
1Outubro / Novembro / Dezembro  2012



2 Revista Ciência & Prática 3Outubro / Novembro / Dezembro  2012w w w . g t a c c . c o m . b r

Í N D I C E

 

Revista “Ciência & Prática”

Ano 12 - N.º 47

Outubro/Novembro/Dezembro - 2012

Órgão de informação, publicado sob a 

responsabilidade do Grupo Técnico de               

Assistência e Consultoria em Citrus

Avenida Mário Rímoli, 191 - CEP: 14708-038 

Jardim Menino Deus I - Bebedouro – SP

Fone: (17) 3343-1717

Conselho Editorial:

Aparecido Tadeu Pavani,

Josimar Vicente Ducatti,  

Leandro Aparecido Fukuda,

Ramiro de Souza Lima Neto e

Sílvio Gil Rodrigues.

Coordenador: Décio Joaquim

Editora e Jornalista Responsável:

Natália Salvador Pereira

Impressão: Gráfica Santa Terezinha

Periodicidade: Trimestral

Distribuição: Gratuita

Tiragem: 6.000 exemplares

Capa: Fotos de Marco Valério Ribeiro (foto da 

esquerda), Pâmela Fávero (direita) e material de 

divulgação do Congresso de Citricultura (ao centro), 

mostrando plantios de citros e características

de solo, na Espanha

Editoração: Ederson Aparecido Eustáquio

e x p e d i e n t e

AGENDA
Atividades desenvolvidas

pelos integrantes do GTACC

TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO
A importância de entender
a deriva nas pulverizações

06 22

Pâ
m

el
a 

Fá
ve

ro
G

ilv
an

 L
en

s/
Ar

ys
ta

Fl
áv

io
/S

am
ar

itá

4
EDITORIAL

Suco de laranja e
caldo de galinha

CLIMATOLOGIA
Glauco Rolim e as condições 

para a nova safra

24

14 CONGRESSO INTERNACIONAL
Reunidos em Valência, técnicos do
mundo todo visitaram pomares e 

debateram temas citrícolas

D
éc

 io
 J

oa
qu

im

4
MOMENTO EMPRESARIAL 

Visita à
Produquímica

5
FALECIMENTO 

José Trindade, patrono
da citricultura de SE

8
VIVEIROS

Vivecitrus realiza o 3º. 
Encontro do setor

10
COMÉRCIO DE BEBIDAS  

Perspectivas do mercado 
europeu de sucos

26
QUALIDADE 

Considerações sobre
os sólidos solúveis



4 Revista Ciência & Prática 5Outubro / Novembro / Dezembro  2012w w w . g t a c c . c o m . b r

E D I T O R I A L

Suco de laranja e caldo de galinha

F A L E C I M E N T O

tadeu@gtacc.com.br

Tesoureiro e consultor do GTACC
Aparecido Tadeu Pavani
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No setor citrícola, 2012 termina com 
um sentimento típico de final de ciclo, 
ou seja, desejando deixar para trás 

coisas ruins, com a expectativa de que o Ano 
Novo traga oportunidades de melhores dias. 
Situação assim, como a de 2012, jamais foi 
vivenciada pelos produtores, quando as frutas 
de determinados talhões, ou mesmo de proprie-
dades inteiras, não foram colhidas; o Greening 
aumentando, apesar do grande número de apli-
cações para controle do Psilídeo, como nunca 
antes havia sido feito contra qualquer outra 
praga da cultura; o Cancro Cítrico sendo visto 
como doença com a qual o setor passará a ter 
de conviver; estoques de suco aumentando; e o 
processo de criação do Consecitrus paralisado.
 É neste ambiente de final de ano contur-
bado que Ciência e Prática edita seu número 
47, com a consciência de estar colaborando 
para aumentar os bons caminhos a trilhar, tra-
zendo ao leitor mais informações que auxiliem 
na reflexão e na elucidação dos problemas, 
enaltecendo os pontos positivos que justificam 
amplamente o esforço e o trabalho em favor 
desse setor tão importante na economia de 
centenas de municípios e do próprio país.
 Assim, achamos importante discorrer sobre 
os assuntos apresentados no Congresso Inter-
nacional de Citricultura, realizado em novembro, 
na Espanha, dando oportunidade através da 

revista, àqueles que não puderam lá estar, de 
tomar conhecimento sobre o que acontece de 
mais atual na pesquisa mundial sobre citros. 
Essa matéria, com certeza, traz novas opções 
de trabalhos e de ideias, motivando jovens 
pesquisadores, técnicos e produtores a buscar 
soluções para muitos dos problemas que estão 
aí. É gratificante saber que o Brasil foi o segundo 
país com mais trabalhos apresentados, depois, 
apenas, da Espanha, apesar da eterna falta de 
apoio à pesquisa, que é crônica por aqui. Elogios 
às várias equipes brasileiras de pesquisadores, 
pela superação aos constantes desafios.
 Vale a pena conhecer um pouco mais sobre 
os constituintes principais das frutas cítricas, 
que são os responsáveis diretos pela qualidade 
das frutas e dos sucos. Atentem para a riqueza 
técnica dessa resumida revisão de literatura 
sobre o assunto. Completando o tema, a inter-
ferência do clima sobre a safra deste ano. 
 O 3º Encontro de Manejo para Produção 
de Mudas Cítricas, organizado pela Vivecitrus, 
conjuntamente com o GTACC, propiciou atuali-
zação profissional e abrilhantou-se como fórum 
de discussão, onde se percebeu como este 
setor de produção é apaixonante e merece o 
respeito de todos como elo essencial da cadeia 
produtiva citrícola.
 Defender o meio ambiente e o próprio bolso 
também são funções do citricultor. É curioso 

saber que um tema rotineiro como a deriva 
assume importância fundamental na condução 
diária dos pomares.
 Chamo a atenção do leitor para a surpre-
endente análise do mercado de suco feita por 
Paulo Pratinha. Industrial e citricultor, ele expõe 
dados e interpretações intrigantes de sua expe-
riência na comercialização internacional.
 Finalmente, não poderia deixar de prestar 
uma homenagem ao “doutor” Zé Trindade, 
falecido dia 19 de dezembro. Personagem ines-
quecível da agricultura de Sergipe, arraigado às 
coisas da sua terra e do qual posso me orgulhar 
de ter convivido como seu hóspede, enquanto 
ele me apresentava amigos e “causos” que 
também constituem a citricultura sergipana.
Técnico brilhante e preocupado com as ques-
tões sociais, descansava a voz calma e serena, 
que marcava seu jeito firme de liderar, para me 
oferecer mais um copo de suco de mangaba. 
Com este exemplo de vida dedicada, Ciência 
e Prática deseja a todos boa leitura e um Ano 
Novo de paz, saúde e bons negócios.    

No dia 5 de novembro de 2012, o GTACC 
pode conhecer uma parte da estrutura da Produ-
química. Fundada em 1965, a empresa participa 
de vários segmentos de negócios, como nutrição 
vegetal, animal, químico e tratamentos de águas. 
O Grupo foi recebido em uma das unidades fabris 
da Produquímica, em Suzano, SP, pela gerente de 
qualidade, Anna Karina Araújo Facio, que acompa-
nhou o Grupo por toda a visita, mostrando todos os 
processos e como são criados os novos produtos, 
além de permitir uma ótima espiada nos labora-
tórios de pesquisa e desenvolvimento e, controle 
e qualidade, transformando a visita em prazeroso 
roteiro, que deu aos participantes noções gerais 
do controle de qualidade e de outros processos de 
fabricação da empresa.

 Na fábrica de fertilizantes foliares, foi possível 
conhecer os reatores e os equipamentos res-
ponsáveis pela produção da linha Dry, além dos 
processos de fabricação dos Fosfitos, como são 

M O M E N T O  E M P R E S A R I A L

Visita à Produquímica
desenvolvidos e como diferenciá-los. 
A equipe da Produquímica se colo-
cou a disposição para realizar testes 
quantitativos em amostras que forem 
enviadas pelo GTACC.

A visita continuou no escritório 
comercial na Avenida Paulista, na 
capital, para uma reunião com o 
engenheiro agrônomo Ithamar Prada, 
gerente de desenvolvimento técnico 
da empresa, em uma conversa onde 
estiveram presentes, Ricardo Fonseca 
Lindemberg, gerente regional SP; e, Marco Antonio 
Góes de Araújo, gerente de produto – linha ferti-
lizantes inteligentes (Producote e Polyblen), com 
alta tecnologia, usados na liberação controlada de 
nutrientes. No encontro, foram detalhadas informa-
ções sobre o desenvolvimento e como obter melhor 
eficiência no uso dessa tecnologia de produtos no 
campo. A conversa evoluiu, também, para aspectos 
relevantes sobre o produto bioestimulante Improver, 
constituído por componentes energéticos de algas 
marinhas com amplo potencial para aumentar as 
produtividades agrícolas.

Por último, o diretor de negócios da empre-
sa, Paulo César Cau, ouviu do presidente Lean-
dro Fukuda, uma explanação sobre o GTACC, 
seus conceitos e objetivos. Ao final do dia de 
visitas foram recíprocas as demonstrações de 
interesse profissional, sendo que a Produquí-
mica, dentro da atual filosofia da companhia, 
ficou bastante motivada com a possibilidade de 
implantar áreas de acompanhamento técnico 
com os produtos das linhas Polyblen e Improver, 
no pomar experimental mantido pelo GTACC,  
de Colina, SP. 
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Engenheiro agrônomo, citricultor e 
ex-prefeito, com extrema dedicação 
às causas da citricultura sergipana, 

José Trindade poderia dignamente ser 
reconhecido como o grande responsável pela 
profissionalização deste setor da agricultura. 
Colocou o seu estado de Sergipe na condição de 
2º maior produtor de laranjas do Brasil e o 1º das 
regiões norte e nordeste do país por muitos anos 
– o que defendia com grande orgulho – saindo 
do empirismo da produção até os anos de 1960, 
para a modernização de uma exploração racional 
através da adoção de resultados introduzidos 
pela equipe de pesquisa da Estação Experimental 
de Boquim, sob seu comando, a partir de 1970.

Nascido em 23 de dezembro de 1940, 
conseguiu viver as diversas fases da economia 
agrícola de seu município querido e costumava 
relatar em seus discursos e palestras que a tão 
amada Terra da Laranja da atualidade já teria 
também sido grande produtora de algodão, 
café, fumo e outras culturas mais. Motivando-se 
na juventude a seguir a tendenciosa profissão 
da agronomia, formou-se em engenharia 
agronômica no ano de 1968, na Escola 
Agronômica da Universidade Federal da Bahia, 
no município baiano de Cruz das Almas.

Foi dirigente de uma eclética equipe de 
pesquisadores em citricultura e de outras frutas,  
responsável pela pasta de Melhoramento de 
Citros, conseguindo introduzir variedades e 
conhecimentos para o progresso desta região 
do estado de Sergipe. Não satisfeito com 
esta doação, entregou-se de corpo e alma ao 
desenvolvimento de Boquim, sua cidade natal, 
sendo prefeito nos períodos de 1989 a 1992 e 
de 1997 a 2000. Foram oito anos de exclusiva 
dedicação, concretizando sonhos e introduzindo 
na administração pública conceitos modernos e 
que foram caracterizadores para que pudesse ser 
escolhido e reconhecido nacionalmente através 
da Fundação Abrinq, com o título de Prefeito 
Criança 2000. 

Faleceu José Trindade: o patrono
 da citricultura sergipana

Além de técnico exemplar, sempre disposto a transferir conhecimentos, gerando respeito da parte de quem era assistido por 
ele, José Trindade recebe esta homenagem do GTACC pela amizade – recíproca – que dispensava ao Grupo, nos ajudando em 
nossas incursões pelo nordeste brasileiro. Escrito por um colega que teve o privilégio de conviver com Trindade e desfrutar de 
sua experiência  – Jadilson dos Santos Ribeiro – o texto retrata o homem e o agrônomo, mostrando uma vida em que mes-
clava seus conhecimentos na área agrícola com uma profunda preocupação com os valores sociais e com o bem público

Foi condecorado com diversos títulos, 
publicou vários trabalhos científicos e de 
divulgação técnica, esteve em inúmeros 
congressos, seminários e encontros, enriqueceu 
seus conhecimentos participando de muitos 
cursos, realizou um grande e significativo número 
de trabalhos de pesquisa, principalmente na 
citricultura, sua segunda maior paixão depois de 
sua família. Foi docente em sua terra querida, 
palestrante e instrutor em diversas ocasiões, em 
diversos Estados do Brasil. 

Foi responsável direto, juntamente com 
outros colegas e amigos citricultores, pela 
criação da Ascise - Associação dos Citricultores 
de Sergipe, que se tornou modelo para outros 
estados, bem como pela Fundecise - Fundação 
em Defesa da Citricultura de Sergipe, e 
proclamava nos quatros cantos do mundo 
que era um soldado leal às suas raízes, à sua 
família, ao povo de Boquim, à citricultura de 
seu Estado e ao respeito ao cidadão, acima 
de tudo, praticando e tornando conhecido por 
todos, slogans do tipo “Boquim não pode parar” 
e “Cidadania e Justiça Social para todos”, como 
lema de sua administração pública.

