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E D I T O R I A L

Criatividade como alternativa

tadeu@gtacc.com.br
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Aparecido Tadeu Pavani
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Quiçá, consigamos, breve, praticar 
uma agricultura mais sustentável. 
Todas as ações que objetivam esse 

ideal são bem-vindas. Atualmente, a situação 
do Greening nos coloca temerosos, não ape-
nas em relação ao futuro dos pomares, mas 
também em relação aos efeitos das muitas 
pulverizações necessárias para continuar a 
produzir laranjas com sucesso.

Acompanhar o desenvolvimento de pesqui-
sas que buscam alternativas mais estáveis para 
conviver com a doença nos dá uma esperança 
de, um dia, trabalhar com variedades resisten-
tes ao problema. Do ponto de vista ecológico, 
melhoraria muito as condições ambientais em 
torno do parque citrícola, diminuindo custos e 
dando ao citricultor a garantia de não perder os 
investimentos realizados no pomar, como acon-
tece atualmente com as plantas erradicadas.

E essa expectativa de praticar uma agri-
cultura limpa, abordando o tema de uma 
forma mais abrangente, estende-se às pos-
sibilidades de estimular o desenvolvimento 
de inimigos naturais, de práticas culturais de 
cultivo, de maneiras alternativas que possam 
servir de métodos eficientes para, também, 
obter produtividade. Cada vez mais o mercado 

demanda esse panorama. o mercado quer 
qualidade de modo mais amplo.

E, para alcançar a qualidade propalada, 
práticas como a irrigação, que permitem a 
intensificação do sistema produtivo, devem 
ser instaladas, porém, com acompanhamen-
to e consultoria, seguindo toda orientação, 
legislação e os passos para sua melhor utili-
zação. Seguir regras é muito importante, até 
para valorizar mais os recursos destinados à 
implantação do sistema.

Aproveitando o exemplo do estudo que 
revela como conseguir mais resistência das 
plantas ao Cancro Cítrico, deve-se reforçar 
o procedimento científico a procurar essa 
metodologia inteligente, lançando mão, às 
vezes, das estruturas de defesa que as pró-
prias plantas oferecem. Basta inteligência e 
pesquisa; persistência e criatividade.

A mesma criatividade que é essencial àque-
les que desejam prosperar, sempre. o exemplo 
de vida do produtor Júlio César Jacobs é retra-
tado na editoria Prática e merece ser conhecido 
por todos. Alia sua criatividade à lisura de cará-
ter, que o faz diferente, inclusive para encarar 
com mais confiança a passagem do momento 
difícil pelo qual passa a citricultura mundial.

As crises obrigam as pessoas a mudar. É 
necessário estudar, criar, buscar novos cami-
nhos, diferentes ou não, mas enriquecidos 
por mais conhecimento. Todos sabemos que 
o posicionamento deve mudar. os recursos 
estão diminuídos, os gastos precisam de mais 
análises e o consumo mundial está freado. 
Mas o empreendedor tem sede de informa-
ção. Precisamos divulgar novos conceitos 
entre os citricultores, como a biotecnologia 
e as possíveis utilizações dos reguladores 
vegetais. os tempos são outros.

Por fim, entender que as mudanças 
também exigem adaptação. o caso das 
Moscas-das-Frutas é um exemplo. Plantar 
citros em um local diferente daquele que se 
está habituado exige essa adaptação.  No 
sudoeste de São Paulo, as incríveis popu-
lações e o comportamento da praga exige 
uma repaginação no manejo habitual para 
o seu controle. 
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  Janeiro

25 – Durante a realização de Assembléia Geral ordinária, 
houve a eleição e a posse da nova diretoria e do novo 
conselho fiscal do GTACC. De acordo com o presidente 
eleito, Tadeu Pavani, “a maior responsabilidade da sua 
diretoria será continuar o trabalho que vinha sendo 
desenvolvido pela direção anterior, mantendo o grupo fiel 
aos objetivos estatutários que regem dedicação às causas 
e interesses da citricultura brasileira”. Na foto ao lado, 
aparecem, Ramiro de Souza Lima Neto, Antonio Ricardo 
M.Toledo, Josimar Vicente Ducatti e Tadeu Aparecido 
Pavani, que tomaram posse como novos diretores. o 
GTACC nasceu com o objetivo de trabalhar em prol da 
citricultura nacional. Todas as suas ações devem reverter 
em benefício do setor. Por isso, no delicado momento pelo 
qual passa a atividade citrícola, cobre-se de importância 
a transição da nossa diretoria. o evento ocorreu na sede 
do GTACC, em Bebedouro, SP.

04 a 08 – Participação do GTACC na 3ª. Conferência Internacional sobre Pesquisa em HLB – Huanglongbing. o evento ocorre a cada 
dois anos e reúne as principais instituições mundiais de pesquisa, que apresentam os últimos resultados dos trabalhos científicos que 
desenvolvem sobre a doença. o grupo foi representado pelos consultores Tadeu Aparecido Pavani, Décio Joaquim, Antônio Garcia Júnior, 
Sílvio Gil Rodrigues, Danilo José Fanelli Luchiari, Danilo Franco, Leandro Aparecido Fukuda e Rubens Stamato. o evento aconteceu em 
orlando, na Flórida (EUA).

  Fevereiro

28 - Reunião técnica do 
GTACC com os integrantes 
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, em 
Bebedouro, SP.
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im 28 - Reunião com Luiz Gonzaga 
Fenólio, da Cheminova. A 
apresentação, sobre a linha 
comerc ia l  da  empresa, 
aconteceu em Bebedouro, 
SP, na sede do grupo. 
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A G E N D A

  Março

27 - Reunião administrativa do GTACC, com a 
presença dos seus consultores, na cidade de 
Bebedouro, SP. o encontro tem caráter rotineiro e 
é importante para traçar objetivos e acompanhar 
a atuação dos consultores. 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.

04 a 08 – IX Galeria da Citricultura. o ciclo 
de palestras técnicas sobre citricultura 
tornou-se tradicional no roteiro anual 
de aprimoramento citrícola do Paraná. 
o evento transcorre dentro da Expo-
Paranavaí. Contou com a colaboração e 
organização do consultor Marco Valério 
Ribeiro, que apresentou uma palestra 
no dia 07.03.2013, estimulando os 
presentes a aprimorarem a qualidade da 
fruta produzida, a fim de participarem 
do mercado de fruta fresca. A Galeria foi 
composta por uma série de palestras e 
demonstrações práticas. Realizado em 
Paranavaí, PR. 

