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Sim, eu quero prosseguir

A G E N D A

  Maio/Junho

Atualmente, a citricultura passa por uma 
das suas piores crises dos últimos 20 anos e 
isso tudo, por conta da retração de mercado e 
do avanço do plantio de pomares próprios por 
parte das grandes empresas do setor citrícola.

Por conta dessa situação, observa-se a 
eliminação de produtores grandes, médios e 
pequenos, vítimas de uma política totalmente 
errônea.

Estamos perplexos, diante de um gargalo co-
mercial que se agravou a partir do problema criado 
pela utilização do carbendazim – produto tradicio-
nal no setor de hortifrutigranjeiros, que, de repen-
te, passou a ser discriminado – com a redução 
do mercado consumidor de suco e com o agra-
vante de observar os custos de produção apro-
ximando-se dos custos de produção da Flórida.

No momento, a nossa citricultura está em 
um patamar crítico e é necessário juntar forças 
para manter o processo de produção em anda-
mento. Se por um lado, tem-se a dificuldade de 
entender a atitude das empresas esmagadoras 
que adquirem os nossos frutos, por outro, temos 
as empresas fornecedoras que precisam con-
tinuar a manter seus esforços e sua intenção 
em produzir – sem retroceder nos seus pro-
cedimentos de manejo e no desenvolvimento 
tecnológico - para que a citricultura continue.

Por diversas vezes, tenho escutado de várias 
empresas fornecedoras de produtos, que a citri-
cultura não é mais tão interessante como nos 
velhos tempos, por conta do recrudescimento 
relatado acima e do espantoso crescimento 
dos mercados de soja, milho e outros. Como 
resultado, estas empresas não farão mais in-
vestimentos em novos produtos e em tecnologia 
para nosso setor.

Algumas delas – em um passado muito 
próximo - sobreviveram e até mesmo conse-
guiram algum crescimento econômico, graças 
ao setor citrícola.

O GTACC alia-se, mais do que nunca, aos 
seus parceiros para que aquelas empresas - 
com ideias oportunistas - sejam banidas do 
setor. Os nossos parceiros, que sempre estive-
ram conosco, investindo em pesquisa e desen-

volvimento de tecnologia, com certeza - afirmo 
aos citricultores - estarão conosco, novamente, 
no próximo ano.

O momento é de separamos os investidores 
dos exploradores da citricultura.

Com certeza, a avaliação de diretores e 
dirigentes que levam apenas o momento atual 
para a tomada de decisão, enxergam a citri-
cultura como um negócio que já não é mais 
tão bom para as suas empresas, não deixando 
saudades ao optarem pela redução de apoio 
à citricultura e – para espanto daqueles que 
participam do setor havia anos – o corte total de 
investimentos. Melhor que realmente saiam do 
nosso setor para explorarem novos mercados!

O GTACC, juntamente com seus parceiros, 
continuará empregando todos os seus esforços 
para o crescimento constante da citricultura e,  
por mais difícil que o momento possa parecer, 
para a continuidade  de uma citricultura que 
continuará a produzir bons frutos e a se manter 
como a melhor do mundo.

Fidelidade e confiança 
para continuar!

leandro@farmatac.com.br

Presidente do GTACC
Leandro Aparecido Fukuda

G
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C
C 4, 5 e 14 – Realização de três palestras 

técnicas sobre a ocorrência, identificação 
e tratamento da Estrelinha nos citros. 
Proferidas pelo consultor Décio Joaquim, 
sob promoção da Arysta. Pela ordem, as 
palestras foram efetuadas em Itapetininga, 
Tatuí e Buri, todas cidades do Sudoeste do 
estado de São Paulo.

15 – Treinamento sobre a ocorrência, 
disseminação e controle da Estrelinha 
na cultura de citros, oferecido à equipe 
de técnicos e consultores comerciais da 
Coopercitrus. O evento ocorreu na sede 
da cooperativa, em Bebedouro, SP.  A 

28 a 1 – Participação do grupo na 34ª. 
Semana da Citricultura. O tradicional evento 
é promovido e organizado pelo Centro Apta/
Citros, de Cordeirópolis. A Semana da 
Citricultura atrai centenas de participantes, 
entre produtores, agrônomos, técnicos 
de várias áreas correlatas, estudantes, 
que vêm à feira atraídos pela extensa 
programação técnica e pela exposição de 
máquinas, defensivos e demais produtos 
para citricultura. Os integrantes do GTACC 
participam das mesas técnicas, como 
palestrantes e coordenadores. A Semana 
da Citricultura – como acontece anualmente 
– ocorreu nas dependências do Centro de 
Pesquisas Sylvio Moreira, do Instituto 
Agronômico, em Cordeirópolis, SP. 
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reunião fez parte do encontro técnico 
promovido anualmente pela Stoller para a 
Coopercitrus.

1 9  –  Pa l e s t r a  p a r a  c o n s u l t o r e s 
independentes de cítricos, a respeito 
de alguns aspectos nutricionais que 
interferem  diretamente na florada dos 
cítricos. A reunião também foi utilizada 
para a divulgação de alguns resultados 
obtidos com produtos da Timac Agro – 
organizadora do evento – em pomares 
de citros. A palestra foi apresentada por 
Décio Joaquim, consultor do GTACC, em 
Limeira, SP.

10 e 17 – Palestras sobre o manejo 
da Estrelinha nos citros. Proferidas pelo 
consultor Décio Joaquim, sob promoção da 
Milênia. Em Bebedouro e em Monte Azul 
Paulista, SP.

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

22 - Reunião técnica entre os membros 
do GTACC e os técnicos da Nufarm. O 
encontro propiciou a troca de informações a 
respeito dos produtos oferecidos à citricultura 
pela empresa. A reunião transcorreu em 
Bebedouro, com a presença de todos os 
consultores. 

  Julho

11 – Treinamento do programa Aplique 
Bem, da Arysta. O GTACC se fez representar 
através do consultor Aparecido Tadeu Pavani.  
Destinado aos administradores, aplicadores, 
técnicos e agrônomos que, constantemente, 
estão envolvidos com as aplicações de 
defensivos, o encontro aconteceu na sede 
da Fazenda Barra, em Pirangi, SP.
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A primeira questão a ser respondida pelo 
citricultor é: deseja continuar a ser 
citricultor? Se a resposta for positiva, 

então, deve adequar-se a uma nova realidade. 
O momento atual mostra uma clara transição, 
finalizando uma época onde a citricultura foi 
rainha. O lucro maior, as revendas de au-
tomóveis vazias por toda a região citrícola, 
apartamentos valendo mais do que fazendas, 
são capítulos de um filme que terminou. A 
Disneylândia acabou.

O novo candidato a citricultor deverá saber 
que o seu único mandamento será a profissio-
nalização. Será possível continuar a lucrar com 
a atividade? Sim, sem dúvida, afirmo que sim. 
Porém, não o fará aquele produtor que quiser 
insistir em seguir a antiga cartilha amadora 
de colocar uma muda no chão e aguardar a 
colheita. Evidente que, em parte, a indústria 
foi responsável por isso. Indiretamente, sempre 
incentivou essas atitudes. Sempre pagou o 
mesmo valor pelas duas laranjas: pela feia ou 
pela bonita. Tanto fazia.

Conduziu o agricultor por um caminho 

sempre perigoso. Pagava por variedades que 
têm o defeito de produzirem muito, enchem 
os olhos de quem as cultiva e, de repente, 
ela acena com o cartão vermelho e expulsa 
essas frutas de sua lista de interesse. Ou 
melhor, limita aqueles que podem continuar a 
plantá-las.  Daqui para adiante, a escolha do 
que plantar fará total diferença. Quanto se irá 
colher e qual o destino da produção devem ser 
planejados antes do plantio.

Paralelamente aos trâmites da comer-
cialização, já se tem evidências de que o 
bom manejo do HLB (Greening) dará vida 
mais longa à citricultura paulista, ou melhor, 
à citricultura daqueles que estão sabendo 
conduzir a doença. Comparando as situações 
atuais do Greening no Brasil e na Flórida, o 
professor Bové agora enxerga com otimismo a 
forma como muitos produtores paulistas estão 
conseguindo manter baixos os níveis de HLB 
em seus pomares. Grande notícia.

Por isso, quanto mais bem preparado o 
produtor estiver, mais utilidade poderá obter de 
suas pulverizações. O alto custo dos insumos, 

por si só, já é um incentivo a manuseá-los e 
aplicá-los com mais eficiência. A manutenção 
das máquinas e a sua regulagem fazem muita 
diferença na hora de contabilizar o dinheiro 
economizado. Aplicar bem, aplicar o necessário 
e pagar o justo. Essa é a receita.

Que essa receita caiba no bolso de todos. 
Que a laranja possa receber o justo. O desejo 
do GTACC é o mesmo de todos que estão 
no setor. O grupo espera pelo fim da crise. 
E espera, também, que o Consecitrus venha 
para somar, não para dividir mais ainda. Que 
haja interesse político em fortalecer o setor. 
Que haja interesse real na continuidade de um 
número grande de citricultores, que possam 
continuar a trabalhar e a fornecer a matéria 
prima para o nosso suco de cada dia.
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“O Ministério não 
rotula irrigantes,
todos devem
produzir e
apresentar
resultados”

Diretor de Política de Irrigação da 
Secretaria Nacional de Irrigação 

do Ministério da Integração Nacional

DONIVALDO PEDRO MARTINS

Donivaldo Pedro Martins é engenheiro agrônomo, doutor em agricultura irrigada pela UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense; mestre 
em irrigação e drenagem pela UFV - Universidade Federal de Viçosa; especialista em desenvolvimento regional, trabalhou na Cepa-AM - Comissão 
Estadual de Planejamento Agrícola, na Car-Bahia - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e desenvolveu trabalhos de consultoria para 
outras entidades como BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, Bird – Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento, IICA 
– Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, e Ministério do Meio Ambiente. Especialista em infraestrutura sênior do MPOG - Mi-
nistério do Planejamento e Orçamento, é diretor de política de irrigação da Secretaria Nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional

C&P - A irrigação é uma importante fer-
ramenta para aumento de produtividade 
agrícola. Como o Departamento de Polí-
tica de Irrigação da Secretaria Nacional 
de Irrigação do Ministério da Integração 
Nacional está trabalhando este assunto?
DONIVALDO MARTINS - A Secretaria 
Nacional de Irrigação, criada em maio de 
2011, se propõe a configurar um sistema 
de gestão para a agricultura irrigada, arti-
culando os vários órgãos que interagem no 
setor, apoiando sobremaneira a iniciativa 
privada que responde por mais de 95% da 
área irrigada e otimizando as áreas públicas 
como instrumentos de desenvolvimento de 
regiões menos favorecidas, como a região 
nordeste do país. A partir de reuniões com re-
presentantes do setor da agricultura irrigada 

ficaram claros os três principais gargalos para 
a sua expansão: o licenciamento ambiental, a 
disponibilidade de energia elétrica e o acesso 
ao crédito. Estamos trabalhando para superar 
alguns gargalos identificados junto aos produ-
tores irrigantes, principalmente no tocante ao 
licenciamento ambiental e outorga de água 
– buscando procedimentos mais simplifica-
dos e uniformizados, à disponibilização de 
energia com preço menor e em quantidade 
maior próxima às áreas com potenciais para 
irrigação, à implantação de infraestrutura de 
reservação de água e linhas especiais de 
crédito. Isso exige um envolvimento grande 
tanto do setor produtivo quanto dos órgãos 
federais e estaduais. Na questão ambiental, é 
preciso trabalhar a simplificação dos proces-
sos de obtenção da outorga de uso dos re-

cursos hídricos e a autorização para construir 
barramentos para armazenar as águas das 
chuvas e depois utilizá-las na seca. Quanto 
à energia elétrica, existem duas situações 
que restringem a adoção da irrigação nas 
lavouras: falta de disponibilidade de carga e 
falta de rede de distribuição. No aspecto do 
crédito, a questão central é o seu acesso, 
um tema conhecido do setor agrícola e um 
problema não apenas para a irrigação: hoje 
existem linhas de crédito específicas para a 
irrigação, com custos e prazos compatíveis 
com a atividade; o ponto é como facilitar o 
acesso a essas linhas, principalmente para a 
classe média rural. Vale destacar a necessi-
dade de formação de pessoas para trabalhar 
com irrigação: nas últimas décadas tivemos 
taxas decrescentes de agricultura irrigada, 

A G E N D A

11 – Palestra a respeito de alguns aspectos 
nutricionais que diretamente interferem 
com a florada dos cítricos. A palestra foi 
apresentada por Décio Joaquim, consultor 
do GTACC, promovida pela Timac Agro, em 
Monte Azul Paulista, SP.

19 – Palestra a respeito da nutrição de 
citros. A importância em nutrir a planta, 
particularmente, em momentos chaves, onde 
o gasto energético exige maiores cuidados 
com a cultura, antevendo o florescimento, o 
pegamento da florada e o desenvolvimento 
dos frutos. A palestra foi proferida por Décio 
Joaquim, consultor do GTACC, promovida 
pela Stoller. Foi realizada em Jales, SP.

30 – Reunião técnica com o professor Antonio de Góes, da Unesp, Jaboticabal, SP. O 
evento aconteceu na sede do GTACC, em Bebedouro, SP, tendo como tema principal o 
controle das doenças fúngicas em citros, após a proibição de uso na cultura do princípio 
ativo Carbendazin. Do encontro participaram todos os consultores do GTACC. 