 Não necessitou ir além da graduação para 
receber do seu povo o título que tanto nos 
honrava. Tantos quanto o conheciam acabavam 
sendo inebriados pelo seu amor e conhecimentos 
infinitos pela citricultura e logo passaram a adotar 
o título que lhe foi atribuído de forma a mais 
natural possível e que nunca mais o abandonou: 
Doutor José Trindade. 

Incansável garimpeiro de conhecimentos,  
não media esforços para sair em busca de 
novidades e informações que fossem úteis para 
o desenvolvimento da citricultura sergipana. 
Fez das viagens de Boquim a outras regiões, 
principalmente Limeira/Cordeirópolis - SP 
e Cruz das Almas - BA, uma rotina em sua 
militância profissional, visitando regularmente a 
citricultura americana na Flórida para atualizar-
se em relação ao estágio de manejo técnico 

desta referência mundial na produção citrícola. 
Nestas viagens no decorrer de sua vida 

profissional, conseguiu conquistar respeito dentro 
e fora de seu berço. José Trindade passou a ser 
uma marca registrada. 

Conseguiu transformar em atos concretos 
a sua paixão pelo seu município e pela sua 
citricultura: construiu praças modernas e 
marcantes que têm a laranja como símbolo 
maior, trouxe a marca do “laranjito” como 
mascote de sua Boquim. Fez sua cidade 
despontar nos horizontes do progresso. 

Em 19 de dezembro de 2012, parte para 
outro plano. Fique em paz amigo, Doutor 
José Trindade. Jamais te esqueceremos. 
Continuaremos lutando em prol de sua e nossa 
citricultura. Dos seus familiares e amigos.

jadilson.ribeiro@bol.com.br

Engº Agrº, Consultor de Citricultura
Jadilson dos Santos Ribeiro
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“Doutor” José Trindade

mailto:jadilson.ribeiro@bol.com.br
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  Outubro

03 – Apresentação técnica da l inha 
de produtos da Defensive, feita aos 
participantes do GTACC. A atividade constou 
de palestras e de uma demonstração prática 
da miscibilidade de alguns produtos da 
empresa, quando em solução, além da 
realização de vários testes para demonstrar 
aspectos positivos do uso do Fosfito 
Indumax. Entre os colaboradores, a equipe 
Defensive contou com a presença de seu 
diretor presidente, John William Redfern 
Júnior, que foi um dos palestrantes. O 
evento ocorreu na sede do GTACC, em 
Bebedouro, SP.

A G E N D A

  Agosto Ih
ar

a

18 a 23 – XII Congresso Internacional de Citricultura. Realizado em Valência, na Espanha, esse fórum de debates contou com mais de 1.200 
delegados, de 56 países. O GTACC foi representado pelo consultor Marco Valério Ribeiro. Uma ampla matéria, com um resumo dos temas e 
comentários sobre alguns dos trabalhos apresentados, encontra-se nesta edição. O evento é uma oportunidade de atualização e aprendizado, 
reunindo a opinião científica mundial em torno da problemática citrícola. Destaque para o fato do próximo Congresso, em 2016, vir a ser 
realizado no Paraná, em Foz do Iguaçu, no Brasil. 

15 – Por falha de nossa editoração, deixamos 
de noticiar na edição anterior de Ciência 
& Prática, a visita realizada por acionistas 
da Ihara, que tiveram a oportunidade de 
percorrer alguns pomares citrícolas da 
região de Bebedouro, SP. Técnicos da 
empresa de defensivos e membros do 
GTACC organizaram um interessante roteiro 
por propriedades agrícolas da citada região, 
permitindo aos visitantes a possibilidade 
de conhecer muitos aspectos da cultura de 
citros, em suas várias fases de produção. 
O GTACC sentiu-se honrado por poder 
proporcionar essa experiência aos distintos 
visitantes.

  Novembro

05  – V is i ta de uma delegação do 
GTACC à fábrica (em Suzano, SP) e ao 
escritório (na capital), da Produquímica. 
Nesta edição pode-se ter mais detalhes 
sobre essa visita, que proporcionou 
conhecimento e atualização ao Grupo, 
estreitando o relacionamento entre as 
duas entidades. 

14 – Solicitado pela Arysta, o consultor Décio 
Joaquim organizou a visita do empresário 
norte americano Rick Rice à Fazenda 
Califórnia, do Grupo Shigueno, em Buri, SP. 
Na ocasião, a Arysta esteve representada 
por seu Pesquisador Global, Gilvan Lens, 
e por seu Consultor Técnico Comercial, 
Rafael Rovêa. O grupo foi recepcionado pelo 
administrador da propriedade, Dorival Soares.

17 e 18 – Confraternização anual dos 
familiares do GTACC. Piscina para as 
crianças de todas as idades e churrasco 
para todos, foram as leis dos dois 
dias de muita alegria vividos pelos 
entusiasmados participantes. Esse 
encontro familiar é aguardado com 
ansiedade, principalmente, pelos mais 
jovens. Tornou-se tradicional e congrega 

esposas, filhos e amigos do GTACC. Desta vez, houve 
uma surpresa adicional na forma de um gostoso jantar 
típico japonês oferecido a casais amigos e representantes 
das empresas parceiras do Grupo. O encontro foi 
realizado no Recanto Caipira, em Bebedouro, SP.

A G E N D A

18 - 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.

  Dezembro

18 - Reunião técnica entre os membros 
do GTACC e os técnicos da Syngenta. 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, na 
sede do Grupo.
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A Vivecitrus – Organização Paulista 
de Viveiros de Mudas Cítricas, 
em parcer ia com a Estação 

Experimental de Citricultura de Bebedouro 
e com o GTACC, promoveu o 3º Encontro 
de Manejo para Produção de Mudas Cítricas, 
em 25 de outubro.

Os temas abordados foram: sanidade 
das mudas cítricas, manejo de pragas 
em viveiros telados, armazenamento de 
sementes de porta-enxertos, legislação 
e normas, e custo de produção. Durante 
o evento, também, foi lançado o Manual 

V I V E I R O S

Vivecitrus realiza terceiro
Encontro de Manejo da Produção

Evento caracteriza-se pela preocupação em mostrar aos viveiristas formas mais seguras para vencer os desafios que estão 
por vir a curto e médio prazos. O evento contou com uma programação abrangente em todos os aspectos da produção de 

mudas, promovendo ao final do encontro, um interessante debate entre os participantes.

Vivecitrus de Boas Práticas para Produção 
de Mudas Cítricas.

Segundo a apresentação de Juliano 
Ayres, do Fundecitrus – Fundo de Defesa 
da Citricultura, a produção de mudas 
cítricas deve garantir a qualidade, o vigor 
e a sanidade da planta. Ele discorreu 
sobre os porta-enxertos mais produtivos, a 
infraestrutura adequada dos viveiros e as 
características das estufas e telas, além 
de abordar como deve ser o sistema ideal 
de produção de mudas. “Os principais 
resultados do Programa de Viveiros 

Protegidos são: sanidade em relação à 
CVC – Clorose Variegada dos Citros, e ao 
Greening, ausência de Nematóides e de 
Cancro Cítrico, redução de Phytophthora, 
diminuição no custo de produção das mudas 
a longo prazo e aumento da precocidade e 
produtividade dos pomares”, explicou.

José Luiz da Silva, representante da SGS 
Gravena, falou sobre o manejo de pragas 
em viveiros telados. De acordo com sua 
apresentação, o controle deve ser feito por 
meio de fichas de inspeção e armadilhas 
de monitoramento adesivas amarelas. Os 

José Luiz da Silva mostrou aos participantes o manejo correto das eventuais pragas de citros que podem “atacar” as plantas dentro das estruturas teladas

ácaros, insetos e seus sintomas sobre 
as plantas foram mostrados durante a 
palestra. “É necessário pulverizar quando 
houver presença de praga na bancada 
inspecionada”, orientou.

A tecnologia de armazenamento de 
sementes de porta-enxertos de citros foi 
abordada pela pesquisadora Lenice do 
Nascimento, do Centro de Citricultura “Sylvio 
Moreira”. O objetivo do estudo apresentado 
foi testar a eficiência da embalagem “Xtend” 
e compará-la com a utilizada atualmente 
nos viveiros. “Os itens analisados foram: 
aumento da vida útil e a capacidade de 
germinação das sementes de citrumelo 
‘Swingle’ e limão ‘Cravo’ e, também, a 

eficiência de dois diferentes fungicidas 
no controle de patógenos”, argumentou 
Lenice. A embalagem Xtend demonstrou ser 
bastante promissora no armazenamento de 
sementes de citrumelo ‘Swingle’, permitindo 
maior longevidade e melhoria da qualidade 
fitossanitária.

Paulo Fernando de Brito, do Escritório 
de Defesa Agropecuária de Barretos, falou 
sobre a legislação vigente e a situação 
atual dos viveiros paulistas. Ele apresentou 
a estrutura mínima exigida e as exigências 
fitossanitárias para produção de mudas e 
borbulheiras, além das principais propostas 
da nova legislação.

Os aspectos econômicos da produção 
de mudas foram apresentados por Leandro 
Fukuda, da FarmAtac e do GTACC. De 
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flavia@ctexto.com.br

Jornalista da Comtexto
Flávia Romanelli
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Pelo terceiro ano consecutivo, a Vivecitrus, o GTACC e a EEC de Bebedouro, promoveram o encontro

acordo com a explanação, em 2013, o 
cenário não será favorável para a citricultura 
e os custos de produção precisam ser bem 
avaliados. “Devem ser levados em conta a 
estrutura necessária, o custo de mão-de-
obra e de insumos”. Para que os viveiristas 
não tenham prejuízo, o palestrante sugeriu 
as seguintes alternativas: formação de 
mudas somente após contrato e organização 
do setor para produzir somente a quantidade 
necessária de mudas para o período.

Novos produtos foram mostrados aos viveiristas

V I V E I R O S

D
éc

io
 J

oa
qu

im

Vi
ve

ci
tr

us

mailto:flavia@ctexto.com.br


10 Revista Ciência & Prática 11Outubro / Novembro / Dezembro  2012w w w . g t a c c . c o m . b r

P Á G I N A   L A R A N JAC O M É R C I O  D E  B E B I D A S

O ano de 2012 será lembrado por 

muitos produtores e agentes da 

indústria citrícola brasileira como 

o ano de uma crise sem precedentes: baixa 

remuneração, pomares erradicados, milhões 

de caixas de frutas perdidas no chão e assim 

por diante.

A crise internacional, principalmente na 

Europa, tem sido apontada como um dos 

motivos para que esse cenário desolador 

esteja acontecendo. Mas ao olharmos um 

pouco mais detalhadamente a estrutura do 

setor, temos a visão que o que acontece 

este ano é uma situação localizada e que 

não vai durar para sempre.

O mercado europeu de sucos e néctares 

consumiu, em 2011, o montante de 11,8 

bilhões de litros, sendo que produtos 100% 

suco correspondem a 2/3 deste volume. 

O suco de laranja corresponde a 39% do 

total consumido, seguido por misturas de 

frutas (mixes) com 20% do total, maçã com 

13,3%, abacaxi e pêssego com 3,7% cada.

Nota-se  que há  uma l i de rança 

absoluta do sabor laranja no gosto do 

consumidor europeu, sendo que este dado 

é extremamente importante para o citricultor 

brasileiro, já que mais de 80% de todo esse 

suco vem do Brasil.

Mas o que acontece com a crise 

econômica na Europa, a queda no consumo 

e seus reflexos no pomar? A resposta para 

essa questão tem uma longa e complexa 

resposta, passando pela forma como 

os citricultores e a indústria buscam a 

contratação da fruta – seja em contratos 

longos ou no mercado spot, os volumes de 

C O M É R C I O  D E  B E B I D A S

Perspectivas do mercado
europeu de sucos e néctares

 Qual o cenário para o suco de laranja no atual momento e quais suas perspectivas para o futuro? Qual a verdadeira
influência da propalada crise sobre a comercialização do suco de laranja? A intenção desta análise resumida é

vislumbrar as possibilidades para o setor dentro de um curto período de tempo e pressupor que mudanças internas
poderão ter excelente reflexo ao nível de comércio internacional

fruta processados e a formação dos estoques 

de passagem, a avaliação detalhada dos 

países mais afetados pela crise – o grupo 

chamado PIGS, que é sigla em inglês para 

Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha – o 

comportamento do consumidor na hora de 

fazer suas compras e por aí vai.

A redução da demanda europeia é de 

cerca de 10% no período 2007-2011, 

sendo mais perceptível nos países do leste 

europeu, os quais eram a promessa de ser 

o novo mercado para o suco brasileiro, mas 

que foram abatidos pela crise. Entretanto, há 

países como a Turquia, onde o crescimento 

do mercado tem sido forte e constante. 

Apenas para ilustrar, a queda de consumos 

de sucos e néctares nos países do PIGS foi 

de 138 milhões de litros e o crescimento 

no mesmo período do consumo turco foi de 

136 milhões de litros, neutralizando todo o 

efeito negativo do mercado mais afetado 

atualmente pela “crise europeia”.

Os maiores mercados europeus – 

Alemanha, França, Reino Unido – tem seu 

consumo praticamente estabilizado e já 

mostram sinais de retomada.