27 - Reunião técnica entre os membros 
do GTACC  e os técnicos da Ihara. 
Representando a Ihara, participaram do 
encontro os gerentes Godinho (regional), 
Ricardo (distrital) e Araújo (marketing); 
e os ATVs, Renato, Pezzutti, Júlio e 
Vetorazzo. o objetivo foi atualizar os 
consultores a respeito do portfolio da 
empresa e promover maior integração 
entre os participantes. A reunião teve uma 
importância destacada, pois possibilitou 
discutir a época e as condições para 
a melhor utilização dos produtos. o 
encontro permitiu à área de marketing 
da empresa ter uma visão mais ampla do 
setor. Ela transcorreu em Bebedouro, com 
a presença de todos os consultores, na 
sede, em Bebedouro, SP. 

27 – Apresentação das últimas informações a 
respeito dos produtos FMC. A reunião técnica 
entre os membros do GTACC e os técnicos da 
FMC, teve a intenção de dirimir dúvidas sobre 
doses, formulação e forma de aplicação dos 
produtos da empresa. o encontro ocorreu na sede 
do grupo, em Bebedouro, SP. 
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A ocorrência dos ataques de Moscas-
das-Frutas na região sudoeste do 
estado de São Paulo tem chamado 

a atenção por sua intensidade. Apesar da 
gravidade da questão, o fato delas não 
provocarem danos em todos os meses, ou 
mesmo em todos os anos, faz com que o 
produtor se esqueça delas por um período, 
o que é ruim. 

observando a ação da praga e as 
inúmeras tentativas de controle, chega-
se à conclusão de que, nas condições 
encontradas na maioria dos pomares daquela 
região, a melhor ação deve ser preventiva e 
multifacetada. A solução não é simples e 
envolve uma série de medidas. o problema 
toma esse vulto uma vez que a região ainda 
tem uma relativa quantidade de matas e de 
água, que favorece a proliferação do inseto.

Favorecidas pelas condições locais, as 
populações de Moscas-das-Frutas na região, 
em determinadas épocas do ano, alcançam 
quantidades inimagináveis por produtores de 
outras localidades.

Para o produtor desavisado, a primeira 
ação de controle que lhe vem à mente é, 
unicamente, o controle químico. Ao longo 
de quase 25 anos trabalhando na região 
de Itapetininga, já tomei conhecimento de 
inúmeros casos de insucesso na tentativa 
de ganhar essa batalha, tanto em pomares 
grandes, quanto em pequenas áreas.

 Vários são os métodos e os produtos 
usados na tentativa de controle, podendo-
se perceber que resultados efetivos, isto é, 
aqueles em que se repetem os resultados 
positivos quando utilizados a qualquer 
época, em qualquer ano, ainda não foram 
encontrados. São muitas as sugestões de 
produtos e aplicações. Nunca vi a repetição 
da efetividade quando a ação resume-se 
exclusivamente às iscas e pulverizações. 
Muitas vezes, inclusive, os resultados 
positivos apenas são alcançados, ou porque 

P R A G A S

As altas populações de Moscas-das-Frutas
 nos pomares do sudoeste de SP

Diferente do que ocorre nas áreas tradicionais de citricultura do estado de São Paulo, nos pomares do sudoeste, as
grandes populações de Moscas-das-Frutas afligem os produtores, que tem o seu controle dificultado ao longo de anos

a infestação já está diminuindo naturalmente, 
ou porque outro fator, como o clima frio, por 
exemplo, torna o nível populacional pequeno 
naquele determinado momento.

Minha intenção é colaborar com o 
controle, demonstrando que a ação isolada 
levada a cabo pelos citricultores regionais, 
baseado nas tradicionais informações de 
controle encontradas nos livros e manuais 
escritos em função da citricultura praticada 
em outras áreas do Estado, não oferece uma 
solução imediata, provocando uma sensação 
de frustração que leva os produtores a duvidar 
da eficácia dos produtos utilizados. Na 
verdade, já pude comprovar que os inseticidas 
não são os culpados pela situação, uma vez 
que cumprem o seu papel de exterminar as 
pragas. Mas como enfrentar o problema da 
reposição das moscas adultas que chegam 
diariamente às propriedades?

 Com o passar dos anos, já escrevi uma 
série de comentários a respeito, mostrando 

medidas de manejo que, quando aplicadas 
em conjunto, durante todo o ano, propiciam 
ótimos resultados nas épocas dos ataques. 
Vejamos algumas delas.

Populações muito grandes

Quem tem pomar na região já cansou 
de ouvir sempre as mesmas recomendações 
daqueles que, sem ter noção exata da 
gravidade, imaginam sanar o problema com 
as medidas tradicionais: “apliquem iscas o 
tempo todo, comecem mais cedo, pulverizem 
a noite, aumentem as doses usadas, usem 
dois atrativos ao mesmo tempo etc, etc, etc”. 
Posso lhes afirmar: “Não é por aí!”

Apenas para se ter uma ideia, enquanto 
as tradicionais informações recomendam 
aplicações de inseticidas ou o início do uso 
de iscas tóxicas ao se constatar 3,5 moscas 
adultas/armadilha/semana, no sudoeste 
chega-se a coletar mais de 1.000 indivíduos/

armadilha/semana com facilidade, no período 
entre os meses de janeiro e março. o número 
é assombrosamente real. 

Portanto, já se sabe que as altas 
infestações ocorrem, em primeiro lugar, 
porque são muitas as moscas e, em segundo, 
porque, apesar de haver a ação do controle 
químico, durante um certo período do ano, 
elas diariamente repovoam os pomares.

Pois bem, de onde elas vêm que lhes 
permite uma proliferação tão facilitada? 
A culpa disso não pode simplesmente ser 
creditada ao vizinho. São inúmeras situações, 
em muitos pomares, localizados em diversas 
áreas. Em comum, apenas as variedades e a 
proximidade com matas. Que tipo de matas? 
Será que o mais simples não seria eliminar 
plantas hospedeiras dentro dessas matas?

