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plantas doentes e do controle do inseto vetor. O 
Greening aflige com o seu aumento nos pomares 
paulistas. Na condição de produtores, devemos 
ser responsáveis e ter em mente que as atitudes 
individuais revertem no interesse público. A 
citricultura espera que cada produtor continue a 
cumprir o seu papel, que sempre foi responsável 
na defesa do setor e por sempre ter sido assim 
conduziu a citricultura para o destacado status 
alcançado.
 As aplicações aéreas regionalizadas são 
operações que – com certeza - trarão benefícios 
futuros na diminuição da transmissão da 
doença. O sistema precisa conseguir o maior 
número possível de citricultores adeptos. 
 Vale sempre destacar que a cada ano cresce 
o número de informações e de conhecimentos 
sobre a doença e sobre o vetor, melhorando 
a condição que o produtor vai adquirindo 
para enfrentar a situação de um modo mais 
profissional, desejando que se possa encontrar 
um controle e que este esteja próximo.

E D I T O R I A L

Um papel responsável

leandro@farmatac.com.br

Presidente do GTACC
Leandro Aparecido Fukuda
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Estamos, novamente, na Semana 
da Citricultura - evento de grande 
importância para o setor como um todo - 

onde diversos assuntos serão discutidos e, entre 
eles alguns coincidem com as matérias desta 
edição de Ciência & Prática, sendo muito 
importante que estes temas técnicos sejam 
abordados frequentemente para a melhoria do 
processo de produção.
 Temas abordando custos de produção 
e planejamento devem ser discut idos 
constantemente diante da velocidade das 
mudanças que ocorrem no decorrer do manejo 
produtivo, mudando assim as estratégias 
utilizadas no passado. Chama a atenção de 
todos a importância que algumas contas estão 
assumindo no quadro geral de custos como, por 
exemplo, os gastos com fertilizantes e corretivos 
que representam 51% da totalidade da aquisição 
de insumos. Portanto, para valorizar e melhor 
aproveitar esta conta cara, a revista preparou 
uma matéria sobre a calagem, que é o primeiro 
passo para que o valor pago pelos adubos seja 
bem aproveitado.
 A calagem, apesar de ser um tema 
amplamente discutido e sempre fazer parte das 
preleções técnicas, deve ser entendida como 
alicerce para uma perfeita adubação. Amostras 

de solo bem representativas e coletadas dentro 
dos parâmetros adequados concorrem para a 
obtenção de análises que expressam o real teor 
da fertilidade do terreno e resultam na melhor 
exploração da técnica da calagem, sempre 
voltada ao foco principal, que é a produtividade.
 O atual período do ano, além de estar próximo 
do começo da colheita, é caracterizado pelo 
início do estresse hídrico que, bem manejado, 
pode transformar-se em uma estratégia de 
grande importância para a obtenção de altas 
produtividades em pomares irrigados. Ciência 
& Prática se vale da experiência dos autores 
– ligados à Forbb, consultoria especializada 
em irrigação de cítricos - para publicar matéria 
sobre o assunto, denotando a vasta vivência da 
empresa naquela área de atuação.
 É sabido que não basta montar uma boa 
estratégia de irrigação quando os sistemas não 
forem implantados com excelência. Assim, o 
citricultor deve buscar a máxima orientação, tanto 
para a implantação dos sistemas quanto para 
operá-los e obter grandes resultados da irrigação.
 Não devemos esquecer do Greening. 
Constantemente mencioná-lo e buscar 
atualização para o seu manejo é obrigação 
técnica, reforçando, desta maneira, a ideia 
que deve perdurar, a respeito da exclusão de 

     Abril
 

04 - Reunião de diretoria da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Americana, rea-
lizada, em Americana, SP. Esteve participan-
do o consultor Danilo José Fanelli Luchiari.

A G E N D A 14 e 15 - 1° Simpósio Internacional 
de  I r r i gação e  Fer t i r r i gação 
em Citricultura, promovido pelo 
Instituto Agronômico e realizado nas 
dependências daquela instituição, 
em Campinas, SP. O evento reuniu 
pesquisadores, produtores e técnicos 
consultores de vários países. A 
discussão de uma ampla gama de 
assuntos relacionados aos temas 
principais motivou o plenário e 
provocou profícuos e esclarecedores 
debates. Estiveram presentes 
alguns renomados pesquisadores 
internacionais, como Gene Albrigo, 
reconhecido por seus trabalhos 
ligados à fisiologia dos cítricos e Ody 
Rodriguez, especialista em nutrição, 
que por muitos anos foi o chefe da 
tradicional Seção de Citricultura do 
IAC, tendo sido homenageado na 
ocasião. Representaram o GTACC, 
os consultores Leandro Aparecido 
Fukuda, Aparecido Tadeu Pavani, 
Rubens Paulo Stamato Júnior, Danilo 
José Fanelli Luchiari,  Antonio Ricardo 
Matias deToledo, Josimar Vicente 
Ducatti, Marco Valério Ribeiro, Danilo 
Franco e Décio Joaquim.

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

25 – Reunião proferida por Roberto Antunes 
Fioretto, professor de Química do Solo, 
da Universidade Estadual de Londrina, 
sobre utilização dos corretivos de solo na 
citricultura. O encontro foi considerado como 
exemplo para a realização futura de novos 
eventos técnicos. Foi realizado na sede do 
GTACC, em Bebedouro, SP.  
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GTACC

29 – Em colaboração com a Chemtura e o Centro Apta de Colina, o 
GTACC recebeu a equipe de vendas da Agrofito, de Matão, para uma 
exposição dos resultados já obtidos com os ensaios instalados no Polo 
Tecnológico, em Colina. Através de um programa que englobou uma 
apresentação sobre os objetivos do projeto, uma visita à sede do GTACC 
e uma visita às plantas do Polo, houve um importante congraçamento 
entre as equipes e a certeza, por parte dos visitantes, de haver conhecido 
um novo e diferenciado estilo na divulgação de resultados agronômicos. 
A visita se estendeu entre Bebedouro e Colina, SP.
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29 - Lançamento do inseticida Engeo Pleno, 
da Syngenta, para a citricultura (veja matéria 
nesta edição). A empresa ofereceu um jantar 
para os consultores e suas esposas. O salão 
de eventos Nevada, em Bebedouro, SP, 
recebeu o acontecimento, que contou com 
apresentações de técnicos ligados à Syngenta. 
O consultor Danilo Franco, representando o 
GTACC, apresentou resultados obtidos em 
ensaios com o produto. Estiveram presentes 
os consultores Leandro Aparecido Fukuda, 
Aparecido Tadeu Pavani, Sérgio Luiz Facio, 
Rubens Paulo Stamato Júnior, Danilo José 
Fanelli Luchiari,   Josimar Vicente Ducatti, 
Danilo Franco, Paulo Antônio Balduíno, Sílvio 
Gil Rodrigues e Antonio Garcia Júnior, além 
das esposas.
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Marcos Pozzan Danilo Franco

mailto:leandro@farmatac.com.br
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“Foco no cliente é o diferencial da 
Bayer CropScience no Brasil”

Engenheiro agrônomo formado pela 

UPF - Universidade de Passo Fundo, Rio 

Grande do Sul, desde 1990. Desenvol-

veu sua carreira profissional na Bayer 

CropScience, a partir de 1992, como 

RTV - Representante Técnico de Ven-

das, no estado do Rio Grande do Sul, 

trabalhando com as culturas de trigo, 

soja e milho. De 1995 a 1998, ainda 

como RTV, trabalhou no Espírito Santo 

e no Rio de Janeiro, principalmente nas 

culturas de café e hortifrutigranjeiros 

em geral. De 1998 a 1999 passou a 

gerente de Produtos Fungicidas e Ma-

rketing Estratégico na matriz, em São 

Paulo. De 1999 a 2002 atuou como 

gerente Regional de Vendas no Rio de 

Janeiro e Espírito Santo para as cul-

turas de café e hortifrutigranjeiros. De 

2002 a 2008 mudou para a região de 

Minas Gerais e, a partir de 2009, em 

São José do Rio Preto/SP, passou a as-

sumir o cargo de gerente Regional de 

Vendas, trabalhando com citricultura.

P Á G I N A   L A R A N JAP Á G I N A  L A R A N J A
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27 – O GTACC, a Chemtura e o Centro Apta de Colina, 
receberam a equipe de vendas da Cimoagro, de Itápolis, 
para conhecer o Polo Tecnológico, em Colina. O programa 
englobou uma apresentação sobre o projeto, uma visita ao 
GTACC e uma visita ao Polo. Em Bebedouro e Colina, SP.

A G E N D A

     Maio 

12 – Presença do consultor Décio Joaquim ao 
Citrus Dinner 2011, promovido pelo GCONCI – 
Grupo de Consultores em Citros, em colaboração 
com a Basf. O tradicional encontro contou com 
a presença de um seleto grupo de citricultores, 
industriais e consultores. Durante o evento 
o consultor Maurício Mendes conduziu as 
apresentações técnicas de Marcos Fava Neves, 
do Pensa e de Bob Norberg, do Departamento 
de Citricultura da Flórida. No salão Zarzuela, 
em Limeira, SP.

Marcos Montagner

13 – O GTACC, a Chemtura e o Centro Apta 
de Colina, receberam a equipe de vendas 
da Qualicitrus, de Limeira, para conhecer 
o Polo Tecnológico, em Colina. Além dos 
ensaios, os convidados visitaram a sede 
do GTACC. A visita se estendeu entre 
Bebedouro e Colina, SP. 19 -VIII Workshop GTACC – Tecnologia e sustentabilidade para a citricultura. Em sua oitava 

edição, o Workshop GTACC reuniu um grande número de interessados que lotaram as instalações 
da Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, atraídos pela diversidade dos assuntos 
tratados no evento: Manejo de plantas daninhas, palestra ministrada pela professora da Unesp/
Jaboticabal, Núbia Maria Correia; O uso da matéria orgânica e a agricultura sustentável, por 
Rubens Paulo Stamato Júnior, da Campo Consultoria e consultor do GTACC; Calagem e gessagem 
na cultura dos citros, por José Eduardo Creste, da Unoeste/Presidente Prudente; Tendências 
de custos para safra 2011/12, pelo consultor da FarmAtac e presidente do GTACC, Leandro 
Aparecido Fukuda; Tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, por Giorge F.G. Carvalho, 
da Unesp/Jaboticabal; e Atualidades no conhecimento e controle do psilídeo Diaphorina citri, 
pelo professor da Esalq/Usp, Pedro Takao Yamamoto.

Creste, Rubens e Núbia

Giorge, Pedro e Leandro

Fotos: Décio Joaquim

30 – Representado pelos consultores Danilo Franco, Aparecido Tadeu Pavani, Antonio Garcia Júnior, Rubens Stamato Júnior e Josimar Vicente Ducatti, 
o GTACC esteve presente no Polo Regional da Alta Mogiana, em Colina, SP, para participar do treinamento sobre Novas tecnologias para aplicação de 
agrotóxicos na citricultura atual, conduzido por Hamilton Humberto Ramos, do Centro de Engenharia e Automação, do Instituto Agronômico, de Jundiaí,SP.

20 - Visita ao Complexo Industrial da 
Bayer, em Belford Roxo, Rio de Janeiro. 
Participaram todos os integrantes do 
GTACC. Interessante atividade para o 
conhecimento dos processos industriais 
utilizados pela Bayer CropScience, além 
de conhecer um pouco mais sobre as 
demais unidades da empresa e sobre 
outras prestadoras de serviços localizadas 
naquela área.  

24 - I Simpósio Internacional de Óxido Cuproso, realizado 
em Ribeirão Preto, SP. Contou com pesquisadores do 
Uruguai, Argentina, África do Sul, Austrália, Noruega, além 
de Antônio de Góes, Eduardo Feichtenberger e José Luiz 
Silva. O evento, promovido pela Agrovant, marcou o retorno 
do Óxido Cuproso à citricultura do Brasil. Representaram 
o GTACC: Leandro Fukuda, Sérgio Facio, Rubens Paulo 
Stamato Júnior e Aparecido Tadeu Pavani.