Ao vermos estes dados, pode-se concluir 

que a velocidade de redução do consumo 

tem diminuído, apesar dos preços do suco 

de laranja no mercado internacional terem 

subido significativamente no período 2007-

2011, tendo seu pico entre meados de 

2010 e 2011. Isso mostra que o mercado 

conseguiu absorver o aumento dos preços 

sem se reduzir na mesma proporção. Essa 

situação foi ajudada pelo aumento de outras 

commodities agrícolas no mesmo período, 

especialmente soja, milho, trigo, café e 

açúcar, que também sofreram aumentos 

significativos de seus preços. Na prática, 

como todos subiram, o mercado acomodou 

esta mudança de forma sistêmica.

Um fator singular que ocorreu no início 

de 2012 foi a questão das restrições 

impostas pelo mercado americano quanto 

a presença do fungicida Carbendazim no 

suco de laranja. Apesar deste mesmo 

mercado aceitar a presença deste produto 

em valores superiores a 100ppb no suco 

de maçã, impõe-se ao suco de laranja um 

nível máximo próximo a zero. Na prática, isso 

fez com que o volume de suco exportado 

para o mercado americano fosse desviado 

para outros destinos, notadamente para a 

Europa, e dessa forma estabeleceu-se uma 

“queda de braço” entre os compradores e 

vendedores de suco, com os compradores 

aguardando queda de preços devido 

à maior oferta de suco da safra 2011 

disponível e de uma safra 2012 bastante 

robusta se aproximando, e os vendedores 

buscando manter os patamares de preços. 

O resultado: a movimentação de suco 

foi bastante lenta até outubro de 2012, 

quando os compradores perceberam a firme 

disposição das indústrias brasileiras em 

manter os preços e sua própria necessidade 

em voltar a comprar o produto. 

O caso do Carbendazim deixa claro a 

todos os participantes da indústria citrícola, 

a necessidade de estarem organizados em 

todos os elos, para que possam reagir a 

este tipo de situação. Também elucida que 

as limitações ao uso indiscriminado de 

defensivos têm de estar no foco principal 

do setor, pois a cada dia, novas restrições 

aos níveis permitidos de resíduos vão ocorrer 

em todos os mercados. Produzir laranja 

com menor uso de defensivos reduzirá os 

custos do produtor e será uma tremenda 

ferramenta de marketing em todos os 

mercados.
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A somatória de todos estes fatores 

impõe para a indústria citrícola o desafio 

de estancar definitivamente a retração 

no consumo e virar o jogo para crescer 

novamente. 

Ao ter contato com envasadores, 

citricultores e pessoas envolvidas com 

pesquisa, há um ponto convergente: o suco 

de laranja se tornou um produto envelhecido, 

faltando atratividade e propaganda dinâmica, 

como aquela que ocorre com seus novos 

concorrentes: bebidas energéticas, chás, 

águas com sabores e um sem fim de bebidas 

de baixo teor de suco.

Todas as pessoas, dos mais jovens aos 

mais idosos, conhecem suco de laranja e 

gostam de tomá-lo, mas falta o estímulo 

ao consumo. Em resumo: o suco de laranja 

precisa se reinventar.

Ações de marketing institucional do 

produto e campanhas orquestradas para 

divulgar o suco de laranja brasileiro precisam 

ser implementadas rapidamente para que 

o mercado europeu volte a ter crescimento 

positivo. Esta tarefa tem de ser desenvolvida 

em conjunto por todos os participantes 

da indústria citrícola, do produtor até o 

envasador, passando pelo governo e pela 

pesquisa.

O desafio futuro da citricultura não esta 

apenas no campo, para vencer os desafios 

das pragas e doenças e para melhorar a 

produtividade. O desafio maior está em 

como mostrar novamente ao consumidor 

europeu que o suco de laranja é a melhor 

opção para o consumidor que busca um 

produto saudável, natural, que reúne uma 

infinita série de benefícios alimentares 

quando consumido regularmente.

Além da Europa, o mercado americano 

deve voltar a crescer quando as novas 

campanhas de marketing forem instituídas, 

mas o produtor deve ter em mente que essa 

retomada será lenta e gradual, devendo este 

tempo de maturação ser levado em conta 

quando ele se perguntar como planejar seu 

futuro.

Esse tempo de maturação, também, será 

necessário ao avaliarmos o comportamento 

dos  me r cados  eme rgen te s ,  onde 

consideramos o Leste Europeu, Turquia, 

Rússia e diversos países asiáticos como 

sendo alvos fundamentais desta campanha 

de marketing para alavancar o consumo de 

suco de laranja. Tempos ainda maiores e 

ações mais firmes serão necessárias para 

que a laranja se estabeleça como produto 

de consumo em mercados como a China e a 

Índia, pois a modificação de hábitos culturais 

terão de ser feitos para que os volumes 

cresçam proporcionalmente ao tamanho 

destes mercados.

Outro ponto fundamental é o mercado 

brasileiro, muitas vezes negligenciado nas 

análises da cadeia citrícola: o Brasil tem 

200 milhões de habitantes, um poder 

aquisitivo crescente, consumidores já 

habituados com o consumo de laranja, mas 

que hoje, apesar de toda a laranja disponível 

nos pomares, continua encontrando nas 

gôndolas dos pontos de venda, uma fruta 

de baixa qualidade, baixa durabilidade e 

muito cara, além de não ter à disposição um 

produto envasado com qualidade e preços 

adequados. 

A resposta aos problemas enfrentados 

pela cadeia citrícola no seu maior mercado 

consumidor, a Europa, talvez esteja em 

nosso quintal.

paulopratinha@uol.com.br

Citricultor/Citri Agroindustrial S/A
Paulo PratinhaM
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Links com informações

sobre o mercado europeu:

http://www.meyed.org.tr/content/

aijn2012_report.pdf

http://www.aijn.org/

mailto:paulopratinha@uol.com.br
http://www.meyed.org.tr/content/aijn2012_report.pdf
http://www.meyed.org.tr/content/aijn2012_report.pdf
http://www.aijn.org/
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O XII Congresso Internacional de 
Citricultura (XII International Citrus 
Congress), ocorrido entre os dias 

18 e 23 de novembro de 2012, em Valência, 
Espanha, foi um dos mais expressivos 
eventos do gênero, com destaques para 
sua organização, qualidade dos trabalhos 
apresentados e participação de vários países 
e instituições. Cerca de 1200 delegados 
participaram do Congresso, considerado um 
dos maiores dos últimos tempos. Dos 56 países 
presentes com delegados, 48 apresentaram 
trabalhos científicos ou tecnológicos.

Sob presidência do pesquisador Luis 
Navarro, do IVIA – Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, o Congresso foi 
organizado em 7 sessões plenárias, 11 
workshops e 21 sessões orais ou de pôsteres. 
No total, foram apresentados 726 trabalhos. O 
evento ainda ofereceu uma excursão técnica 
durante a semana, além das atividades de 
pré e pós-Congresso, quase todas na região 
de Valência, uma das mais importantes áreas 
de produção de citros na Espanha.

Dentro das sessões com apresentações 
orais ou na forma de pôsteres, a distribuição 
de temas e quantidade de trabalhos foi a 
seguinte: Germoplasma e Filogenia (18 
trabalhos), Genética e Melhoramento (54), 
Genômica (24), Biotecnologia (43), Fisiologia 
do Fruto (24), Reguladores de Crescimento 
e Desenvolvimento (19), Estresse Abiótico 
(33), Fisiologia e Patologia Pós-Colheita (50), 
Irrigação e Nutrição (40), Mecanização e 
Práticas Culturais (29), HLB e outras Doenças 
Bacterianas (55), Moscas-das-Frutas (22), 
Doenças Virais (47), Doenças Fúngicas (43), 
Entomologia e Controle de Pragas (68), 

Reunidos em Valência, técnicos do 
mundo todo debatem temas citrícolas

O recente Congresso Internacional de Citricultura, realizado em Valência, na Espanha, reuniu os mais importantes
grupos de pesquisa do mundo, além de técnicos de diferentes segmentos da citricultura mundial. Sem dúvida alguma,
uma oportunidade única para atualização científica e tecnológica, além de interações com outros grupos do mundo.

Destacando-se por sua participação ativa na elaboração, apresentação e discussão dos trabalhos, a equipe técnica do
Centro de Citricultura Sylvio Moreira, de Cordeirópolis, responsabiliza-se por este artigo, que compila as principais

informações debatidas no evento. Originalmente, o texto foi veiculado no Informativo Centro de Citricultura, número 210

Variedades (38), Porta-enxertos (41), Citros 
e Saúde (17), Pós-Colheita e Tecnologia de 
Processamento (27) e Economia (17).

O Brasil teve expressiva representação no 
Congresso, com 98 trabalhos apresentados, 
imediatamente após a Espanha (com 159 
trabalhos) e seguido de países como China 
(81), Estados Unidos (65), Itália (53), 
Argentina (29), Japão (22), Turquia (20), 
Marrocos (20) e outros países com número 
abaixo de 20 apresentações. Entre os trabalhos 
de pesquisadores brasileiros, destaca-se a 
participação do Centro de Citricultura, com 
25 trabalhos, seguido da Esalq/Usp (18), 
Fundecitrus (8), Iapar (7), Embrapa (6), outros 
Centros do IAC (5), UFPR (4), UESC (4), UFV 
(4), UEM, Instituto Biológico, FCAV/Unesp e 

Uniara, com dois trabalhos cada; e UFRGS, 
UFPe, Citrolima, Unimontes e Gconci, todos 
com uma apresentação.

Os trabalhos brasileiros se distribuíram nas 
áreas de HLB e outras Doenças Bacterianas 
(14), Doenças Fúngicas (11), Irrigação e 
Nutrição (9), Entomologia e Controle de 
Pragas (8), Biotecnologia (8), Práticas 
Culturais e Mecanização (7), Variedades e 
Porta-enxertos (7), Genômica (3), Estresse 
Abiótico (3), Fisiologia e Patologia Pós-
Colheita (3), Doenças Virais (2), Reguladores 
de Crescimento e Desenvolvimento (1), 
Moscas-das-Frutas (1) e Economia (1).

O Centro de Citricultura participou com 
17 delegados (onze pesquisadores e seis 
pós-graduandos) e apresentou seis trabalhos 
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sobre Genética e Melhoramento, um sobre 
Biotecnologia, três em Fisiologia e Patologia 
Pós-Colheita, dois sobre Irrigação e Nutrição, 
sete sobre HLB e outras Doenças Bacterianas, 
dois sobre Doenças Fúngicas, três sobre 
Variedades e um sobre Porta-enxertos. Os 
números acima baseiam-se na afiliação 
profissional ou acadêmica do primeiro 
autor, de acordo com o livro de resumos do 
Congresso.

Em seguida, uma síntese dos principais 
destaques desse Congresso Internacional de 
Citricultura, nas diferentes áreas.

Genomas e Biotecnologia

Foi anunciada a conclusão do trabalho de 
sequenciamento do genoma de citros pelo 
Consórcio Internacional do Genoma Citros, 
envolvendo grupos do Brasil, Estados Unidos, 
França, Espanha e Itália. Além do genoma de 
‘Clementina haploide’, usada como referência, 
foram sequenciados tangerina ‘Poncã’ (quatro 
diferentes acessos), toranja, laranja doce 
e mexerica. Com isso fica, definitivamente, 
comprovada a origem híbrida de laranja doce, 
que tem como ancestrais a tangerina ‘Poncã’ e 
a toranja em complexo sistema de hibridação 
ao longo de sua origem natural.

Expressivo, também, tem sido o trabalho 
do grupo espanhol no sequenciamento de 
150 variedades de citros. É um trabalho com 
forte apoio do setor privado, que se interessa 
por tecnologia de genotipagem de novas 
variedades com vistas à proteção intelectual. 
Vários trabalhos sobre transcriptomas foram 
apresentados, reforçando a importância dessa 
abordagem no estudo de genoma expresso 
em citros, para o entendimento de processos 
importantes como tolerância ao estresse 
hídrico e por temperatura, desenvolvimento 
floral, qualidade de fruta, prospecção de 
germoplasma etc. 

Grande parte dos trabalhos, ainda, 
representa abordagens preliminares na busca 
por informações genéticas que expliquem os 
processos avaliados.

A maior parte dos trabalhos classificados 
como biotecnologia, relacionava-se com 
caracterização molecular de parte de processos 
metabólicos mais complexos, especialmente 
síntese de carotenoides em frutos. Estudos 
básicos sobre processos relacionados 

à interação de citros com importantes 
patógenos, assim como a produção de citros 
geneticamente modificados, foram destaques, 
especialmente focalizando tolerância a Cancro 
Cítrico, Tristeza, Gomose e estresse hídrico. 
Produção de híbridos somáticos, cultura 
de anteras, microenxertia como técnica de 
limpeza clonal, entre outras técnicas de 
cultura de tecidos, ainda são frequentes nos 
trabalhos sobre biotecnologia.

HLB e outras Doenças Bacterianas

Associado à relevância do tema, trabalhos 
sobre as bactérias do HLB dominaram 
essa sessão. A hipótese de envolvimento 
de população de diferentes bactérias da 
mesma espécie no HLB foi novamente 
apresentada. Estudos sobre respostas de 
plantas infectadas, utilizando-se abordagens 
de transcriptoma, proteoma, parâmetros 
fisiológicos e anatômicos, destacam as 
expressivas alterações que ocorrem nos 
tecidos infectados pela bactéria do HLB.

Persiste, ainda, a busca de metodologia de 
desafio com as bactérias causadoras de HLB, 
uma vez que o desafio através de enxertia de 
borbulhas contaminadas não atende à critérios 
de uniformidade de população de bactéria 
e pode mascarar resultados importantes. 
Destaque-se, também, que o título da bactéria 
nos tecidos apresenta acentuada variação 
sazonal, do mesmo modo que a população 
do vetor.