 Já acompanhei a el iminação de 
quaisquer tipos de frutas nativas encontradas 
nas proximidades de um certo pomar. 
Posteriormente, houve aplicação continuada 
de isca atrativa no interior da mata e até 
pulverizações aéreas de inseticida sobre o 
local. o resultado foi comemorado apenas 
até a chegada do verão, quando, como 
de costume, as moscas vieram atacar as 
Hamlins, ainda verdes, situadas na periferia 
da fazenda.

outra vez, volto a lhes afirmar: “Não é 
tão fácil, não!”

Vamos considerar que o problema das 
moscas, de uma maneira geral, ocorre na 
época das temporãs, ou seja, final e/ou início 
do ano. ocorre no meio do verão. Umidade, 
temperaturas altas e principalmente frutas à 
vontade (tardias maduras e temporãs verdes), 
com muitas “brechas” de pulverizações ou 
sem nenhuma pulverização, apenas com 
aplicação de iscas.

ora, a teoria das iscas funciona assim: 
a mosca se acasala e, antes das posturas, 
precisa se abastecer com fontes nutritivas, 
particularmente, com compostos nitrogenados 
para a composição de proteínas. Daí, ela 
sente-se atraída pelos açúcares, melados, 
melaços, proteína hidrolisada de milho etc. 
Mas, em paralelo às iscas, os pomares 
oferecem outros atraentes, como os dejetos 
de pássaros, por exemplo, que são as fontes 
de proteínas mais escolhidas pelas moscas 
na busca de energia.

o conceito usado na metodologia de 
iscas é tradicional, muito antigo e sempre 
se aplicou à realidade do centro/norte de 

São Paulo. Lá, as populações de moscas são 
ínfimas, a população prevalente é de Ceratitis 
capitata (Mosca do Mediterrâneo), que possui 
ovipositor pequeno e apenas ataca frutas 
maduras, portanto, não prejudicando muito 
a fruta verde (temporã). 

Normalmente, as colheitas nos pomares 
do norte do Estado terminam em dezembro, 
uma vez que a maior temperatura faz com 
que as frutas amadureçam mais depressa, 
diminuindo o tempo de exposição às possíveis 
pequenas populações de moscas.  As iscas 
agem de modo eficaz.  Atraem as poucas 
moscas, que consomem melaço de cana com 
inseticida, morrem e não se transformam em 
problemas comerciais.

No  sudoes te  de  São  Pau lo  as 
temperaturas anuais são mais amenas e 
as frutas permanecem mais tempo nas 
árvores, sendo colhidas bem mais tarde. É 
comum ocorrerem colheitas de variedades 
tardias em janeiro/março. Essa fruta madura 
(em grande quantidade) atrai muito mais 
moscas, coincidindo com o período onde 
as populações são maiores. Nas plantas 
também coexistem as frutas temporãs, mais 
verdes, mas que também passam a ser 
atacadas, já que a espécie de mosca que 
prevalece na região é a Mosca Sul Americana, 
ou seja, Anastrepha sp., principalmente a 
fraterculus, que tem ovipositor bem mais 
longo e, facilmente, prejudica as frutas verdes 
também.

Parece lógico justificar os ataques de 
moscas ocorridos no começo de 2013, com 
a fruta que não foi colhida em 2012, mas 
no início de 2012 também havia muita fruta 
sem colher e não houve qualquer problema. 
Da mesma forma, em anos considerados 
normais, já foram constatados casos de muito 
prejuízo, sem que houvesse margem para 
aquela justificativa.

É fácil perceber que seguindo apenas 
as recomendações tradicionais, em anos 
de grandes infestações todos os produtores 
sentem-se prejudicados. Daí, conclui-se que 
o manejo para a região sudoeste está, no 
mínimo, equivocado.

Acompanhando a presença das Moscas 
das Frutas nas quadras de citros na região 
sudoeste, chego à conclusão que para que 
haja um controle mais eficiente delas, o 
manejo preconizado teria de ser mudado. 
Não se atua da maneira mais eficiente 
considerando o comportamento delas no 

sudoeste do Estado. Quando afirmo isso, 
estou me baseando nas diferentes formas 
de aplicação e nas inúmeras receitas 
encontradas nas muitas propriedades que 
conheço na região, mas que, basicamente, 
tem no controle químico sua única atitude de 
combate. Diferente do que está escrito nos 
manuais de citricultura, não conseguiremos 
um bom resultado, a menos que mudemos 
a forma, inclusive, de pensar, no caso do 
manejo deste inseto naquela região.

Seguindo o exemplo

Pegaremos como exemplo os pomares de 
frutas de caroço (pêssego, ameixa, nectarina 
etc), da Holambra II, em Paranapanema. 
Aqueles produtores não podem ter a presença 
de nenhuma mosca em seus carregamentos 
de frutas, sob pena de perderem o caminhão 
inteiro colhido. Como conseguem produzir 
naquela região, sem ataques das moscas?

ora, então sejamos curiosos e vamos 
analisar o exemplo de manejo que nos 
apresentam: Em primeiro lugar, as quadras de 
frutas de caroço têm poucos hectares, sendo 
entre um e três hectares mais ou menos. 
Procuram-se instalá-las longe de matas, 
cercadas por quebra-ventos, todas rodeadas 
com frascos-armadilhas. Evidente que no 
caso dos pomares cítricos, já instalados, não 
se poderia fazer nada em relação ao tamanho 
das áreas, já que, em sua grande maioria, 
são áreas maiores.

Na fruta de caroço o esquema funciona 
assim: todos os dias, os frascos são 
percorridos. Se necessário, o conteúdo das 
“garrafas” armadilhas são repostas. Caso 
haja a constatação de um único adulto em 
qualquer armadilha, aquela quadra será 
imediatamente pulverizada (o que é facilitado 
devido ao pequeno tamanho das áreas 
de produção). Pois bem, no dia seguinte, 
novamente, corre-se as armadilhas e se 
houver a constatação de um novo adulto 
(mesmo que seja na quadra pulverizada na 
véspera), pulveriza-se a quadra inteira outra 
vez.

Importante lembrar que a cada dois 
ou três dias – ou, no máximo, a cada 
semana - as quadras recebem iscas tóxicas. 
Comercialmente, as frutas de caroço têm 
os melhores preços, até, no máximo, o 
período das festas de final de ano. Portanto, 
dificilmente estarão nas plantas em janeiro. 