26 – Palestra do consultor Décio Joaquim, da Campo Consultoria 
e do GTACC, durante a realização do encontro do Clube Arysta 
HF 2011. O tema abordado foi a Nutrição mineral voltada à uma 
citricultura produtiva. A reunião foi realizada no hotel Vacance, 
em Águas de Lindóia, SP. 
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Gerente Regional de Vendas,
Bayer CropScience

Regional São José do Rio Preto, SP

LuCIANo RusChEL
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C&P – Trace um pequeno histórico a respeito 
do relacionamento que a Bayer mantém 
com a citricultura brasileira, expondo o 
posicionamento atual.
Luciano Ruschel - Para a Bayer CropScience, 
a citricultura é uma cultura estratégica, tanto 
interna - com o desenvolvimento de soluções 
inovadoras para o manejo dos pomares e 
assistência técnica especializada na cultura 
- quanto externamente, considerando-
se a relevância do segmento no Brasil e 
internacionalmente. Além disso, como o 
produto final é consumido geralmente in 

natura, a exigência pelo aprimoramento das 
técnicas e o comprometimento que temos 
como fornecedores de soluções são imensos. 
Por isso, investimos muito em capacitação de 
nossa equipe e em inovações tecnológicas 
para atender da melhor forma possível a 
demanda dos clientes citricultores.

C&P - Destaque a linha atual de produtos 
para citros em termos da valorização e da 
importância que a empresa proporciona 
na defesa do citricultor em relação aos 
principais problemas da cultura.

Luciano Ruschel - A Bayer CropScience 
tem hoje um dos portfólios mais completos 
do mercado para a citricultura, composto 
por produtos reconhecidos no setor, como o 
acaricida Envidor; os inseticidas Decis Ultra 
100, Provado e Winner; e os fungicidas Flint, 
Nativo e Derosal. Nossa linha de produtos 
também permite ao citricultor manejar as 
principais pragas e doenças da cultura, 
de forma eficiente e com um ótimo custo/
benefício. Mais do que produtos, como 
uma empresa de ciências agrícolas, nos 
preocupamos em entender para atender de 
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forma adequada as necessidades específicas 
de cada citricultor. Para isso, contamos 
com uma equipe altamente especializada 
e preparada, que leva aos produtores as 
soluções inovadoras e que contribuem para 
obter o máximo potencial produtivo dos 
pomares.

C&P - Ressalte os principais pontos 
vantajosos nos produtos.
Luciano Ruschel - A Bayer CropScience 
desenvolve soluções inovadoras e integradas, 
entre os produtos do portfólio se destacam os 
fungicidas Nativo e Flint, além dos inseticidas 
Provado e Winner. O primeiro é composto 
por uma combinação de dois importantes 
ingredientes ativos que ampliam a proteção de 
toda a planta contra as doenças, contribuindo 
para uma maior qualidade da fruta e aumento 
de produtividade. Já, o Flint, é conhecido 
por suas características de redistribuição, 
que permitem que as frutas permaneçam na 
planta pelo período adequado para seu pleno 
desenvolvimento. Os inseticidas Provado e 
Winner proporcionam ótima ação sistêmica 
e possuem alta performance contra pragas 
de difícil controle. Esses produtos integram 
o Muito Mais Citros, programa que reúne 
as principais tecnologias para o controle 
de pragas e doenças que comprometem a 
produtividade das culturas citrícolas, além de 
assistência técnica especializada. O programa 
é estruturado de acordo com a necessidade de 
cada produtor, sendo que a equipe da Bayer 
CropScience oferece assistência técnica, 
com acompanhamento da lavoura em todas 
as fases, desde o processo de escolha das 
soluções para o manejo até a realização de 
monitoramento dos pomares durante a safra. 

C&P - Transmita uma idéia geral sobre a 
atuação da empresa mediante o dia-a-dia 
da agricultura no Brasil e no mundo.
Luciano Ruschel - A Bayer CropScience 
é uma das líderes mundiais em ciências 
agrícolas, voltada para as áreas de Proteção 
de Cultivos, Sementes e Biotecnologia, 
oferecendo uma excelente gama de produtos 
e extensivos serviços de apoio para o 
desenvolvimento de uma agricultura moderna 
e sustentável. No Brasil, a empresa conta com 
mais de mil colaboradores, uma instalação 
industrial em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, 
além de oferecer um Centro de Pesquisa e 
Inovação no estado de São Paulo. O mercado 
agrícola brasileiro vai crescer cada vez mais e 
a Bayer CropScience vai continuar a investir 
cada vez mais no País. E não adianta apenas 
trazer novas tecnologias para o mercado. Por 
isso, a empresa estará cada vez mais próxima 
do seu cliente para entender a necessidade 
dele, ajudando-o a produzir mais e melhor. 
Em 2011, temos como missão estar bem 
mais próximos dos nossos clientes e para 
isso segmentamos ainda mais nossa força 
de vendas e de assistência técnica, com um 
foco maior por cultura/cliente. Acreditamos 
no oferecimento de soluções integradas, 
quer para produzir mais e melhor, quer para 

ser cada vez mais competitivo no mercado 
internacional.

C&P - Comente sobre o suporte tecnológico 
que a empresa mantém em seu complexo no 
Rio de Janeiro, destacando alguns outros 
pontos eventuais de apoio no Brasil.
Luciano Ruschel - No Rio de Janeiro, no 
município de Belford Roxo, a Bayer CropScience 
possui um complexo de produção dos produtos 
do portfólio de proteção de cultivos, além de 
uma unidade de logística para armazenagem 
e distribuição dos produtos. Este complexo 
industrial está entre as três maiores unidades 
de formulação de inseticidas, fungicidas e 
herbicidas da Bayer CropScience em todo o 
mundo. O parque fabril de Belford Roxo possui 
alta capacidade instalada de produção, o 
que faz da empresa referência mundial em 
volume produzido. Todas as tarefas da área 
de produção são realizadas com agilidade e 
dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos 
reguladores brasileiros. Além da qualidade 
na produção, aspectos ligados à saúde e à 
segurança são preocupações constantes para 
a Bayer CropScience. As equipes de Belford 
Roxo passam por rigorosos treinamentos 
de emergência, combate a incêndios e 
atendimento de primeiros socorros. A empresa 
cumpre seu dever no quesito desenvolvimento 
sustentável. O parque industrial de Belford 
Roxo possui as certificações ISO de saúde, 
segurança, meio ambiente e qualidade.

C&P - Analise, brevemente, a funcionalidade 
e a disposição da estrutura de vendas 
oferecida aos produtores.
Luciano Ruschel - Recentemente a 
empresa reestruturou, ampliou e reorganizou 
a equipe de vendas. A mudança tem o intuito 
de atender ainda melhor as demandas e 
necessidades dos nossos clientes. A ampliação 
e os investimentos na área comercial visam, 
também, sustentar globalmente a importância 
do mercado brasileiro para a matriz – o Brasil 
é fundamental para os planos de crescimento 
futuro da empresa. A reestruturação está de 
acordo com uma estratégia baseada em três 
pilares: excelência operacional, interação 
com o cliente e sustentabil idade. Esta 
mudança prevê o planejamento por cultura 
e por cliente, segmentação da estrutura de 
vendas, foco no relacionamento com o cliente 
e desenvolvimento da rede de distribuição, 
entre outras ações. Assim, temos uma equipe 
focada na citricultura, com profissionais 
altamente capacitados para atender os nossos 
clientes de maneira adequada. Temos muito 
orgulho da nossa equipe e da nossa rede de 
distribuição e estamos sempre em busca de 
soluções que possam ajudar os citricultores a 
produzirem mais e melhor.

C&P - Apresente um panorama sobre 
os novos investimentos a curto prazo (a 
título nacional e regional), em termos de 
estratégias, produtos e estrutura.
Luciano Ruschel - A Bayer CropScience 
i n ves te  g loba lmente  em pesqu i sa  e 

desenvolvimento de novos produtos para 
proteção de culturas, sejam herbicidas, 
inseticidas ou fungicidas, e oferece soluções 
integradas para os produtores rurais. O foco 
da empresa é estabelecer a geração de 
valor por meio de inovação, com soluções 
adaptadas por cultivos e localidades para 
atender necessidades especí f icas dos 
agricultores. Por ano, a empresa investe 10% 
do seu faturamento global em pesquisa e 
desenvolvimento de soluções inovadoras para 
atender às demandas dos agricultores em 
todo o mundo. Este é o maior investimento 
do segmento e é feito de forma contínua. O 
Brasil é importante estrategicamente para 
nossos negócios globais e pretendemos 
expandir ainda mais nossa participação no 
país. A Bayer CropScience considera boas as 
perspectivas de longo prazo para o mercado 
agrícola brasileiro. As excelentes condições 
climáticas e a significativa área disponível para 
plantio formam a base para essa confiança. 
Alinhamos nossos planos para o Brasil, dando 
forte ênfase na introdução de novas soluções 
inovadoras e aperfeiçoamos nossa rede de 
produção e distribuição para participar do 
crescimento previsto para o mercado.

C&P - Quais as perspectivas comerciais que 
a Bayer enxerga em termos de citricultura 
no país.
Luciano Ruschel - O Brasil é fundamental, 
pois é considerado como um dos três 
mercados mund ia is  com impor tânc ia 
estratégica para os negócios globais da 
Bayer CropScience. O mercado agrícola 
brasileiro tende a crescer cada vez mais e 
isso é válido para a citricultura, que apresenta 
números expressivos e é reconhecida com 
grande importância econômica e social para 
a economia brasileira. O cenário da citricultura 
é de extrema competitividade e pequenas 
novidades fazem toda a diferença. Por isso, a 
Bayer CropScience vai continuar a investir na 
busca de novas tecnologias para o mercado, 
que promovam aumento de produtividade, 
otimização de custos e, consequentemente, 
contribuam para o crescimento do setor. Além 
disso, a empresa está cada vez mais próxima 
do seu cliente, ajudando-o a produzir mais 
e melhor.

C&P - Finalizando, qual a mensagem que 
pode transmitir ao citricultor, leitor de 
Ciência & Prática ?
Luciano Ruschel - A citricultura faz parte 
da história brasileira e contribui de maneira 
significativa para a economia do país. Muitas 
mudanças já ocorreram na citricultura, que 
se desenvolveu bastante e atualmente conta 
com técnicas e capacitação reconhecidas, que 
garantem estabilidade e respeito para o setor 
globalmente. A Bayer CropScience está sempre 
ao lado dos produtores, disponibilizando novas 
soluções e apoio especializado para que os 
citricultores brasileiros possam superar os 
desafios, tornando-se cada vez mais eficientes 
em seu negócio. 
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Avaliação dos Sistemas de Irrigação
Realizar a avaliação anual dos sistemas de irrigação é imprescindível para se

determinar sua eficiência e garantir bons resultados.

Foto 1 - Observar 
a redução do ta-
manho das copas, 
na medida em que 
se aproxima o final 
das linhas
de gotejamento
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Brasil Ambiental/GTACC
Eng. Agr. Danilo F. Luchiari
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I R R I G A Ç Ã O