Novos trabalhos sobre detecção da 

bactéria foram apresentados, mas nenhum 
deles, ainda, com eficiência e rapidez 
suficientes para substituir a tradicional 
PCR. A busca por plantas geneticamente 
modificadas tem revelado possibilidades 
positivas, porém, sem nada muito conclusivo 
sobre efetiva resistência ou tolerância. 
Trabalhos promissores estão em fase de 
desenvolvimento por vários grupos no mundo.

Xanthomonas citri foi objeto de algumas 
apresentações, muitas delas voltadas para 
controle químico ou estudos de diversidade da 
bactéria. Novas estratégias de controle dessa 
bactéria, com peptídeos antimicrobianos e 
também com uso de N-acetilcisteína, análogo 
de cisteína que reduz a capacidade da bactéria 
formar biofilme em superfície epifítica, foram 
apresentados.

Os poucos trabalhos sobre Xylella fastidiosa 
focalizaram o mecanismo hipotético de defesa 
de tangerinas à CVC pelo envolvimento da via 
de sinalização de auxina, importante regulador 
de crescimento em plantas. Por outro 
lado, observe-se também que conhecidos 
compostos utilizados como indutores de 
resistência, como quitasana, têm significativo 
efeito sobre a resposta inicial de laranja doce 
infectada pela bactéria da CVC.

Novas variedades

A obtenção de novas variedades visando 
o mercado de fruta fresca tem sido foco no 
melhoramento de citros em todas as regiões 
produtoras. A expansão da época de colheita 
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Foto aérea do complexo hoteleiro que abrigou o XII Congresso Internacional de Citricultura, em Valência

O mercado con-
sumidor europeu 
está sempre na 
busca de frutas 
de excelente as-
pecto de casca, 
sem sementes e 
produzidas fora 
das temporadas 
normais de 
produção
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e, consequentemente, a ampliação no período 
de oferta de frutas, sem dúvida, é um objetivo 
comum aos programas de melhoramento 
em desenvolvimento para todos os países 
produtores, como ficou evidenciado nas 
diversas apresentações sobre esse tema no 
Congresso.

Variedades com excelentes qualidades 
organolépticas (sabor, aroma, brix e ratio) e 
pomológicas (apirenas, fáceis de descascar 
e com boa aparência externa), além da 
resistência às principais doenças, como HLB 
e Mancha Marrom de Alternária, são objetivos 
comuns aos programas de melhoramento 
em vários países. Nos últimos dez anos, 
diversas variedades triplóides, resultantes 
principalmente da estratégia de reprodução 
sexual entre variedades diplóides e variedades 
diplóides x autotetraploides, foram lançadas 
na Espanha, Itália, Estados Unidos e Japão, 
sendo que muitas delas já são comerciais.

A importância e o progresso na obtenção 
e seleção de novas variedades de citros foram 
assuntos vastamente abordados. Além de 
uma sessão dedicada ao tema, foi realizado 
um workshop com ampla discussão sobre 
o melhoramento genético de tangerinas, 
desde a obtenção de novas variedades, até 
sua comercialização, registro e patentes. 
Apresentou-se o Programa de Melhoramento 
do Centro de Citricultura, que tem como intuito 
a obtenção de novas tangerinas, com ênfase 
na seleção de variedades com resistência a 
Mancha Marrom de Alternária.

Na sessão oral, foram apresentados oito 
trabalhos, englobando novas variedades de 
tangerinas, laranjas e citros ornamentais. 
Entre o total de 30 painéis apresentados na 
sessão Variedades, o Centro de Citricultura 
esteve presente com três, focando a obtenção 
e seleção de novas variedades de tangerinas, 
principalmente semelhantes à tangerina 
‘Poncã’ e outros tangores.

Fisiologia e Patologia Pós-Colheita

Foram realizadas duas sessões voltadas 
para a pós-colheita de citros. A primeira, 
Pós-Colheita e Tecnologia de Processamento 
de Suco, abordou temas voltados para os 
mecanismos moleculares e bioquímicos 
envolvidos na deterioração do sabor de 

tangerinas após a colheita, onde foi destacada 
a importância do etanol - derivado de ésteres 
– na alteração do sabor de frutas mantidas 
em condições de armazenamento. Deve-se 
sempre averiguar os níveis de NPK das folhas 
antes da colheita, pois níveis elevados destes 
nutrientes, principalmente de Nitrogênio, 
podem favorecer alterações de sabor dos 
frutos.

Durante essa sessão, também foram 
abordados assuntos relativos à rastreabilidade 
de frutas de citros usando-se marcadores 
isotópicos e químicos, para os quais foram 
util izados modelos matemáticos para 
monitorar as aplicações de fertilizantes 
orgânicos e convencionais, além da avaliação 
dos parâmetros de qualidade dos frutos 
(sólidos solúveis totais, acidez total, ácido 
ascórbico, polifenóis etc), os quais podem 
contribuir para uma discriminação confiável 
entre os frutos orgânicos e convencionais.

Na segunda sessão sobre Fisiologia 
e Patologia Pós-Colheita, destacaram-se 

trabalhos voltados para o sequenciamento 
genômico do fungo Penicillium digitatum, 
o principal patógeno em pós-colheita de 
citros. Estudos biotecnológicos de leveduras 
antagonistas ao Penicillium digitatum têm 
avançado de modo expressivo.

Irrigação e Nutrição

A sessão abordou diversos temas 
relacionados à eficiência no uso da água 
e de nutrientes em citros. Vários estudos 
trataram sobre a utilização de irrigação com 
déficit hídrico, a qual consiste na aplicação 
de lâminas inferiores às necessidades reais 
da cultura, porém, com manutenção da 
produtividade, o que, consequentemente, 
aumenta a eficiência de uso da água. Os 
resultados apresentados demonstraram que 
a eficiência no uso da água e os impactos 
da irrigação com déficit hídrico sobre a 
produtividade dos citros são dependentes da 
região que o pomar se encontra, do manejo 

de rega adotado, do desempenho do sistema 
de irrigação e dos custos de produção.

Outros temas de grande relevância 
dessa sessão foram os trabalhos sobre as 
boas práticas de manejo de nutrientes, 
que abordaram as principais estratégias de 
fornecimento de fertilizantes em pomares. 
Esses estudos focalizaram em processos 
de absorção, redistribuição e eficiência de 
utilização dos nutrientes em função das 
diferentes combinações de copa/porta-
enxertos de citros. Dentre esses trabalhos, 
destacaram-se os estudos sobre aplicação 
de nutrientes via fertirrigação em condições 
de solos tropicais e seus efeitos na produção 
e qualidade de fruto das laranjeiras. Os 
resultados apresentados vêm favorecendo 
um melhor entendimento dos desafios da 
fertirrigação, principalmente na questão de 
acidificação do solo, demonstrando que a 
escolha dos fertilizantes em áreas fertirrigadas 
deve ser feita com muito critério, considerando 
seu efeito no solo e na planta.
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particularidades. Normalmente, as águas 
são alcalinas (com pH 8 ou até mais), 
além de terem muitos contaminantes 
que dificultam seu manejo, o que não 
inviabiliza a inúmeros pomares produzirem 
frutas com excelente qualidade, de sabor 
e cor muito adequados.

O grande problema enfrentado pela 
produção espanhola atualmente, fora a 
crise econômica, está relacionada aos 
custos com mão-de-obra. Frequentemente 
efetuados por imigrantes – cada vez mais 
raros, os serviços de todos os dias nos 
pomares estão cada vez mais caros.

Registre-se também os porta-enxertos 
utilizados naquela citricultura, pela 
extrema adaptação que devem ter em 
relação às dificuldades edafoclimáticas 
espanholas: citrange ananicante ‘C-35’, 
citrange ‘Carrizo’, citrumelo ‘Swingle’, 
Poncirus trifoliata, Citrus macrophylla, 
todos para a produção de fruta de mesa. 
Eventualmente, em algumas regiões onde 
existem plantios de laranja para suco 
fresco, utilizam-se de limão ‘Volkameriano’ 
e, de tangerina ‘Cleópatra’.

Atualmente, as variedades de mesa 
mais plantadas, são: as tangerinas 
Clementinas ‘Clemenrubi’, ‘Lorentina’, 
‘Oronules’, ‘Marisol’, ‘Orogrande’, 
‘Clemenules’, ‘Hernandina’, ‘Nour’, 
‘Caffin’; as tangerinas Satsumas 
‘Okitsu’, ‘Clausellina’, ‘Owari’, ‘Hashimoto’, 
‘Iwasaki’; as tangerinas híbridas ‘Nova’, 
‘Fortuna’, ‘Ortanique’, ‘Moncada’, ‘Gabi’ 
e ‘Sanfor’; as laranjas do Grupo Navel 
‘Powell Summer Navel’, ‘Navel Fukumoto’, 
‘Newhall’, ‘Navelina’, ‘Washington Navel’, 
‘Navelate’, ‘Lanelate’, ‘Navel Chislett’; as 
laranjas do Grupo Brancas ‘Valência 
Midknight’, ‘Valência Delta’, ‘Valência 
Late’, ‘Salustiana’; a laranja do Grupo das 
Sanguíneas ‘Sanguinelli’; os pomelos 
Vermelhos ‘Star Ruby’, ‘Ria Red’; limões 
‘Bétera’, ‘Fino 49-5’, ‘Eureka’, ‘Verna’; e 
a lima ‘Bears’. As regiões não têm HLB 
(Greening). 

Na semana anterior à apresentação 
dos trabalhos em Valência, os delegados 
tiveram a oportunidade de visitar a 
citricultura das regiões de Múrcia e 
Andaluzia. Muito tecnificadas, são regiões 
com pluviosidade bastante definida, com 
chuvas concentradas no outono-inverno, 
variando de 150 a 600 milímetros 
anuais.  A amplitude das temperaturas, 
no entanto, têm grande variação, podendo 
alterar desde temperaturas negativas, 
no inverno, até 40°C ou 45°C, no verão. 
Relataram-nos que, eventualmente, 
sofrem com ventos secos e quentes que 
vêm do Marrocos. Eles podem determinar 
diminuição nas safras, dependendo da 
intensidade e do momento fisiológico das 
plantas, independente da fertilização ou 
irrigação adotadas. 

O bom manejo da água é importante 
para se obter uma fruta de boa aparência. 
Qualidade é fundamental para os 
espanhóis e eles realmente são muito 
bons na condução da citricultura que 
fazem. O principal foco de colocação da 
fruta produzida é o mercado in natura. 
A qualidade é resultado do binômio: 
conhecimento e tradição. Os espanhóis 
estão nesse mercado havia mais de 
duzentos anos e têm uma prática de 
campo impressionante, enriquecida pela 
evolução tecnológica.

Como não estão em um país de grandes 
dimensões, os espanhóis procuraram se 
adaptar aos solos de cada região, algumas 
com solos mais profundos, outras com 
solos inacreditavelmente rasos, com 
muitas pedras, obrigando-os a erguerem 
leiras de terra e pedra para plantar 
(semelhante ao que conhecemos por 
“plantio no murundum”), viabilizando a 
formação do bulbo e o desenvolvimento 
das raízes.

Todas as áreas são obrigatoriamente 
irrigadas. É difícil para eles imaginar 
a existência de pomares que não 
sejam irrigados. Esta irrigação tem 

O Pré-Congresso, nas regiões 
de Múrcia e Andaluzia

marcovalerio@pvai.com.br

Consultor Unicampo/GTACC
Marco Valério Ribeiro
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abordou-se a técnica de encapsulização, 
que permitiria combinar as vantagens de 
sementes zigóticas com a micropropagação 
para obtenção de sementes sintéticas de 
citrange ‘Carrizo’, biotizadas através da 
introdução de uma bactéria promotora de 
crescimento em cápsulas alginadas de 
microestacas.

Outro tema interessante foi a avaliação de 
plantas de ‘Washington Navel’ e de lima ácida 
‘Tahiti’, na Califórnia, indicando potencial das 
produzidas com gemas floríferas em relação 
às vegetativas, para acelerar produtividade 
nos primeiros três a quatro anos, apesar 
da aplicabilidade prática desta técnica ser 
questionável no sistema de produção de 
borbulhas em alta escala, como empregado 
no Brasil.

Destacou-se o trabalho sobre colheita 
mecânica de citros na Flórida, onde os 
produtores já investiram, desde 1995, mais 
de US$ 40 milhões para desenvolver e 
aperfeiçoar sistemas de colheita mecânica. 
O principal problema enfrentado atualmente, 

Propagação, Práticas Culturais e 
Mecanização dos Pomares

Os trabalhos na área de propagação 
não tiveram muita expressão em número, 
tanto que a sessão específica de viveiros foi 
cancelada, sendo os assuntos discutidos na 
sessão de Práticas Culturais e Mecanização. 
Também não houve grande destaque em 
inovação, mesmo nas abordagens sobre 
métodos alternativos de enxertia, como o 
de enxertia de topo utilizando parafilme, que 
não traz vantagem em relação ao método 
usual no Brasil. Para redução no prazo de 
produção, de 22 meses para um ano, aqui 
se consegue melhor forçamento da borbulha 
pela manutenção da haste vergada do porta-
enxerto.