P R A G A S

O manejo ideal para as Moscas-das-Frutas compreende várias medidas integradas
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Em relação a isso, chamo a atenção que, para 
“pegarem” preço, muitas vezes são colhidas 
verdes ou “de vez” (assim que possível), para 
continuarem amadurecendo em câmaras de 
ambiente controlado.

As pulverizações são feitas com Tracer 
(Espinosade) e as iscas são feitas com 
misturas de proteína hidrolisada e Tracer, 
ou com o produto Success (a base de 
Espinosade), em diluições muito “pesadas” 
(1,5 L de produto, para 2,5 L de água), 
usando uma vazão/hectare entre 4 e 70 L 
de calda.

Assim, o que fica mais evidente é a 
preocupação em não deixar as moscas 
chegarem nas frutas. Todo o controle baseia-
se na identificação da presença dos adultos, 
através do uso de armadilhas, antes que eles 
comecem a perfurar as frutas para ovipositar.

Diferente do que ocorre nos pomares 
cítricos, onde o hábito dos produtores é 
de iniciar qualquer atividade de controle 
apenas após a visualização de puncturas 
nas frutas, os produtores de “caroço” 
valorizam bastante as armadilhas. ou seja, 
ao se verificar laranjas atacadas, centenas 
de outras laranjas já estarão com larvas de 
moscas se desenvolvendo dentro delas, uma 
vez que estamos considerando populações 
infinitamente maiores do que aquelas que 
os “livros” preconizam. 

O comportamento do inseto

o prejuízo causado e o comportamento do 
inseto dependem de cada safra e do clima de 
cada ano. Variam, também, de acordo com o 
planejamento de colheita que se imagina para 
cada pomar. De maneira geral, as moscas não 
danificam a safra principal nos anos em que a 
colheita transcorra com agilidade, passando a 
preocupar, apenas, entre finais de novembro 
e o início da safra seguinte. Conclui-se, então, 
que as temporãs são o alvo preferido delas.

 Dependendo da ocorrência, chegam a 
atacar as tardias (‘Natal’, ‘Folha-Murcha’, 
‘Charmute’) ou, às vezes, precocemente 
as safras das primeiras variedades a 
amadurecerem (‘Hamlin’, ‘Rubi’,’ Westin’, 
‘Seleta’, etc). Pensem: como ter eficiência 
sobre uma população de insetos que migra a 
cada dia para o pomar? Como combater uma 
população que voa e que pode se esconder 
no momento da aplicação? Como ter sucesso 
sobre uma população que age internamente 

nas frutas, onde as larvas que emergiram dos 
ovos estão comendo a polpa, protegidas da 
ação dos defensivos? Como ter efeito, se 
as pupas que já estão enterradas no solo 
emergem na forma de adultos? 

Graças a um experimento montado na 
região, sabe-se que a preferência atrativa 
desses insetos varia conforme a época, mas 
essa situação também varia conforme a 
localização de cada propriedade. Para poder 
usar essa informação, deve-se constituir o 
que se convencionou chamar de “cardápio 
da mosca”, ou seja, ir acompanhando 
mensalmente a flutuação populacional das 
moscas em diferentes armadilhas munidas 
por três ou quatro atrativos alimentares, 
utilizando na constituição da isca inseticida 
aquele atrativo que está sendo mais eficiente 
no momento. Para isso, bem como para 
qualquer situação de monitoramento (com 
armadilha), deve-se ter um funcionário 
ocupado apenas com isso, dotado de 
veículo, tempo e estrutura para as constantes 
contagens e armação das armadilhas.

Como a mosca se utiliza de proteína 
para a constituição de sua prole, cabe a 
nós descobrir qual a fonte proteica está 
sendo mais interessante para ela naquele 
momento, caso contrário, deixará de visitar 
as iscas, preferindo, por exemplo, as fezes 
dos passarinhos.

Fica bem evidente perceber que qualquer 
inseticida, quando sorvido por ela junto ao 
atrativo, mata o inseto. É necessário que ele 
“lamba” a isca. o problema da atratividade 
está relacionado à fonte de proteína oferecida 
e não ao inseticida, apesar de que a 
composição de alguns deles pode ajudar 
a atração das fontes proteicas. A idade de 
fabricação do atrativo também será um 
importante fator a considerar.

A Mosca-das-Frutas (qualquer uma 
delas), em toda a sua vida, não voa muito 
longe do local onde nasce e não deposita 
ovos na árvore em que nasceu. Entende-
se através disso, que o grande repositório 
da população seria as matas, de onde as 
moscas viriam de algum tipo de fruteira de 
grande ocorrência e de variedade comum 
aos locais da região, tendo muitas frutas 
para colonização e sendo responsável pela 
multiplicação na época de verão. 

Sabendo disso, existe toda uma 
preocupação das grandes empresas em 
planejar a colheita. Na medida em que 

se colhe a fruta mais próxima das matas, 
diminui o ataque longe dali. Na medida em 
que se restringe as áreas de risco, fica mais 
fácil concentrar o controle. Ao conhecer 
o local da entrada das moscas no pomar 
(com monitoramento), fica também mais 
fácil exercer um melhor controle e se pode 
usar as informações para o planejamento de 
pomares futuros.

O novo manejo proposto

Analisando: as Moscas-das-Frutas 
danificam a fruta para poder colocar ovos, 
a situação é grave e é geral na região 
sudoeste. De uma maneira bem simplista, 
as laranjas apodrecem após as larvas das 
moscas, que vieram dos ovos colocados no 
interior da casca das frutas pelas moscas 
adultas, iniciarem suas refeições. As larvas 
passam uns 10 dias dentro das laranjas, até 
crescerem, caírem no solo, enterrarem-se, 
transformarem-se em casulos (pupas) e 
virarem moscas adultas.

Deve-se, antes disso tudo ocorrer, aplicar 
uma isca atrativa (pode ser de melaço de 
cana, proteína hidrolisada de milho ou outros 
produtos afins) + inseticida, a fim de se 
interromper esse ciclo.

Ao sentir que a ação das iscas não 
consegue impedir o “estrago”, os produtores 
lançam mão das pulverizações. Deve-se 
pulverizar (usando menos bicos e com 
velocidade maior, a fim de não gastar tanto) 
as primeiras ruas ou plantas mais próximas da 
mata (cerca de 50m). Muitas vezes, pulveriza-
se boas partes dos pomares, alternando-se 
as ruas. Mas, mesmo assim, percebe-se que 
as medidas são paliativas. 