Logo após a instalação da irrigação ou no 
início dos ciclos anuais dos sistemas já 
operantes, é quesito técnico obrigatório 

para o irrigante realizar avaliações, a fim de 
verificar as corretas condições de operação do 
sistema, garantir sua eficiência plena e, prin-
cipalmente, o sucesso das demais técnicas 
envolvidas. A avaliação da irrigação é um dos 
pontos fundamentais e deve ser determinada 
antes das demais técnicas, como manejo ope-
racional do sistema, manejo da irrigação ou 
balanço hídrico e da fertirrigação, já que pode 
interferir e contribuir com o sucesso destas.
 É constatado que grande parte dos siste-
mas implantados e em funcionamento de nos-
so parque citrícola nunca foi avaliada quanto à 
uniformidade de aplicação e eficiência real em 
campo. Até mesmo os usuários de sistemas de 
gotejamento, que costumam empregar os mais 
sofisticados controles de irrigação dentro de 
sua programação anual, não costumam adotar 
esta técnica. 
 Durante avaliações realizadas em diferen-
tes sistemas de irrigação de citros, observa-
mos que vários apresentaram resultado real 
de campo com uniformidade de aplicação e 
eficiência abaixo do previsto em projeto. Este 
dois parâmetros apresentam relações diretas 
e proporcionais à lâmina hídrica aplicada e a 
eficiência da fertirrigação.
 A alteração da eficiência dos sistemas de 
irrigação está geralmente acompanhada da al-
teração da pressão e vazão. 
 No caso do gotejamento, as causas mais 
comuns que contribuem para estes problemas 
são o entupimento, decorrente de baixa quali-
dade de nossas águas para esta modalidade 
de irrigação. Águas com elevada quantidade 
de sólidos, matéria orgânica em suspensão e 
grande concentração de ferro causam entupi-
mento frequente por acúmulos de material só-
lido incrustado entre o labirinto e a membrana 
autocompensante dos gotejadores, interferindo 
tanto positivamente como negativamente na 
regularização ou auto-compensação de sua va-
zão. As incrustações nas paredes internas de 
toda tubulação resulta no aumento do atrito 
da água e, consequentemente, contribui para 
a perda de carga, requerendo maior energia e 
reduzindo estes parâmetros. 
 Outros problemas que contribuem para es-
tes fatores são os desgastes das tubulações dos 
“manifolds” e conexões por corrosão interna, 
rotores dos conjuntos moto-bombas – que na 
maioria das vezes são confeccionados de ferro 
fundido nodular e sofrem maior efeito da abra-
são durante seu funcionamento, filtros, válvulas 
e demais componentes que apresentam des-

gastes durante sua vida útil e afetam o sistema.
 Portanto, para podermos fazer o manejo 
de irrigação e da fertirrigação corretamente, 
necessitamos saber se o sistema de irrigação 
está operando dentro dos parâmetros previstos 
em projeto ou apresenta redução de operação 
aceitável tecnicamente.
 A avaliação do sistema de irrigação no 
campo ainda não é um procedimento muito 
adotado pelos irrigantes por três motivos bási-
cos: a falta de orientação técnica, a dificuldade 
de visualizar sua redução através da simples 
observação direta do sistema durante a ope-
ração e da dificuldade de se constatar visual-
mente reflexos diretos no desenvolvimento das 
plantas e na produtividade.
 Estes dois últimos motivos ocorrem so-
mente nos sistemas de irrigação que operam 
com deficiência e encontram-se instalados nas 
regiões com clima tropical. O regime hídrico 
possibilita o desenvolvimento da citricultura 
sem a necessidade da irrigação, sendo esta 
adotada em caráter suplementar, uma vez que 
a irrigação não é fundamental para a citricultu-
ra. Porém, devido aos resultados obtidos nos 
pomares irrigados – apresentando, na maioria 
dos anos, aumento significativo de produção – 
a viabilidade econômica justifica seu emprego. 
 Portanto, como sempre temos produtivida-
de independentemente de irrigarmos ou não ou 
de irrigarmos corretamente ou não - e o de-
senvolvimento vegetativo acaba inibindo a ob-
servação visual de deficiência do sistema para 
nossa condição de clima - o único indicativo 
que podemos usar como referência é a produ-
tividade obtida abaixo da esperada.
 Já nos sistemas de irrigação de citros im-
plantados em regiões de clima semiárido ou 
com deficiência hídrica “severa”, torna-se fácil 
a observação visual no caso de baixa eficiên-
cia da irrigação por meio do menor desenvol-
vimento vegetativo no campo causado pela 
falta d’água. Na Foto 1, podemos observar 
a redução do tamanho das plantas ao longo 
das ruas que coincidem com o sentido do final 
das linhas de gotejamento. O pomar fotografa-
do teve limitação de crescimento de algumas 
plantas devido à baixa vazão dos gotejadores 
do meio para o final das linhas, mesmo ope-
rando com gotejamento autocompensante. Os 
trechos em que as plantas receberam menos 
água nas linhas de gotejo apresentaram menor 
crescimento vegetativo e esta diferença perma-
nece no pomar devido à ausência das chuvas.
 Para determinar a avaliação do sistema de 
irrigação, vamos apresentar um roteiro prático 
adotando uma metodologia de fácil aplicação 
exemplificada para um projeto de gotejamento.

 É necessário termos o projeto da irrigação 
da propriedade para obtermos dados comple-
mentares, que irão auxiliar na avaliação da plan-
ta e memorial de cálculo. Vejam o exemplo:

Cultivo: citros
Variedade: Valência
Idade: 10 anos
Espaçamento de plantio: 7 m x 4 m
Área irrigada: 38 ha
Lâmina bruta de projeto: 4,00 mm/dia
Tempo de operação: 20 horas/dia
Espaçamento entre linhas de gotejamento: 
7 m (1 linha por rua)
Espaçamento entre gotejadores: 0,7 m
Vazão do gotejador: 2,3 l/h
Taxa de aplicação = 0,8 mm/h
Eficiência do sistema: 90%
Número de laterais: 60
Comprimento máximo das laterais = 200 m

 Na imagem acima observamos a planta de 
um setor de gotejamento, sendo os pontos em 
vermelho os locais “recomendados” para cole-
ta dos volumes dos gotejadores.
 Para podermos conferir os dados de projeto 
com os dados de operação no campo, é impor-
tante termos o projeto completo do sistema de 
irrigação com o maior número de informações 

possíveis: vazões e pressões de cada válvula do 
setor, dos filtros, do sistema de bombeamento, 
do início ao final das linhas de gotejadores.
 Para avaliação no campo, programamos as 
instalações dos coletores de forma homogênea 
e representativa dentro do setor de irrigação a 
ser avaliado. Usando o exemplo considerado, 
temos os dados do número das laterais e com-
primento destas, sendo 60 laterais com com-
primento de 200 metros.
 Definimos 60 pontos de coleta ou amos-
tragem neste setor, sendo coletado o volume 
de cada gotejador no tempo de 15 minutos. 
Após cada coleta é anotado o volume coletado 
e medido na proveta. Esta operação é repetida 
nas sequências para os dez gotejadores progra-
mados. 
 Para fazer as coletas no campo, optamos 
em utilizar a ajuda de seis auxiliares, sendo 
que cada um irá realizar 10 coletas ou amos-
tragens. É preciso providenciar os materiais: 6 
provetas graduadas de 500 ou 1000 ml, 6 cro-
nômetros e 6 pranchetas com papel e caneta.
Visando a obter uma boa distribuição dos cole-
tores em campo, devemos posicionar um auxi-
liar em cada linha de gotejamento distante dez 
ruas um do outro. Cada auxiliar irá percorrer 
esta linha de gotejador do início para o final 

e irá coletar as vazões dos gotejadores com 
distância entre si de três plantas aproximada-
mente ou 20 metros exatos, totalizando assim 
as dez amostragens programadas por linha de 
gotejamento, com tempo de amostragem de 
150 minutos mais o tempo adicional de des-
locamento.
 Iniciamos a avaliação instalando as prove-
tas bem abaixo de um gotejador; a coleta deve 
ser feita com o sistema operando em regime 
constante após o período de pressurização em 
condições de normalidade de operação duran-
te todo o teste para que as vazões coletadas 
possam ser bem representativas.
 A ordem da coleta não altera o resultado, 
podendo começar pelo início ou final da linha. 
Uma vez obtidos todos os dados de campo, 
posteriormente deve-se processar as anota-
ções.
 Uma metodologia simples adotada para o 
cálculo da uniformidade de vazão ou aplicação 
e da eficiência do sistema de irrigação está re-
presentada pelas fórmulas destacadas no box, 
elaboradas por Merriam, Keller e Alfaro (1973):
 Para utilizar as fórmulas descritas é ne-
cessário primeiramente transformar o volume 
coletado nas provetas em vazões obtidas em 
cada gotejador. Para determinarmos as vazões, 

basta multiplicar o volume coletado por quatro 
e temos a vazão de cada gotejador em milili-
tros por hora e, se multiplicarmos novamente 
por mil, temos as vazões em litros por hora por 
gotejador.
 Para determinar a média de todas as va-
zões coletadas, somam-se todas as 60 vazões 
e divide-se o total por 60. Para obter a média 
dos 25% das menores vazões é necessário de-
tectar as 15 menores vazões pré-identificadas, 
somar estas 15 vazões e dividir por 15, o resul-
tado é a média.
 Seguindo com os cálculos, basta aplicar 
estes valores diretos nas fórmulas e obtemos o 
resultado real do nosso sistema em condições 
de campo.
 Os resultados obtidos na avaliação e sua 
eficiência devem ser comparados com a efici-
ência apresentada no projeto. Igual procedi-
mento se faz com a vazão teórica do gotejador, 
devendo-se com isso, interpretar se o sistema 
está operando corretamente ou não.

FÓRMULA DA UNIFORMIDADE (%):

U (%) = V min  /  V apl X 100 
Onde:     
U = uniformidade da vazão em %;  
V min = média de 25 % das menores medições 
obtidas no campo (no exemplo = 15). 
V apl = média de todas as medições dos cole-
tores (no exemplo = 60)

FÓRMULA DA EFICIÊNCIA DA IRRIGAÇÃO (%):

Ei = 0,9 x U(%) / 100   
Onde:     
Ei = Eficiência da irrigação   
0,9 = coeficiente teórico de aproveitamento 
x perdas do sistema de gotejamento  
U (%) = uniformidade

mailto:marcovalerio@pvai.com.br
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Lançado para a citricultura
o inseticida Engeo Pleno

No dia 29 de abril de 2011, em Bebedouro, a Syngenta promoveu um jantar para oficializar
o lançamento do inseticida Engeo Pleno para uso na cultura dos citros

Estavam presentes, aproximadamente, 
180 pessoas: citricultores, técnicos, 
pesquisadores, consultores, entre 

outros. Comemoravam a distribuição de um 
novo produto na citricultura. O Engeo Pleno é 
uma mistura pronta composta por 141 g/L de 
Tiametoxam + 106 g/L de Lambida-cialotrina, 
em uma  formulação do tipo SC - suspensão 
concentrada; tem uma carência de 14 dias 
após a aplicação e já está incluso na lista PIC, 
de produtos permitidos para uso na produção 
integrada de citros.
 O evento teve início com algumas palavras 
do engenheiro agrônomo Leandro Aparecido 
Fukuda, presidente do GTACC, que saudou 
os presentes e felicitou a empresa pelo 
acontecimento.
 Seguindo a programação, o Professor Dr. 
Geraldo Papa, da Faculdade de Engenharia de 
Ilha Solteira, da Unesp, fez uma apresentação 
sobre a importância da rotação de grupos 
químicos de inseticidas no manejo de pragas, 
falando também da boa estratégia de se 
contar com produtos formados por misturas de 
inseticidas, que são ferramentas importantes na 
prevenção de seleção de populações resistentes 
a algum grupo químico. 
 Continuando com os aspectos técnicos, 
fiz uma apresentação sobre os resultados do 
trabalho executado pelo GTACC no período de 
estudos do uso do Engeo Pleno para controle do 
Psilídeo dos Citros (Diaphorina citri), transmissor 
do Greening (HLB).  Desses resultados, destaco 
o trabalho que mediu a velocidade de ação e 

o tempo de controle residual efetivo mostrado 
pelo Engeo Pleno, na concentração de 200 
ml/2.000 litros de água, apresentando maior 
velocidade de ação quando comparado com 
os neonicotinóides. E quanto ao período de 
controle, mostrou-se equivalente aos inseticidas 
que apresentaram os melhores resultados. 
Este período residual, ou seja, o período em 
que o produtor tem o seu pomar protegido, 
teve duração de duas semanas, ou 14 dias 
após a aplicação. Após este período, nenhum 
dos inseticidas testados apresentou resultado 
satisfatório.
 Com isto pode-se concluir que, atualmente, 
o Engeo Pleno é mais uma opção para uso nos 
programas de manejo do Psilídeo, inclusive para 
a substituição dos neonicotinóides isolados, 
visto que nos Estados Unidos já houve relatos a 
respeito de seleção de Psilídeos resistentes aos 
neonicotinóides.
 Posteriormente, Marcos Pozzan, agrônomo 
da Syngenta, apresentou mais resultados 
obtidos com o produto para outras pragas dos 
citros, como Cochonilhas e Cigarrinhas, assim 
como mais resultados de trabalhos executados 
por integrantes do GTACC.
 No encerramento do evento, após um 
gostoso jantar – que contou com a presença 
das esposas dos técnicos – o presidente, 
Leandro A. Fukuda, agradeceu em nome do 
GTACC, o cheque de R$ 2.500,00 recebido 
da Syngenta para ser doado ao Hospital de 
Câncer de Barretos. A atitude da Syngenta 
comoveu e motivou os convidados. O citricultor 

Doação feita pela Syngenta ao Hospital de 
Câncer de Barretos, através do GTACC

Henrique Fiorese, que também é viveirista, se 
comprometeu a fazer uma doação referente à 
venda de mil mudas de laranjas. E Guilherme 
Junqueira Franco, outro produtor de citros 
presente à festa, imediatamente comprou 
estas mudas – ao preço de R$ 5,00/muda – 
formalizando a doação e totalizando em R$ 
7.500,00 o valor angariado naquela noite e 
encaminhado ao Hospital.