28 - Reunião administrativa do GTACC, 
com a presença dos seus consultores, na 
cidade de Bebedouro, SP. O grupo reúne-se 
mensalmente para a troca de informações 
e definir sua estratégia institucional, além 
de aspectos da administração da entidade.

29 – VIII Simpósio de Citricultura Irrigada – Ver 
matéria nesta edição. O encontro objetivou 
a discussão de aspectos relevantes do setor 
irrigado. Legislação, política de incentivos 
e monitoramento dos sistemas, foram as 
temáticas mais debatidas. Os interessados 
poderão ter acesso à íntegra do evento, 
entrando em contato com o GTACC. Durante o 
evento, os agrônomos homenagearam o Grupo 
Pratinha, de Paranavaí, PR, outorgando-lhes 
um prêmio de irrigantes do ano. O Simpósio 
realizou-se na EECB – Estação Experimental 
de Citricultura, em Bebedouro, SP.

  Agosto

11 a 18 – Viagem técnica do GTACC à 
Flórida (EUA). O grupo visitou propriedades 
em várias localidades daquele estado norte-
americano, além de participar da Citrus 
Expo 2012, em Fort Myers. Em Immokalee, 
a comitiva visitou os ensaios com Greening 
mantidos pela Estação Experimental da 
Universidade da Flórida.

28 - Reunião técnica-administrativa do 
GTACC. Em sua parte técnica, a atividade 
contou com os agrônomos Davi Rinaldo 
e Carlos Secchieri, que apresentaram o 
novo posicionamento da linha defensiva da 
Bayer CropScience, para a citricultura. O 
encontro propiciou a exibição detalhada da 
técnica de utilização e do posicionamento 
da empresa sobre alguns dos produtos da 
linha Citros. O relato de resultados obtidos e 
a discussão deram a tônica do evento. Além 
dos técnicos da Bayer, participaram onze 
integrantes do corpo técnico do GTACC. A 
atividade foi desenvolvida na sede do grupo, 
em Bebedouro, SP.

  Setembro
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02 - Visita técnica ao Centro Apta/Colina, 
para avaliação dos resultados obtidos em 
ensaio da Syngenta. Em Colina, SP.
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P Á G I N A  L A R A N J A P Á G I N A   L A R A N JAC I T R I C U LT U R A  I R R I G A D A

o setor não acompanhou o crescimento 
vertiginoso do campo e isso desestimulou 
as pessoas a seguirem uma carreira nesse 
seguimento, a ponto de linhas de crédito di-
ferenciadas não serem utilizadas por falta de 
profissionais que elaborem os projetos. Será 
preciso atrair jovens, treiná-los e ao mesmo 
tempo atualizar e capacitar os profissionais 
de assistência técnica que hoje estão no 
campo para levar adiante um projeto de forte 
expansão da agricultura irrigada.

C&P – Qual é a visão estratégica e o 
planejamento federal para irrigação dos 
grandes produtores e para a agricultura 
familiar?
DONIVALDO MARTINS - A irrigação é um 
excelente instrumento que pode atender tan-
to à agricultura familiar quanto à agricultura 
empresarial, porém exige um preparo maior 
do agricultor (em qualquer categoria que se 
enquadre) e uma inserção maior no merca-
do para que possa ter os seus resultados 
alcançados. O Ministério procura não tipificar 
produtores para a sua atuação, considerando 
todos como irrigantes, uma vez que as difi-
culdades que enfrentam são parecidas e as 
respostas têm que ser dadas ao setor.  

C&P - A irrigação é “rotulada negativa-
mente” na sociedade e pelos ambienta-
listas sendo responsável por consumir 
65% a 70% de toda água doce disponível; 
como a Secretaria Nacional de Irrigação 
vê esta questão?
DONIVALDO MARTINS - Temos o seguinte 
entendimento sobre este tema: água não é 
estoque; é um fluxo em circuito fechado. A 
água gerada no ciclo da água se transforma 
num fluxo permanente, cadenciado pela re-
servação, por meio de pequenas barragens 
e no solo. Por sua vez, elas realimentam 
reservas subterrâneas, ampliam a disponi-
bilidade e regularizam a vazão. Assim, com 
o emprego da técnica de irrigação, a água 
que é utilizada para produção de alimentos, 
fibras e bioenergia tem parte armazenada 
no solo, parte passando a compor a planta 
e outra parte voltando para a atmosfera a 
partir da evaporação do solo e da transpira-
ção da planta.

C&P – O Brasil enfrenta, na maioria de 
seus estados, grave problema de falta 
d’água para irrigação, principalmente no 
período da seca, sendo uma das alterna-
tivas a construção de reservatórios artifi-
ciais, mas existe hoje imensa dificuldade 
para a aprovação dos novos barramentos. 
Qual é a visão da Secretaria Nacional de 
Irrigação sobre este assunto?
DONIVALDO MARTINS - As regiões atin-

gidas pela seca têm um bom volume de 
chuvas ao longo do ano, porém mal distri-
buídas – por isso a reservação de água é 
um recurso importante para a agricultura 
irrigada. A produção agrícola irrigada deve ser 
considerada de interesse social, em nome da 
garantia alimentar, como fator de equilíbrio 
socioeconômico e pelo que representa no 
financiamento do desenvolvimento nacional. 
Toda a forma de acumulação de água deve 
ser considerada de utilidade pública ou de 
interesse social, especialmente naquelas áre-
as mais afetadas pelas estiagens e secas no 
período de novembro a maio. O novo Código 
Florestal e a nova lei de irrigação consideram 
esta possibilidade, necessitando de regu-
lamentação: isso já está sendo trabalhado 
junto aos órgãos responsáveis.

C&P – As áreas irrigadas de maneira 
geral apresentam problemas quanto ao 
uso correto d’água ou manejo da irriga-
ção. Qual é a estratégia da Secretaria 
Nacional de Irrigação para auxiliar nesta 
questão?
DONIVALDO MARTINS - O segredo do 
bom manejo de irrigação é garantir à planta 
a “água na quantidade certa e no momento 
adequado”; isso tem sido uma preocupação 
cada vez maior, tanto de pesquisadores, 
como de produtores assistidos por pro-
fissionais competentes. Fazer chegar aos 
produtores os resultados da pesquisa e 
motivá-los para o uso eficiente da água, 
assim como da energia, é o desafio que 
se apresenta para a Senir – Secretaria 
Nacional de Irrigação.

C&P – Quais são os principais programas 
e projetos que a Secretaria Nacional de 
Irrigação está desenvolvendo?
DONIVALDO MARTINS - A Secretaria, como 
já foi explicitado, tem uma preocupação em 
organizar um sistema de gestão para a agri-
cultura irrigada, partindo do conhecimento 
da situação atual do setor, dos anseios dos 
irrigantes, da identificação dos gargalos e 
das potencialidades, ou seja, realizando um 
planejamento estratégico e participativo, que 
é concretizado nos diversos Planos Estaduais 
de Agricultura Irrigada e no Plano Diretor Na-
cional. Isso leva, necessariamente, à organi-
zação de um Programa Nacional de Pesquisa 
em Agricultura Irrigada, um Programa Nacio-
nal de Capacitação e outros instrumentos já 
estabelecidos na Lei em processo de análise 
no Senado Federal.

C&P – Quais são os atuais incentivos 
para irrigação?
DONIVALDO MARTINS - Um incentivo que 
merece destaque é o Reidi – Regime Especial 

de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura, que permite a suspensão da 
exigência de contribuição para o Pis/Pasep 
e para a Cofins, totalizando uma redução 
de 9,25% sobre os custos de aquisição de 
equipamentos, materiais e serviços para 
projetos de irrigação.

C&P – É fácil obter estes incentivos; 
alguma empresa já conseguiu utilizá-lo?
DONIVALDO MARTINS - É simples: a 
empresa interessada deve encaminhar ao 
Ministério da Integração o projeto do sistema 
de irrigação (igual ao que é enviado para um 
financiamento bancário). É feita uma análise 
para enquadramento ao Reidi e emitida 
uma portaria. Todas as informações podem 
ser obtidas nos endereços eletrônicos: 
www.mi.org.br (na aba irrigação) ou http://
forumirrigacao.blogspot.com.br/. Através 
desses endereços podem ser solicitadas 
informações complementares ou sanadas 
dúvidas. A empresa Dreyfus Commodities 
Agroindustrial teve a sua solicitação 
aprovada através de portaria publicada no 
Diário Oficial da União do dia 22/08/2012 
referente ao projeto de irrigação localizada 
por gotejamento de 378 hectares, que inclui 
equipamentos para manejo e o sistema 
de irrigação, sistema de irrigação, balsa 
flutuante, construção de casa de bomba 
e casa de chave de partida, reservatório 
australiano, rede elétrica e abertura e 
fechamento de valetas.

C&P – Como a Secretaria Nacional de 
Irrigação avalia as necessidades dos 
agricultores quanto ao emprego da irriga-
ção; existe uma prioridade para culturas, 
regiões, módulos de produção?
DONIVALDO MARTINS - A irrigação é uma 
técnica milenar que permite ao agricultor 
reduzir riscos e aumentar a rentabilidade dos 
seus cultivos. Para tanto, deve ser utilizada de 
acordo com critérios técnicos, econômicos e 
ambientais. Como instrumento promotor de 
desenvolvimento regional, é indicada para 
aquelas situações de fragilidade, permitindo 
gerar empregos e renda.

C&P – Qual sua visão sobre a gestão do 
governo e a participação dos agricultores 
de maneira geral?
DONIVALDO MARTINS - A função de uma 
estrutura política é apoiar um setor, o que 
implica, necessariamente, numa articulação 
permanente. A Secretaria Nacional de Irriga-
ção trabalha no sentido de uma aproximação 
cada vez maior com o setor da agricultura 
irrigada, abrangendo a todos os interessados 
para poder dar guarida, atuar e responder 
aos seus anseios.

Aumenta o uso da irrigação
na produção de cítricos

É crescente a percepção da necessidade da irrigação para a condução das áreas de produções citrícolas.
Muito caros no passado, os equipamentos estão mais acessíveis e o manejo dos sistemas tem sido bem mais elucidado. 

Acompanhem um pouco desta realidade

O GTACC promoveu seu VIII Simpósio 
de Citricultura Irrigada, em 29 de 
agosto de 2012, nas instalações da 

EECB – Estação Experimental de Citricultura 
de Bebedouro, SP. Procurando resumir os 
cenários e as tendências no campo da irri-
gação, é possível testemunhar o crescimento 
da citricultura irrigada. 

Em 2010, durante a edição anterior 
do Simpósio, o maior problema detectado 
prendia-se às questões do monitoramento 
dos procedimentos gerais. Faziam parte da 
lista de entraves as dificuldades para obten-
ção de outorgas para novas áreas irrigadas, a 
falta de água superficial por conta das dificul-
dades legais ambientais para a constituição 
de barramentos, além das obstruções quanto 
aos financiamentos. 

E o que mudou? 
Traçando um quadro comparativo, pode-

-se perceber um acentuado avanço nos pa-
râmetros técnicos. Monitoramento, quer seja 
para nutrição, manejo de água, procedimen-
tos gerais, pesquisa e produtos, galgaram pa-
tamares mais elevados. Atualmente, fala-se 
das novas técnicas para a correção das bases 
químicas no manejo da fertirrigação, com um 
diferenciado domínio da nutrição fornecida 
através da sistematização da água e com a 
oferta de novos produtos e equipamentos.

Novas pesquisas sobre a fisiologia da 
produção de citros, sua relação com o clima 
e, consequentemente, com o manejo da 
água, também se estabeleceram de modo 
marcante. Existe, da parte governamental, 
um novo planejamento fiscal para as áreas 
irrigadas, oferecendo incentivos e subsídios 
para quem desejar produzir. Alguns proble-
mas continuam sem solução, como a falta 

de água superficial para irrigação, devido 
aos aspectos ambientais que dificultam a 
captação necessária à atividade.

Normas técnicas específicas – os 
mercados consumidores estão cada vez 
mais exigentes e os produtores devem lançar 
mão das ferramentas colocadas à disposição 
para uma produção mais segura, rentável e 
sustentável. Dentro das normas técnicas para 
a produção integrada de citros, um capítulo 
descreve todos os passos para a instalação 
e condução de áreas irrigadas, sem que se 
infrinja qualquer orientação do documento, 
zelando para que haja rendimento técnico, 
adequação ambiental e sustentabilidade para 
a continuidade do empreendimento. 

Os interessados encontrarão todos os 
detalhes em: http:// www.aptaregional.sp.gov.
br/pic_citros.php. Para a instalação do cultivo 
irrigado, o produtor deve seguir um roteiro de 
ítens obrigatórios, que começa pelo Projeto 
Técnico de Irrigação. Este deve seguir o plano 
de gestão ambiental regional e objetivar a 
implementação da irrigação. Conheçam a 
oportuna e necessária relação dos quesitos 
que devem constar da elaboração técnica 
do projeto. 

Projeto técnico de irrigação – elabo-
rado por empresa idônea e por profissional 
habilitado, com as devidas ART – Anotação 
de Responsabilidade Técnica, perante ao 
CREA – Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia; 

Planejamento das operações do siste-
ma  de irrigação - com pré-projeto, projeto 
e pós-projeto.