O trabalho brasileiro de avaliação de 
pomares (de 5 a 7 anos) com mudas de 
laranja ‘Valência’ com porta-enxertos duplos 

(limão ‘Cravo’ e citrumelo ‘Swingle’), indicou 
melhor comportamento quanto à Gomose 
e um maior crescimento e produção em 
relação as mudas simples sobre citrumelo 
‘Swingle’ e mesmo comportamento das 
simples sobre ‘Cravo’, mas qualidade de 
frutos intermediária.

Com foco no manejo do HLB, trabalho 
realizado na Flórida comparou mudas 
de dois anos, produzidas em recipientes 
normais (10 cm x 10 cm x 35 cm), com 
mudas desse mesmo tipo, mas que foram 
transplantadas e mantidas por mais dois 
anos em recipientes de diferentes tamanhos 
(30 cm, 45 cm ou 60 cm). Nessas mudas 
transplantadas com quatro anos, houve maior 
crescimento e mais precocidade na produção 
de frutos em relação às mudas de dois anos 
transplantadas diretamente de recipientes 
normais, que demoraram seis anos para 
atingirem a produção daquelas mantidas em 
recipientes de 60 cm. A análise econômica, 
segundo os autores, indicou vantagens em 
utilizar os vasos de 30 cm.
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Além dos programas de certificação 
desenvolvidos atualmente em diversos 
países, foram abordados o uso de substratos 
orgânicos e agentes de controle biológico na 
produção de mudas certificadas. Também 

Uma oportunidade
para atualização

A engenheira agrônoma Pâmela Fávero, 
técnica da Stoller do Brasil Ltda., esteve 
no congresso e relata os principais temas 
apresentados:

HLB  - foi um dos temas mais 
interessantes e com maior participação 
no evento. A abertura foi feita pelo 
agrônomo Juliano Ayres, do Fundecitrus, 
que apresentou a realidade brasileira 
frente à doença que já atinge 7% de 
todas as plantas do estado de São Paulo. 
Foram apresentados pela primeira vez 
os resultados do experimento conduzido 
em parceria com o Instituto Agronômico 
sobre manejo nutricional de plantas com 
HLB. Apesar de estar sendo conduzido 
há 2 anos, ainda não haviam resultados 
conclusivos. Foi mostrado aumento na 
curva de progresso da doença que, de 
1,8% de plantas contaminadas, foi parar 
em 10,5% no decorrer destes 2 anos, 
demostrando o risco de se deixar plantas 
sintomáticas no campo. 

Não foram apresentados resultados 
das análises estatísticas, pois acredita-
se que seja muito cedo, apenas uma 
imagem da diferença das plantas tratadas 
que, mesmo assim, apresentam cloroses 

muito intensas em toda a planta. 
Muitos trabalhos desenvolvidos pela 

Universidade da Flórida demostram a eficiência 
do manejo nutricional, desde que os preços 
pagos pela caixa no estado se mantenham. 

Outro trabalho de bastante destaque 
foi o método desenvolvido no IVIA pelo 
pesquisador Mariano Cambra, que envolve 
uma extração de DNA por membrana para as 
análises de PCR em tempo real, tanto para 
plantas contaminadas como para os insetos. 
Hoje a extração é considerada muito cara e 
demorada, e este método torna a avaliação 
muito mais simples. 

Visando à resistência de plantas, inúmeros 
trabalhos foram apresentados utilizando 
principalmente a transformação genética 
como fonte de resistência, dentre eles, Jude 
Grosser, que já possui mais de 600 plantas 
em teste nos EUA, sendo que algumas já 
apresentam certa tolerância à doença no 
campo. 

Copas e Porta-enxertos – o novo 
porta-enxerto ‘Forner- Alcaide 5’, utilizado 
na Espanha, já atingiu 2% da área plantada, 
apresentando características agronômicas 
muito interessantes, como tolerância à 
salinidade, estresse hídrico e Gomose, 
obtendo performance melhor que o citrange 
‘Carrizo’ na produtividade, sendo uma boa 
alternativa para novos plantios. Além disso, 
diante da necessidade de atender ao mercado 

de mesa, várias novas cultivares de 
tangerinas e laranjas estão sendo avaliadas 
em todo o mundo. 

Fisiologia dos frutos - fica evidente 
a falta de atuação do Brasil nesta área 
e não havia nenhum trabalho nacional 
apresentado. Chineses e espanhóis 
estão mais interessados em desenvolver 
estratégias de melhorias de qualidade em 
frutos cítricos, principalmente tangerinas, 
devido a sua necessidade de frutos para 
o mercado de mesa. Entre os reguladores 
vegetais, o mais explorado é a giberelina, 
como agente no atraso de maturação, 
coloração e acúmulo de carboidratos nos 
frutos. 

Nutrição – Os brasileiros apresentaram 
trabalhos relacionados ao manejo de 
Nitrogênio e Cálcio em fertirrigação. 
Acredito que seja um nicho pouco explorado 
pelos pesquisadores dentro da citricultura. 

 

pfavero@stoller.com.br

Depto.Técnico-Citros Stoller
Pâmela Fávero
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A condução dos ramos na formação das plantas, é uma prática desejável para variedades de mercado
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segundo o trabalho apresentado, é a 
disseminação do HLB naquela região. 
A doença vem diminuindo o stand de 
plantas nos talhões e o volume da copa das 
plantas, atrapalhando o desempenho dos 
equipamentos de colheita e acarretando 
significativo aumento nos custos com a 
colheita mecanizada.

Porta-enxertos

É consenso que os porta-enxertos 
exercem grande influência na qualidade 
da fruta, entre outras características da 
variedade copa. As palestras apresentadas 
focaram os principais porta-enxertos utilizados 
em diferentes países, como Espanha, Estados 
Unidos, Marrocos, Austrália e México, e novos 
porta-enxertos obtidos através de programas 
de melhoramento. 

De forma geral, as principais variedades 
utilizadas são os citranges ‘Carrizo’ e ‘Troyer’, 
o limão ‘Volkameriano’, o citrumelo ‘Swingle’, 
a tangerina ‘Cleópatra’ e Citrus macrophylla. 
Este último vem sendo muito estudado 
como porta-enxerto de tangerinas e lima 
ácida ‘Galego’, por induzir precocidade e alta 
produtividade.

Foram apresentados resultados sobre 
os programas de melhoramento de porta-
enxertos via cruzamentos controlados, entre 
os quais os híbridos da série FA, entre eles 

o FA 5 (híbrido de tangerina ‘Cleópatra’ e 
Poncirus trifoliata), híbridos da série US, 
entre eles US-812 e US-942 e híbridos de 
Citrus sunki x Poncirus trifoliata, que vêm 
apresentando bons resultados, tendo como 
copa a ‘Valência Late’.

Houve, também, destaque para a 
produção de porta-enxertos ananicantes 
obtidos por hibridação ou através de plantas 
tetraplóides, visando o plantio adensado.

O Centro de Citricultura também esteve 
presente com a apresentação de painéis 
focando a obtenção e avaliação de híbridos 
de tangerina ‘Sunki’ x Poncirus trifoliata e 
híbridos de tangerina ‘Sunki’ x laranja ‘Azeda’, 
resultados do programa de melhoramento via 
cruzamentos controlados.

Doenças de Vírus e afins

Na sessão de virologia foram discutidos 
trabalhos relacionados à Tristeza dos Citros, 
Leprose, Viróides e afins, e apresentados 
diversos exemplos para o diagnóstico e 
estudos de interação vírus-planta, utilizando a 
técnica de sequenciamento de nova geração.

Os trabalhos recentes visando a Tristeza 
dos Citros buscam entender o processo de 
infecção sistêmica e os mecanismos da 
reação de proteção cruzada, quais genes 
e proteínas estão envolvidos, bem como 
de que forma a expressão destes genes 
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O Congresso mostrou aos delegados uma citricultura pujante ao redor de toda a região de Valência

podem influenciar no fenótipo, resultando em 
diferentes sintomas.

O sucesso de experimentos utilizando 
plantas modelo,  como a Nicot iana 
benthamiana, foi apresentado como uma 
alternativa viável para compreensão das 
interações moleculares durante o processo 
de infecção sistêmica do CTV - Vírus da 
Tristeza dos Citros. Alguns resultados recentes 
mostraram que a co-infecção entre CTV e 
alguns viróides, como Citrus Dwarfing, em 
alguns genótipos, pode resultar em um 
aumento da titulação do viróide. Isto estaria 
relacionado, possivelmente, à supressão de 
silenciamento pós-transcricional e reforçaria 
a hipótese de que os viróides seriam alvos 
da maquinaria de silenciamento via RNA de 
seus hospedeiros.

A respeito da Leprose, o estudo 
desenvolvido pelo Fundecitrus – Fundo de 
Defesa da Citricultura, em parceria com o 
Centro de Citricultura, através de diagnóstico 
molecular, concluiu que nem todos os ácaros 
amostrados em campo estão contaminados 
com o vírus da Leprose e que existe um 
padrão de agregação. A partir de um foco da 
doença, considerando a mobilidade restrita 
deste vetor, pouco mais que 20 metros seria a 
distância para se encontrar ácaros virulentos, 
sugerindo que o uso de acaricidas poderia 
ser reavaliado e otimizado em função desta 
dispersão.

D i fe ren tes  g rupos  de  pesqu isa 
apresentaram a aplicabilidade e os resultados 
da utilização da técnica de sequenciamento de 
nova geração, seja voltada para o diagnóstico 
ou para caracterização de vírus e viróides 
através do sequenciamento completo. A 
metodologia foi considerada eficiente e, 
proporcionalmente, de menor custo e tempo 
do que a tradicional indexação biológica. 
Adicionalmente, possibilita a identificação 
de novos vírus e viróides, através da análise 
comparativa de genomas já conhecidos. 
Acredita-se que esta técnica será uma forte 
tendência nos próximos anos, para auxiliar 
e agilizar a identificação de vírus e viróides, 
podendo ter implicação direta no manejo de 
doenças e em medidas quarentenárias.
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Será no Brasil, em 2016,
o próximo Congresso
Internacional de Citricultura
 
O Brasil foi confirmado como sede do 
próximo Congresso Internacional de 
Citricultura, a ser realizado em 2016,
no Paraná. O evento será coordenado 
pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira, 
do IAC - Instituto Agronômico, e pelo 
Iapar – Instituto Agronômico do Paraná. 
Sob presidência do pesquisador do IAC, 
Dirceu de Mattos Júnior, com a vice-
presidência de Eduardo Fermino Carlos, 
pesquisador do Iapar, o Congresso 
deverá ocorrer em outubro ou novembro, 
na cidade de Foz do Iguaçu.

Equipe técnica do Centro de Citricultura “Sylvio Moreira”, responsável por este relato sobre o Congresso

www.centrodecitricultura.br
informativo@centrodecitricultura.br
Telefone: (19) 3546-1399

Equipe técnica do C.C.S.M.
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Apesar de fundamentais na produção 
agrícola de larga escala, os produtos 
fitossanitários oferecem riscos para o 

ambiente, sendo necessário evitar o potencial 
de danos à saúde humana, animal e aos re-
cursos naturais. Parte dos produtos aplicados 
é perdida para o ambiente pela deriva, que é a 
fração dos ingredientes ativos que não atinge 
o alvo, devido ao carregamento das gotas, 
evaporação e outros processos. Além do dano 
direto, a grande preocupação mundial é com os 
efeitos que a deriva pode provocar pela dinâmi-
ca destes compostos no ambiente. É por conta 
desse processo que diversos países estudam 
atualmente a instalação de áreas de proteção 
para cursos d’água, zonas habitadas, áreas de 
proteção ambiental, entre outras ações. Além 
disso, países estão desenvolvendo sistemas de 
classificação e certificação dos métodos de apli-
cação com relação ao seu potencial de deriva, 
assim como modelos para o estudo da dinâmica 
dos produtos fitossanitários no ambiente. Este é 
o maior desafio futuro da agricultura moderna, 
produtiva e segura.

A deriva

As perdas dos ingredientes ativos no pro-
cesso de aplicação reduzem a dose real destes 
produtos sobre os alvos. A deriva é um dos tipos 
de perdas que pode ocorrer. Outros tipos de per-
das frequentes são ocasionadas, por exemplo, 
por processos físicos e químicos na formulação 
da calda dentro do tanque do pulverizador. 

Apesar do termo deriva ser utilizado de 
maneira geral, existem vários tipos. A deriva é 
o desvio do produto aplicado, fazendo com que 
este não atinja o alvo da aplicação. Endoderiva 
é a perda do produto dentro dos domínios da 
cultura (por exemplo, escorrimento causado por 
excesso de calda ou gotas muito grandes). Exo-
deriva é a perda do produto fora dos domínios 

da cultura (por exemplo, gotas muito pequenas 
levadas por correntes de ar). Evaporação resul-
ta na perda de gotas pequenas em condições 
climáticas desfavoráveis (baixa umidade e alta 
temperatura do ar).

O espectro de gotas é um bom indicativo da 
capacidade da pulverização em cobrir o alvo e 
penetrar por entre as folhas das plantas, assim 
como pode oferecer informações sobre o maior 
ou o menor potencial de deriva. Gotas meno-
res possuem melhor capacidade de cobertura 
(oferecem maior número de gotas/cm2), assim 
como propiciam maior capacidade de penetra-
ção, e são recomendadas quando é necessária 
boa cobertura e boa penetração. Entretanto, 
gotas pequenas podem ser mais sensíveis à 
evaporação e aos processos de deriva. Na maio-
ria dos sistemas de produção as gotas grossas 
são preferidas para aplicação de herbicidas de 
grande ação sistêmica, enquanto as gotas finas 
são mais utilizadas para inseticidas e fungicidas.