danilo@farmatac.com.br

Consultor da FarmAtac/GTACC
Engº. Agrº. Danilo Franco
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Controle Químico do Psilídeo (Diaphorina citri) nos citros Ensaio conduzido pelo Engº. Agrº. Danilo Franco Consultor da FarmAtac/GTACC

Atualização no conhecimento
 e controle do Psilídeo

Para melhor manejar o Psilídeo e o Greening, é necessário conhecer as fases da vida do inseto, as características
que envolvem seu modo de alimentação, além de detalhes a respeito de sua pulverização

Na verdade, o Greening ou HLB, não 
tem controle, tem manejo. E manter 
controladas as populações de Psilídeos 

é o primeiro passo para este manejo. Para isto, 
é fundamental conhecer certas características 
de cada fase da vida deste pequeno inseto, 
transformado no grande vilão desta história. É 
importante conhecer detalhes desde a fase de 
ovos, passando pelas ninfas e sua atuação como 
adultos na disseminação da doença.
 A bactéria do HLB, que o Psilídeo transmite 
enquanto se alimenta da seiva das plantas, é 
como se fosse um fardo que este inseto carrega 
por sua vida, após o momento em que ele a ad-
quiriu. Ao cumprir seu papel no plano biológico, 
o Psilídeo adulto – visitando um sem número de 
ramos vegetais – torna-se, então, um eficiente 
agente transmissor do Greening – esta destrutiva 
doença dos cítricos.
 Vale a pena chamar a atenção do leitor para 
isso: o Psilídeo caracteriza-se por ser um inseto 
que migra bastante. Desloca-se constantemente, 
principalmente dentro de uma determinada área. 
Além desse caráter migratório, que o faz experi-
mentar muitas plantas ao longo de sua vida, é um 
inseto pequeno, sendo deslocado pelo vento em 
voos de pequenas distancias – 50 metros – até 
bem maiores, já tendo sido registrada a marca 
de 3,5 km.
 Portanto, como citricultores, é decisivo saber 
interpretar o quadro que nos apresenta ao nos 
depararmos com Psilídeos: se estão apenas na 
fase de ovos, deve-se lembrar que dentro de 30 
a 45 dias terão se transformados em adultos, 
podendo ser potenciais portadores da doença 
que ninguém quer nos pomares. 
 O Psilídeo é um inseto diurno, que é bastante 
migratório, uma vez que o adulto é alado. Sabe-
-se que o Psilídeo portador da bactéria do HLB 
vive, em média, menos tempo, porém, torna-se 
mais profícuo em relação ao número de ovos 
que coloca, pois põe mais ovos. Além disso, é 
um inseto com uma adaptação muito grande em 
relação ao meio em que vive: reproduz-se em 
baixas temperaturas, sobrevivendo, também, em 
locais mais quentes. Recente relato do México 
informou a respeito de sua sobrevivência em casa 
de vegetação à temperatura de 39°C.

 Transmissão da bactéria 

 O Psilídeo se alimenta no floema da planta. 
O floema é o conjunto de minúsculas veias das 
plantas que contém a seiva elaborada, isto é, a 
seiva já enriquecida pela fotossíntese das folhas, 

deslocando-se na direção das raízes. Através 
da introdução na planta do seu estilete – que 
é um componente de seu aparelho sugador – o 
inseto se alimenta desta seiva enriquecida por 
nutrientes.
 Como a bactéria do HLB infecta o floema de 
plantas e o Psilídeo se alimenta dos produtos 
daquele canal, é neste momento em que o in-
seto recebe e, outras vezes, transfere a bactéria 
entre plantas doentes e sadias. Por ocasião da 
alimentação ocorre tanto a aquisição quanto a 
transmissão da bactéria do Greening pelo Psilídeo.
 A bactéria não tem como se locomover, a 
não ser pelo Psilídeo.
 Através de uma técnica chamada EPG – Elec-
trical Penetration Graph, é possível monitorar o 
comportamento do inseto dentro da planta no 
momento em que está se alimentando.
 O EPG é um gráfico elétrico que retratado 
a penetração do aparelho de alimentação do 
inseto. Através de um fino fio de ouro ligado 
entre um aparelho e o dorso do inseto e outro 
fio semelhante ligado à planta, consegue-se 
mapear tudo o que o inseto faz na planta para 
se alimentar. 
 A partir do primeiro contato do inseto com 
a planta começa a formação de ondas elétricas 
passíveis de serem separadas em fases associa-
das às etapas da  alimentação. Assim, pode-se 
cronometrar o tempo empregado em cada uma 
das fases da alimentação, possibilitando deter-
minar precisamente qualquer ação que se deseje 
de um inseticida, por exemplo.
 Na alimentação, então, o primeiro passo 
para o inseto é atingir o floema. Ele deve chegar 
à planta, caminhar, penetrar o estilete entre as 
células até alcançar o floema. Desse movimento 
obtém-se uma onda denominada C: salivação e 
penetração intercelular. A análise dessa onda 
permite identificar o preciso momento em que 
o estilete penetrou o floema.
 No floema, inicialmente, o inseto vai promo-
ver uma salivação (onda E1: salivação no floema) 
com a função de impedir que a planta exerça 
qualquer ação contra ele, para, posteriormente 
começar a se alimentar, ingerindo a seiva nutritiva 
(onda E2: ingestão da seiva – floema). Even-
tualmente pode-se imaginar uma situação em 
que o Psilídeo, antes de começar o processo da 
alimentação, tenha a necessidade de se reidratar 
e, portanto – a despeito das cigarrinhas, penetre 
os vasos do xilema (mais internos na planta do 
que o floema), em primeiro lugar. Neste caso, irá 
se formar a onda G: ingestão da seiva – xilema. 
Mas depois atingirá o floema, que é onde está 

o alimento mais rico. 
 Por intermédio destes estudos, evidencia-se 
que a transmissão da bactéria ocorre durante a 
etapa identificada pela onda E1, na salivação 
dentro do floema. E quando será que o inseto 
adquire a bactéria? Provavelmente no momento 
da ingestão no floema (E2), em plantas doentes, 
com sintomas ou não. Portanto, em se tratando 
da transmissão da bactéria, ela ocorrerá durante 
o intervalo da onda E1, enquanto que a aquisição 
será feita durante todo o tempo de alimentação 
em plantas doentes, medido pela onda E2. 
 Quanto mais tempo o indivíduo permanecer 
se alimentando nessas plantas, mais bactérias 
ele vai adquirir. E quanto maior for o tempo que 
aquela árvore doente permanecer viva, maior 
será a quantidade de indivíduos da população 
que irão adquirir as bactérias.
 Durante as fases da vida dos Psilídeos, as 
ninfas são os indivíduos mais eficientes para 
adquirirem a bactéria; porém, são os adultos 
que provocam a maior taxa de transmissão. 
Isso é facilmente explicado pelo fato de que 
são apenas os adultos que tem asas e migram 
entre as plantas. Apesar disso, é importante 
saber que as ninfas também são transmissoras 
do problema, apesar de não serem consideradas 
responsáveis pela disseminação da doença, pela 
falta de mobilidade para tal. 
 Do fato anterior se conclui que a maioria 
dos Psilídeos nascidos em árvores doentes já 
serão portadores da bactéria desde bem jovens. 
Recentemente, estudos concluíram a possibili-
dade de existir a transmissão da bactéria entre 
as gerações de Psilídeos através da formação 
dos ovos e, mesmo, através do contato sexual. 
Todos estes fatos corroboram para a importância 
da eliminação das plantas sintomáticas, uma vez 
que todo o problema da disseminação da doença 
na citricultura brasileira está na contaminação 
dos Psilídeos, que não estariam transmitindo o 
Greening caso não houvesse plantas com inóculo. 
 Se todas as plantas com sintomas fossem 
erradicadas, acompanhadas por uma pulveriza-
ção regional conjunta, rapidamente diminuiria a 
quantidade de Psilídeos portadores da doença. 
Sabe-se que os insetos, a partir da aquisição da 
bactéria, podem transmitir o Greening por até 60 
dias. 
 A partir da aquisição, se o Psilídeo não for 
controlado, passará 60 dias transmitindo a 
doença. Infelizmente, por ele não ficar apenas 
em uma planta, movimentando-se muito, este 
período é longo considerando a sua condição 
de distribuir a enfermidade pelas plantas que 
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“visitar” neste tempo.
 E como fazer para impedir isso? Eliminando-
-se o inseto e as fontes de inóculo, ou seja, as 
plantas sintomáticas. Vale lembrar que as plan-
tas tratadas apenas com produtos nutricionais 
fortificantes não impedem a continuidade do 
processo de infecção. As plantas continuam a ser 
um chamariz para os insetos, que continuam a 
se alimentar de seiva com bactéria e a transmitir 
a doença. 
 Além da cor amarela dos ramos com HLB ser 
considerada atrativa para os Psilídeos, estudos 
comprovam a emissão de compostos voláteis por 
parte das plantas doentes – talvez induzidos pela 
bactéria - que atraem os Psilídeos, possivelmente 
em um sofisticado mecanismo de dispersão da 
própria bactéria. 
 Estudos americanos mostram que, apesar 
de os insetos serem atraídos às plantas doen-
tes inicialmente, depois ocorre um processo de 
dispersão dos Psilídeos em árvores próximas.
 Quanto mais plantas doentes, maior é o 
número de insetos infectivos. Pomares que 
apresentaram 85% de plantas com a doença 
tiveram mais de 40% dos Psilídeos coletados 
contaminados. Por outro lado, em pomares prati-
camente sem a doença, o número de indivíduos 
recuperados com a bactéria era muito inferior.
 E qual a explicação para a presença destes 
poucos contaminados? Migraram de pomares 
vizinhos em um processo conhecido por infes-
tação primária, que é frequente para o caso dos 
Psilídeos.
 Agora, acompanhem este raciocínio: se 
sabemos que mesmo uma ótima pulverização 
não controla 100% dos insetos-alvo que se quer 
pulverizar, na medida em que aumenta o número 
de Psilídeos contaminados, aumenta, também, 
a probabilidade de indivíduos portadores da 
bactéria estarem se safando das pulverizações, 
o que começaria um processo de criação de 
uma população dotada da bactéria resistente 
às aplicações dos inseticidas atuais, o que seria 
gravíssimo. Segundo o último levantamento do 
Fundecitrus, tem aumentado o número de plan-
tas infectadas no estado de São Paulo. O índice 
apresentado diz que este valor seria de 2% de
plantas contaminadas. Se considerarmos erros 
de amostragens e plantas sem sintomas, talvez 
este valor já seja de 5%. Quanto mais plantas 
doentes, maior será o trânsito de indivíduos 
portadores. Para que se impeça a transmissão, 
deve-se impedir o contato entre os insetos e as 
plantas doentes e isso somente será possível 
caso os produtores compreendam a importância 
da exclusão da doença através da eliminação das 
bactérias nas plantas doentes e da eliminação 
dos insetos vetores. 

 Movimentação 

 O Psilídeo se movimenta muito. Em função 
do vento, ele poderá ser levado a distâncias 
maiores do que 3,5 km. Os ensaios fazem com 
que acreditemos que os Psilídeos colonizem as 
bordaduras dos pomares ao chegar – e não ao 
sair – das propriedades. A partir desta infesta-
ção, que chamamos de primária, os Psilídeos se 

distribuirão dentro do pomar em uma segunda 
fase (infestação secundária) em pequenos e 
constantes voos entre as plantas do talhão. 
 Ao migrar e se movimentar constantemen-
te, o Psilídeo vai distribuindo a bactéria, caso 
esteja contaminado. Ao contrário, sadio, tem 
uma chance aumentada de encontrar plantas 
contaminadas e se contaminar.
 Dentro da propriedade, estudos brasileiros e 
americanos comprovam a preferência dos insetos 
por procurarem plantas próximas aos carreado-
res. O contraste visual proporcionado aos insetos, 
quer seja pela cor como referência, quer seja pelo 
efeito proporcionado pela altura das plantas em 
relação ao solo não ocupado dos carreadores, 
ou por outro fator que se desconhece, faz destas 
plantas um alvo diferenciado pelos Psilídeos. Por-
tanto, deve-se promover uma estratégia diferente 
para o controle nestas condições.
 Existe um verdadeiro “efeito de borda”, que 
se demonstra desde a chegada do Psilídeo na 
propriedade, passando pela disseminação pelos 
talhões próximos, por sua distribuição espacial ao 
longo do tempo por todo o pomar e pelas próprias 
áreas de propriedades vizinhas, considerando 
condições locais de clima, vegetação e topogra-
fia. Existe uma diferença estatística pronunciada 
entre as bordas e os meios dos talhões.