Princípio e método: aplicar água via 
sistema de irrigação em quantidade e inter-
valos suficientes para suprir as necessidades 

hídricas da cultura.
Levantamento de dados: regularização 

ambiental da propriedade; outorgas; ponto 
de captação; casa de bomba (hidrômetros, 
manômetros e obras civis); recalques; reser-
vatórios intermediários; quantidade e quali-
dade da água; energia – potência requerida, 
potência disponível e qualidade da energia; 
topografia;

tipo de solo; escolha das combinações 
das variedades (copas x porta-enxertos); au-
tomação (elétrica ou hidráulica) – qualidade 
da energia – raios; escolha do tipo do sistema 
(auto-propelido, gotejamento ou outro).

Não adianta comprar um projeto pronto 
que atenda apenas ao interesse de quem 
o vendeu, sem levar em consideração as 
características específicas da propriedade e 
da cultura. Ponto importante a se considerar 
dentro do projeto diz respeito à disponibilida-
de hídrica. O projeto deve suprir, através da 
lâmina de irrigação, a necessidade de água 
da cultura. Deve-se conhecer os mananciais 
superficiais, os mananciais subterrâneos, a 
quantidade e a qualidade da água, bem como 
suas suas características físicas e químicas.

A lâmina de irrigação é definida pela 
média histórica da cultura na região. Pode-se 
também adotar lâminas e manejos eficientes 
que garantam suprir as deficiências hídricas 
sem ocorrer perdas significativas de produtivi-
dade (curva de eficiência da lâmina x produti-
vidade ou ainda fertirrigação x produtividade). 

No pós-projeto, deve-se estabelecer um 
manejo de irrigação eficiente para suprir 
a planta através de balanço hídrico diário, 
considerando a capacidade de retenção de 
água no solo e a evapotranspiração real da 

http://www.mi.org.br
http://forumirrigacao.blogspot.com.br/
http://forumirrigacao.blogspot.com.br/
http://www.aptaregional.sp.gov.br/pic_citros.php
http://www.aptaregional.sp.gov.br/pic_citros.php
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cultura, obtidos através de estação meteoro-
lógica (dados diários), respeitando a relação 
água-soloplanta-atmosfera.
Confiram estes três procedimentos:
1 -  Obtenção de dados para a deter-
minação da capacidade de retenção 
de água no solo - textura e estrutura do 
solo; curva característica de retenção de 
água no solo (densidade aparente do solo); 
profundidade da irrigação; capacidade de 

quele momento, determina-se a extensão do 
bulbo de irrigação e o turno de rega. 

Para fertirrigar de forma eficiente, deve-se 
ter um bom cabedal de conhecimentos tanto 
a respeito da fisiologia da planta quanto dos 
conceitos básicos de nutrição, aplicando o 
conhecimento gerado especificamente para 
fertirrigação. 

A quimigação é possível, desde que se 
utilize produtos autorizados, respeitando 
carência e características dos resíduos sobre 
o ambiente. Deve-se prever os riscos ambien-
tais quando se está utilizando produtos que 
possam contaminar o lençol freático e, com 
mais facilidade, os mananciais superficiais.

Na parada do sistema deve-se projetar 
sua manutenção preventiva e a limpeza. 
Como se vê, os métodos de controle e 
monitoramento são imprescindíveis para o 
sucesso na irrigação, uma vez que se pode 
corrigir o manejo durante o ano ou cada vez 
que sentir algo fora do planejado. Análises 
simples servem de apoio básico ao empre-
endimento: análise de solo, da planta, da so-
lução do solo, além das observações visuais 
periódicas, são de fundamental importância. 

Finalmente, deve-se ter muito claramente 
quais objetivos pretende-se alcançar com a 
utilização da irrigação. O ideal seria produzir 
mais quilos de sólidos solúveis por hectare, 
com menos quantidade de água e insumos, 
seguindo os preceitos e normas técnicas.

C I T R I C U LT U R A  I R R I G A D A

Programação do evento

Panorama da citricultura irrigada e normas 
técnicas específicas para a produção inte-
grada de citros Brasil (NTE PI) – Recursos 
hídricos e irrigação
Danilo José Fanelli Luchiari,consultor 
do GTACC
danilo.luchiari@uol.com.br
Irrigação deficitária em laranjeiras,
Regina Célia de Matos Pires, pesqui-
sadora IAC;
rcmpires@iac.sp.gov.br
Condições agrometeorológicas da safra 
2012-2013 no estado de São Paulo, 
Glauco de Souza Rolim, pesquisador 
Unesp/Jaboticabal;
rolim@fcav.unesp.br
Benefícios do monitoramento da irrigação 
localizada, 
Carlos Sanches, Netafim;
carlos.sanches@netafim.com.br
Correção de pH nos bulbos, 
Luis Milner, consultor Fert Jet;
www.fertjet.com.br
Novo programa de incentivo fiscal para 
irrigação privada, 
Donivaldo Pedro Martins, diretor do 
Ministério da Integração Nacional;
donipm@ig.com.br,
Citricultura irrigada: evolução x produti-
vidade,
Humberto Vinícius Vescove, consultor 
Forbb;
humbertovescove@techs.com.br,
Fisiologia e crescimento de laranjeiras 
submetidas a restrição hídrica em am-
bientes quentes e frios, 
Rafael V. Ribeiro, pesquisador IAC;
rafael@iac.sp.gov.br
Respostas dos citros à adubação nitroge-
nada em sistema fertirrigado, 
Dirceu de Mattos Júnior, pesquisador 
Centro de Citricultura, IAC.
ddm@centrodecitricultura.br

danilo.luchiari@uol.com

Consultor Brasil Ambiental/GTACC
Danilo José Fanelli Luchiari
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campo; ponto de murchamento; nível crí-
tico de umidade; água disponível para as 
plantas; gotejamento/bulbo úmido; turno de 
irrigação; capacidade de infiltração; solos 
salinos e alcalinos; características físicas e 
químicas do solo.
2 - Implantação técnica e montagem do 
equipamento.
3 - Entrega técnica do sistema (funda-
mental), a fim de se conferir, no campo, 
todos os parâmetros técnicos descritos 
no projeto - conferir: potência instalada em 
CV (bombas); lâmina do projeto; vazão e pres-
são do projeto; dimensionamento das aduto-
ras; tempo de operação; sistema de filtragem; 
automação; sistema de injetores de quimiga-
ção; componentes hidráulicos para medição 
de vazão, pressão e proteção de rede; mate-
rial da adutora e linhas de distribuição.

Instalado o sistema, deve-se proceder 
sua avaliação técnica, a fim de medir a 
eficiência da irrigação e o coeficiente de 
uniformidade. Importante projetar também 
a operacionalização do sistema de irrigação, 
baseando-se em uma estação meteorológica 
que contenha, no mínimo, tanque classe A, 
pluviômetro, termômetro de máxima e míni-
ma e psicrômetro. É essencial estabelecer 
o balanço hídrico e a rede de tensiômetros 
para monitoramento do sistema. O balanço 
hídrico será determinado a partir da evapo-
transpiração diária, do balanço hídrico diário 
e da adoção do coeficiente correto para a 
cultura, fase de desenvolvimento e região. 

Deve-se prever o início do ciclo de irriga-
ção, a partir de um objetivo pré-estabelecido, 
que pode ser a quebra do estresse hídrico, 
por exemplo. Com o início da irrigação, na-

O GTACC con-
feriu ao Grupo 
Pratinha, de 
Paranavaí, PR, o 
título de “melhor 
irrigante do ano”
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Os inusitados cães
 farejadores de Cancro Cítrico

No último mês de agosto, tive a oportunidade de assistir a uma apresentação no mínimo curiosa. Durante a Citrus Expo –
tradicional seminário na Flórida (EUA) voltado às novidades técnicas-científicas da citricultura, José “Pepe” Peruyero,

proprietário da J&K Canine Academy, Inc., mostrou como está treinando e alcançando excelentes resultados,
utilizando cães na identificação de plantas contaminadas com Cancro Cítrico

Hab i tua lmente ,  o  GTACC 
participa da Citrus Expo, que 
acontece todos os anos em Fort 

Myers, no estado norte americano da Flórida. 
O objetivo do encontro é a apresentação de 
novidades em pesquisas e equipamentos 
para o mercado de citros. Nesta última 
edição, fazia parte de sua programação 
uma palestra interessante que nos revelou o 
trabalho de um treinador de cães que prepara 
animais para atuarem no resgaste de pessoas 
sob escombros, na identificação de drogas 
em aeroportos e também na descoberta de 
populações de insetos, cupins e percevejos, 
que possam provocar malefícios em áreas 
urbanas.  Agregado a essas utilidades, os 

cachorros também conseguem 
farejar folhas, ramos ou 

f r u t o s  c om  Canc r o 
Cítrico, no meio de 

um pomar. O autor 
da proeza chama-se 
José Peruyero ou, 

simplesmente, 
Pepe. 

É do conhecimento de todos que o 
Cancro Cítrico afeta os pomares da Flórida 
e também vem se expandindo no Brasil, 
sendo crescente a quantidade de plantas 
contaminadas pela bactéria causadora. 

Assim, achei interessante destacar um 
pouco do que foi apresentado pelo brilhante 
dono da Academia de Cães, entendendo 
como uma nova possibilidade se abre 
para a utilização de cães nesse serviço tão 
minucioso.

A história

As histórias de Pepe e da J&K Canine 
Academy (www.pepedogs.com) começaram 
em um dia como outro qualquer, quando em 
uma apresentação de habilidade de cães, ele 
foi motivado a iniciar um movimento para 
ajudar a salvarem suas próprias vidas. 

Pepe contou como foi: “tudo começou 
em 1994, quando eu era um instrutor canino 
do Departamento de Polícia de Gainesville, 
na Flórida. Houve uma breve demonstração 
sobre cães policiais, o que eles fazem, bem 
como a sua importância na comunidade, a 
fim de obter apoio dos munícipes. Cheguei 
cedo ao abrigo e estava dirigindo-me para o 
local da apresentação. Enquanto eu dirigia, 
passei por uma doca de carregamento e não 
podia acreditar no que meus olhos viam. Uma 
tristeza. Mais de 40 cães foram sacrificados. 
Aqueles cães mortos me incomodaram 
naquele dia e, ainda hoje, me incomodo 
com a lembrança. Fiquei impressionado 
com o fato de que a vida de tantos cães 
fora retirada”. 

Após o término da apresentação, Pepe 
questionou alguns dos funcionários sobre 

José “Pepe” Peruyero e um dos seus cães
treinados para encontrar Cancro Cítrico
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o que havia testemunhado. Um senhor 
lhe disse que aquela era uma ocorrência 
comum, tão frequente que acontecia duas 
vezes por semana. O treinador ficou chocado 
e não se conformava que tantos cães 
eram sacrificados em um único local. Pepe 
começou a se questionar: “quantos seriam 
em todos os Estados Unidos?”. Segundo ele, 
“só de pensar nisso, meu estômago revirava”. 

Mesmo tendo trabalhado muitos anos 
com os detetives de homicídios e unidades 
da SWAT – tropa especial de assalto, norte-
americana – Pepe se impressionou com a 
cena. Iniciou uma pesquisa para saber a 
causa disso e logo descobriu que o principal 
motivo desse assassinato de cães, com 
idade inferior a um ano, nos EUA, é ligado 
a questões comportamentais. Ou seja, cães 
que no entendimento de seus donos se 
comportam mal, como escavar dentro dos 
quintais, ou que latem fora de hora, pulam 
ou destroem algo em suas casas, não têm 
chance de mudar, são sacrificados.

“Por que ninguém faz nada a respeito?”, 
perguntava Pepe.

Esse fato em essência foi que o despertou 
e o motivou a começar a J&K Canine 
Academy. 

O seu próprio cão policial, que no 
início havia sido rotulado como tendo um 
caráter incontrolável, dominante e agressivo, 
também teria sido sacrificado se não fosse a 
paciência do treinador. O animal foi treinado 
por Pepe Peruyero e transformou-se em 
um cão modelo, “garoto-propaganda” do 
Departamento de Polícia, participando de 
apresentações públicas, de shows para os 
idosos e atividades nas escolas, vestido como 
Papai Noel. 

Com o objetivo de transformar, Pepe 
começou a se esforçar para que as pessoas 
não apenas entendessem o motivo de 
seus cães se comportarem mal, assim 
como entender o que estaria faltando no 
relacionamento com os cães, dando-lhes a 
melhor orientação para isso.

Farejando

Pepe costuma dizer que: “não é apenas 

um cachorro que se tem em casa, mas um 
nariz de estimação sobre quatro patas”; 
sendo assim, percebeu outras finalidades 
para o uso do treinamento para cachorros.

Com objetivo de buscar outras utilidades 
para os cães, descobriu uma cachorrinha 
da raça Terrier, que tinha uma predileção 
em seguir as pistas de Cupins. Daí, em 
colaboração com a Universidade da Flórida 
e com os seus entomólogos, começou a 
estudar essa enorme capacidade dos cães 
em utilizar o olfato para promover benefícios 
ao trabalho de seus donos. 

In ic iou um grande estudo para 
identificação e reconhecimento de Cupins 
que estariam exterminados nos EUA, mas 
estavam ressurgindo. Os relatórios da 
Associação Nacional de Controle de Pragas 
mostraram que “de um ou dois chamados por 
ano que recebiam para o combate a Cupins, 
passaram a receber muitos por semana, com 
aumento de cerca de 50 vezes”. 