A substituição dos inseticidas utilizados 
não parece ser o ponto mais importante 
no controle. As altas infestações, aliadas 
à inoperância dos atrativos usados de 
forma mais comum (melaço de cana ou 
proteína hidrolisada de milho, diluídos, 
usados nas baixas concentrações que são 
comercialmente recomendados), não parece 
surtir efeito em testes comparativos simples 
feitos com armadilhas no pomar.

Em determinadas épocas do ano, as altas 
populações que vêm diariamente de fora do 
pomar (eclodidas das frutas mais variadas, 
como coquinhos e goiabas silvestres), tornam 
de pouco efeito as pulverizações realizadas a 
intervalos de certo número de dias. 

Parece mais eficaz que durante todo o 
tempo, particularmente nas áreas situadas 
próximas às matas, fique à disposição um bom 
atrativo, em concentração mais adequada, 
independente do maior custo. Esse atrativo 
poderá, inclusive, ser o próprio melaço ou 
não, uma vez que estudos comprovaram que 
a mosca muda sua preferência pelos atrativos 
a cada época do ano.

De qualquer forma, melhores resultados 
foram obtidos com fontes de melaço puro 
de cana-de-açúcar (sem adição de nenhum 
diluente), e, da mesma forma, de proteína 
hidrolisada de milho pura (comprada 
diretamente de alguma refinaria de milho).

Além disso, cada produtor deve instalar, 
a seu nível, um manejo técnico que inclua 
o monitoramento da presença da mosca 
com o uso de armadilhas. A utilização de 
feromônio sexual seria muito bem vinda, 
mas, por enquanto, a eficiência desse tipo de 
produto é apenas comprovada para a Ceratitis 
capitata, mosca que não ocorre em grandes 
proporções na região sudoeste.

As iscas devem ser aplicadas através de 
um jato, sem pressão, que proporcione gotas 

grandes (com diâmetro entre 8 a 10 mm). 
Deve-se aplicar dos dois lados das plantas e, 
nas áreas mais problemáticas, aspergir todas 
as plantas, de todas as ruas. Participei de um 
ensaio muito positivo, no qual as iscas eram 
aplicadas com pulverizador costal motorizado, 
dotado de um cano de saída bem longo, com 
sua ponta voltada para cima. A aplicação era 
feita de cima de uma carreta que percorria 
as ruas de laranjeiras e, com esse cano, se 
conseguia aplicar a mistura de baixo para 
cima, molhando as “costas” das folhas.

De forma geral, não existe como controlar 
a praga, nas proporções populacionais que 
ocorre aqui no sudoeste, após as frutas já 
terem sido atacadas, com as larvas dentro 
das frutas. A atuação deverá ser preventiva, 
mas muito mais abrangente do que apenas 
aplicar isca no pomar. Deve ser um manejo 
amplo, que envolva várias ações.

Antes de iniciar, porém, ressalto que se 
deve continuar a aplicação de iscas inseticidas 
– a base da mistura, por exemplo, de inseticida 
com Melaço, variando a porcentagem deste 
último de 5 a 15%, dependendo da atratividade 
do mesmo, e água. 

Algumas medidas práticas, que parecem 
superficiais, não são, desde que praticadas 
desde o início das infestações: retirar das 
árvores e ensacar os frutos “picados”, 
usar fungos de solo que impossibilitem a 
transformação das pupas em adultos e a 
colheita imediata de áreas atacadas.

Enfim, por tudo isso, as melhores medidas 
seriam, durante o período entre fins de 
novembro e a colheita das temporãs, ter a 
presença de um “mosqueiro” (um pragueiro 
específico para as moscas). Ele deveria 
percorrer, “ler” e refazer as armadilhas que 
seriam instaladas em todas as quadras. A 
presença de um único adulto nas armadilhas 
já deve ser o “gatilho” para disparar a 
pulverização imediata de inseticida naquela 
quadra, preferencialmente à tardezinha. Em 
paralelo, durante esse período do ano, seriam 
feitas aplicações de iscas nas quadras não 
colhidas.

o maior problema de lidar com as 
moscas em áreas grandes é que não se 
pode usar apenas o parâmetro do dano 
visual como “gatilho” na intensificação de 
controle de áreas-chaves (normalmente 
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variedades precoces, próximas às matas, 
ou frutas temporãs), mesmo que elas 
venham recebendo iscas habitualmente. 
É fundamental a pronta identificação dos 
adultos antes de haver danos visuais. 

Medidas preventivas de grande impacto 
– mas que geram custos, também – devem 
ser colocadas em prática, quando não se 
deseja conviver com os danos causados por 
aquelas pragas.

A primeira medida – e seguramente 
a mais eficiente – é a colheita precoce. 
Para essa colheita programada, leva-se 
em consideração as áreas de risco. Uso de 
monitoramento com armadilhas é essencial. 
Devido ao histórico, as áreas-problema “têm” 
de ser colhidas o mais cedo possível, para 
isso, são necessários investimentos na busca 
desse eventual comprador.

Passo número dois: essa “venda” apenas 
será possível se as frutas estiverem íntegras, 
sem a presença de frutas podres ou mesmo 
“picadas”. Para tal, são necessárias medidas 
efetivas para impedir tanto a oviposição sobre a 
fruta, feita pelos adultos, quanto a proliferação 
das populações dentro do pomar, a partir 
das larvas que passarão a se transformar em 
adultos depois de estragarem as frutas.

 Terceiro passo: somente se consegue 
o que se relata no item anterior quando 
se é mais precavido do que a eficácia da 
mosca em “botar” seus ovos. Então, a 
recomendação é para instalar grande número 
de armadilhas, em quantidade maior do que 
a recomendada, e que tenham um atrativo 
eficaz, para que possam servir de alerta para 
outras medidas.

A eficiência da armadilha está no tipo a 
ser escolhida, na quantidade a ser colocada, 
na sua localização, na composição da sua 
isca atrativa, no intervalo de tempo que o 
conteúdo deverá ser substituído, na “leitura” 
dos insetos coletados, na interpretação dos 
resultados, na consequente tomada de 
ação e, por fim, no tempo que se levar para 
executar essas medidas de controle.