 Monitoramento e controle 

 É mais coerente admitir que as pulverizações 
contra o Psilídeo sejam feitas baseadas em algo 
mais planejado, como o monitoramento, do que 
ao acaso, em aplicações rotineiras com datas 
marcadas. Adiantar ou atrasar uma pulverização 
poderá ser mais eficaz em determinado momento 
e essa é a função do monitoramento: corrigir os 
rumos de um modo seguro. Por outro lado, tam-
bém tenho que admitir que a estratégia para um 
melhor monitoramento do Psilídeo ainda está se 
formalizando, mas os passos estão sendo dados. 
Posso afirmar que não existe diferença entre as ar-
madilhas amarela e verde claro. O Psilídeo é atraído 
por uma cor que imite a coloração das brotações 
novas das plantas. Atenção especial deve ser dada 
ao local na planta onde pendurar a armadilha. Tem 
que estar visível para o Psilídeo. Não pode estar 
em local muito baixo. Não pode estar no interior 
da copa. Não pode estar em ramos que se do-
brarão com o peso futuro das frutas, escondendo 
a armadilha na planta ou movimentando-a para 
muito próxima ao solo. Preferir plantas da borda 
do talhão ou próximas delas. 
 A pesquisa quer aprender com a murta. 
Talvez se consiga descobrir o que a faz tão atra-
ente para os Psilídeos. Inicialmente chegam as 
fêmeas e, logo depois, os machos. Talvez haja o 
envolvimento de algum feromônio  sexual nesta 
atração, que poderia ser revertido para a produ-
ção de armadilhas semelhantes às empregadas 
para o Bicho Furão, sempre com o objetivo de 
tornar mais eficaz o monitoramento. 
 Os produtores querem evitar que o Psilídeo 
chegue às propriedades, quando, talvez, a estra-
tégia fosse impedir que saia dos locais de onde se 
origina. Se houvesse um maior controle regional, 
inclusive abrangendo áreas de difícil acesso, 

como cemitérios, praças públicas, jardins e 
quintais particulares, o manejo do Greening seria 
mais abrangente. Especificamente para estes 
casos, deveria haver estímulo para o desenvol-
vimento de bio-inseticidas, a base de fungos e 
outros agentes não tóxicos para os mamíferos, 
que seriam muito úteis, inclusive no rodízio de 
grupos químicos nas pulverizações dos pomares.
Quanto aos inseticidas, há que considerar que 
as opções não são muitas, mas deve-se fazer o 
melhor uso possível daqueles produtos existen-
tes, traçando uma sequencia de uso que não 
leve em consideração apenas o preço, mas o 
modo de ação e o grupo químico do produto a 
ser utilizado. 
 Deve-se prever o início do controle no final do 
inverno, antes do primeiro surto vegetativo, para 
não permitir que haja reprodução do inseto sobre 
os ramos novos, evitando permitir formar altas 
populações. Não se deve esquecer de  fazer o 
controle dentro dos viveiros, antes de as mudas 
irem para o campo e, posteriormente, durante 
sua vida produtiva, protegê-las através de um 
rodízio de ação que procurará levar em consi-
deração os mais variados aspectos do produto, 
das fases da cultura e da época do ano. 
 O efeito residual que os produtos podem 
conferir depende, em muito, da dose a ser 
empregada. Doses menores sempre vão pro-
porcionar períodos residuais menores. Alguns 
causam aumento nas populações de outras 
pragas, como ácaros, por exemplo. Deve-se usar 
uma estratégia que preveja isto. 
 Positivamente, dependendo da utilização, 
existem alguns produtos que impedem que o 
inseto atinja o floema, antecipando à possi-
bilidade da transmissão. Este efeito deve ser 
o objetivo da ação dos excelentes inseticidas, 
efetivamente protegendo a planta contra o risco 
da contaminação. 
 O uso do drench e, consequentemente, de 
produtos sistêmicos, constituem ferramentas 
muito seguras porque, além de sua extrema 
ação seletiva, proporcionam maior ação residual, 
diminuição da disseminação primária, controle 
da infestação secundária – praticamente elimi-
nando-a, além da manutenção da população 
de Diaphorina em nível baixo, que devem ser 
incorporados e seus usos estendidos dentro do 
manejo do Greening. Os sistêmicos fazem com 
que os insetos deixem de se alimentar. No caso 
dos neonicotinóides, eles provocam a morte dos 
insetos depois de dois dias, por inanição. 
 Outras formas menos convencionais, como 
a pulverização aérea, também devem ser utili-
zadas. 
 O importante é montar um esquema onde 
as formas de aplicação sejam alternadas, da 
mesma maneira quanto os grupos químicos e, 
principalmente, o modo de ação dos produtos 
usados.
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Figura 1. Pomar de ‘Valência’ em ‘Cravo’, à esquerda, replanta de’Valência’ sobre citrumelo

O estresse hídrico
e a florada de 2010

Apesar de considerar a necessidade do estresse hídrico para o florescimento, condições extremas de seca podem
prejudicar a produção, necessitando  irrigação para amenizar efeitos drásticos, equilibrando o balanço hormonal

Para que ocorra a indução floral em ci-
tros as plantas necessitam de algum 
tipo de estresse. Esse estresse pode 

ser ocasionado por déficit hídrico (estresse hí-
drico), temperatura baixa, salinidade no solo, 
foto período ou vários fatores conjuntamente. 
Para as condições do estado de São Paulo ge-
ralmente esse estresse ocorre por déficit hídri-
co (região norte) e por baixas temperaturas ou 
conjuntamente (região sul).
 Quando a demanda de água da planta e da 
atmosfera é suprida pela intensidade de fluxo 
de água do solo para a raiz, a água encontra-
-se disponível para as plantas. A planta entrará 
em estresse hídrico quando esse fluxo de água 
não mais suprir essa demanda. A partir do iní-
cio do estresse hídrico iniciam-se alterações 
dentro das plantas, que intensificam a síntese 
de etileno, provocando a queda de folhas, re-
duzindo a área foliar, diminuindo assim a perda 
de água pelas plantas por evapotranspiração e 
aumentando nas folhas remanescentes o seu 
potencial hídrico (segundo citação de Castro). 
O termo evapotranspiração é a perda de água 
do solo por evaporação e a perda de água da 
planta por transpiração, expressa em milíme-
tros por tempo. Esse termo muito utilizado para 
manejo das irrigações em citros estima a quan-
tidade de água perdida em milímetros por dia 
(mm. dia-1).
 Pire & Rojas, estudando o efeito do estres-
se hídrico na produção de brotações vegetati-
vas e florais em lima ácida ‘Tahiti’, constata-
ram que o crescimento de brotos vegetativos 
e reprodutivos com irrigação contínua (sem 
estresse hídrico), foi bem menor em compara-
ção com os tratamentos que tiveram 4, 8 e 12 
semanas de estresse hídrico. Verificaram ainda 
que a atividade floral decresceu linearmente 
com a diminuição do estresse hídrico e que a 
atividade vegetativa na planta era grande até 
um potencial de água na  folha  de   -2MPa, 
quando, a partir desse índice ocorreu um au-
mento da atividade floral em relação à ativida-
de vegetativa.
 Temperaturas de 27°C durante o dia e 13°C 
de noite, induzem uma boa formação de flores. 
No período de inverno, onde ocorre a indução flo-
ral, é imprescindível seca ou temperaturas baixas 
para induzirem o florescimento. Em regiões tropi-
cais o estresse térmico pode ser substituído por 

estresse hídrico (de acordo com Moss).
 A indução de florescimento em citros ocor-
re com a parada de crescimento vegetativo 
durante o período de seca, sendo que nessa 
fase as gemas vegetativas sofrem diferencia-
ção para gemas florais. Em condições tropicais, 
com períodos de seca, o repouso vegetativo é 
motivado por estresse hídrico e dependendo da 
intensidade e de sua duração, pode resultar 
em florescimento concentrado em uma só uma 
época (segundo Ortolani). 
 Quanto menor o potencial de água nas fo-
lhas, maior será o crescimento de ramos com 
flores e maior o número de flores por inflores-
cência, consequentemente, quanto maior o 
período de estresse hídrico, maior o número 
de brotos florais em relação aos brotos vege-
tativos. Por outro lado, períodos longos de es-
tresse hídrico podem provocar diminuição do 
crescimento das raízes que afetam diretamen-
te a síntese de diversos hormônios alterando o 
balanço hormonal das plantas (de acordo com 
as observações de Barbera e colaboradores).  
 A intensidade do florescimento em citros é 
maior quanto maior for o período de estresse 

hídrico ou por temperatura baixa. O efeito da 
falta de água (estresse hídrico) está na dor-
mência dos ramos vegetativos, permitindo a 
retomada do crescimento vegetativo e floral 
quando retornarem as condições hídricas (se-
gundo Guardiola).
 Em pomares irrigados existe a possibilidade 
de adiantarmos a quebra do período de estres-
se e anteciparmos o florescimento, caso seja 
interessante ao pomar e ao produtor. Em po-
mares com histórico de problemas com Podri-
dão Floral, provocada pelo fungo Colletotricum, 
antecipar o florescimento com a irrigação é 
uma prática de controle da doença (de acordo 
com Feichtenberger).
 Com base nesses argumentos, deve-se fi-
car atento às características de cada pomar, 
pois muitos são os fatores que afetam o flo-
rescimento. O período de estresse hídrico do 
pomar depende de muitos fatores, entre os 
principais, variedade, idade, porta enxerto e 
carga pendente do pomar, tipo e preparo do 
solo e condições climáticas locais.
 Medina e colaboradores estudaram os efei-
tos da deficiência hídrica em laranja ‘Valência’ 

enxertada em limão ‘Cravo’ e em ‘Trifoliata’ e 
observaram ao voltar a irrigar as plantas após 
o estresse hídrico, que o potencial da água na 
folha recuperou-se em 12 horas na ‘Valência’ 
em ’Trifoliata’ e em 36 horas na ‘Valência’ em 
‘Cravo’; a variedade ‘Valência’ sobre ‘Trifoliata’ 
teve uma recuperação total da taxa de fotossín-
tese, transpiração e da condutância estomáti-
ca três dias após as irrigações, enquanto na 
‘Valência’ em ‘Cravo’ a recuperação foi parcial. 
Esses resultados indicam que o porta enxerto 
‘Trifoliata’ possibilitou nesse experimento uma 
maior demora para que tivesse início o efeito 
da deficiência hídrica sobre a taxa de fotossín-
tese e que sua recuperação foi mais rápida.  
Esse trabalho tende a comprovar os comporta-
mentos diferentes de porta enxertos diante do 
estresse hídrico.
 Na Figura 1 observam-se os sintomas de 
“murcha” mais intensa na ‘Valência’ enxertada 
em citrumelo ‘Swingle’, em relação à ‘Valência’ 
enxertada sobre ‘Cravo’.
 Para avaliar o estresse hídrico existem três 
tipos de monitoramento que podem ser utiliza-
dos: monitoramento via clima, monitoramento 
via solo e monitoramento via planta. É indispen-
sável o acompanhamento do pomar durante o 
período de estresse hídrico, e após a observa-
ção do estresse, pelos métodos acima citados, 
é necessário verificar em campo se as plantas 

Fonte: FORBB

Gráfico 1. 
Distribuição da 
ETo e chuvas 
da Fazenda 
São Francisco, 
entre abril e 
setembro de 
2010

apresentam sintomas visuais, caracterizados 
pela presença de folhas murchas no pomar. 
 Em 2010, a citricultura do estado de São 
Paulo passou por um prolongado período de 
estresse hídrico. Na maioria das propriedades 
citrícolas, o período de seca se estendeu por 
vários meses.
 Utilizando os dados climáticos da Fazenda 
São Francisco, localizada no município de São 
José do Rio Preto, SP, pode-se observar (Grá-
fico 1) que as chuvas diminuíram a partir do 
início de maio e voltaram em volumes significa-
tivos apenas no final de setembro. A Fazenda 

São Francisco ficou, praticamente, 140 dias 
sem chuvas significativas, em um longo período 
de estresse hídrico.
 Em muitos pomares citrícolas, principal-
mente nas regiões norte e noroeste do estado 
de São Paulo, as condições climáticas des-
favoráveis (seca, altas temperaturas e baixa 
umidade relativa do ar) foram bem rigorosas 
e levaram a um déficit hídrico muito acentua-
do, provocando desfolhamento acentuado nas 
plantas, ocasionando seca de ramos, redução 
no tamanho de frutos, queda de frutos (Figu-
ra 2) e, em alguns casos extremos, ao PMP 
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Avaliação dos custos no
processo produtivo da laranja

Entender os custos e todos os números envolvidos no processo produtivo da laranja pode prover ao produtor direcional
estratégico às atividades envolvidas, com parâmetros e métricas que o levarão aos resultados programados.