Isso colocou os cães treinados na linha 
de frente de defesa contra as criaturas 
mastigadoras e sugadores, também. Os 
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estudos feitos com cerca de 20 cães testados 
para identificação com precisão de Cupins 
e Percevejos, revelaram em seus primeiros 
resultados mais de 95 % de interferências 
positivas nas identificações. 

“Atualmente, estamos trabalhando 
para tentar nos certificar de que existem 
cães de qualidade lá fora, na rua, sem 
qualquer treinamento, para detectar Cupins 
e Percevejos”, disse Phil Koehler, professor 
de entomologia do Instituto de Ciências da 
Alimentação e Agrícolas da Universidade da 
Flórida.

Na citricultura
 
Após testar os cães dentro de laboratórios 

e ambientes fechados, Pepe os levou 
para farejar pragas no campo a partir 
de 1998. Especificamente, ele sempre 
considerou que o ambiente úmido dos 
pomares da Flórida seriam um desafio para 
os cachorros. “O olfato dos cães é muito 
afetado pelos odores formados em torno da 
água parada”, além disso, as características 
desfavoráveis inerentes ao campo, como 
saúvas e mosquitos, seriam motivos de 
sofrimento para os cachorros acostumados 
aos laboratórios. Outras interferências 
poderiam ser danosas, como a influência dos 
fertilizantes e defensivos. Mas, no cômputo 
geral, os cachorros comportaram-se muito 
bem.

No seminário, Pepe fez uma apresentação 
mostrando a atuação dos cães treinados 
especialmente para localizar e apontar plantas 
contaminadas com Cancro Cítrico. Revelou 
os primeiros resultados e falou sobre os 
treinamentos dos cães para essa finalidade. 

Pepe mostrou alguns vídeos e afirmou que 
os cães podem examinar 6,5 hectares de 
citros jovens em 6 horas de trabalho. É o 
equivalente impressionante ao rendimento 
de 108 homens/horas de trabalho. Em 
sua área de atuação, um cão pode acusar 
imediatamente a presença de uma árvore 
com uma pequena pústula de Cancro Cítrico, 
coisa que uma pessoa levaria 45 minutos 
para encontrar.

Os cachorros treinados tem uma taxa de 
detecção de 95% de eficiência, com menos 
de 5% de chance de acusar um sintoma 
falso positivo.

E v i den t e  que  o s  núme ro s  s ão 
influenciados por muitos fatores, como 
a direção do vento que se distribui em 
cones e que se não forem localizados e 
aproveitados, diminuem muito a eficácia 
dos cachorros.  Mas os casos existentes de 
cães treinados para farejar o Cancro Cítrico, 
estão apresentando muito bons resultados 
para identificação de plantas contaminadas, 
principalmente em plantas mais novas, 
convencendo seus treinadores de que 
essa é mais uma das funções que o olfato 
desses adoráveis animais de estimação 
pode desempenhar. Os animais já tem um 
dom natural para essa função e, quando 
treinados, apresentam surpreendentes 
resultados.

O primeiro cão precisou de 9,5 meses 
para ser treinado, mas com a experiência 
adquirida, atualmente Peruyero necessita, em 
média, de apenas 7 semanas para tal, sendo 
que o custo estimado para o aprendizado de 
um animal nessa função é de 200 dólares 
para cada semana de treinamento.

A grande expectativa é a possibilidade de 

utilizá-los, na Flórida, em viveiros ou lotes de 
mudas antes de plantadas, para evitar mais 
disseminação da doença. Outro objetivo é 
a rápida varredura que podem fazer em 
pomares que estiveram sem inspeção por 
um tempo, estimulando os produtores a 
replantar áreas abandonadas com a certeza 
da exclusão da doença.

Peruyero enfatiza “que a detecção 
precoce é a chave para o controle dessa e de 
muitas doenças e os cães ajudam a viabilizar 
isso”. O treinador planeja iniciar o treinamento 
para os cães detectarem Greening e Pinta 
Preta também. Além disso, pretende expandir 
os seus serviços de treinador para os estados 
do Texas e da Califórnia, onde o Greening 
chegou recentemente.

A conclusão que se chega é que em breve 
teremos cachorros auxiliando o homem nesse 
tipo de vistoria, o que vem somar mais uma 
ferramenta ao combate diário das doenças. 
Talvez em um futuro não muito próximo para 
o Brasil, mas os Estados Unidos estão bem 
perto de tornar isto realidade.

Assim, por conta da atitude de uma 
pessoa com a intenção de salvar animais 
que estavam sendo sacrificados, abrem-se 
novas possibilidades de aumentar a interação 
e os benefícios dos cachorros em nossa 
sociedade, facilitando o serviço do homem 
com carinho e disposição para fazer jus ao 
seu “melhor amigo”. 
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ramiro@farmatac.com.br

Consultor da  FarmAtac/GTACC
Engº. Agrº. Ramiro de S. L. Neto

Esclarecimentos sobre como
participar dos leilões de prêmio

Ludio Vidotti, presidente do Sindicato Rural de Monte Azul Paulista, orienta o citricultor que deseja
participar dos leilões de prêmio a fim de complementar o valor da fruta.

P Á G I N A   L A R A N JAC O M E R C I A L I Z A Ç Ã O

O produtor que tiver interesse em parti-
cipar do leilão tem que ter certeza da 
venda de sua laranja para a indústria 

(quantidade e preço), pois ele precisará obri-
gatoriamente comprovar, em até 35 dias após 
a data da realização do leilão, a venda de sua 
fruta mediante nota fiscal de entrada emitida 
pela indústria. Caso não consiga comprovar a 
venda, a operação será cancelada e ele ficará 
inadimplente, passando a figurar no Cadin – 
Cadastro informativo de créditos não quitados 
do setor federal, do Banco Central do Brasil.

Não poderá participar dos leilões, o pro-
dutor que tiver seu CPF incluído no Cadin e/ou 

no Sircoi – Sistema de Registros e Controles 
de Inadimplentes, da Conab – Companhia 
Nacional de Abastecimento.

O produtor deverá se cadastrar no Sicaf 
– Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores, do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão. O cadastramento é 
gratuito e deverá ser feito através do CPF do 
produtor.  São necessários os documentos: 
CIC, RG, comprovante de residência, Certidão 
da PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, documentos semelhantes de iden-
tificação do cônjuge, certidão de estado civil, 
alem de formulários específicos disponíveis no 

site do Sicaf (www.sicaf.com.br ).
O produtor deverá procurar uma corretora 

para representá-lo no leilão. Deverá, também, 
preencher os seguintes formulários para seu 
cadastramento na corretora: Autorização 
de Corretagem, Ficha Cadastral de Clientes 
(Bolsa Brasileira de Mercadorias/Conab) e 
Demonstrativo da Lavoura Cultivada, emissão 
de Certidão Negativa de Débitos, alem da 
Certidão da PGFN.

O regulamento do Pepro - Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor Rural, a Portaria 
Interministerial 841 e o Aviso de Leilão 
361/12, definem que a venda do produto 

http://www.sicaf.com.br
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deverá ser em valor, no mínimo, entre a 
diferença do preço mínimo e o valor do prêmio 
fechado em leilão. Em se tratando de leilão e 
regras de mercado, a norma pode não fazer 
sentido do ponto de vista comercial, mas, na 
prática, funciona desta maneira.

O limite de Pepro que cada produtor 
tem direito, que em um primeiro momento 
foi de 20 mil caixas, passou a ser de 40 mil 

é a realização de leilões de Pepro – Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor Rural, e Pep 
- Prêmio de Escoamento de Produto.  
A diferença básica entre Pep e Pepro está em 
quem participa dos leilões como arrematantes 
dos prêmios. Nos leilões de Pep, os possíveis 
participantes são os compradores de laranja 
diretamente do produtor rural (comerciantes, 
indústrias, beneficiadores) que disputam o 
prêmio em leilão. Nas operações de Pepro, os 
próprios produtores é que participam dos leilões 
como arrematantes do prêmio.

O prêmio é calculado com base na diferença 
entre o preço mínimo fixado para a laranja (R$ 
10,10/cx) e o preço médio de mercado. Os 
participantes do leilão disputarão esse prêmio. 
Caso haja mais demanda que oferta de laranja 
no leilão, o valor do prêmio pode baixar. A idéia 
é realizar vários leilões ao longo deste ano. É 
importante ressaltar que apenas os produtores, 
no caso de Pepro, e os compradores, no caso 
de Pep, que participarem do leilão e arremata-
rem o prêmio terão direito a recebê-lo. Cada 
participante do leilão deve estar representado 
por um corretor.

Por meio desses dois mecanismos, Pep e 
Pepro, pretende-se garantir o preço mínimo de 
R$ 10,10/caixa. Suponhamos que um produtor 
arremate duas mil caixas de laranja em um deter-
minado leilão, por um prêmio de R$ 3,00/cx. Para 
receber o prêmio ele terá que comprovar a venda 
de sua laranja por preço não inferior a R$ 7,10/
cx, que somado ao prêmio de R$ 3,00, totaliza 
R$ 10,10 (preço mínimo fixado pelo governo). 
Caso o produtor não comprove ou descumpra 
os prazos previstos para a operação, ela será 
automaticamente cancelada, sendo-lhe aplicadas 
as sanções previstas no regulamento e no aviso 
específico de cada leilão. Salienta-se que a res-
ponsabilidade de encontrar comprador para a la-
ranja arrematada em leilão é do próprio produtor. 
No caso do Pep, o comprador de laranja recebe 
o prêmio com o compromisso de garantir o pa-
gamento do preço mínimo de R$ 10,10/cx ao 
produtor rural, além de realizar o escoamento 
ou destinação da laranja na forma definida no 
aviso específico.

O primeiro passo é dirigir-se a uma Bolsa 
de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros e 

procurar um corretor, autorizando-o por escrito 
a fazer as negociações em seu nome. Somente 
os corretores credenciados pelas Bolsas poderão 
fazer lances para negociar o prêmio oferecido 
pelo governo. O corretor providenciará o ca-
dastramento do cliente na Bolsa para a qual 
opera, sendo necessária a comprovação do 
efetivo exercício de sua atividade por meio do 
preenchimento do Demonstrativo da Lavoura 
Cultivada, conforme modelo da Conab – Com-
panhia Nacional de Abastecimento.

O cadastramento poderá ser realizado por 
meio das Bolsas de Mercadorias ou diretamente 
nas Superintendências Regionais da Conab. 
Como se trata de uma operação de subvenção, 
a legislação exige que o interessado esteja, na 
data do leilão, cadastrado com prazo de validade 
no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas ou no 
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
a correta inscrição no cadastro de contribuintes 
estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitan-
te, pertinente ao seu ramo de atividade e compa-
tível com o objeto contratual; a regularidade para 
com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e 
a regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Depois, o produtor deve ficar atento para a data 
dos leilões, divulgadas, sempre, com 7 dias de 
antecedência. O valor do prêmio é divulgado 
com 48 horas de antecedência.

A Portaria Interministerial nº 841 - assina-
da pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, da Fazenda, e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão -, que define os critérios para 
participação nos pregões, foi publicada no Diário 
Oficial da União. O Governo Federal disponibilizou 
R$ 120 milhões para a realização de leilões 
públicos de equalização dos preços da laranja.

Em relação aos financiamentos para manu-
tenção de pomares de laranja, o produtor poderá 
pleitear, até 28/12/2012, um financiamento, 
a título de custeio, com um limite de R$ 150 
mil, taxa de juros de 5,5% ao ano e até 5 anos 
de prazo de pagamento para manutenção dos 
pomares de laranja. As garantias exigidas para 
a concessão do financiamento ficam a critério 
dos agentes financeiros.

Extraído de www.citrusbr.com (25.09.2012).

ENTENDA AS MEDIDAS

Poucas vezes se viu um cenário tão com-
plicado para a citricultura brasileira. Produção 
recorde, consumo internacional em queda e 
estoques de suco de laranja em patamares altís-
simos, formam a equação que vem complicando 
a vida do setor. Diante desse cenário, indústria, 
produtores e governo realizaram uma série de 
reuniões para encontrar medidas emergenciais 
que ajudassem a minimizar perdas e que auxi-
liassem os produtores.

Dessas reuniões, surgiram algumas medidas, 
entre elas a inclusão da citricultura em leilões, 
onde os produtores e/ou os comerciantes serão 
arrematantes de prêmios que irão compor o valor 
final recebido por caixa de laranja da atual safra.

Para entender melhor o funcionamento 
desses mecanismos, o fiscal federal agropecu-
ário, Gustavo Marquim de Araújo, da Divisão de 
Culturas Permanentes e Florestas Plantadas, 
do Departamento de Comercialização e Abas-
tecimento Agrícola e Pecuário, da Secretária 
de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, 
que participou ativamente das reuniões e ajudou 
na elaboração das propostas, explica como elas 
podem ajudar a citricultura. 

Uma das medidas anunciadas pelo Governo 
foi a prorrogação das dívidas dos produtores de 
laranja. Os bancos estão autorizados a prorrogar, 
automaticamente, para 15/02/2013, as parce-
las vencidas e vincendas entre 01/01/2012 e 
14/02/2013, das operações de custeio da safra 
2011/2012 e de safras anteriores, bem como 
das de investimento.