A classificação de valores de deriva como 
“aceitáveis” ou “inaceitáveis” é uma prática 
difícil, pois a variação de condições de trabalho 
a campo é muito grande, dificultando a determi-
nação de parâmetros de comparação. Em tese, 
o ideal é que a deriva fosse nula, mas o cotidia-
no das aplicações mostra que é extremamente 
frequente que numa situação normal de campo 
algum nível de deriva sempre ocorra.

Cada sistema produtivo apresenta pecu-
liaridades, que induzem a diferentes níveis de 
perdas nas aplicações. A prática agronômica 
tem mostrado que índices totais de perdas 
acima de 50% podem ser usuais (e de certa 
forma “aceitáveis”) para alguns tipos de apli-
cações em fruticultura (turboatomizadores 
de fluxo divergente, por exemplo), enquanto 
níveis próximos a estes seriam absolutamente 
inaceitáveis numa aplicação com pulverizador 
de barras. Mesmo dentro de um único mercado, 
o índice total de perdas considerado “aceitá-

vel” apresenta variações práticas. Aplicações 
de dessecantes como glifosate e 2,4-D são 
usualmente realizadas com extremo cuidado, 
frequentemente utilizando pontas com indução 
de ar de gotas grossas ou muito grossas, e por 
isso o nível de deriva total é muito baixo (menor 
que 5%, por exemplo). Já em uma aplicação 
de fungicidas ou inseticidas com gotas finas, 
visando maximizar a cobertura das folhas em 
soja, um nível de perdas totais da ordem de 
20% poderia ser considerado normal, dada a 
grande suscetibilidade dessas gotas finas no 
que se refere aos fatores que causam a deriva.

Independentemente da quantidade, é certo 
que a deriva na aplicação de produtos fitos-
sanitários pode de fato causar contaminação 
ambiental e danos às áreas vizinhas, insetos 
não alvo, animais e seres humanos, além da 
potencial redução da eficiência dos produtos. 

A deriva é, em suma, um fenômeno que de-
pende fundamentalmente de quatro fatores: (1) 
a técnica de aplicação escolhida (por exemplo, o 
tipo de ponta com o seu correspondente espec-
tro de gotas); (2) a composição da calda a ser 
aplicada (depende dos defensivos, adjuvantes e 
da concentração dos mesmos na calda); (3) das 
condições climáticas no momento da aplicação 
(umidade relativa, temperatura e velocidade 
do vento); e, (4) das condições operacionais 
utilizadas (velocidade do pulverizador, altura da 
barra, etc.).

TRD -Técnicas de Redução de Deriva 

Uma TRD - Técnica de Redução de Deriva, 
é a combinação de elementos que visa reduzir 
o risco de deriva em uma aplicação. Como 
exemplo, podemos adotar uma ponta de indu-
ção de ar (que oferece menor risco de deriva 
comparada com uma convencional) e usá-la 
em conjunto com um adjuvante em mistura no 
tanque que apresente igualmente um potencial 

para reduzir as perdas. Esta junção de técnicas, 
se usada de maneira adequada, reduzirá os ris-
cos de perdas e deriva na aplicação, passando 
a ser classificada como uma TRD.

As TRD´s, como adjuvantes e pontas de 
baixa deriva, são empregadas para minimizar o 
potencial de impacto do problema. Entretanto, 
seu emprego não isenta o aplicador da obser-
vação das condições climáticas adequadas e 
da análise dos riscos inerentes ao ambiente 
em torno dos locais onde os produtos serão 
aplicados. É importante ressaltar, ainda, que 
a interação entre os diversos fatores no mo-
mento do tratamento fitossanitário interfere no 
planejamento das atividades, notadamente no 
que se refere à escolha da técnica em função 
do tipo de produto e da condição de aplicação. 

Faixas de segurança na aplicação de 
produtos fitossanitários

Propostas para combater os problemas de 
deriva, assim como leis e normas pertinentes, 
têm sido discutidas no sentido da determinação 

de faixas de segurança na aplicação. À luz do 
conhecimento técnico agronômico disponível, 
entende-se que as faixas de segurança são 
ferramentas extremamente úteis na mitigação 
dos riscos de deriva nas aplicações. Tais faixas, 
entretanto, não devem ser utilizadas (como 
conceito) de maneira generalizada, sem que a 
técnica de aplicação seja considerada.

Neste sentido, inicialmente, deve-se evitar o 
tráfego de máquinas abastecidas com agrotóxi-
cos nas proximidades das áreas a serem prote-
gidas. Nas áreas mais próximas das situações 
de restrição, ou seja, nas áreas de divisa com 
locais a serem preservados, a aplicação deveria 
ser realizada com a garantia de uso de uma TRD 
que proporcionasse pelo menos 75% de redução 
do risco de deriva. Como exemplo, recomendar-
-se-ia para esta faixa (75 a 100 m de distância 
das áreas a serem protegidas) que as aplicações 
fossem realizadas apenas com o uso de pontas 
que produzam gotas grossas ou muito grossas. 
A partir desta distância (acima de 100 m), a 
aplicação deveria ser realizada sempre dentro 
dos critérios agronômicos de cuidados para a 

redução geral dos riscos de deriva nas aplicações 
sem, entretanto, que houvesse imposição de 
restrição quanto ao tipo de técnica de aplicação.

Considerações finais

O uso de técnicas que reduzem a deriva 
pode degradar a qualidade da aplicação. Em 
verdade, são poucas as exceções a essa regra. 
Entretanto, esse é o preço que se paga pela 
segurança ambiental do tratamento fitossani-
tário. É imperativo combater a deriva para dar 
sustentabilidade ao agronegócio. A viabilidade 
da manutenção dessas técnicas como parte 
do processo produtivo depende da responsa-
bilidade com que o tratamento fitossanitário 
é realizado. E dessa realidade a agricultura 
brasileira não pode escapar.

TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO

A deriva na aplicação de
 produtos fitossanitários

A preservação do meio ambiente será, em pouco tempo, mais do que um tema, uma verdadeira preocupação que já
começa a se verificar na agricultura brasileira. O manejo da deriva é uma das ferramentas que auxilia o produtor na

busca dessa agricultura limpa, com acentuada responsabilidade social
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O “clima” da produção de citros ulti-

mamente não está fácil: estoques 

elevados, preços baixos, restrição 

dos mercados consumidores e necessidade 

de elevados investimentos para ampliação 

e sustentabilidade da cadeia produtiva. 

As condições meteorológicas da safra que 

floresceu em 2012 e que será colhida em 

2013 também poderiam estar melhores.

Sabe-se que o clima explica, aproxima-

damente, em média 70% da variabilidade 

anual da produtividade agrícola em São 

Paulo. Basta chover menos (ou mais) do 

esperado ou chegar uma onda de frio na 

hora errada que a produtividade e a quali-

dade serão afetadas. O produtor de citros já 

está acostumado com esta variabilidade na 

produtividade (Figura 1) e a vulnerabilidade 

dos pomares ao clima está ligado direta-

mente ao nível tecnológico empregado na 

produção. 

De forma geral, os elementos mete-

orológicos mais críticos para a produção 

agrícola são normalmente a temperatura 

do ar, a radiação solar e a chuva. A tempe-

ratura do ar regula as taxas de desenvolvi-

mento vegetativo e reprodutivo. A radiação 

solar provê a energia para a fotossíntese 

afetando a partição de carboidratos e o 

crescimento dos componentes individuais 

da planta. A chuva em demasia ou em falta 

afeta a taxa de desenvolvimento das plan-

tas, pois interfere na evapotranspiração, na 

extração de umidade pelas raízes, no cres-

cimento e distribuição do sistema radicular 

e no tamanho do dossel. Vale lembrar que 

a umidade relativa, a temperatura do ponto 

de orvalho, o déficit de pressão de vapor e 

o vento interferem, também, na dissemi-

nação e severidade de pragas e doenças. 

No início da safra 2012-2013 as tem-

peraturas estavam elevadas em todas as 

regiões, principalmente em junho e entre 

C L I M A T O L O G I A P Á G I N A   L A R A N JAC L I M A T O L O G I A

Condições agrometeorológicas da safra
 2012-2013 para citros em São Paulo

Em linguagem clara, o professor Glauco explica as variações de clima que atuam sobre a safra dos pomares paulistas.
Acompanhe as alterações climáticas desde a última florada e entenda o comportamento dos pomares em São Paulo

Figura 1. Produtividade de citros de diferen-
tes regiões de São Paulo das safras 1984-
1985 a 2011-2012. (Dados do Instituto de 
Economia Agrícola, modificado para retirada 
de tendência tecnológica).

outubro e dezembro, chegando a até 5ºC 

acima da média histórica (Araraquara) 

(Figura 2). Essas altas temperaturas 

favoreceram o aumento das taxas de 

Figura 2. Temperatura média mensal do ar de quatro principias regiões produtoras de laranja em 
São Paulo: a) Bebedouro, b) Araraquara, c) São João da Boa Vista e d) Limeira. rolim@fcav.unesp.br

Área de agrometeorologia, Depto. de 
Ciências Exatas, Unesp -Jaboticabal, 
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evapotranspiração promovendo o 

secamento do solo e aumentando 

os níveis de déficit hídrico. Esta 

situação promoveu um aumento do 

período seco em relação a outras 

safras (Figura 3). Nota-se que em 

outras safras ocorreram períodos 

com maiores picos de deficiências 

hídricas, entretanto as durações 

foram menores. Esta condição 

ocorreu principalmente nas regiões 

já tradicionalmente mais quentes 

de Bebedouro e Araraquara. Nas 

regiões mais frias como São João 

da Boa Vista e Limeira, houve um 

deslocamento do período mais 

seco até novembro, entretanto, até 

julho a condição era de excedente 

hídrico devido às chuvas mais in-

tensas entre maio e junho. Assim, 

as regiões mais quentes (Bebe-

douro e Araraquara) apresentaram 

período seco mais intenso e longo 

que os locais mais frios (São João 

da Boa Vista e Limeira).

As altas temperaturas e falta 

de água (deficiência) entre abril e 

junho atrapalharam o período de 

indução de gemas principalmente 

em Bebedouro e Araraquara. O 

período de indução de gemas é fun-

damental para garantir células que 

irão se tornar flores, ou seja, afeta 

diretamente o potencial produtivo.

O período entre final de junho 

e fim de agosto normalmente 

coincide na planta com o repouso 

vegetativo, período que irá deter-

minar o número e intensidade de 

floradas na safra. Sabe-se que o pomar 

terá a primeira florada bastante intensa 

se o inverno for muito seco. Se o inverno 

for chuvoso, o pomar provavelmente terá 

várias floradas fracas. O fim do período de 

dormência coincide com o início da florada 

que ocorre devido à volta das chuvas ou 

mudanças bruscas na temperatura. As 

regiões quentes (Bebedouro e Araraquara) 

tiveram um período de dormência bem 

definido, entretanto, como já comentado, 

o período prévio de indução das gemas foi 

afetado. Já nas regiões mais frias (São João 

da Boa Vista e Limeira), o desenvolvimento 

até julho foi razoável, pois a indução de ge-

mas foi feita (abril a junho) com excedente 

hídrico e o período de repouso vegetativo 

também foi favorecido, desta feita, devido 

ao déficit hídrico.

A volta das chuvas em setembro favo-

receu o atraso da florada para essa época 

principalmente em Bebedouro e Arara-

quara. Como as chuvas foram irregulares 

e as temperaturas elevadas, a florada foi 

irregular. Já nas regiões de São João da 

Boa Vista e Limeira as floradas ocorreram 

principalmente devido ao aumento da tem-

peratura, sobretudo a partir de agosto. De 

forma geral, pode-se dizer que as floradas 

não foram boas devido ao déficit hídrico 

entre julho e novembro. 

As plantas dos pomares que consegui-

ram ter florada próximo ao fim de outubro 

encontraram uma condição hídrica razoável 

para a expansão dos frutos. Entretanto, as 

altas temperaturas, principalmente entre 

outubro e dezembro, favoreceram a queda 

de flores, abortamento de frutos e diminui-

ção do tamanho dos frutos. Concordamos 

com as previsões de várias fontes indicando 

uma produção de aproximadamente 300 

milhões de caixas, sendo uma queda de 15 

a 20% em relação à safra passada.

Como será o clima de agora em diante? 

A previsão de consenso feita por meteoro-

logistas do CPTEC (http://infoclima1.cptec.

inpe.br/) indica para as regiões produtoras 

em São Paulo, chuvas e temperaturas 

próximas da normalidade de janeiro a final 

de março. Dessa forma, espera-se, pelo 

menos, que a indução de gemas para a 

próxima safra (2013-2014) esteja dentro 

da normalidade, desde que os produtores 

não descuidem dos pomares.