- Ponto de Murcha Permanente, que é quando 
o fluxo de água de um solo não atende mais a 
demanda atmosférica e assim, a planta entra 
em “murcha”, significando que a água no solo 
está no fim (segundo Reichardt); é o ponto no 
qual as folhas de uma planta que nela crescem 
atingem um “murchamento” irrecuperável que 
a leva à morte. (Figura 3).
 Analisando o cenário de estresse hídrico em 
2010, devemos estar atentos ao planejamento 
de novos plantios, levando em consideração as 
combinações de cavalo e copa, adensamento 
de plantio, tipo de solo da propriedade, análise 
do clima da região e disponibilidade hídrica da 
propriedade. Em 2010 observou-se em alguns 

Figura 2. Queda e seca de frutos devido a longo período de estresse hídrico
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Figura 3. A esquerda planta em PMP - Ponto de 
Murcha Permanente

Figura 4. Plantio novo, adensado e irrigado 
(região noroeste do Estado)
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pomares que certas combinações de copa e 
porta enxerto, associados a adensamentos de 
plantio sem irrigação, promoveram a ocorrên-
cia de muita desfolha nas plantas, com per-
da de peso e queda de frutas, resultando em 
quebra de safra. No ano de 2010 a irrigação 
foi importante para evitar perdas excessivas de 
folhas, dos pesos das frutas e sua queda. A 
Figura 4 mostra exemplo de um plantio bem 
planejado de alta tecnologia: plantio adensado 
(6,5 m x 2,5 m), irrigado por uma  linha sim-
ples de gotejamento desde o plantio, evitan-
do estresse hídrico nos primeiros anos, com o 
objetivo de proporcionar um maior crescimento 
das plantas e precocidade na produção.
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Com base em dados auferidos através do 
sistema de informática Orion, desenvol-
vido pela Farm Assistência Técnica para 

controle do custo da produção agrícola, em es-
pecial na produção de laranja, desenvolvemos 
uma análise dos custos, com vários pontos de 
vista e perspectivas. É importante ressaltar que 
excluímos neste estudo a colheita e o frete, que 
não foram considerados nos valores ou percen-
tuais aqui tratados. Nosso estudo tem como 
foco a produção da laranja, apenas. 
 Este tipo de análise só é possível quando 
os produtores rurais incorporam à gestão de 
seus negócios números e registros das ativida-
des envolvidas no processo produtivo da laranja, 
passando a definir metas, criando parâmetros e 
comparando os resultados para servirem como 
base na tomada de decisão e nas definições de 
estratégias operacionais. Porém, para chegar a 
este ponto, um produtor rural precisará quebrar 
alguns paradigmas, como o da implantação da 
burocracia racional. Todas as tarefas devem ser 
devidamente registradas, com horários de início 

e término, além de produtos e máquinas utili-
zadas. A burocracia racional foi apresentada à 
administração de empresas por Max Weber, em 
1940, porém, mesmo sendo considerada fun-
damental para o gerenciamento de qualquer 
processo produtivo, ainda é vista como um pro-
blema, como custo e não como um processo 
de apoio necessário ao gerenciamento de uma 
propriedade rural. 
 Além de coletar os dados das atividades, os 
produtores terão mais desafios para chegar ao 
ponto de usar estas informações como defini-
doras de estratégias. Estes dados precisam ser 
analisados e transformados em informação que 
possibilitem a tomada de decisão, mas para isto 
será necessário avaliar as situações envolvidas 
com uma visão sistêmica de cada processo, 
uma visão de integração das partes para a com-
posição do todo e nem sempre isto é fácil. En-
volve conhecimento de mercado, identificação 
de marcas e índices para elaboração de orça-
mentos e avaliação dos resultados alcançados.
 O benchmarking, processo contínuo de 

comparação de práticas produtivas em busca 
das melhores marcas, auxilia neste gerencia-
mento, porém demanda tempo para pensar 
processos com todas as atividades programadas 
envolvidas e também para analisar e comparar 
internamente e em relação ao mercado os re-
sultados obtidos. Neste ponto um bom sistema 
de informática pode auxiliar, mas mesmo assim 
devemos destacar que os números são sempre 
frios e a tomada de decisão envolverá, além de 
números, conhecimento das atividades e inteli-
gência de negócios. 
 Assim, anotar as atividades de cada tarefa 
realizada na propriedade rural, informá-las em 
um sistema devidamente preparado para esta 
finalidade, analisar os resultados com inteli-
gência de negócio e tomar decisão com base 
em números, torna este tipo de gerenciamento 
contemporâneo uma inovação para o produtor 
rural, mas que está, aos poucos, chegando às 
propriedades rurais. Estes conceitos de gestão 
de propriedades rurais precisarão ser mais bem 
difundidos, ainda terão que quebrar muitos pa-
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radigmas, mas certamente trarão os mesmo be-
nefícios que qualquer administrador de processo 
produtivo industrial já possui há muito tempo.
 Com base nos resultados médios aferidos 
nos últimos 12 meses para a safra 2010/2011 
por produtores rurais que romperam os referidos 
paradigmas, entenderam as necessidades ge-
renciais e estão na vanguarda da administração 
do processo produtivo da laranja, chegamos a re-
sultados interessantes. Constatamos que quan-
do distribuímos as atividades diretas envolvidas 
na produção de laranja e consideramos aqui 
apenas os custos com produtos, mão de obra, 
máquinas e diesel, analisando propriedades com 
pulverizações quinzenais e inspeções mensais 
para controle efetivo do Greening/HLB e com po-
mares de diferentes idades, inclusive os novos, 
notamos que os custos com as pulverizações 
dividem a liderança no ranking das dez ativida-
des mais caras, com a atividade de adubação. 
Outro destaque é o custo com capina manual, na 
terceira posição do ranking, mesmo sendo uma 
atividade que acaba custando mais que a herbi-
dização, de acordo com características de cada 
propriedade, ela acaba sendo mais utilizada. 
Também podemos ressaltar a participação dos 
custos com inspeção de pragas neste ranking, 
atividade que passou a ter maior destaque nos 
últimos anos, com a chegada do HLB, colabo-
rando para a mudança do perfil do custeio por 
atividade, elevando custos com pulverização e 
trazendo para esta lista o serviço de erradicação.
 Para a realização das atividades envolvidas 
no processo produtivo, identificamos a necessi-
dade média de 6,7 horas de mão de obra por 
hectare de laranja em cada mês. No montante 
acumulado dos últimos 12 meses, temos uma 
demanda média total de 80,2 horas de mão de 
obra por hectare de laranja, ou um custo total 
estimado de R$ 470,77, se considerarmos pelo 
custo médio da hora de mão de obra de R$ 
5,87, incluindo taxas, impostos, férias e adicio-
nais, também apurados nesta análise.
 As máquinas utilizadas somaram em média 
30 horas por hectare de laranja em 12 meses, 
sendo uma demanda média mensal de 2,5 horas 
por hectare de laranja. Se considerarmos o custo 
média por hora de R$ 15,54 destas máquinas, 
chegamos ao custo anual total de R$ 466,20, 
apenas considerando o desgaste e depreciação, 
sem operador que faz parte do pacote de mão de 
obra e sem considerar também o diesel, que será 
outro custo direto aferido.
 A distribuição dos gastos com produtos e 
insumos agrícolas classificados por classe apre-
senta os custos com os produtos voltados para 
a adubação, representando 51% do total deste 
item. Depois temos os custos com inseticidas e 
acaricidas, ambos com 16% do total cada um, 
seguidos por fungicidas com 8% e por fim her-
bicidas e adjuvantes. Mesmo constatando neste 
estudo que os gastos com os produtos voltados 
para a adubação representam mais da metade 
dos gastos com insumos agrícolas, na composi-
ção dos custos por atividade a pulverização aca-
ba se destacando mais, pois envolve maior uso 
de mão de obra e máquinas para sua realização, 
sendo atividades constantes e repetitivas se tor-
nam mais caras.
 Caminhando na análise para a totalização 
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da laranja. Este percentual de custos indiretos 
pode variar de acordo com as características 
funcionais de cada produtor e propriedade, pois 
existem necessidades de se criar estruturas bá-
sicas de apoio, como escritório, contabilidade, 
computadores, conexões, dentre outros e, se o 
produtor tiver uma área maior de laranja, have-
rá um rateio proporcional que apresentará este 
percentual menor. Porém, esta estrutura básica, 
em proporções relativas, será necessária mes-
mo que o produtor tenha apenas uma proprie-
dade, o que acaba transformando estes custos 
em pontos de preocupação e de atenção. 
 Continuando a avaliação do gasto total, con-
cluímos que 12% dos custos totais das proprie-
dades são realizados com mão de obra e 11% 
com as máquinas, restando assim 8% destes 
custos para serem gastos com combustível, ba-
sicamente diesel utilizado pelas máquinas agrí-
colas. Apesar de os custos com mão de obra re-
presentarem 12% dos custos totais, o produtor 
deverá considerar sempre investimento em trei-
namentos como fundamental e inseri-lo em seu 
planejamento anual de custos, pois a mão de 
obra despreparada pode interferir diretamente 
nos custos com produtos, gerando desperdícios 
ou gastos desnecessários e interferindo também 
nos desgastes das máquinas, no consumo de 
diesel, sem mencionar aqui os riscos à seguran-
ça de pessoas e das plantas. Assim, a mão de 
obra deve ser sempre qualificada e o produtor 
deve assumir uma parcela desta responsabilida-
de, uma vez que os benefícios serão revertidos 

rapidamente em ganhos em sua propriedade.
 Considerando os custos totais de produção 
de laranja – incluindo também os custos indire-
tos, como energia elétrica, telefonia, escritório, 

manutenções em máquinas e equipamentos, 
dentre outros, mas ainda desprezando custos 
de frete e colheita – chegamos ao montante 
de R$ 4.400,00 por hectare nos últimos 12 

de gastos nas propriedades, podemos constatar 
que 40% de todos os custos aqui apresentados 
são aplicados em insumos ou produtos. Pode-
mos constatar também que, em média, o produ-
tor rural gasta 29% de seus recursos financeiros 

no ano em atividades de apoio à produção de 
laranja, são os considerados custos indiretos em 
nosso estudo e que devem ser bem observados, 
pois nem sempre estão relacionados com o foco 
do produtor, ou seja, com a produção efetiva 
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meses, distribuídos conforme gráfico, com con-
centração maior entre os meses de outubro e 
fevereiro, por conta da florada e adubação. Em 
média, considerando todas estas propriedades, 
temos um custo total mensal por hectare de R$ 
366,59. 
 É apresentada nesta análise uma média 
de diversos pomares com idades variadas, dos 
novos até 3 anos de idade e considerados in-
vestimentos até pomares adultos, já com pro-
dução em declive, pois entendemos que a área 
em produção dentro de cada propriedade deve 
ser capaz de bancar os custos das áreas em in-
vestimentos dos pomares em reforma. Sempre 
que este ciclo for deficiente, ou seja, os recursos 
financeiros gerados pela área produtiva não ban-
carem os seus custos e também os das áreas 
novas, será necessário ao produtor buscar re-
cursos fora, ou em sua reserva pessoal. Nesses 
casos, custo financeiro poderá que ser agregado 
aos seus custo de operação.
 Antes de definirmos por investimentos em 
novos plantios, principalmente reforma de áre-
as, precisamos considerar que a área produti-
va deve ser capaz de suportar os novos custos 
gerados, as áreas existentes e em produção 
devem ser capazes de gerar recursos financei-
ros suficientes para bancar seus custos e os 
dos novos plantios. No gráfico que demonstra a 
dinâmica de produtividade, podemos constatar 
que quando temos uma área em produção igual 
à área de investimentos (50% cada) estaremos 
exigindo uma produtividade média da primeira 
de 1.400 caixas por hectare, para que os in-
vestimentos ou reformas possam ser bancadas 
pela área produtiva. Esta produtividade média 
é extremamente arrojada. Não é difícil gerar 
uma área com produtividade de 1.400 caixas 
por hectare, mas todas as áreas de uma pro-
priedade alcançar este mesmo índice em um 
mesmo período de tempo é mais complicado. O 
percentual ideal de investimentos seria de 20% 
enquanto tivermos 80% produzindo, gerando re-
cursos financeiros para pagar os custos de todas 
as áreas. Neste caso, estaríamos exigindo uma 
produtividade média de 875 caixas por hectare, 
uma meta mais fácil de ser alcançada.
 Todos esses número e indicadores devem 
estar presentes no dia a dia da administração 
de agronegócios, seus benefícios são inúmeros, 
auxiliando desde no planejamento de investi-
mentos, férias, contratações, treinamentos até 
a possibilidade de correção de direcionais estra-
tégicos que permitem a manutenção do foco na 
produção de laranja com rentabilidade, garantin-
do de resultados favoráveis. A citricultura é ex-
tremamente dinâmica e muda a cada dia. Espe-
cialização, profissionalismo e inovação na forma 
de gestão devem ser constantes neste negócio. 
Os produtores que não perceberem esta mudan-
ça podem sofrer consequências irreparáveis. 