Por solicitação do mutuário e a critério do 
banco, o saldo devedor do custeio da safra 
2011/2012 pode ser negociado para paga-
mento em até 5 parcelas anuais. Da mesma 
forma, por solicitação do mutuário e a critério 
do banco, pode-se prorrogar até 100% das 
parcelas de investimento e das de custeio de 
safras anteriores à 2011/12 para até um ano 
após o vencimento da última parcela prevista no 
cronograma de reembolso vigente. O produtor 
que possui financiamento nessas condições 
deve se dirigir ao agente financeiro e solicitar 
a prorrogação. 

Outra medida anunciada pelo governo 

caixas por CPF.
Demais informações sobre o procedi-

mento para participar dos leilões, neces-
sidade de documentos e todas as dúvidas 
que o produtor rural possa ter, podem ser 
esclarecidas através dos Sindicatos Rurais. 
O Sindicato Rural de Monte Azul Paulista 
está capacitado a fornecer esses esclare-
cimentos, bastando entrar em contato pelo 

sindruralmap@superig.com.br

Presidente do Sindicato Rural
de Monte Azul Paulista
Ludio Vidotti Vila Real
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telefone (17) 3361-1510 ou através do 
endereço eletrônico www.sindruralmap@
superig.com.br.

http://www.citrusbr.com
mailto:sindruralmap@superig.com.br
http://www.sindruralmap@superig.com.br
http://www.sindruralmap@superig.com.br
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O HLB (Greening) e o futuro da
citricultura no estado de São Paulo

F I T O P A T O L O G I A

Neste artigo científico publicado recentemente, o autor Joseph Marie Bové, renomado patologista, especialista em Greening
e pesquisador de citros do INRA – Instituto Nacional de Pesquisa da França, com sede em Bordeaux, avalia o desenvolvimento 

da doença em São Paulo e faz algumas considerações sobre o futuro da doença nas condições do estado.

Sumário
Diaphorina citri, o Psilídeo asiático, 

inseto vetor da doença de citros HLB - 
Huanglongbing ou Greening, foi reportado no 
estado de São Paulo em 1942. O HLB e a 
bactéria associada (Candidatus Liberibacter 
asiaticus e Ca. L. americanus) foram 
detectados em 2004 e, imediatamente, 
o Fundecitrus recomendou o manejo da 
doença através do clássico método do tripé 
ou das três pontas: i)  controle da população 
do Psilídeo com o uso de inseticidas, ii) 
redução da fonte de inóculo através da 
remoção de plantas sintomáticas, e iii) 
uso de plantas sadias para o replantio. Em 
2012, oito anos após, grandes fazendas que 
adotaram o manejo com rigor, apresentam 
uma incidência de HLB com menos de 1% 
ao ano de plantas sintomáticas, sendo que 
estas propriedades somam uma área total 
de 200 mil hectares. Esta superfície pode, 
provavelmente, ser dobrada nos próximos 
anos. O sucesso do manejo do HLB através 
deste método deve ser continuado no estado 
de São Paulo, não apenas nos próximos 5 
a 10 anos ou ainda 10 a 15 anos, tempo 
necessário para o desenvolvimento de 
GMC - plantas de citros geneticamente 
modificadas e resistentes à doença, mas, 
até, mais tempo a frente, quando estas 
plantas GMC estarão disponíveis. As 
fazendas com baixo percentual de plantas 
contaminadas e alto percentual de plantas 
sadias representam o núcleo de pomares 
onde o futuro da indústria cítrica será 
construído em São Paulo. Elas oferecem 
condições adequadas para receber não 
somente as plantas GMC (opção 1), mas 
também a produção ininterrupta de fruta 
normal, não proveniente de plantas GMC, 
mesmo na presença de HLB (opção 2).

Sintomas de HLB – Huanglongbing, fo-
ram primeiramente observados no estado 
de São Paulo, próximo de Araraquara, em 
março de 2004 (Bové, 2006). O Psilídeo 
asiático Diaphorina citri, que provavel-
mente está presente em São Paulo desde 
1942, é o inseto vetor responsável pela 
disseminação da doença por todo o es-
tado. Uma vez que a presença da doença 
foi confirmada através da identificação de 
bactérias associadas, a “antiga” Candida-
tus Liberibacter asiaticus e a “nova” Ca. 
L. americanus, o Fundecitrus passou a re-
comendar imediato manejo do HLB, num 
esforço para controlar a doença e salvar 
a indústria cítrica da destruição. O mane-
jo envolveu três medidas clássicas e bem 
conhecidas: 

i) tratamentos de todas as plantas com 
inseticidas, várias vezes ao ano, para redu-
zir a população do inseto vetor, 

ii) identificação e imediata remoção de 
plantas sintomáticas, várias vezes ao ano, 
para reduzir fontes de inóculo e 

iii) replantio com plantas sadias, prove-
nientes de viveiros dotados de telas à prova 
de insetos (conforme requerido por lei no 
estado de São Paulo, desde 2003, devido 
à CVC - Clorose Variegada dos Citros). 

Semelhantemente ao sistema de erra-
dicação empregado para o Cancro Cítrico, 
o método de “três pontas” representa um 
sistema de controle preventivo, uma vez 
que reduz tanto quanto possível a quanti-
dade de plantas infectadas por Liberibacter 
(Belasque et al, 2010). 

Os resultados obtidos por muitas fazen-
das de citros onde o manejo rigoroso da 
doença tem sido praticado desde 2004, 
até 2012, mostram que estas fazendas 

apresentam incidência de plantas com 
sintomas de HLB inferior a 1% ao ano (ou 
próximo de 99% de plantas sadias!) e so-
mam uma área de 200 mil hectares, ou 
seja, 1/3 da área total de citros no estado 
de São Paulo. 

Estes dados provam que o manejo do 
HLB em muitas partes do estado paulista 
tem atingido sucesso em escala bastante 
ampla, em uma amplitude nunca conse-
guida em outro lugar no mundo. Este su-
cesso é devido, em particular, a dois fato-
res cruciais: o início do manejo da doença 
logo que a mesma foi detectada, quando 
sua incidência ainda era baixa (<8%), e o 
tamanho da propriedade: fazendas gran-
des (>500 hectares) sendo mais fáceis de 
manejar que fazendas pequenas (Belasque 
et al., 2010; Timmer et al., 2011). 

Na Flórida (Timmer et al., 2011), ape-
nas uma pequena quantidade de grandes 
fazendas começou o manejo do HLB ime-
diatamente após sua detecção em 2005 
e, semelhantemente ao Brasil, estas fa-
zendas tem sido capazes de controlar o 
HLB, utilizando o método de três pontas. 
Entretanto, muitos outros produtores se 
mostraram relutantes em remover plantas 
sintomáticas e, mesmo com o controle do 
Psilídeo com inseticidas, a incidência da 
doença desde cedo atingiu níveis muito 
altos para serem controlados por aquele 
método. 

Tão logo as plantas infectadas mos-
traram sintomas de deficiências minerais, 
aplicações foliares de micronutrientes (Zn, 
Mn, Mo, Cu, B, Mg etc.) se tornaram popu-
lares (Timmer et al., 2011). As plantas em 
pomares tratados mostram-se melhores e 
apresentam menos deficiências minerais 

do que aquelas em pomares não tratados, 
mas, até julho de 2012, resultados de pro-
dução dos pomares não estavam disponí-
veis, ou seja, não há dados mostrando que 
o suprimento de micronutrientes aumenta 
a produção, mas também não há dados 
mostrando que não! Entretanto, grande 
profusão de dados mostram aumento na 
quantidade de bactérias, na titulação de 
plantas infectadas e, rápida disseminação 
de HLB dentro do pomar (mesmo onde 
ocorre bom controle do Psilídeo com inse-
ticidas), levando a uma contaminação de 
100% das plantas, conforme pode ser de-
terminado pelos sintomas característicos 
(blotchy mottle) e análises através de PCR. 

Sob estas condições, o desenvolvi-
mento de plantas jovens é prejudicado. A 
mesma situação poderia certamente ocor-
rer no estado de São Paulo se o manejo 
do HLB fosse substituído por aplicações de 
micronutrientes. Por exemplo, em um ex-
perimento com micronutrientes em plantas 
de ‘Valência’ sobre ‘Limão Cravo’ plantadas 
em 2002 em São Paulo, a incidência de 

plantas infectadas aumentou de 2%, em 
dezembro de 2010, para acima de 12% 
(com 8 aplicações para controle do Psilí-
deo) ou ainda para 18% (sem aplicações 
para controle do Psilídeo) em junho de 
2012!

Espera-se que, em 5 a 10 anos, senão 
de 10 a 15 anos, GMC - plantas de citros 
geneticamente modificadas resistentes à 
HLB, portando genes “forasteiros” com ati-
vidades anti-Liberibacter e/ou anti-Psilídeo 
estarão disponíveis. Neste momento, a 
maioria das plantas de citros na Flórida, de 
sul a norte, estarão provavelmente infecta-
das e as plantas GMC serão as únicas as 
quais a indústria cítrica terão disponíveis, 
ou seja, plantas GMC serão a única opção 
possível. 

Contrastando com isto, a indústria cí-
trica do estado de São Paulo terá duas 
opções disponíveis: plantas GMC e plantas 
não geneticamente modificadas. As plan-
tas não geneticamente modificadas esta-
rão produzindo em fazendas que manejam 
a doença, que totalizam área de 200 mil 

hectares, com baixo índice de HLB. As 
plantas GMC também deverão ser planta-
das em algumas destas fazendas, uma vez 
que naquelas condições, elas poderiam ser 
beneficiadas por um ambiente essencial-
mente livre de HLB. Finalmente, a capaci-
dade do estado de São Paulo em continuar 
produzindo através de plantas não geneti-
camente modificadas poderá trazer para as 
fazendas brasileiras uma vantagem econô-
mica, como por exemplo, a possibilidade 
de continuar exportando suco de laranja 
proveniente de plantas não geneticamente 
modificadas para a Europa, onde produtos 
de plantas GMC não são (ainda) aceitos 
pelos consumidores. Adicionalmente, há 
ainda o risco de que tanto Liberibacter 
como o Psilídeo possam desenvolver resis-
tência para plantas GMC. Por esta razão, o 
manejo do HLB pelo método das três pon-
tas tem que ser continuado mesmo depois 
do desenvolvimento das plantas GMC, para 
evitar a disseminação de estirpes de resis-
tência.

De toda maneira, o estado de São Pau-

P Á G I N A   L A R A N JAF I T O P A T O L O G I A
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lo deve proteger sua excepcional opção de 
plantas não geneticamente modificadas e 
continuar a implementar o método de con-
trole da doença nas fazendas onde ainda 
há baixa incidência de HLB. Estas fazendas 
estão habilitadas a produzir laranja tanto de 
plantas não geneticamente modificadas e, 
em perspectiva, também de plantas GMC. 
Elas não devem considerar aplicações de 
micronutrientes como substituto do bem 
sucedido manejo de controle do HLB pelo 
método das três pontas – e este método 
deve continuar mesmo após o desenvolvi-
mento de plantas geneticamente modifica-
das.

É esperado que o manejo do HLB venha 
a ser mais fácil, demandando menos insu-
mos, nos anos que virão. No passado, fa-
zendas sem manejo ou com manejo pobre 
representavam grande desvantagem para 
pomares vizinhos com bom manejo de HLB, 
uma vez que Psilídeos de áreas com mane-
jo pobre invadiam áreas com manejo bom, 
contaminando as plantas. Com o tempo, 
espera-se que mais e mais destes pomares 
com manejo pobre venham a desaparecer, 
enquanto que métodos para controle do 
vetor com aplicações de inseticidas e rápi-
da identificação de plantas contaminadas 
serão melhorados.

Atualmente, a opção de uso futuro de 
plantas não geneticamente modificadas 
deve ser levada em consideração apenas 
nos pomares com bom manejo de HLB, 
com baixa incidência da doença (1%), en-
tre aquelas que totalizam os 200 mil hec-
tares de área. 

Devido à sua excepcional importância, o 
método de controle das três pontas deveria 
ser estendido para áreas adicionais na ten-
tativa de reduzir sua incidência da doença 
nas décadas vindouras, para um baixo nível 
de HLB, já alcançado em outros lugares. 

Em 2011, a incidência de HLB em São 
Paulo foi mais alta nas regiões central e 
leste do estado (respectivamente 6,1% e 
7,1%). As áreas sul, oeste, norte e noro-
este apresentaram incidências bem mais 
baixas (respectivamente 0,8%, 0,7%, 0,8% 
e 0,2%). Nestas últimas regiões, muitas fa-
zendas grandes ainda apresentam baixos 
índices da doença, o que é completamente 

compatível com o bem sucedido programa 
de manejo do HLB. Pelo fato de que algu-
mas fazendas ainda livres do HLB possam 
vir a ser infectadas em algum momento 
mais tarde, elas deveriam ser inspeciona-
das quanto à presença de HLB imediata-
mente, de modo que se possa detectar 
a doença o mais cedo possível e iniciar o 
bem sucedido programa de manejo.