Figura 3. Disponibilidade hídrica mensal de 
diferentes safras agrícolas e médio (normal) 
para quatro principais regiões produtoras de 
laranjas em São Paulo. (Cada linha correspon-
de a uma safra agrícola. Quando a linha tem 
valores maiores que zero, significa que ocorreu 
excedente hídrico, ou seja, a chuva foi superior 
a evapotranspiração necessária no período. 
Quando a linha tem valores menores que zero 
ocorre deficiência hídrica, ou seja, a chuva 
não foi suficiente para atender a demanda por 
evapotranspiração, podendo ocorrer perdas 
potenciais de produtividade. As áreas coloridas 
indicam os valores médios para a região).

mailto:rolim@fcav.unesp.br
http://infoclima1.cptec.inpe.br/
http://infoclima1.cptec.inpe.br/
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Q U A L I D A D E

Considerações sobre o teor de sólidos
solúveis (Brix) em frutas e sucos cítricos

O suco de laranja, por se tratar de uma commoditie amplamente consumida e, portanto, amplamente comercializada
internacionalmente, passou a ter normas e requisitos que pudessem lhe conferir um padrão de qualidade igual em todos
os países onde é ou venha a ser comercializado. Desta forma, garante-se a justa comercialização envolvendo os países

produtores e assegura-se a saúde alimentar dos consumidores finais. Conheça mais sobre os componentes da fruta
responsáveis pela qualidade requerida pelo mercado internacional de suco.

Preocupados com a expansão do comércio 
mundial de alimentos e a segurança 
alimentar, foi estabelecido, pela Fao - 

Food and Agriculture Organization, em parceria 
com a Who - World Healthy Organization, 
em 1963, o Codex Alimentarius Committee, 
organismo encarregado de estabelecer padrões 
e normas para o comércio internacional de 
alimentos, objetivando a proteção da saúde 
dos consumidores, bem como assegurando um 
comércio justo e equilibrado, entre as nações.        

Um dos requisitos fundamentais para 
que o suco de laranja possa ser enquadrado 
nesta categoria diz respeito à concentração de 
açúcares em sua composição, que deve ter como 
limite mínimo o teor de 11,8º Brix, assunto este 
que será discorrido a seguir.

O suco cítrico

A comercialização de sucos de frutas 
tem uma longa e bem sucedida história. As 
primeiras produções de sucos de frutas para 
comercialização ocorreram em 1869, por 
um sujeito de nome Welch, que iniciou o 
engarrafamento de suco de uva não fermentado, 
em New Jersey (EUA). Entretanto, sucos que 
pudessem ser preservados por longos períodos 
somente começaram a surgir após Welch ter 
introduzido os princípios de esterilização a 
quente. Por volta dos anos 30 do século passado, 
foi desenvolvido o processo de pasteurização. Foi 
a partir daí que os sucos ganharam notoriedade 
como significativa fonte de vitamina C e 
começaram a crescer em popularidade.

 Com o advento da 2ª guerra mundial, 
surgiram novas demandas para a indústria de 
sucos, resultando no desenvolvimento de sucos 
desidratados e concentrados congelados. Antes 
desta época, a Califórnia (EUA) dominava o 
agronegócio dos cítricos, com seu mercado de 
frutas frescas, mas com o início da produção de 

sucos de laranja concentrados e congelados e 
sua crescente popularidade, a indústria dos citros 
moveu-se para a Flórida (EUA). Anos mais tarde, 
esta mesma indústria decidiu implantar uma 
fábrica para processamento de cítricos no Brasil, 
como forma de evitar os danos econômicos 
causados pelas sucessivas geadas ocorridas 
na Flórida, tendo sido esta emergente indústria 
vendida para brasileiros, que acabaram por 
transformar o Brasil no maior produtor e competidor 
no mercado internacional de sucos cítricos. 

Os sucos cítricos contém uma ampla variedade 
de compostos químicos. Os principais são os 
açúcares ou carboidratos, que representam em 
torno de 80% dos materiais sólidos presentes nos 
sucos, sendo que destes, quase metade em forma 
de sucrose. A molécula da sucrose consiste em 
uma molécula de glucose ligada a uma molécula 
de frutose. A outra metade dos carboidratos 
presentes consiste em quantidades expressivas 
de glucose e frutose, em separado, resultantes 
do fracionamento enzimático da sucrose. 

Além dos carboidratos, estão presentes 
também ácidos orgânicos e seus sais, em 
quantidades significativas, que contribuem para 
a formação do conteúdo dos sólidos solúveis. A 
determinação da concentração dos carboidratos 
contidos nos sólidos solúveis passou a ser a 
mais importante forma de avaliar a qualidade 
dos sucos, ficando conhecida pelo termo Brix, 
uma vez que é obtida através de uma escala de 
medidas, desenvolvida pelo matemático alemão 
Adolf Ferdinand Wenceslau Brix, em 1854. 
Portanto, o Brix é uma escala numérica, que 
mede a quantidade de compostos solúveis em 
uma solução de sacarose, escala esta utilizada 
nas indústrias de sucos, açúcar e vinhos. Assim 
sendo, uma solução que contenha 25ºBx, 
apresenta 25 g de compostos solúveis por 100 g 
de solução, ou seja, 25 g de compostos solúveis 
e 75 g de água.

Os ácidos, por sua vez, têm papel fundamental 

na qualidade dos sucos cítricos, sendo apenas 
menos importantes que o Brix, ou seja, que a 
concentração de açúcares na determinação 
desta qualidade. São eles os responsáveis 
pelas características de tartness ou acidez e são 
considerados muito efetivos para repor as perdas 
de ácidos e sais minerais após a realização de 
esforços físicos muito vigorosos.

O açúcar dos carboidratos e a acidez 
dos ácidos orgânicos impõem as mesmas 
características de sabor para todos os sucos 
cítricos. Entretanto, o sabor distinto de uma 
variedade específica pode ser atribuído a 
compostos diversos no óleo e também a aromas 
e essências encontrados em determinado suco. 
Embora alguns compostos contribuam mais 
para o sabor que outros, a duplicação do sabor 
exato dos citros requer um balanço delicado 
de uma gama de constituintes. Além disto, 
diferentemente de outros tipos de sucos, tais 
como maçã, uva e outros que são preferidos pelo 
consumidor quando filtrados e clarificados, os 
sucos cítricos são preferencialmente consumidos 
quando apresentam polpa diluída e aparência 
opaca. As partículas sólidas da fruta, que são, 
preliminarmente, vesículas de suco e material 
de membranas, emprestam o aspecto turvo que 
caracterizam os sucos cítricos, bem como lhes dá 
uma aparência de produto mais natural.  

Além de sua consistência, a coloração 
do suco é também um aspecto bastante 
importante. Sua coloração, forte e natural, tem 
representado uma das grandes vantagens frente 
aos sucos de outras frutíferas. A pigmentação 
por carotenóides é normalmente associada com 
a cor do sol, produzindo um efeito chamativo, 
complementado com sabor distinto e aroma 
atrativo que os sucos cítricos oferecem.

O fruto cítrico

O fruto cítrico é composto, principalmente, 

por duas partes morfologicamente distintas, 
o pericarpo, comumente conhecido como a 
casca da fruta, e o endocarpo, que é a parte 
comestível, conhecida como polpa. O pericarpo 
pode, ainda, ser dividido em duas partes, 
sendo a parte mais externa e colorida da casca 
chamada de epicarpo – mais conhecida como 
flavedo, e a parte interna, constituída por uma 
camada branca, chamada de mesocarpo – mais 
conhecida como albedo.

O flavedo é composto por uma epiderme 
recoberta por uma cutícula, com camadas 
compactas de células parênquimais, aderidas a 
ele. Mergulhadas no flavedo, estão as glândulas 
de óleo, multicelulares, onde estão contidos os 
óleos essenciais.

Durante os pr imeiros estágios de 
desenvolvimento do fruto, o flavedo permanece 
verde escuro, fotossinteticamente ativo, 
com quantidade de estômatos relativamente 
pequena. À medida que o fruto se aproxima 
da maturação, a clorofila é gradualmente 
reduzida e os cloroplastos são transformados 
em cromoplastos ricos em carotenóides e as 
camadas mais internas do flavedo avançam em 
direção ao albedo. 

Em relação ao albedo, durante os primeiros 

estágios do desenvolvimento do fruto, quando 
o crescimento da casca predomina, o mesmo 
pode ocupar de 60% a 90% do volume do fruto. 
Posteriormente, quando o crescimento da polpa 
predomina, o albedo se torna mais fino e o seu 
volume se reduz drasticamente.

A polpa, que é a parte comestível do 
fruto, consiste em segmentos, que são os 
lóculos ovarianos, presos à membrana locular, 
totalmente impregnados do que chamamos 
de sacos ou vesículas de sucos. A formação 
destas vesículas ocorre por volta da floração, 
aparecendo primeiramente como protuberâncias 
da membrana locular, junto aos lóculos. Os 
lóculos ou sacos de suco são os “drenos” finais 
dos fotoassimilados.

O crescimento dos frutos cítricos é do tipo 
sig moidal simples, no qual crescem todas as 
par tes do fruto até a maturação, mas com taxas 
dife renciadas (Bain, 1958; Goren & Monselise, 
1964; Zuconi et al., 1978; Guardiola & Lázaro, 
1987). O crescimento pode ser dividido em 
três fases, embora não seja possível distinguir 
claramente o término de uma fase e o início da 
fase subsequente.

Na fase I, o aumento em tamanho dos frutos 
é pequeno, restrito praticamente à casca, mas 

a atividade metabólica é intensa, especialmente 
a divisão celular. É nessa fase que se formam, 
praticamente, todas as células do fruto, fato de 
extrema importância, já que o seu tamanho final 
é o resultado da expansão dessas células (Davies 
& Albrigo, 1994). No entanto, durante a fase 
I tem também início a diferenciação de vários 
tipos de tecidos como as vesículas de suco, o 
albedo, o flavedo e outros. Essa fase dura de um 
mês a um mês e meio após a antese (abertura 
da flor), dependendo das condições climáticas 
e do culti var, podendo ir até o período de queda 
fisiológi ca dos frutos, que ocorre em novembro, 
no hemisfério sul.

Na fase II, a espessura da casca diminui e o 
albedo se torna mais fino graças ao aumento do 
volume do endocarpo (polpa), cujo crescimento 
comprime a casca, estendendo-a e com rápido 
aumento do teor de SST - sólidos solúveis 
totais. Durante essa fase, o volume celular 
pode aumentar em até mil vezes (Davies & 
Albrigo, 1994). A sua duração varia de 2 a 10 
meses, dependendo da espécie, do cultivar e da 
temperatura da região (Davies & Albrigo, 1994; 
Agustí, 2000). À medida que absorvem água, 
as vesículas de suco crescem progressivamente, 
ocupando as ca vidades dos lóculos, enquanto 
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o albedo se torna mais fino. O volume de suco 
alcança o máximo no final dessa fase.

A fase III é a de maturação dos frutos, na 
qual, praticamente, não há crescimento do 
endocarpo. Ocorrem inúmeras transformações 
no fruto durante esta fase, porém três varia-
ções são fundamentais e bem características: 
aumen to do conteúdo de SST (principalmente 
açúcares);  redução da AT - acidez total; e 
alteração ou não na pigmentação da casca, a 
qual se torna laranja, amarela ou permanece 
verde, dependendo da espécie e das condições 
climáticas a que está submetida (Reuther, 1977). 

Maturação do fruto cítrico

O processo de maturação dos frutos, em 
geral, é tipicamente um processo de senescência 
(Leopold & Kriedemann, 1975). Nos cítricos, 
a respiração de clina lentamente nos últimos 
estádios do desenvolvi mento e a evolução 
do etileno é extremamente lenta durante a 
maturação, sendo, portanto, classificados como 
frutos de maturação não climatérica. Durante a 
maturação dos citros, não ocorrem variações 
drásticas na composição química, como as 
dos frutos climatéricos. As modificações mais 
evidentes são as que se processam no conteúdo 
de SST, na AT e na coloração da casca. 

Os frutos cítricos não apresentam um ponto 
definido de maturação. Esta é expressa em 
função de suas características organolépticas, 
ou seja, pelo IM - índice de maturação, 
calculado dividindo-se o teor de SST do suco 
pelo teor de AT. A relação ade quada depende 
da cultivar, do destino da produção (indústria 
ou consumo in natura), da época do ano e da 
preferência dos consumidores. Uma relação IM 
entre 8,0 e 9,0 é considerada como a mínima 
aceitável. Teores mais elevados de açúcares, 
desde que adequadamente equilibrados com 
os teores de ácidos, geralmente resultam em 
sabor mais agradá vel do fruto. O IM não é 
válido para limas ácidas e limões, visto que, 
durante sua maturação, a concen tração de AT 
continua elevada, podendo variar de 60 a 70% 
da quantidade existente de SST (Agustí, 2000).

O conteúdo de açúcares nos frutos depende 
de vários fatores como cultivar, copa, porta-
enxerto, tratos culturais e clima. Considerando 
os outros fatores constantes, o clima é o 
responsável pelas va riações no IM em diferentes 
anos. Durante a matu ração dos frutos, ocorrem 
variações simultâneas na concentração de 
açúcares e ácidos, fazendo com que o conteúdo 
de SST permaneça praticamente constante ou 
apresente apenas tendência gradual de aumento 

(Guardiola, 1999). 
Os ácidos se acumulam durante o desenvol-

vimento inicial do fruto e alcançam um conteúdo 
máximo, o qual permanece praticamente 
constante a partir desse ponto. A redução na 
concentração de ácidos, que ocorre durante a 
maturação, é devida principalmente à diluição 
ocasionada pelo crescimento do fruto, visto que a 
redução no conte údo de AT é pequena (Guardiola, 
1999). O ácido predominante no suco é o cítrico, 
que representa aproximadamente 80 a 85% dos 
AT do fruto.