luciano@farmatac.com.br
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N U T R I Ç Ã O  M I N E R A L

Os benefícios e a necessidade
do uso da calagem

Fonte de Cálcio e Magnésio, os calcários agrícolas são corretivos empregados normalmente na neutralização da
acidez dos solos, mas também adquirem importância como fornecedores de nutrientes

Em recente palestra apresentada aos parti-
cipantes do VIII Workshop do GTACC, em 
Bebedouro, SP, o professor José Eduardo 

Creste, da Unoeste, de Presidente Prudente, SP, 
questionava a existência de “solos ruins” para a 
citricultura. “Existiriam estes solos?” Perguntou 
o palestrante à plateia. De fato, sabe-se que é
possível alterar a fertilidade original do solo gra-
ças à adição de corretivos e fertilizantes.
 Assim, na busca por uma melhor condição 
para as plantas, é fundamental para manter a 
agricultura sustentável a utilização de calcário 
e de outros corretivos – incluindo todos os 
adubos – para a fertilidade e para a melhoria 
ou manutenção da condição química do solo, 
visando diretamente à sustentação nutricional 
das plantas.
 Particularmente, qual o papel dos calcários e 
da calagem, neste processo? Agir contra a acidez 
do solo!
 Na medida em que se compreende que a aci-
dez do solo nada mais é do que a falta dos bons 
elementos nutritivos à disposição das raízes, 

percebe-se, então, que é primordial combatê-la.
 O saudoso professor Eurípedes Malavolta 
explicava: “o solo se torna ácido porque as 
chamadas “bases trocáveis” (Cálcio, Potássio 
e Magnésio, principalmente) são substituídas 
pelos íons Hidrogênio (H+), que vem da água da 
chuva nas condições naturais. Pode, entretanto, 
ocorrer o aparecimento deste Hidrogênio iônico 
por outras causas. A principal delas, nos solos 
cultivados, vem dos adubos nitrogenados, que 
contém o elemento
 Nitrogênio na forma amoniacal (sulfato de 
amônio, nitrato de amônio, fosfato de amônio) 
ou na forma amídica (uréia). A explicação para 
isto é que os microrganismos do solo oxidam 
o Nitrogênio amoniacal (unem Oxigênio a ele), 
transformando-o em nitrato (NO3 -) no processo 
chamado de nitrificação, originando a liberação 
no solo de íons Hidrogênio. “Por outro lado, tam-
bém a raiz, quando absorve um elemento básico 
(Cálcio, Potássio, Magnésio) proporciona, em 
geral, a liberação de uma quantidade equivalente 
de íons Hidrogênio”.

 No processo de acidificação das argilas do 
solo, o Alumínio e o Manganês, comportam-se 
como o Hidrogênio, substituindo Cálcio, Potássio 
e Magnésio.
 Costuma-se identificar o grau de acidez dos 
solos através do pH. De acordo com essa classifi-
cação, a média das amostras de solo analisadas 
no país mostra que os solos brasileiros apresen-
tam-se muito ácidos (em uma faixa que varia de 
um valor 4,0 a 6,0 – a escala de pH vai de 0 a 
14, sendo os valores abaixo de 7 considerados 
ácidos). Em outras palavras, a maioria dos solos 
brasileiros necessita de calagem para corrigir a 
sua acidez. Isso é particularmente verdadeiro 
nos solos do Cerrado onde se encontram solos 
dos mais velhos do mundo e onde, por isso, as 
bases foram muito lavadas e substituídas pelo 
Hidrogênio.
 A calagem libera o Fósforo adsorvido à 
superfície dos Óxidos hidratados de Ferro e de 
Alumínio, que se tornam mais solúveis com o 
aumento do pH da solução do solo. Isso aumen-
ta o aproveitamento do Fósforo nativo do solo 
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e também a eficiência de uso dos fertilizantes 
fosfatados solúveis, pela redução da adsorção 
do Fósforo na superfície dos Óxidos, que com o 
tempo, passam para formas não disponíveis do 
nutriente, caracterizando o processo de fixação.
 De qualquer forma, o importante é com-
preender que por trás de um solo ácido, pode 
haver: pobreza em bases, ou seja, falta de Cálcio 
e Potássio, principalmente; alto teor de Alumínio 
(o que é tóxico para as raízes das plantas); ex-
cesso de manganês e alta capacidade de fixar 
Fósforo em formas de menor aproveitamento 
pelas culturas. 

 Fonte de Cálcio

 Atualmente, apesar de se considerar a 
necessidade da calagem, ela não deve ser em-
pregada apenas levando-se em consideração o 
pH como fator a ser modificado. Segundo o pro-
fessor Roberto Antunes Fioretto, da Universidade 
Estadual de Londrina, PR, “o pH irá se ajustar 
naturalmente se os demais nutrientes estiverem 
nas proporções recomendadas”.
 Para Fioretto, “a visão científica para a 
calagem deve sempre focar o Cálcio como nu-
triente para as plantas e não como uma técnica 
disponível para se lutar contra a acidez do solo, 
pois, quando plantas estão em atividade de 
crescimento, o contato das raízes com o solo 
faz dele 32 vezes mais ácido na proximidade da 
rizosfera, que é área de abrangência das raízes”, 
afirma. “Dessa forma”, continua, “é difícil dizer 
que é o pH do solo que limita o desenvolvimento 
dessas plantas ou que uma cultura cresceria 
somente quando um certo grau de acidez no solo 
prevalecesse. Portanto, as plantas são sensíveis 
a um pequeno grau de deficiência de fertilidade, 
mas, certamente, não à grande acidificação”, 
pondera o professor. 
 Roberto Fioretto concorda com a neces-
sidade da calagem, mas lembra que segundo 
preceitos bem antigos, o produtor deve saber 
que o benefício direto que a técnica proporciona 
está mais ligado ao aporte que faz dos nutrientes 
(Cálcio e Magnésio), do que, simplesmente, pela 
correção do pH. 
 Fioretto conta que “o Dr. William A. Albrecht foi 

o primeiro cientista do século XX a observar que 
alimento é fabricado com a fertilidade de solo. 
 Albrecht foi professor e chefe do Departa-
mento de Solos na Universidade de Agricultura 
do Missouri, EUA. Após conduzir extensos experi-
mentos com plantas em crescimento e animais, 
ele percebeu que o declínio da fertilidade do 
solo era devido à falta de matéria orgânica e da 
maioria dos elementos minerais. Seu trabalho 
indicava que a ausência ou desequilíbrio desses 
nutrientes era responsável por colheitas pobres e, 
consequentemente, pelas condições patológicas 
de animais alimentados por esses solos deficien-
tes. Ele também notou que a humanidade não 
era exceção”. 
 Um dos trabalhos mais controversos de 
William Albrecht foi com a adição de Cálcio, mais 
conhecida como calagem dos solos. A maioria 
das comunidades agrícolas aceitou a teoria de 
que o papel crucial da calagem era para reduzir 
a acidez do solo, tornando certos nutrientes 
mais disponíveis. Em 1928, após extensa pes-
quisa de cunho prático, Albrecht entendeu que 
o Cálcio era o “príncipe” dos nutrientes e exercia 
uma função mais extensa e complexa na saúde 
das plantas. “Não é a acidez nos solos que é 
prejudicial, mas a falta de nutrientes que são 
substituídos pela acidez. Essa condição ácida 
é meramente um caso de alta escassez de 
nutrientes no alimento da planta, pela qual as 
colheitas sofrem”, concluiu o pesquisador norte-
-americano.
 “Em outras palavras”, segundo Fioretto, “não 
vamos cultivar plantas nutritivas simplesmente 
mudando o pH. É o manejo sábio do solo que irá 
beneficiar diretamente o crescimento da planta”, 
resumiu.
 Dr. Albrecht percebeu que o Cálcio está no 
topo da lista dos elementos estritamente carrega-
dos pelo solo requeridos para o sustento da vida. 
É demandado por animais e corpos humanos em 
porcentagens da dieta total maiores que qualquer 
outro elemento. Muitos de seus projetos de 
pesquisa confirmaram essa teoria e apontaram 
para uma compreensão diferente desse elemento 
comumente usado na agricultura. 

 Toxidez de Alumínio e Manganês

 De qualquer forma, é importante ressaltar 
que a acidez poderá se formar com a contribuição 
do aumento da concentração de Alumínio no 
solo, o que, indiscutivelmente, deve ser comba-
tido. Teores elevados de Alumínio e de Manganês 
na solução do solo ocasionam distúrbios em inú-
meros processos das células, quer bioquímicos, 
quanto fisiológicos, na maioria das espécies de 
plantas cultivadas em solos com elevada acidez. 
 Os efeitos tóxicos do Alumínio são mais 
evidentes nas raízes onde o Alumínio inibe dire-
tamente o crescimento e as tornam incapazes 
de explorar um volume maior de solo e, conse-
quentemente, de obter nutrientes e água.
 Por outro lado, os efeitos tóxicos do Manga-
nês ocorrem principalmente na parte aérea das 
plantas, onde os processos de crescimento e 
desenvolvimento foliar são afetados com reflexos 
na produção final. 
 O Alumínio, na forma iônica Al+3, afeta 
inúmeros processos da atividade metabólica 

vegetal, sendo seus efeitos fitotóxicos mais evi-
denciados nas raízes, onde promove inibição da 
divisão celular, diminuição da taxa respiratória, 
interferências em reações enzimáticas que gover-
nam a deposição de polissacarídeos nas paredes 
celulares e alteração na absorção, transporte e 
uso de diversos nutrientes, notadamente Cálcio, 
Magnésio e Fósforo. 
 As raízes prejudicadas pelo excesso de 
Alumínio apresentam-se curtas e engrossadas, 
quebradiças e com coloração anormal, geralmen-
te com manchas escuras. As extremidades das 
raízes são mais afetadas; o sistema radicular, 
como um todo, é desprovido de ramificações 
finas e, consequentemente, possui reduzida 
área superficial. Esta condição desfavorece um 
aproveitamento de maior volume de solo pelas 
raízes em busca de nutrientes e de água. 
 O excesso de Manganês no meio de cultivo, 
geralmente afeta mais severamente o crescimen-
to da parte aérea do que o do sistema radicular 
das plantas. A toxicidade de Manganês tem sido 
associada à distribuição de auxina (IAA – ácido 
indolacético), com um possível desbalanço de 
aminoácidos e com reduzido número e volume 
de células foliares. 
 Todos estes sintomas foram relatados por 
P.R.Furlani, no trabalho “Toxicidade de Alumínio 
e Manganês em Plantas”, publicado em 1983. 