Finalmente, no caso de fazendas pe-
quenas em áreas com baixa incidência 
de HLB, as mesmas deveriam se juntar, 
formando unidades com pelo menos 500 
hectares, de forma a torná-las mais ame-
nas para o gerenciamento. Isto seria similar 
ao programa CHMA - Citrus Health Mana-
gement Areas, na Flórida, mas implemen-
taria a remoção de plantas doenças, bem 
como o controle do Psilídeo. 

Em perspectiva, todas estas fazendas 
elegíveis para o manejo do HLB poderiam 
totalizar outros 200 mil hectares, trazendo 
a opção de produção de plantas não gene-
ticamente modificadas para 400 mil hecta-
res. Dada a situação da Flórida, o Brasil po-
deria então vir a ser o fornecedor primário 
de suco de laranja no mundo todo.

Concluindo, o método de três pontas, 
sistema de manejo preventivo de HLB, utili-
zado no estado de São Paulo desde 2004, 
tem mantido o HLB em índices bastante 
baixos (<1%) em fazendas de várias partes 
do estado, totalizando 200 mil hectares. 
Nestas fazendas, 99% das plantas estão 
normais e sadias, sem a necessidade de 
genes de resistência para HLB e sem os 
efeitos deletérios do HLB na produtividade.

O Brasil é o único país do mundo onde 
o controle do HLB tem sido bem sucedido 
em larga escala. Por esta razão, o méto-
do de controle de três pontas tem que ser 
mantido e não pode ser substituído pelas 
aplicações de micronutrientes, que pode-
riam rapidamente levar a taxas de infec-
ção a 100%. Ao contrário, nas regiões do 
estado de São Paulo com baixa incidência 
de HLB, mais fazendas devem se sujeitar a 
este sistema de manejo em futuro próximo, 
para trazer uma citricultura com superfície 
de 400 mil hectares, com baixa incidência 
de HLB. Estas fazendas, essencialmente 
com plantas sadias, representam o núcleo 

de pomares nos quais o futuro da indústria 
cítrica no estado de São Paulo será cons-
truída. Elas oferecem condições apropria-
das para o rápido crescimento de novas 
plantas GMC a serem desenvolvidas na 
ocasião. Adicionalmente, estas fazendas 
permitem uma segunda opção: a produção 
ininterrupta de frutas provenientes de plan-
tas não geneticamente modificadas, mes-
mo em presença do HLB. Esta excepcional 
opção, impensável em 2004, quando o 
HLB foi descoberto em São Paulo, tornou-
-se possível porque o manejo da doença foi 
altamente bem sucedido nos últimos oito 
anos e deve, portanto, permanecer como 
prioridade no anos vindouros.
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F I T O P A T O L O G I A

FMC promove Intertech Citros, em 
viagem técnica para a Califórnia 

A FMC, uma das mais importantes empresas no segmento de defensivos agrícolas no Brasil, promoveu, no mês de julho, o 
Intertech Citro, um evento que se caracterizou por deixar bem definido o seu interesse em manter as “portas abertas para uma 
citricultura forte”. Através de uma viagem técnica à citricultura da Califórnia (EUA), a empresa buscou difundir a tecnologia de 

ponta empregada na condução de uma exímia fruticultura de mesa

Como coordenador de marketing da 
área de citros da FMC, me sinto 
bastante honrado em poder relatar 

a viagem técnica que realizamos em julho 
deste ano à Califórnia (EUA), reunindo dez 
convidados com o objetivo de enriquecer 
conhecimentos e abrir portas para trocas 
tecnológicas. 

Entretanto, para que possam entender o 
valor dessa iniciativa, gostaria de demonstrar 
que não se trata de uma ação isolada, mas 
de uma verdadeira porta que se abre para 

o engrandecimento da citricultura no país. 
A FMC tem um histórico de parceria com 

o produtor em todas as culturas em que atua. 
Aliando um portfólio que se destaca pela 
inovação e tecnologia com soluções focadas 
no negócio de seus clientes, a empresa se 
tornou em pouco mais de dez anos uma das 
maiores do setor de defensivos agrícolas, 
apoiando seu crescimento principalmente 
na sustentabilidade do agronegócio e 
transformando o relacionamento numa 
marca que a distingue no mercado.

E s s e  r e c o n h e c i m e n t o  v e m , 
primeiramente, da atuação da FMC nas 
culturas de algodão e cana-de-açúcar, 
setores que receberam grande apoio da 
empresa por meio da criação de fóruns 
de discussão, programas para abertura 
de mercados, de intercâmbio e viagens 
técnicas, como essa que realizamos para 
a Califórnia. Essas iniciativas buscam 
congregar todos os elos da cadeia, visando 
o bem comum de todos, em prol das 
culturas. 

mailto:luciano@farmatac.com.br
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Hoje, com uma grande diversidade 
de produtos em seu portfólio, a FMC 
empresta a experiência construída nesses 
dois grandes setores da agricultura para 
atuar de forma consistente nas culturas de 
grãos, hortifrutigranjeiros e citros, levando 
sua expertise em produtos, serviços e 
relacionamento para seus clientes desses 
cultivos. 

marcelo.figueira@fmc.com 
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A viagem

A viagem técnica à Califórnia, realizada 
dentro do programa chamado Intertech Citros 
FMC, tem o propósito de criar referências 
sobre os padrões produtivos da citricultura 
brasileira em relação a outros países 
produtores. O Brasil é o maior produtor e 
exportador de sucos cítricos do mundo, 

portanto, conhecer outras regiões produtoras 
é de fundamental importância para a 
manutenção e sustentabilidade do setor 
no país. A Califórnia, por sua vez, é o 
maior centro industrial dos Estados Unidos, 
líder nacional na produção de produtos 
agropecuários, fator de relevância para 
enriquecer conhecimentos e abrir portas para 
trocas tecnológicas. 

O grupo de participantes desta viagem 
técnica à Califórnia foi composto por 
dez convidados, entre eles, consultores, 
pesquisadores, diretores técnicos de 
grandes grupos citrícolas e produtores 
independentes, que puderam conhecer 
a citricultura californiana, seu processo 
produtivo, manejo, cadeia de valor e 
sustentabilidade da cultura. 

A agenda da viagem contemplou visitas 
técnicas à packing houses e também à 
uma instituição de pesquisa  (Universidade 
da Califórnia, em Lindcove), fazendas de 
produção de Citros e à associação de 
produtores de citros da Califórnia (Califórnia 
Citrus Mutual). Na ocasião, os visitantes 
também participaram de palestras com 
consultores independentes, tendo a 
oportunidade de trocar experiências e acerca 
da tecnologia do setor citrícola.

 A viagem proporcionou o contato real 
com toda a cadeia produtiva citrícola da 
Califórnia, que difere bastante da cadeia 
produtiva da Flórida, principalmente por estar 
focada na produção de frutos voltados para 
a mesa (mercado), enquanto a cadeia da 
Flórida produz, em grande parte, laranja para 
a indústria (suco). 

Baseado  nos  depo imentos  dos 
participantes, que destacaram a importância 
da visita e do foco que a FMC dá ao seu 
negócio para melhor compreender suas 
necessidades, é possível garantir que o 
programa cumpriu seus objetivos. Estou 
certo de que, com isso, a FMC demonstra 
sua contribuição para o desenvolvimento da 
citricultura e que ainda faremos muito mais 
juntos por esse cultivo no país.

Foto do grupo 
na entrada do 
campus da 
Universidade
da Califórnia,
em Lindcove

Em visita a 
campo nas 
Instalações da 
universidade, 
onde o grupo 
pode conhecer  
experimentos de 
variedades de la-
ranja, controles 
de pragas e do-
enças e sistema 
de irrigação

Todos reunidos, 
juntamente com 
os representan-
tes da FMC USA, 
nas instalações 
do Packing 
House
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Na Flórida, GTACC participa do 
evento técnico Citrus Expo 2012 

Sob o tema “Produção básica para garantir o futuro”, o Lee Civic Center, em North Fort Myers, na Flórida (EUA), mais uma vez 
sediou a Citrus Expo, importante Seminário destinado à discussão de temas e exposição de insumos direcionados à citricultura. 

O GTACC esteve presente e divulga algumas conclusões das muitas apresentações efetuadas nos dias 15 e 16 de agosto de 
2012. Na oportunidade, os participantes do grupo visitaram a Estação Experimental de Immokalee, da Universidade da Flórida, 

além de alguns pomares, como o da Southern Gardens e o pomar de Maury Boyd

Alguns temas foram recorrentes, ou-
tros atuais. Na verdade, os custos 
envolvidos na atividade citrícola e a 

sua associação com o manejo do HLB (Gre-
ening), pareceram ser os assuntos que mais 
preocupam os citricultores norte-americanos. 
Diretamente ligado ao tema, a colheita mecâ-
nica e seus entraves, objetivando aumentar 
o rendimento operacional e a redução de 
custos, também despertaram a atenção dos 
presentes.

Na área fitossanitária, as boas perspec-

tivas na condução inicial do pomar quanto 
ao controle do Psilídeo foi alvo de bastante 
comentário. O encontro debateu um pouco 
de marketing, falou do mercado de suco con-
centrado, de fruta fresca e dedicou atenção 
à preocupante resistência que alguns fungos 
já demonstram ter contra os fungicidas mais 
utilizados. A recém chegada Pinta Preta já 
preocupa os citricultores de lá e a apresenta-
ção de resultados obtidos nas áreas-controle 
contra o Psilídeo foram centro de discussões.

Interessante perceber a apreensão que o 

momento desperta nos produtores da Flórida, 
apesar deles terem recebido, em média, 
cerca de 12 dólares por caixa de 40,8 kg de 
laranjas – referente à produção de 2011/12. 
A retração de mercado deixa todos muito 
preocupados.

Robert Norbery, do Departamento Norte-
-Americano de Agricultura, sediado em 
Bartow, na Flórida, comentou algo sobre os 
novos investimentos em cítricos, procurando 
divulgar as vantagens do consumo dos sucos, 
a fim de elevar as vendas: “os americanos 

mailto:marcelo.figueira@fmc.com


24 Revista Ciência & Prática 25Julho / Agosto / Setembro  2012w w w . g t a c c . c o m . b r

TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO

Uma orientação segura para
promover a melhor pulverização

Com a experiência de quem atua no campo, ao lado do produtor, o engenheiro agrônomo Francisco Maschio fornece
um roteiro prático para o citricultor executar uma perfeita regulagem em seus atomizadores, buscando, com segurança,

melhores rendimentos e eficiência na utilização de defensivos agrícolas

Para se obter uma boa pulverização 
é necessário que se tenha uma boa 
cobertura da calda utilizada sobre as 

plantas em questão. Isso só é possível de se 
alcançar conhecendo os conceitos básicos de 
tecnologia de aplicação a fim de promover o 
fracionamento em gotas da calda ou líquido 
a ser aplicada, através de um método ou 
processo de pulverização que irá multiplicar e 
ampliar a ação dessas gotas que carregam os 
princípios ativos em direção ao alvo biológico, 
que é o local onde se encontram as pragas 
ou doenças. 

Apesar de maior risco de perdas por de-
riva, devem-se obter os menores tamanhos 
das gotas. Com isso, melhor será a cobertura 
da planta, ampliando, assim, a possibilidade 
de atingir os alvos desejados. Recomendam-
-se para citros, gotas de aproximadamente 
150 µm a 200 µm (o micrômetro –  µm – 
equivale a um milésimo de um milímetro). 
Na tabela de pontas de pulverização (discos 
ou bicos) o fabricante informa o tamanho de 
gota que elas proporcionam. O diâmetro das 
gotas, bem como seu peso, são os fatores 
que mais facilitam a deriva (arrasto da gota 

no seu trajeto até atingir o alvo), que é um 
dos maiores problemas na pulverização, 
dentro de determinada condição climática.

Gotas menores que 100 µm são dema-
siadas pequenas e têm maior probabilidade 
de evaporação e deriva, chegando até o 
alvo por meio de uma forte corrente de ar, 
influenciadas pelo seu tamanho e massa. 
Elas dificilmente conseguem se depositar 
em alvos, permanecendo suspensas no ar 
e se perdendo por evaporação, volatilização 
ou deriva. Em contrapartida, gotas maiores 
que 200 µm, são consideradas “grossas” e 

são muito sensíveis aos aumentos de preços. 
Nos últimos anos, o preço do suco de laranja 
no varejo subiu 72,5%. Em contrapartida, 
os volumes vendidos caíram bastante. Em 
2000, o suco de laranja destacava-se, re-
presentando 52% do mercado de grandes 
redes de supermercados – especificamente, 
o Walmart e o Publix. Atualmente, esse valor 
está em 13%”, afirmou.

Na última safra, investiram mais de 10 
milhões de dólares apenas em vídeos e 
propagandas através da Internet voltadas 
ao condicionamento físico das mulheres. Em 
outra ação de marketing, contrataram a Fox 
Studio para cativar as crianças e apostar no 
futuro, utilizando-se do filme “A era do gelo”, 
voltando-se a uma nova clientela, buscando 
despertar aquele fator que sempre foi o dife-
rencial na venda do suco de laranja: a saúde. 

Ao mesmo tempo em que o consumo de 
suco caiu, os produtores da Flórida viram a 
importação de cítricos da Califórnia aumentar 
em 100%. Além disso, viram aumentar as 
importações de cítricos vindos do México, 
da Espanha, da África do Sul, do Chile, do 
Peru e da Austrália. Em 1992, a Flórida 
cultivava laranja em 195 mil hectares (apro-
ximadamente 480 mil acres). Agora, a área 
de produção representa um pouco menos de 
170 mil hectares.

