liberação deste inseto em
pomares abandonados.
Outra doença importante é o Cancro Cítrico, doença bacteriana que tem apresentado
aumento de incidência em várias regiões
citrícolas. Apresenta rápida disseminação
pela chuva e ventos, sendo que a infecção
é favorecida pela presença de ferimentos na
planta. Provoca lesões nas folhas, ramos e
troncos, afetando a qualidade dos frutos e
provocando a sua queda precoce. O controle
baseia-se na desinfecção de implementos e
material de colheita, uso de quebra ventos,
uso de fungicidas cúpricos e eliminação de
plantas seriamente afetadas.
Entre as diversas doenças fúngicas que

Décio Joaquim
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afetam a qualidade dos citrus destaca-se a
Pinta Preta, que causa grandes lesões nos
frutos, perda da qualidade e queda prematura
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dos frutos, resultando em grandes perdas na
produção. O seu controle deve ser baseado
em medidas culturais, uma vez que uma fase
da doença acontece nas folhas sobre o solo,
e no controle químico através de fungicidas
específicos. É necessário manter um controle
de 226 dias após o início da frutificação – a
partir da queda de pétalas. A Mancha Marrom de Alternária, que ocorre nas tangerinas,
é outra doença que merece atenção. Provoca
lesões corticosas na casca dos frutos, que
podem rachar e cair precocemente. As lesões
também são observadas nas folhas e ramos,
assim, é comum uma grande desfolha nas
plantas afetadas, comprometendo safras
futuras. Para o controle, deve-se evitar exces-

o monitoramento populacional e, quando
necessário, o uso de acaricidas específicos
registrados para a cultura, além de evitar o
uso de inseticidas/fungicidas, que possam
promover desequilíbrio em suas populações.
As Moscas das frutas e o Bicho Furão são
pragas que fazem a oviposição sobre os frutos
cítricos, que servem de ambiente para que
suas larvas se desenvolvam e possam completar o seu ciclo de vida (normalmente no
solo). Os frutos afetados têm a sua qualidade
altamente comprometida para comercializa-
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ção e caem precocemente, resultando em
significativas perdas econômicas. O controle
é baseado na aplicação de inseticidas e
práticas culturais, além do monitoramento
das populações.
As Cochonilhas são um grupo de insetos
sugadores que afetam o desenvolvimento
das plantas cítricas, pois em altas populações provocam redução no seu crescimento,
afetando a produção, por consequência.
Algumas espécies vivem sobre a casca dos
frutos, prejudicando a sua qualidade visual.
O controle é feito através da aplicação de
inseticidas e óleo mineral, dependendo da
espécie.
Recentemente, observa-se um aumento
nas populações das lagartas, que ocorrem
nas fases inicias de frutificação. Esta praga,
entretanto, que era considerada secundária,
devido ao desequilíbrio causado à cultura
pela intensa utilização de defensivos, teve
suas populações aumentadas. Estas se alimentam dos “frutinhos”, promovendo a sua
queda ou deixando grandes lesões que permanecerão durante todo o desenvolvimento
dos frutos, tornando-os de baixa qualidade
visual. O controle baseia-se no monitoramento das populações e a utilização de
inseticidas recomendados, sendo importante
controlar todas as fases de desenvolvimento
das lagartas.
Com base nestas informações, observa-

-se que os tratamentos fitossanitários são de
extrema importância para uma alta produtividade, com produção de frutos de qualidade.
A eficiência do tratamento fitossanitário
depende do momento correto da aplicação
desses produtos, dose recomendada, volume
de calda e cobertura das plantas, além de
condições ótimas de temperatura e umidade
relativa do ar. Recomenda-se utilizar produtos
registrados para os citros, que sejam seletivos
aos inimigos naturais e insetos benéficos, de
modo a evitar desequilíbrios biológicos.
Como complemento, os tratamentos
devem ser associados a demais medidas culturais, adubações adequadas e equilibradas
(via solo e folhas), de modo a maximizar o
potencial produtivo das plantas e obter frutos
de qualidade. Paralelamente, acumulando
todas essas exigências para uma produção
racional de cítricos, o produtor, na verdade,
já estaria se diferenciando e cumprindo as
obrigações iniciais na busca dos pilares que
servem de base para a obtenção de uma
produção voltada a uma fatia diferenciada
de consumidores.

Décio Joaquim

so de Nitrogênio nas adubações, irrigações
sobre a copa e realizar o controle químico com
produtos registrados. Outra prática importante
é realizar o desbaste tardio dos frutos para
evitar novas brotações.
Os ácaros estão entre as principais pragas dos citros que afetam a qualidade e a
produção. O ácaro da Leprose, transmissor
do vírus que provoca a Leprose dos citrus,
se caracteriza por lesões nos ramos, folhas e
frutos, que têm a qualidade comprometida e
sofrem queda precoce. O ácaro da Ferrugem
provoca sintomas semelhantes à “ferrugem”,
comprometendo o aspecto visual dos frutos.
O Branco afeta os frutos jovens, promovendo
lesões de coloração prateada, que comprometem o aspecto visual dos frutos. Já o ácaro
Purpúreo promove a perda da coloração dos
frutos, que ficam opacos devido à raspagem
promovida pelo ácaro ao se alimentar. Este
ácaro, em altas infestações, também pode
provocar intensa desfolha das plantas. Para
o controle destes ácaros, recomenda-se

O Greening é atualmente um dos
maiores problemas fitossanitários
da cultura de citros

Arlindo de Salvo Filho
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Conﬁança 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 ﬁque tranquilo
a safra toda.

Envidor. Proteção prolongada
contra os ácaros.

ATENÇÃO
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.
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