 Relação entre Ca/Mg

 Também polêmica é a questão que corre-
laciona melhores produtividades em citros com 
determinadas porcentagens das concentrações 
de Cálcio e de Magnésio em relação à CTC – 
Capacidade de Troca Catiônica, dos solos. 
 Conforme citado pelo professor Malavolta, 
em 1976, “o maior crescimento de mudas de 
laranjeira está associado aos seguintes valores: 
Ca%CTC = 50%; e Mg%CTC = 15”. O Grupo 
Paulista de Adubação e Calagem em Citros re-
comenda manter, no mínimo, 40% da CTC com 
Ca e 10% da CTC com Mg.
 Roberto Fioretto preconiza que essa relação 
deva ser de 60% da CTC com Ca e 15% da CTC 
com Mg.
 Outro aspecto diz respeito à necessidade ou 
não de se procurar manter uma relação direta 
entre as duas porcentagens. José Luiz Guardio-
la, da Universidade Politécnica de Valência, na 
Espanha, relatou em 1992, que o normal seria 
uma proporção de 4 a 6 vezes mais Ca no solo 
do que Mg, Esse valor parece ser admitido por 
muitos como a melhor relação, uma vez que 
solos de alta fertilidade natural apresentam esta 
condição. 
 Por outro lado, José Antonio Quaggio, do Ins-
tituto Agronômico, entende que “a preocupação 
com o desbalanceamento Ca/Mg é exagerada”. 
Em seu livro “Acidez e calagem em solos tropi-
cais”, de 2000, Quaggio conclui, analisando a 
literatura disponível sobre a relação Ca/Mg, “que 
ela não tem importância para o crescimento ou 
produção das plantas. Todos os autores mencio-
nam que relações extremas afetam as plantas, 
mas não se trata de um efeito direto da relação 
Ca/Mg sobre o crescimento ou produção das 
culturas, mas sim, de deficiência de Cálcio ou 
de Magnésio”, afirma o pesquisador. Portanto, 

segundo Quaggio, “a prática da calagem deve ser 
orientada visando à correção da acidez do solo 
em níveis exigidos pelas culturas, procurando 
garantir o fornecimento adequado de Cálcio 
e, principalmente, de Magnésio, nem sempre 
presentes em concentrações suficientes nos 
corretivos, sem se preocupar com a relação entre 
esses nutrientes no solo”, finaliza. 

uso do gesso

 As pesquisas no país iniciaram-se no começo 
da década de 70, no Cerrado, observando-se que 

após um “veranico”, as plantas que receberam 
Superfosfato Simples (que possui gesso em sua 
constituição) suportou melhor o período seco, 
em relação ao uso de Superfosfato Triplo. Nos 
últimos anos, cresceu a utilização do produto em 
solos ácidos, como fonte de Cálcio e Enxofre para 
as plantas, redutor da saturação de Alumínio e 
fornecedor de Cálcio para os subsolos. 
 Segundo relatou Malavolta, em 1985, o gesso 
agrícola, fosfogesso ou, simplesmente, gesso, é 
um subproduto das fábricas de superfosfato triplo 
e de fosfatos de amônio (MAP e DAP). Além dos 
produtos principais relacionados, é separado 
gesso na proporção de, aproximadamente, 1,75 
t para cada tonelada de ácido fosfórico produzido. 
 Quando se produz o superfosfato simples, o 
gesso continua no produto final, sendo esta a prin-
cipal diferença entre os dois superfosfatos: o triplo, 
mais concentrado, não possui gesso, enquanto o 
simples, com menor teor de Fósforo, o possui. 
 Quimicamente, o gesso é sulfato de Cálcio 
(CaSO4), com uma ou duas moléculas de água. 
Apresenta 30% de óxido de Cálcio (CaO) e 17% 
de Enxofre. Havia muito tempo que se sabe e 
se usa o gesso como corretivo de alcalinidade, 
ou melhor, de solos que possuem altos teores 
de Sódio (Na). O gesso é capaz de neutralizar o 
excesso de Alumínio subsuperficial e, com isso, 
as raízes conseguem melhor desenvolvimento 
em camadas mais profundas do solo que per-
manecem úmidas por mais tempo, podendo 
garantir maior resistência à seca, como no caso 
de veranicos, cada vez mais frequentes. Isso 
acontece porque o gesso desce pelo perfil do 
solo de modo muito mais rápido que o calcário. 

 Importante frisar que a aplicação do gesso 
tem, porém, uma característica que deve ser 
considerada em particular. Ao descer, ele arrasta 
íons de Potássio (K+) e de Magnésio (Mg+2), 
o que pode ser prejudicial. Uma compensação 
para isto pode ser dada pela calagem, feita antes 
ou em conjunto com a gessagem. Ressalve-se 
o lembrete dado pelo professor Creste, de que 
“gesso não corrige pH; ele corrige a situação 
do Alumínio”, destacou. A informação também 
era alvo do professor Malavolta, que escreveu: 
“em geral, o gesso não muda – ou eleva muito 
pouco – o pH, exceto se houver muito Alumínio 
no solo, quando, então, se observa diminuição 
na acidez”, registrou o catedrático.
 Finalmente, louve-se aqui o trabalho reali-
zado pelo Instituto Agronômico, havia quase 60 
anos, desenvolvendo um método para determinar 
a necessidade de calcário que, corretamente, 
procurava elevar o pH a 6-6,5 e, ao mesmo 
tempo, conseguia um grau adequado de satura-
ção em bases no solo. O método foi modificado, 
melhorado e substituído, em várias condições. 
 Porém, a iniciativa popularizou o uso da 
calagem e transformou a agricultura brasileira, 
permitindo e valorizando o desenvolvimento do 
conceito de fertilização dos solos no país. 

deciojoaquim@uol.com.br

Consultor Campo/GTACC
Eng°. Agr°. Décio Joaquim
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Fioretto: “calagem deve focar o Cálcio, não somente o pH”
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José Eduardo Creste: “gesso não corrige o pH”
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P R A G A SP R Á T I C A

Uma citricultora de coração
Nascida e criada em São Paulo e formada em psicologia, Patrícia Marta Matarazzo tem um perfil bastante diferente dos personagens que já ilustraram essa 
sessão da Ciência e Prática. Sua ligação com a citricultura, a paixão pelo trabalho com a terra e suas opiniões bem formadas acerca das necessidades da 

agricultura brasileira fazem dessa edição um especial, ao ilustrar como é a vida de uma mulher moderna à frente de uma lavoura de citros.

Filha do administrador e agropecuarista 
Eduardo Andrea Matarazzo e da médica 
psiquiátrica Dra. Eneida Baptistete Mata-

razzo, Patrícia nasceu e cresceu na capital pau-
lista, mas era nas fazendas da família que se di-
vertia nas férias e finais de semana. “A família de 
meu pai sempre teve fazendas e, entre outros 
negócios, mantinha usinas de açúcar e álcool, 
na região de Santa Rosa do Viterbo. Quando 
meu pai se casou com minha mãe, em 1967, 
comprou uma fazenda em Bebedouro, que é a 
cidade dela. A história de meu núcleo familiar 
com laranja iniciou aí”, relata.
 No auge da citricultura, Eduardo Matarazzo 
ingressou no segmento com uma propriedade na 
Capital da Laranja, inicialmente com produção 
voltada a mercado – mantendo toda estrutura 
para beneficiamento das frutas para mesa, que 
eram comercializadas em um box próprio na Cea-
sa de São Paulo. Já no início da década de 70, a 
produção passou a ter como destino a indústria.
 Foi nesse meio que Patrícia desenvolveu afi-
nidade com a natureza e a agricultura, porém, 
sem a intenção de trabalhar com a terra. Estudou 
psicologia e montou um consultório em São Pau-
lo, onde seguia carreira profissional. 
 Aos vinte e poucos anos, percebeu que o pai 
precisaria de auxílio na administração dos ne-
gócios. Como Fernando, seu irmão caçula, que 
mora no Paraná, não tinha aptidão para as ativi-
dades rurais, Patrícia tomou a decisão de dividir 
o trabalho de psicóloga na capital paulista com a 
administração das propriedades rurais em Bebe-
douro e Minas Gerais. “Fazenda é algo que sem-
pre me atraiu, sempre amei a terra. E passar de 
um vínculo de diversão para um vínculo de traba-
lho, foi fácil”, comenta. “Inicialmente, eu passa-
va três dias em São Paulo, trabalhando em meu 
consultório, e dois em Bebedouro. Fui aprenden-
do cada detalhe e, aos poucos, assumindo cada 
vez mais responsabilidades”, relembra.
 Com o falecimento do pai, em 2002, Patrí-
cia assumiu toda a administração das fazendas, 
que já haviam iniciado um processo de diver-
sificação, com cultivo de cana. “A dificuldade 
administrativa da laranja sempre foi o preço: ou 
você ganha muito ou não ganha nada. Então 
pensando em um equilíbrio, na década de 90 
passamos a investir na diversificação, com plan-
tio de cana”.
 Atenta às tendências da moderna agricultu-
ra, Patrícia decidiu dar continuidade ao modelo 
administrativo implantado pelo pai, mas inves-
tindo em inovações e mantendo um olhar no 
futuro e a preocupação com o meio ambiente.
 Há mais de dez anos, Patrícia conta com a 
consultoria do engenheiro agrônomo Josimar Vi-
cente Ducatti. “Eu entendo do assunto, gosto, 

estudo e trabalho, mas conto sempre com as 
orientações de um especialista em citros, que 
é uma cultura difícil e detalhada”, revela. “Na 
parte de tratos culturais, sou bastante aberta a 
inovações e gosto de experimentar tratamentos. 
Vou mudando bastante, baseada em acertos e 
erros”, indica.
 A fazenda está toda em processo de reforma 
do pomar. Em termos de administração, possui 
um sistema bastante interessante, sendo 100% 
informatizada. Possui relatórios que detalham as 
informações do campo, como uso de máquinas, 
consumo de diesel e produtos, intervalos de pul-
verização e outros. “Fazenda para mim é como 
uma empresa. Na parte gerencial, tudo precisa 
ser bem detalhado e ter rigor no controle dos 
custos de produção é fundamental”, analisa a 
citricultora.
 O controle de doenças também é rigoroso. 
“Tenho resultados muito bons com um siste-
ma que chamo de supercontrole de Greening: 
inspeções mensais e pulverizações quinzenais, 
com controle, planilha, avaliações, pulverizações 
com datas pré-definidas. Tenho como meta 1% 
de incidência ao ano e estamos abaixo dessa 
meta”, revela. “Outra coisa que me atormen-
ta é a Pinta Preta, que exige um controle que 
considero bem difícil. Tenho um inspetor focado 
nisso”, expõe Patrícia.
 Apesar dos desafios, o processo de refor-
ma dos pomares demonstra que Patrícia tem 
boas expectativas em relação à citricultura. 
Está replantando 15% das áreas ao ano, com 
a previsão de até 2013 ter o pomar totalmente 
reformado. “O passo seguinte será investir em 
irrigação”, informa. 
 Os espaçamentos também estão cada vez 
mais adensados: “No início das reformas, plan-
tamos  400 plantas/hectare e atualmente es-
tamos com 830 plantas/hectare. Em relação à 
produtividade, na safra atual 2011/2012, há 
quadras produzindo 1700 caixas/hectare, ado-
tando as tecnologias da citricultura moderna”, 
relaciona Patrícia. 
 O cuidado com o meio ambiente é uma ca-
racterística especial, com o reflorestamento de 
APPs – Áreas de Preservação Permanentes, e 
áreas improdutivas da propriedade, e a preocu-
pação com a mão de obra é exemplar. Patrícia 
informa que investe em capacitação e sigo todos 
os princípios da lei, desde EPI – Equipamento 
de Proteção Individual, até conscientização de 
proteção ambiental. “Sou muito a favor da re-
gulamentação das normas de trabalho. Eu acho 
que devemos pensar muito nos funcionários, 
capacitá-los, instruí-los, mas a legislação está 
muito fora da realidade”.
 Pensando em uma “poupança futura”, há 

cinco anos, Patrícia apostou no plantio de euca-
lipto. A nova cultura representa 5% da área plan-
tada da propriedade, aproveitando áreas pouco 
produtivas, com relevo que dificulta a mecaniza-
ção da produção. “Eu acredito que o eucalipto 
seja a madeira do futuro, tendo em vista a es-
cassez de madeira que já estamos vivenciando. 
Eu vejo que ainda será muito explorada para a 
produção de móveis”, defende.
 A citricultora tem um olhar crítico em rela-
ção ao futuro da agricultura ao afirmar que “é 
comum ouvirmos que nosso país tem um poten-
cial gigante para produzir alimentos para o mun-
do, entretanto, quando conversamos com os 
agricultores, todos se queixam das dificuldades 
que enfrentam na sua atividade”. “Minha visão 
de futuro para a agricultura do Brasil depende de 
uma política de incentivo ao setor agrícola”. 
 Com diferenciais em seu modo de produção 
e ponto de vista, fica nítida a percepção de que, 
ao decidir pela atividade citrícola, Patrícia fez 
uma opção com o coração.  “Eu gosto e acredito 
que seja um privilégio lidar com a terra. Produzir 
é muito legal: saber que as pessoas vão consu-
mir o que você plantou, é fantástico”, conclui, 
satisfeita.

Patrícia Marta Matarazzo

natalia@com5.com.br

Jornalista
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