A coloração da casca e a maturação interna 
dos frutos cítricos parecem ser controladas por 
diferen tes mecanismos, pois é comum, em 
regiões de clima tropical, o fruto se encontrar 
internamente adequa do para o consumo 
e, externamente, apresentar a casca verde 
(Reuther, 1977). O contrário ocorre para algumas 
cultivares tardias de laranja, como a ‘Pera’, 
‘Natal’ e ‘Valência’, em locais com invernos frios, 
onde a casca dos frutos se encontra amarela e, 
internamente, estão inadequados ao consumo 
pela elevada acidez e baixos teores de açúcares. 

A mudança de coloração da casca dos 
frutos é devido a degradação das clorofilas e 
a síntese de carotenóides, responsáveis pela 
coloração amarela ou laranja dos frutos. É 
fortemente influenciada por fatores ambientais 
como temperatura, umidade, luminosidade, solo, 
porta-enxertos e endógenos como giberelinas, 
compostos nitrogenados e car boidratos. A 
transformação de cloroplastos em cromoplastos 
é reversível. Os frutos de algumas va riedades 
tardias, que se tornaram pigmentados no outono 
e inverno, podem retornar à cor verde com o 
aumento da temperatura na primavera. 

Huff (1983) propôs uma hipótese nutricional 
para explicar o efeito dos fatores ambientais 
e en dógenos sobre a coloração dos frutos 
cítricos, com base no conhecimento de que o 
Nitrogênio (N) da casca inibe a degradação, 
enquanto a sacarose inibe a sín tese e promove 
a degradação da clorofila. Durante o outono e o 
inverno, com a queda de temperatura, o sistema 
radicular das plantas interrompe o cresci mento 
e, consequentemente, deixa de absorver N, com 
redução do seu teor nos frutos. Por outro lado, 
o crescimento vegetativo também é reduzido, 
mas os frutos continuam a crescer, embora com 
menor  taxa, constituindo-se, dessa maneira, 
nos drenos mais importantes de fotoassimilados. 
Em consequência da redução do N e aumento 
da sacarose, os frutos mudam de cor. Na 
primavera, com o aumento da temperatura, o 
sistema radicular volta a crescer e absorver o 
nutriente, que é transportado para os frutos. 

Ao mesmo tempo, a planta inicia a brotação 
da primavera, competindo com os frutos por 
assimi lados, fazendo com que possa ocorrer o 
reverdeci mento, principalmente com o uso de 
altas adubações nitrogenadas. A aplicação de 
giberelinas nos frutos cítricos, quando eles se 
encontram na fase de mudança de cor, atrasa 
a degradação das clorofilas e o acúmulo de 
carotenoides. 

Esses estudos com giberelinas permitem 
postular uma hipótese hormonal alternativa 
para explicar o rever decimento dos frutos de 
algumas cultivares de citros e do processo 
natural de degradação de clorofilas e síntese de 
carotenóides. Com a redução da tempera tura e 
do crescimento das raízes no outono, reduz-se 
também a síntese de giberelinas e citocininas, 
com o aumento da degradação das clorofilas. 
A renovação do crescimento das raízes durante 
a primavera volta a elevar os níveis desses 
hormônios, podendo ocorrer o reverdecimento. 
Nos trópicos, onde as temperatu ras são elevadas 
o ano todo, o crescimento das raí zes é contínuo 
e os níveis de giberelinas sempre altos, o que 
explicaria a fraca coloração apresentada por 
laranjas e tangerinas nesses locais (Reuther, 
1977; Spiegel-Roy & Goldschmidt, 1996). 
Provavelmente, as duas hipóteses se completam 
na explicação da cor da casca.

Quando os frutos alcançam a qualidade 
adequa da para o consumo, podem ser colhidos 
ou manti dos na planta por mais tempo, de 
acordo com as necessidades do produtor. 
Frutos de algumas cultivares como laranjas 
‘Valência’ e ‘Natal’ podem ser mantidos durante 
meses, dependendo do clima e do controle 
de insetos, mas tangerinas em geral não, 
porque se deterioram mais depressa. Nos 
climas mais quentes, o tempo pós-maturação 
de permanência na planta é menor, pois a 
senescência é mais rápida.

A qualidade do fruto cítrico para a 
produção de sucos

A solução de sólidos solúveis contém 
principalmente glucose, frutose e sucrose. 
Em sucos de laranja, grapefruit e tangerina, a 
quantidade de sucrose excede as quantidades 
de frutose e glucose, porém, os níveis de sucrose 
aumentam consideravelmente, a medida que o 
fruto amadurece, atingindo patamares entre 15% 
e 18% do peso fresco em algumas cultivares 
de tangerinas. Na casca, a solução de sólidos 
solúveis, normalmente, contém mais açúcares 
redutores (glucose e frutose) do que sucrose. Em 
sucos de limões e limas ácidas, as quantidades 

de sucrose são mínimas. 
O Ácido Ascórbico, mais conhecido como 

Vitamina C, é biologicamente relacionado com 
açúcares, embora sua rota biosintética em citros 
não tenha sido precisamente elucidada. As 
frutas cítricas têm sido conhecidas, havia muito 
tempo, por ser a principal fonte de Vitamina C 
para os homens. Em séculos passados, as frutas 
cítricas eram consumidas para prevenir algumas 
doenças, entre elas o Escorbuto. A casca 
das frutas contém níveis de Ácido Ascórbico 
maiores que o suco, e frutos expostos a maior 
quantidade de radiação solar, apresentam 
quantidades maiores destes compostos, assim 
como apresentam maiores conteúdos de sólidos 
solúveis totais.  

Acidez é o fator mais determinante em 
relação ao sabor da fruta. Ácidos orgânicos 
têm papéis fundamentais no metabolismo da 
fruta, sendo o Ácido Cítrico o principal ácido 
presente nos frutos cítricos. Há uma grande 
variação no conteúdo de ácidos orgânicos nas 
frutas cítricas, mesmo nas cultivares da mesma 
espécie, como mostram as diferenças entre 
laranjas e limas ácidas, por exemplo. Estas 
diferenças de concentração de ácidos têm 
sido estudadas em diferentes espécies cítricas, 

sendo a sua determinação muito complexa.
Os carotenóides, que conferem a cor da 

casca e do suco, têm sido exaustivamente 
estudados. O gênero Citrus é bastante conhecido 
por produzir a maior quantidade de carotenóides 
encontrados em frutíferas. Cerca de 115 
diferentes pigmentos foram reportados, em 
estudos já realizados sobre os citros.

Os óleos essenciais, importantes para 
a indústria de química fina, cosméticos e 
alimentícia, são constituintes importantes, 
presentes na maioria dos órgãos das plantas, 
mas principalmente no flavedo ou casca do 
fruto. São voláteis e quimicamente compostos 
por terpenos, aldeídos, ácidos e hidrocarbonetos, 
raramente existindo como ésteres de ácidos 
graxos.

Medidas diretas para determinação da 
qualidade sensorial ou sabor do suco durante a 
maturação não se mostram prá ticas, segundo 
Fellers (1980). Portanto, adotam-se medidas 
correlacionadas com o sabor, como é o caso 
do ratio. Conforme mencionado acima, o ratio, 
ou Índice de Maturação, é obtido dividindo-se 
o teor de SST do suco por sua concentração 
de ácidos totais, ou AT. Sucos com ratio 
entre 14 e 16 são os mais apreciados pelos 

consumidores em todo o mundo, devido ao 
equilíbrio, em termos sensoriais, entre o teor 
de açúcares e ácidos.

Assim, o peso e tamanho do fruto, teores 
de suco, sólidos solúveis, ácidos e vitamina 
C, cor do suco, e seus índices derivados como 
ratio, quanti dade de sólidos solúveis por caixa e 
rendimento industrial de suco  são as medidas 
mais utilizadas para carac terização da maturação 
de um pomar. 

Em termos gerais, o ratio evolui linearmente, 
crescendo, de abril até novembro, 300% em 
média, para a cultivar ‘Pera Rio’. O acú mulo 
de sólidos solúveis apresenta modelo de 
evolução com um pico de acúmulo nos meses 
da primavera, enquanto que o teor de Ácido 
Ascórbico do suco diminui linearmente a medida 
que a ma turação avança, atingindo 80% do 
valor de abril no final do ciclo de maturação. O 
peso do fruto está diretamente relacionado à 
disponibilidade hídrica do solo a partir de maio. 
Assim, os frutos normal mente perdem peso nos 
meses de inverno, ocorren do em diversos casos 
um murchamento acentuado. Com o retorno 
da disponibilidade de água a partir das chuvas 
da primavera, há um rápido e contínuo ganho 
de peso ou tamanho até sua colheita, princi-
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palmente nas cultivares tardias. 
Poucos fatores genéticos são responsáveis 

pela determinação da maturação de uma 
cultivar ou clone de laranja, porém esses 
poucos genótipos imprimem ritmos diferentes 
na maturação dos frutos, mesmo tendo datas de 
antese praticamente idênticas. Dessa ma neira, 
as cultivares de laranja doce são usualmente 
classificadas em três grupos distintos: precoce, 
meia-esta ção e tardio.

Assim sendo, após a abertura das flores 
e queda das péta las, a velocidade das 
transformações bioquímicas dos frutos é maior 
nas cultivares precoces, que, nas condições 
médias dos pomares pau listas, atingem o estádio 
ideal de maturação com 8 ou 9 meses, como 
é o caso das cultivares ‘Hamlin’ e ‘Westin’. As 
cultivares tardias ou muito tardias, como é o caso 
da ‘Natal’ e ‘Valência’, atingirão esse estádio 
após 12 ou até 18 meses da antese.

Dentro desta ótica, as principais variedades 
produzidas em São Paulo apresentam as 
seguintes características, considerando a 
qualidade de fruta para industrialização:

“Hamlin”: é a principal variedade precoce 
no estado de São Paulo e a mais processada 
dentro desse grupo. Possui frutos com 
tamanho médio a pequeno, em torno de 127 
g/fruto, necessitando de 320 frutos por caixa 
de 40,8 kg. A casca é fina, com menor número 
de vesículas de óleo, resultando quantidades 
de óleo em torno de 0,5% a 0,6% em peso. 
O suco tem baixa aceitação comercial, com 
coloração clara, alta viscosidade e sabor 
inferior ao das cultivares ‘Pera’, ‘Valência’ e 

‘Natal’. Os frutos possuem baixo volume de 
suco, inferior a 50%. Apresenta, ainda, teor 
de sólidos solúveis ao redor de 11º Bx, porém 
o rendimento em sólidos solúveis por caixa 
é baixo, devido ao reduzido volume de suco;

“Pera”: é uma cultivar de meia estação, 
sendo a mais plantada no estado de São Paulo 
e certamente a mais importante para a indús tria 
cítrica nacional, em função do bom rendimento 
em sólidos solúveis e excelente qualidade do 
suco produzido. Possui frutos com tamanho 
médio, que variam entre 146 e 156 g/fruto. 
Apresenta casca fina e com bom número de 
vesículas de óleo, cujo teor médio de óleo varia 
de 0,6% a 0,8% em peso. O suco tem uma 
ótima coloração, a melhor entre as cultivares 
processadas, apresentando também elevado 
rendimento de suco, alcançando em muitos 
casos valores acima de 60%. Proporciona bom 
rendimento industrial, pois apresenta em média 
teor de sólidos solúveis acima de 11,5º Bx, 
podendo alcançar, em algumas safras, valores 
superiores a 13º Bx. 

“Valência”: é uma cultivar de maturação 
tardia, também bastante plantada no estado de 
São Paulo, principalmente na região sul do cintu-
rão citrícola, apre sentando um bom tamanho 
de fruto, com 151 g/fruto. Possui casca de 
espessura média e bom número de vesículas de 
óleo, que determina teor de óleo de 0,6% a 0,8% 
em peso. Proporciona a produção de suco de boa 
coloração e em volume considerável, alcançando 
teores próximos a 55% em suco. Propor ciona 
bom rendimento industrial, com sólidos solúveis 
na faixa de 11,5º Bx. 

“Natal”: tem a mesma importância da 
‘Va lência’, sendo considerado como um clone 
da primeira, uma vez que as características 
organolépticas são idênticas. Apresenta frutos 
com tamanho médio de 141 g/fruto. Possui 
casca fina e tem como característica um bom 
número de vesículas de óleo, possuindo um 
teor de óleo de 0,6% a 0,8% em peso. Possui 
boa coloração do suco e bom rendimento de 
extração, alcançan do valores em torno de 55% 
de suco. Proporciona bom rendimento industrial, 
apresentando teor de sólidos solúveis na faixa 
dos 11,5º Bx.

Conclusão

Conforme mencionado acima, a especificação 
internacional para o suco de laranja obriga a que 
o mesmo tenha teor de sólidos solúveis mínimo 
de 11,8º Bx, para que seja enquadrado na 
categoria de suco de frutas. Em função disto, 
ao se colher fruta para processamento com 
teor de sólidos solúveis muito abaixo daquele 
teor específico, contribui-se para a produção 
de suco de baixa qualidade, fora dos padrões 
internacionais, importando em baixa vantagem 
competitiva, frente as empresas competidoras 
instaladas em outros países.
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