Preferencialmente, a armadilha para 
Anastrepha (que é o gênero de Mosca-
das-Frutas predominante nas condições 
do sudoeste de São Paulo) é do modelo 
McPhail.  Para atrair a mosca para a 
armadilha, não temos, no momento, algum 
produto feromônio específico para aquele 
gênero de díptero, sabendo, no entanto, 
que o produto indicado para Ceratitis (Bio-

Trimedlure ou Bio-Ceratitis) não tem ação 
sobre a Anastrepha. Desta maneira, indico 
o produto Bio-Anastrepha, que é um atrativo 
alimentar à base de proteína hidrolisada, que 
deve ser colocado na armadilha na diluição 
de 3% (não se torna caro, pois o objetivo é 
apenas monitorar os insetos, independente 
da recomendação do fabricante ser menor). 
Em certas ocasiões, as armadilhas servirão, 
também, como medida de controle.

Deve-se cercar as áreas-problema, 
colocando uma armadilha a cada 50 m 
(ou menos) uma da outra. Pendurar a meia 
altura, com uma parte da armadilha para 
dentro do interior da copa. o conteúdo deve 
ser substituído a cada semana e o resultado 
obtido, anotado. Um adulto já deve ser motivo 
para uma pulverização na área. A aplicação 
de iscas não deve parar durante o ano todo.

Tanto para a isca (200 ml/2.000 l), 
quanto para a pulverização (125 ml/2.000 
l), o Tracer tem alta especificidade contra as 
Moscas-das-Frutas. É um produto formulado 
com 48% de Espinosade, que é eficiente 
muscicida. Por conta disso, é usado pelo 
governo dos EUA num programa de contenção 
das Moscas-das-Frutas na América Central, 
para que não alcancem a Flórida. Nesse 
Programa, os EUA lançam mão de outro 
expediente eficaz para manter baixas as 
populações do inseto na naquela região 
da América: uso da soltura de machos-
estéreis para acasalarem e não procriarem. 
A eficiência do método está no número de 
solturas por ano e na área de abrangência do 
Programa. Não funciona numa área pequena.

os inseticidas, quando aplicados à 
tardez inha, proporc ionam melhores 
resultados. Mesclados com atrativos (Proteína 
ou Melaço), devem estar de acordo com a 
maior demanda por parte das moscas, em 
um cardápio previamente pesquisado no 
local. Porém, deve-se saber que, em certas 
ocasiões, 99% de controle ainda é pouco 
quando a população encontrada chega a mais 
de mil adultos/armadilha/semana. 

Deve-se alternar o inseticida empregado. 
Na isca, ocorre a mesma coisa: utilizar um 
dos escolhidos para o rodízio: poderá ser 
usado um organofosforado, como o próprio 
Lorsban (150 ml/100 l) ou o Dimetoato (200 
ml/100 l) ou, ainda, o Imidan (150 g/100 l) 
ou usar um produto fisiológico, como o Tracer 
(10 mL/100 L) e o Success. Eventualmente 
um Piretróide, (preferir o inverno para usá-

los). É interessante que se utilize, no mínimo, 
uma alternância entre os atrativos (Success, 
Melaço, Proteína de Milho, Bioceratitis, 
Biofruit, Isca Samaritá, Aumax, Isca Dismel, 
Moscatex etc). 

Continuando, o controle não é composto 
apenas por aplicações de inseticidas. Além 
dessas medidas, outras duas, em paralelo, 
são comprovadamente eficazes: a utilização 
de fungos que impedirão a “passagem” das 
pupas (no solo) para adultos alados; bem 
como a catação manual de frutas afetadas, 
ainda nas árvores.

A utilização de certos fungos no solo 
tem uma boa resposta no controle natural 
de indivíduos que estão em época de 
troca de fases, no caso, de pupa para 
adulto. Beauveria bassiana e Metarhizium 
anisopliae são dois desses fungos. Através 
de produtos como Boveril e o Metarril, existiu 
a comprovada diminuição na população 
de moscas dos lugares testados. Produtos 
naturais (a base de fungos) 2 kg de Boveril 
+ 1 kg de Metharril, devem ser aplicados nas 
copas e no chão (com a barra de herbicida), 
durante os meses em que normalmente não 
se usam fungicidas no pomar (março a julho).

o uso de inimigos naturais é um recurso 
conhecido, porém, devido à necessidade de 
várias solturas por mês, representa um custo 
proibitivo. 

 É importante aceitar também que o 
“ataque” poderá ocorrer em qualquer época do 
ano, apesar de conhecermos os meses em que 
existe uma maior probabilidade de acontecer. 
Assim, o manejo de monitoramento deve ser 
mantido durante todo o tempo, ano todo.

Finalizando o assunto, não acredito que 
aplicações de Ácido Giberélico, para manter 
por mais tempo a cor verde da casca, 
possam contribuir para o problema da região 
sudoeste, uma vez que as frutas são atacadas 
ainda verdes. o ideal seria contar com algum 
tipo de produto que repelisse as moscas, 
impedindo a oviposição, mas enquanto 
ele não chega, proponho aos citricultores 
ameaçados uma mudança na condução do 
manejo das Moscas-das-Frutas, que, com 
certeza, traria efeitos benéficos para todos.
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Esta matéria tem como objetivo ajudar 
a interpretar e esclarecer as informa-
ções técnicas das normas, facilitando 

sua correta aplicação sobre os temas relacio-
nados a recursos hídricos e irrigação. Trata-se 
de um breve guia sobre as Nosmas Técnicas 
Específicas para citros. os documentos com-
pletos sobre a PI (Produção Integrada) de 
Citros estão disponíveis no site http://www.
aptaregional.sp.gov.br/pic_citros.php. Neste 
artigo é abordada a área temática referente 
ao capitulo “recursos hídricos e irrigação”.