A colheita mecânica

Apesar de representar o “sonho de con-
sumo” dos citricultores da Flórida, a colheita 
mecânica nunca conseguiu atingir mais do 
que 10% da área colhida de citros do Estado. 
São muitos os problemas a serem resolvidos. 

I N T E R N A C I O N A L  I I

Desde o custo das máquinas, manutenção 
e viabilidade econômica do processo, até 
detalhes de manejo, como os danos que esse 
tipo de colheita provoca aos pomares e a 
permanência de grande quantidade de frutas 
nas árvores, que necessitam ser colhidas da 
maneira tradicional.

Recentemente, um grupo de pesquisado-
res trabalha com o desenvolvimento de uma 
substância capaz de viabilizar definitivamente 
a prática mecanizada da colheita. Em asso-
ciação à máquina colhedora (que vibra e agita 
os galhos das copas), o produto tem a função 
de “soltar” a fruta, a fim de promover uma 
colheita mais uniforme e em maior número. 
Com o CMNP (5-cloro-3-metil-4-nitro-1H-
-pirazole), pretende-se aumentar a abscisão 
das frutas, melhorando a eficiência da co-
lheita e reduzindo a potência necessária da 
máquina, propiciando economia e menores 
danos e riscos aos pomares colhidos.

Para o economista da Universidade da 
Flórida, Fritz Roka, “o CMNP promove uma 
nova oportunidade ao setor e a determinação 
correta dos parâmetros para o seu uso pode-
rá ser decisiva para viabilizar a continuidade 
de muitos produtores. A determinação da 
dose necessária e das condições de uso para 
promover a abscisão dos frutos maduros, 
sem danificar as flores (e/ou chumbinhos) 
nem lesionar as plantas para a safra seguin-
te, não provocando sequelas danosas ou 
maiores problemas causados pelo Cancro 
Cítrico, tem sido uma penosa missão para 
o desenvolvimento do produto”, concorda o 
pesquisador.

Mas, apesar dos resultados promissores, 
ainda existem alguns empecilhos a sanar. As 

vantagens já observadas deixam ansiosos os 
produtores que estão temerosos com as al-
terações legais trabalhistas que estão por se 
efetuarem, onerando ainda mais a utilização 
de mão-de-obra na Flórida.

 
As doenças

O controle do Cancro Cítrico vem consti-
tuindo-se em uma pesada carga de custos. 
A Pinta Preta foi introduzida nos Estados 
Unidos há dois anos. O Greening ainda detém 
a maioria da atenção dos pesquisadores.

Alguns novos programas de convivência 
nutricional têm sido testados. Alguns resulta-
dos obtidos, mas ainda não se tem a certeza 
do sucesso de nenhum. Atualmente, o maior 
efeito dos programas nutricionais vem sendo 
creditados aos Fosfitos, que, quando de boa 
qualidade, aumentam a absorção dos mine-
rais acompanhantes pela planta e minimizam 
possíveis efeitos de estresse provocados por 
Phytophthora.

 Ao mesmo tempo, tem-se a certeza de 
que o controle do Psilídeo é essencial para 
a continuidade de qualquer pomar. Algumas 
pesquisas demonstram a possibilidade da 
recriação de um novo floema funcional em 
plantas afetadas pela bactéria causadora da 
doença. Outras pesquisas apontam para a 
determinação de uma concentração limite 
dessas bactérias em plantas que não vem sen-
do reinfestadas. Melhoram os tratamentos quí-
micos preventivos que possibilitarão as plantas 
novas - ainda sem a doença – permanecerem 
livres de Greening em regiões infectadas.

Michael Rogers, entomologista da Uni-
versidade da Flórida, comprovou a eficiência 
de Caulim (Silicato Hidratado de Alumínio) 
contra o desenvolvimento das fases de Psilí-
deo. Além disso, comprovou que os melhores 
tratamentos na preservação de plantas novas 
de cítricos - sem adquirir a doença durante 
um ensaio de 15 meses – combinaram apli-
cações de neonicotinóides no solo, via dren-
ch, com pulverizações intercaladas de outros 
inseticidas ou com o uso foliar de Caulim.

Fotografia de 
participantes 
do GTACC e 
amigos na 
Citrus Expo, 
em Fort Myers, 
na Flórida.
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têm maior probabilidade de escorrimento, 
com menor penetração no interior das co-
pas. As gotas grossas e médias se valem de 
sua velocidade de partida para atingirem o 
alvo. Dessa forma, gotas entre 150 a 200 
µm são recomendadas para citros. Dentro 
de condições climáticas favoráveis, elas 
conseguem se depositar em alvos com fa-
cilidade e eficiência, sendo ideais para uma 
boa cobertura e penetração, sem risco de 
escorrimento, deriva e ou volatilização. Elas 
se utilizam do vento gerado pela turbina para 
chegar ao alvo.

Fazer controle de pragas e doenças 
demanda um conjunto de ações muito mais 
complexas do que simplesmente aplicar 
produto fitossanitário. Por essa razão, alguns 
fatores importantes devem ser considerados 
para obtenção de uma excelente aplicação: 
a) alvo biológico – pragas ou doenças que, 
a princípio, encontram-se na planta, onde o 
produto deve chegar para exercer sua função 
de forma eficaz. Elas podem estar localizadas 
interna ou externamente à planta; b) carac-
terísticas do produto (alvo químico) também 
são importantes, sendo que ele deve ser 
colocado na cultura para que atinja o alvo 
biológico; c) pulverizador (a máquina), outro 
item importante, tem que estar em condições 
perfeitas para que os resultados sejam o mais 
desejado possível. É de suma importância 
que todos os componentes que integram 
esse equipamento estejam funcionando 
perfeitamente, assim como o manômetro – 
aparelho para medir a pressão de trabalho, o 
conjunto de bicos, com os discos e difusores 
– esses, com dois ou quatro furos, TDP (to-
mada de potência) em 540 rpm e o sistema 
de bomba e mangueiras sem vazamentos;  
d) momento da aplicação – que depende da 
forma de ataque ou da biologia da praga ou 
doença – e principalmente da amostragem 
ou monitoramento para se determinar o 
momento correto de controle;  e) interação 
das condições ambientais de temperatura, 
umidade e velocidade do vento, que não 
estarão agindo de forma isolada. A sua 
interação é responsável direto pelo sucesso 
do controle. Com essas ações básicas defi-
nidas, teremos o máximo desempenho com 
o mínimo de perdas, sempre com o menor 
impacto ambiental possível. 

Para uma excelente pulverização, as 
condições ideais são: que a umidade relativa 
do ar seja maior que 55%; que a tempera-
tura seja inferior a 30ºC e que a velocidade 
do vento esteja na faixa de 3 a 10 km/h. 
Umidade muito baixa e temperaturas altas 
podem promover volatilização das gotas, 
principalmente das gotas “finas”, não ocor-
rendo a deposição e a penetração na planta, 
interferindo na qualidade de aplicação e, 
consequentemente, na eficiência do contro-
le. A velocidade ideal do vento é aquela em 
que as folhas ou, no máximo, os ramos se 
movimentam com leveza. Sendo a velocidade 
do vento diferente dessas condições, não 
se recomenda nenhum tipo de pulverização. 
Lógico que no dia-a-dia de uma propriedade, 
essas condições nem sempre são favoráveis, 
portanto, procure fazer a pulverização sempre 
nos horários mais adequados, logo pela ma-
nhã ou ao entardecer, quando normalmente 
as condições são melhores para maior efici-
ência e sucesso da pulverização.

A pressão de trabalho do sistema é tão 
importante quanto o tamanho das gotas. 
Uma pressão ideal para pulverização de ci-
tros está entre 100 a 150 libras, com isso, 
é importante que toda máquina tenha o 
manômetro funcionando, a fim de aferir sua 
pressão constantemente. O manômetro deve 

Figura 1. Fatores que interferem na aplicação

ser ligado somente no momento da aferição. 
Depois dela, desligar o sistema e esperar 
zerar o manômetro para depois fecha-lo 
definitivamente. Deve-se abrir o novamente 
o manômetro somente em uma próxima afe-
rição. Desta forma, ele terá uma maior vida 
útil, que é de, no máximo, 40 horas traba-
lhadas. Outro detalhe importante refere-se à 
adequação do sistema que, ao trabalhar com 
pressão adequada, concorre a proporcionar 
uma vida mais longa ao equipamento.

Uns dos itens mais importantes - e que 
muitos não levam em conta - é a conferência 
da tomada de força do trator, a TDP. Apesar 
de todo trator trazer uma tabela com as 
informações de rotação – para que não haja 
desgaste desnecessário do trator e suas 
peças, recomenda-se aferi-la pelo menos 
uma vez ao ano, pois é de suma importância 
para o bom funcionamento do sistema de 
pulverização, uma vez que todos os equipa-
mentos só atingirão o pleno funcionamento 
se a TDP trabalhar com 540 rpm. A maioria 
das bombas são projetadas para trabalhar 
com essa rotação, necessitando de 540 
rpm para que se tenha 20% de retorno de 
calda no tanque, promovendo a necessária 
agitação hidráulica, que proporciona uma 
mistura homogênea da calda que, caso 
não ocorra - dependendo da formulação do 

produto - poderá comprometer a miscibili-
dade da mesma, contribuindo para baixa 
eficiência dos produtos envolvidos.

Para saber o volume de calda a ser apli-
cado por planta, primeiramente, é preciso 
cubicar a planta calcular quantos m3 sua 
copa tem de área foliar, multiplicando a lar-
gura, pela altura e pela profundidade – veja 
a figura 3. O cálculo é diferente dps métodos 
mais antigos, que utilizavam metros de altura 
da planta para calcular volume de calda por 
planta. Trabalhos de pesquisa definiram um 
índice padrão de 100 ml de calda/m3 de área 
foliar para alvo interno e 40 ml de calda/m3 
de área foliar para alvo externo. No presente 
artigo, vamos trabalhar com uma margem de 
segurança, utilizando para alvo interno 120 
ml de calda/m3 e para alvo externo 50 ml 
de calda/m3.  

Vamos exemplificar uma aplicação para 
controle de Pinta Preta. Nesse caso, utilizare-
mos alvo interno de 120 ml de calda/m3 de 
área foliar. Para um pomar com espaçamento 

de 7m x 3m com 21 m2 de área por planta, 
serão 476 plantas por hectare, tendo, em 
50 metros, 16,7 plantas.

Para regular um turbopulverizador, reco-
menda-se seguir os passos de uma sequên-
cia bem prática:

1 - Acerte a rotação do motor do trator 
para alcançar os 540 rpm na TDP. O tacô-
metro é o aparelho indicado para medir a 
rotação.

2 - Meça o tempo gasto, na rotação 
ajustada, para percorrer 50m em pelo menos 
três marchas. Essa sugestão seria para uma 
eventual mudança de vazão, nesse caso, já 
se saberiam três alternativas de vazão, caso 
necessário. Se preferir, utilize a marcha de 
costume.

Calculando a velocidade de trabalho do 
trator com uma trena, marque 50 metros li-
neares de preferência na rua de pulverização. 
Ligue o trator, acelere na rotação e coloque 

a marcha de costume para pulverização. 
Depois, ligue a tomada de força e abra o 
sistema de pulverização. Nessa mesma rua, 
faça o percurso até finalizar os 50 metros e 
anote o tempo gasto. No exemplo, temos 
38 segundos. Com o tempo t(s) em mãos, 
faça os cálculos da velocidade de trabalho 
do trator para saber se essa é a velocidade 
ideal para a pulverização. 

A fórmula é a seguinte:

Onde 180 é um valor constante (50 me-
tros x 3,6 = 180), para saber a velocidade 
em km/h, t(s) tempo em segundos, que o 
trator percorre os 50 metros, que, no caso, foi 
de 38 segundos; distância (m) de 50 metros 
percorrida pelo trator.
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3 - Cubique a planta para determinar o 
volume necessário/planta para alvo interno 
e externo. Para alvo interno recomenda-se 
120 ml de calda/m3 de área foliar e para alvo 
externo, 50 ml de calda/m3 de área foliar.

V = 48 m3 x 0,120l/m3= 5,8 litros de 
calda/planta = volume de aplicação.

Como se vai utilizar somente um lado 
do turbo-pulverizador, o volume aplicado 
será de 2,9 litros de calda de cada lado da 
planta, totalizando 5,8 litros/planta.

Fator que complementa uma excelente 
regulagem e aplicação é a observação da 
distribuição da calda na planta no campo, 
com uso de papel hidrossensível, fornecen-
do parâmetros para avaliar a qualidade de 
distribuição da calda. É importante ressaltar 
que essa aferição deve ser feita sempre que 
houver mudanças das condições climáticas 
e fenológica ou vegetativa da planta.

O uso do papel hidrossensível serve 
para medir a distribuição e o tamanho das 
gotas na pulverização. É importante lembrar 
que quando usar óleos ou adjuvantes, não 
utilizar papel hidrossensível. No exemplo da 
figura 2 observamos que existem três folhas 
de papel hidrossensível. O papel da imagem 
“A”, foi colocado no meio da planta; o papel 
da imagem “B”, foi colocado na entrada 
da planta; e o papel da imagem “C”, foi 
colocado do lado oposto da pulverização. 
Verificando a cobertura proporcionada pela 
pulverização, conclui-se que a regulagem 

Altura 4,0m

Largura 3,0m

Figura 2. m3 de área foliar = largura 4,0m x 
altura 3,0m x profundidade 4,0m

da pulverização foi um sucesso. Não foi 
observado nenhum escorrimento de calda, 
portanto o resultado está dentro do padrão 
de uma regulagem excelente. Pode-se iniciar 
as pulverizações daquela área.       