As organizações brasileiras Apta – Agência 
Paulista de Tecnologia do Agronegócio, Cati 
– Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral, Embrapa – Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária, Mapa – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CNPq 
– Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, são responsáveis 
pela elaboração e adequação das normas 
técnicas para produção integrada dos citros, 
morango e goiaba no Brasil.

o cultivo irrigado exige a apresentação 
do projeto técnico para implementação 
da irrigação, seguindo o plano de gestão 
ambiental. Além disso, são recomendadas 
usar um sistema que priorize a eficiência 
no uso da água, otimizando os recursos 
hídricos de acordo com a outorga e legis-
lação vigente; priorizar técnicas de irrigação 
localizada e fertirrigação, conforme requisi-
tos da cultura; registrar diariamente dados 
climáticos e priorizar o uso de estações 
meteorológicas. É proibida a utilização 
de água para irrigação que não esteja de 
acordo com a análise de risco e/ou plano 
de gestão ambiental.

o objetivo da PI Citros é a produção e 
processamento seguindo as normas, a le-
gislação vigente e as boas práticas agrícolas 
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Recursos hídricos têm normas técnicas
específicas para produção integrada de citros

As NTE – Normas Técnicas Específicas, para Citros, destinam-se a uniformizar, padronizar e regulamentar todo o
procedimento técnico da irrigação para a citricultura, a fim de oferecer segurança aos irrigantes, pois contemplam

muitos aspectos da produção, do equipamento, do manejo e da legislação do processo

e de industrialização. Dentro das NTE obri-
gatórias, está o projeto técnico de irrigação, 
que deve ser elaborado por uma empresa 
ou profissional habilitado, com registro no 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, e emissão de ART – Anotação 
de Responsabilidade Técnica,  para cada 
projeto executado.

o projeto de irrigação deve ser dimen-
sionado com um planejamento que atenda 
às necessidades específicas da cultura e da 
propriedade, bem como viabilize a operação 
do sistema, aplicando água em quantidade 
e intervalos suficientes para satisfazer as 
necessidades hídricas da cultura.

A lâmina de irrigação deve ser definida 
pela evapotranspiração média histórica da 
cultura na região ou, no caso de subirri-
gação, deve-se adotar lâminas e manejos 
eficientes que garantam o suprimento das 
deficiências hídricas sem ocasionar perdas 
significativas de produtividade.

É necessário estabelecer um manejo 
de irrigação eficiente, através de balanço 
hídrico e evapotranspiração real da cultura, 
obtidos diariamente através de estação 
meteorológica, respeitando a relação água-
solo-planta-atmosfera.

Após definida a lâmina de irrigação, é 
fundamental verificar a disponibilidade hídri-
ca para atender sua demanda: As fontes de 
abastecimento podem vir das águas superfi-
ciais ou subterrâneas e todas elas têm que 
ser outorgadas. Deve-se, também, atentar 
à qualidade das águas, suas características 
físicas e químicas.

As outorgas para captação são obrigató-
rias em todo território nacional e no estado 
de São Paulo, por meio de legislação espe-
cífica. Para se obter a outorga, é necessária 
a regularização ambiental completa da pro-

priedade, portanto, é obrigatório regularizar 
a propriedade seguindo a legislação vigente. 
As principais Leis, Portarias, Decretos e Re-
soluções Ambientais, seus tópicos federais 
e estaduais, são:

• Código Florestal –  Lei 4771/65, 
de 1965, em especial artigos 1 a 4 e 44, 
44b e 44c;

• Resolução Conama – Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, 4/1985 - 
São consideradas Reservas Ecológicas as 
formações florísticas e as áreas de florestas 
de preservação permanente mencionadas 
no Artigo 18 da Lei nº 6.938/81;

• Lei nº 7511/86 - Altera dispositivos da 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
que institui o novo Código Florestal e as 
medidas das APP’s – Áreas de Preservação 
Permanente;

• Lei nº 7803/89 - Altera a redação da 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
e revoga as Leis nºs 6.535, de 15 de junho 
de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986;

• Lei de Crimes Ambientais 9605 
de 1998;

• Resoluções Conama 302/2002 - 
Dispõe sobre os parâmetros, definições e 
limites de Áreas de Preservação Permanente 
de reservatórios artificiais e o regime de uso 
do entorno;

• Resolução Conama 303/2002 - Dis-
põe sobre parâmetros, definições e limites 
de Áreas de Preservação Permanente;

• Resolução Conama 369/2006 - Dis-
põe sobre os casos excepcionais, de utilida-
de pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP’s - Áreas 
de Preservação Permanente;

• Decreto Estadual 50889/06 - Dispõe 
sobre a manutenção, recomposição, condu-
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ção da regeneração natural e compensação 
da área de RL - Reserva Legal, de imóveis 
rurais no estado de São Paulo e dá provi-
dências correlatas;

• Decreto Estadual 6514/2008 - Dis-
põe sobre as infrações e sanções adminis-
trativas ao meio ambiente, estabelece o pro-
cesso administrativo federal para apuração 
destas infrações, e dá outras providências; 

• Lei Estadual nº 12.927/2008 – Re-
gulamenta a compensação e a recomposi-
ção da Reserva Legal;

• Resolução SMA – Secretaria do 
Meio Ambiente, 85/2008 - Define áreas 
prioritárias para conservação;

• Decreto Estadual 53939/09 - Dispõe 
sobre a manutenção, recomposição, condu-
ção da regeneração natural, compensação 
e composição da área de Reserva Legal de 
imóveis rurais no estado de São Paulo e dá 
providências correlatas;

• Resolução SMA 85/2008 - Define 
áreas prioritárias para conservação;

• Resolução SMA 32/2010 - Sansões 
e multas, entre outras.

As principais Leis, Portarias, Decretos 
e Resoluções dos Recursos Hídricos, seus 
tópicos federais e estaduais, são:

• A Lei n.º 7.663, de 30 de dezem-
bro de 1991, Capítulo II, Seção I, Art. 9º 
estabelece que: “Dependerá de prévia 
manifestação, autorização ou licença 
dos órgãos e entidades competentes, a 
implantação de qualquer empreendimento 
que demande a utilização de recursos hí-
dricos, superficiais ou subterrâneos, a exe-
cução de obras ou serviços que alterem 

seu regime, qualidade ou quantidade”;
• Portaria DAEE – Departamento 

de Águas e Energia Elétrica, 717, de 
12/12/96 que regulamentou os artigos 9º e 
10 º da Lei Estadual n.º 7.663 de 30/12/91, 
dependerão de outorga do direito de uso, 
passada pelo DAEE, a derivação de água 
de seu curso ou depósito superficial ou sub-
terrâneo, para utilização no abastecimento 
urbano, industrial, agrícola e qualquer outra 
finalidade;

• Portaria DAEE 717, de 12/12/96, item 
5.1 que classifica as captações conforme 
suas finalidades dos usos, isto é, industrial, 
urbana, irrigação, rural, mineração, geração 
de energia, recreação e paisagismo, comér-
cio e serviços, outros;

• Lei 7.663/91, não estabelece normas 
de orientação para os casos definidos como 
usos insignificantes, devendo  ser objeto 
de estudos dos Comitês de Bacias, entre 
outras.