                                      
  4 - Escolha uma configuração de 

discos/difusores para o conjunto de bicos; 
se quiser pode-se utilizar os existentes na 
barra, desde que não estejam desgastados. 
É importante lembrar que os difusores de 
três furos deverão ser eliminados da barra 
e trocados por difusores de 2 ou 4 furos. 
Depois de montar os conjuntos de bicos 
na barra, o próximo passo é posicioná-los 
na direção do vento gerado pela turbina. O 
tamanho recomendado da gota está na faixa 
de 150 µm a 200 µm. Verifique na tabela 
do fabricante do disco o tamanho da gota 
que ele proporciona.

No exemplo, tem-se na barra 40 conjun-
tos de bicos com disco nº 4 e difusores de 
dois furos, proporcionando uma gota entre 
150 a 200 µm.

5 - O próximo passo agora é acertar a 
pressão de trabalho, que para citros está na 
faixa de 100 a 150 libras. Ligue o conjunto 
em 540 rpm e ajuste a pressão. O manô-
metro é o aparelho indicado para medir a 
pressão do sistema. Normalmente está que-
brado, na maioria dos casos - ou não está 
presente no equipamento. Mas é uma peça 
importante para o sistema. Vamos trabalhar 
com uma pressão de 150 lb.

Ajustados todos os procedimentos no 
conjunto do turbopulverizador, é hora de 
fazer os cálculos para saber o volume de 

calda aplicado por planta e quantas plantas 
serão pulverizadas/tanque.

1 - Primeiro passo é ligar o sistema na 
rotação e velocidade ajustada e coletar a 
vazão de, pelo menos, três bicos por um 
minuto cada e depois determinar a vazão 
média dos bicos. Multiplique esse valor 
pelo número de bicos em operação para se 
obter a vazão da barra. A vazão média dos 
bicos foi de 2,0 litros/min, proporcionando 
uma vazão na barra - com 40 bicos - de 
80 litros/min.

2 - Dividir a vazão da barra (l/min) por 
60 (segundos) - tempo coletado na vazão 
dos bicos - e multiplicar o resultado pelo 
tempo gasto (em segundos) para percorrer 
os 50 metros com o trator. É importante 
lembrar que se for utilizar somente um 
lado do turbo, esse resultado deverá ser 
multiplicado por dois, que representa os 
dois lados da planta. Assim, tem-se a 
vazão aplicada em 50 metros. Para saber 
o volume aplicado por planta, divida o re-
sultado pelo número de plantas existente 
em 50 m de linha. Portanto, dividindo a 
capacidade do tanque pelo volume apli-
cado por planta, encontra-se o número de 
plantas/tanque.

Volume de calda aplicado por planta: 
vazão da barra de bicos – 80 litros/min 
– dividido por 60(s) (tempo medido para 
coletar vazão do bico) e multiplicado por 
38 segundos (tempo gasto para percorrer 
50 metros). Multiplique o resultado por 2, 
visto que vai utilizar somente um lado do 
turbo, e divida pelo número de plantas em 

50 m/3 m – devido ao espaçamento ser de 

3 m – obtendo-se, no caso, 16,7 plantas. 

Portanto, temos 6,1 litros de calda por 

planta.

Outras formas de fazer os cálculos uti-

lizariam fórmulas, que são mais complexas 

que os cálculos anteriores. Para quem 

estiver mais habituado com as fórmulas, 

pode-se usa-las como aquelas a seguir. 

Para o cálculo da área de pulverização 

devem-se utilizar os seguintes critérios: ao 

utilizar os dois lados do turbo-pulverizador, 

deve-se usar para cálculos o espaçamento 

entre ruas; caso utilize somente um lado do 

turbo-pulverizador, dividir o espaçamentos 

entre ruas por dois.

 Fórmulas para cálculo de volume de 

calda por planta e por hectare.

Fórmula q = vazão da barra de bicos 

              

Fórmula Q = volume de calda por 

hectare

                                      

Onde; 

q – Vazão da barra de bicos (l/min);

V – Velocidade do aplicador (km/h);

Q – Volume de aplicação (l/ha);

E – Faixa de aplicação (m).

A faixa de aplicação “E” deverá ser 
determinada em função do espaçamento 
da cultura, do pulverizador utilizado e do 
sistema de pulverização empregado. 

Exemplo: simular uma regulagem de 
turbo-pulverizador para controle de Pinta 
Preta, utilizando somente um lado do turbo.
Dados coletados e informados: 

Controle para Pinta Preta, alvo interno 
= 120 ml de calda/m3 área foliar;

Espaçamento 7 x 3;  E = 3,5 m;  número 
de plantas por hectare = 476 plantas;

Cubicagem: 4m x 3m x 4m = 48 m3 
de área foliar;

Volume por planta: 48 m3 x 0,120 ml/
m3 = 5,8 litros de calda por planta;

Tempo gasto em segundos para percor-
rer 50 metros = 38segundos;

Velocidade do trator: V = 180/38(s) = 
4,7 km/h;

Número de plantas em 50 metros: 
50m/3m (espaçamento entre plantas) = 
16,7 plantas;

Conjunto de bicos – disco nº 4 e difusor 
nº 2;

Média de coleta de vazão de 3 bicos (em 
1 minuto cada) = 2,0 l/min; 

Figura 3. Papel hidrossensível, utilizado para medir cobertura de aplicação.

A B C

Profundidade 4,0m

Número de bicos da barra: 40;

Vazão da barra: 40 bicos x 2,0 l/min = 
80 litros/minuto;

Vazão de calda por 50 metros: cálculos: 
80 litros/60(s) x 38 (s) = 50,6 litros x 2 
= 101,2 litros/ 16,7 plantas = 6,1 litros/
planta;

Capacidade do tanque: 2000 litros;

Autonomia do tanque de: 330 plantas/
tanque.

O próximo passo é colocar o papel 
hidrossensível na planta e verificar a co-
bertura. Se estiver dentro do padrão, sem 
escorrimento e com boa cobertura no papel 
na parte de entrada, centro e saída da 
planta, a máquina está bem regulada. É 
só completar o tanque com água e defen-
sivo e fazer a aplicação, tomando cuidado 
para não fazê-la em condições climáticas 
não desejadas, ou seja, temperatura > 
30ºC, umidade < 55% e, vento < 3 ou 
>10 km/h. Nessas condições é melhor 
esperar uma condição mais favorável para 
pulverização.
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Segundo números divulgados pela Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento de 
São Paulo, “o estado possui 171 usinas 

produtoras de açúcar e etanol em operação e 
5,3 milhões de hectares plantados com cana-de-
-açúcar, aproximadamente 60% da área plantada 
com a cultura em todo território brasileiro na safra 
2012/13”. Em termos de uso e ocupação do 
solo, esta é a segunda maior cultura no estado de 
São Paulo, precedida apenas pela área coberta 
com pastagens.

Em que pese os entraves que atualmente 
impedem os investimentos e o desenvolvimento 
da cadeia da cana, as ineficiências geradas a 
partir do crescimento acelerado e descontro-
lado (na fase de euforia, entre 2004 e 2008), 
além do fato da cana-de-açúcar ser um produto 
agrícola, sujeito às mesmas variáveis de outros 
cultivos: clima, preços dos insumos, dificuldade 
de adaptação à colheita mecanizada, encargos 
derivados dessa colheita, aumento no custo da 
mão de obra, entre alguns problemas habituais, 
continua a existir uma migração de citricultores 
para o setor canavieiro. Com certeza, o atual 
contexto da citricultura – combinando vários 
fatores negativos – concorre e estimula para a 
ocorrência dessa mudança.

Ao mesmo tempo, é muito apropriado o texto 
dos consultores da PwC - PricewaterhouseCo-
opers, professores Marco Conejero e Rafaela 
Ponce, a respeito da relação entre o mercado 
industrial e a produção agrícola cacaueira. Longe 
de querer comparar os sistemas produtivos do 
cacau e da laranja, eu utilizo esse trabalho para 
compor uma ideia.

O Brasil, como tradicional produtor de cacau, 
tem papel de destaque no cenário internacional. 
Atualmente, os principais países produtores – 
Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Nigéria e 
Brasil – respondem por 80% da produção global. 
Em épocas anteriores – séculos XIX e XX – o país 
figurava como um dos grandes exportadores de 
cacau e era reconhecido pela qualidade da sua 
amêndoa. Mas com a epidemia de Vassoura-de-
-Bruxa – doença que afeta a produtividade da 
planta e a qualidade dos frutos, veio a decadência 
do setor e o forte endividamento dos produtores.

Um suco de laranja
com sabor de chocolate 

A constatação da necessidade de se ter uma maior produção de cacau para aproveitar um mercado exigente e crescente
permite traçar alguns paralelos com a citricultura, que perde centenas de seus produtores migrando para a cana-de-açúcar.

Dessa forma, percebe-se que atualmente 
a cadeia produtiva do cacau no Brasil tem se 
deparado com a seguinte situação: o consumo 
de chocolate é pujante, a indústria processadora 
de cacau opera com capacidade ociosa, e há um 
déficit de produção agrícola.

O desafio central é o de restabelecer a 
produção agrícola ao patamar já galgado. Esse 
desafio liga-se a inúmeros outros em uma relação 
de causa-efeito. Quebrar essa inércia é o papel 
das políticas públicas e também das estratégias 
privadas. Percebe-se, portanto, que o Brasil é 
um grande mercado para o cacau, pela tradição, 
pelas propícias condições edafoclimáticas e pelo 
setor industrial – as principais processadoras 
mundiais de cacau estão instaladas no país – 
além de ter um mercado consumidor relevante 
e crescente.

“No entanto”, lembram Conejero e Pon-
ce, “para solucionar o déficit na produção do 
campo, muito além da existência de incentivos 
governamentais, é preciso melhor trabalhar a 
integração produtor-indústria, de maneira a su-
perar o descompasso entre o que é produzido e o 
que as indústrias demandam, não só em termos 
de quantidade, mas também em qualidade”. O 
artigo sugere, ao final, mecanismos de incentivo e 
controle da produção que deveriam ser utilizados 
na coordenação desse relacionamento, a fim 
do país aproveitar-se não apenas do mercado 
de commodity bulk (a granel), mas também os 
nichos de mercado propiciados pelas distintas 
certificações exigidas pelo consumidor industrial, 
resgatando a imagem de um grande produtor 
com qualidade reconhecida internacionalmente.

Pois bem, se a realidade nos mostra um 
atual pano de fundo com muita laranja, elevados 
estoques de suco e retração nas exportações por 
conta da crise econômica mundial, não é me-
nos verdade que “a citricultura é uma das mais 
importantes cadeias produtivas do agronegócio 
paulista”, como demonstrou, recentemente, a 
secretária de agricultura de São Paulo, Mônika 
Bergamaschi. “Em 2011, contribuiu com R$ 4,8 
bilhões dos R$ 59,6 bilhões do valor da produção 
agropecuária, além das exportações do setor sig-
nificarem 11% das exportações do agronegócio 

do Estado”, afirmou a secretária.
Por pior que seja o momento atual, as crises 

no setor citrícola são recorrentes, e é preciso 
atentar para o fato de que há uma diminuição 
sensível na demanda do suco de laranja nos 
Estados Unidos e na Europa. Mesmo não valendo 
como justificativa, os fatos levam ao abandono 
dos tratos culturais, aumento da incidência de 
pragas e doenças e, por fim, a saída do produtor 
deste setor. Em paralelo a essa conjuntura, do 
lado da indústria, aumentaram os plantios pró-
prios e a oferta de fruta advinda dos “contratos 
de longo prazo”, justificados por uma possível re-
dução de custos no valor de aquisição da matéria 
prima. A prática diz o contrário. A concentração 
da produção em poucas áreas tende a inflacionar 
o custo de produção, além de dificultar a con-
dução operacional de determinados serviços e 
aumentar significativamente o risco.

O fato é que tem diminuído o número de 
propriedades agrícolas onde a laranja tem im-
portância comercial. Acredito na necessidade 
da adequação oferta-demanda, mas também 
vejo a importância de que isso seja feito com 
planejamento. Tomara que o Consecitrus ofereça 
as ferramentas para equalizar essa pendência. 

Marcos Fava Neves, professor titular da 
Faculdade de Economia e Administração, da 
Usp – Universidade de São Paulo, defende uma 
série de atos necessários para esse consenso, 
constituindo o que denomina uma “agenda posi-
tiva” para o setor. “Se a cadeia da laranja trouxer 
U$ 37 bilhões nos próximos dez anos, conforme 
demonstrado o potencial que o Consecitrus tem, 
seria um excelente resultado, propiciando mais 
qualidade de vida para a sociedade e desenvol-
vimento ao Brasil”, defende Fava Neves.

Não se pode permitir que a citricultura passe 
pelo mesmo problema que enfrenta atualmente a 
cultura do cacau. Seria triste constatar, um dia, a 
falta de laranja para se processar um bom suco 
e atender a demanda. 
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