Além das principais Leis, Portarias, 
Decretos e Resoluções Ambientais e dos 
Recursos Hídricos, devemos dar atenção 
para a obrigatoriedade de licenciamento das 
obras nas propriedades que são: 
- Captações superficiais a fio d’água;
- Barramentos, (reservatório fora do curso 
d’água não é barramento);
- Captações subterrâneas;
- Travessias;
- Canalizações/Transposições;
- Lançamentos.

Existe também a Lei referente à cobrança 
dos usos das águas que devem ser consi-
deradas e em algumas bacias hidrográficas 

já estão em vigor, entre outras:
• Lei nº 12.183, de 29 de dezembro 

de 2005, que dispõe sobre a cobrança pela 
utilização dos recursos hídricos do domínio 
do estado de São Paulo, os procedimentos 
para fixação dos seus limites, condicionantes 
e valores, além de outras providências;

- SEÇÃO I
Do objetivo e da implantação da cobran-

ça: artigo 1º - A cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos normatiza:

§ 1º - Da proposta, pelo Comitê de Bacia 
Hidrográfica, dos valores a serem cobrados 
na Bacia, caberá recurso administrativo ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, na 
forma a ser definida em regulamento.

§ 2º - As decisões do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia 
sobre a fixação dos limites, condicionantes 
e valores da cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos serão tomadas por maioria 
simples, mediante votos dos representantes 
da sociedade civil, dos municípios e do 
estado, os quais terão os seguintes pesos:

- SEÇÃO II 
§ 2º - os Comitês de Bacia poderão 

propor diferenciação dos valores a serem 
cobrados, em função de critérios e pa-
râmetros definidos em regulamento, que 
abranjam a qualidade e disponibilidade 
de recursos hídricos, de acordo com as 
peculiaridades das respectivas unidades 
hidrográficas.

Artigo 12 - o valor a ser cobrado por 
captação, extração, derivação e consumo, 

http://www.aptaregional.sp.gov.br/pic_citros.php
http://www.aptaregional.sp.gov.br/pic_citros.php
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91627/c�digo-florestal-lei-4771-65
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91627/c�digo-florestal-lei-4771-65
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resultará da multiplicação dos respectivos 
volumes captados, extraídos, derivados e 
consumidos pelos correspondentes valores 
unitários e pelo produto dos coeficientes 
que considerem os critérios estabelecidos 
no artigo 9º, respeitado o limite máximo 
correspondente a 0,001078 Ufesp – Uni-
dade Fiscal do Estado de São Paulo (um 
mil e setenta e oito milionésimos de Ufesp). 

É muito importante o citricultor ter 
noção da legislação vigente para poder 
atender as suas restrições e não estar em 
desconformidade com a mesma e nem 
com as NTE PI Citros. Dando continuidade 
às obrigações e recomendações para os 
projetos de irrigação, deve ser determinada:
- Capacidade de retenção de água no solo;
- Textura e estrutura do solo;
- Curva característica da água no solo;
- Profundidade de irrigação;
- Capacidade de campo;
- Ponto de murchamento;
- Nível crítico de umidade;
- Água disponível às plantas;
- Turno de irrigação;
- Capacidade de infiltração;
- Solos salinos e alcalinos;
- Características físicas e químicas do solo.

Levantamento de dados para elabo-
ração do projeto:
- Ponto de captação;
- Casa de bombas e obras civis;
- Recalques;
- Reservatórios intermediários;
- Quantidade e qualidade da água;
- Energia, potência requerida, potência dis-
ponível e qualidade da energia;
- Topografia;
- Tipo de solo;
- Escolha das combinações das variedades 
(copa x porta enxerto);
- Automação (elétrica ou hidráulica - quali-
dade da energia – quedas de raios);
- Escolha do tipo do sistema de irrigação 
(auto propelido; gotejamento ou outro);
- Recurso para investimento (capital próprio 
ou financiado);
- outorga (DAEE);
- Regularização ambiental da propriedade 
(Cetesb – Companhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental, Agenda Verde).

Elaboração do projeto técnico exe-
cutivo

Implantação técnica/Montagem do 
equipamento

Entrega técnica do sistema – Fun-
damental (conferir no campo todos os 
parâmetros técnicos do projeto):
- Potência instalada das bombas, em CV – 
(Cavalo-Motor);
- Lâmina de projeto;
- Vazão do projeto;
- Dimensionamento das adutoras;
- Tempo de operação;
- Sistema de filtragem;
- Automação;
- Sistema de injetores de quimigação;
- Componentes hidráulicos para medição de 
vazão, pressão e proteção da rede;
- Material da adutora e linhas de distribuição;
- Válvulas, cavaletes, ventosas etc;
- Número de setores;
- Linhas de distribuição;
- Emissores (uma ou duas linhas de gote-
jadores);
- Tipo de gotejadores, eficiência, autocom-
pensante, autolimpante etc;
- Comprimento das linhas de emissores;
- Diferencial de pressão do início e final 
das linhas;
- Diferencial de pressão do emissor do ponto 
mais baixo do setor e do emissor localizado 
no ponto mais alto (final da linha);
- Pressão e vazão de cada setor não bomba, 
nos cavaletes e nos emissores.

Avaliação técnica do sistema:
- Eficiência da irrigação;
- Coeficiente de uniformidade.

Operação do sistema de irrigação:
- Estação meteorológica na propriedade 
contendo no mínimo:
- Tanque classe A, pluviômetro e termômetro 
de máxima e mínima;
- Rede de tensiômetros para monitoramento.

Início do ciclo da irrigação: 
- Quebra de estresse hídrico;
- Determinação do bulbo de irrigação.

Balanço hídrico e manejo correto do 
sistema de irrigação:

- Determinação do balanço hídrico;
- Lâmina de irrigação;
- Turno de rega.

Noções básicas de fisiologia: 
- Fases da cultura, crescimento dos frutos.

Conceitos básicos de nutrição e 
fertirrigação:
- Quantidade e frequência da fertirrigação. 

Qualidade d’água para irrigação e 
processamento:
- Qualidade d’água para irrigação, legislação 
a seguir:

1. Quimigação e fertirrigação
- Produtos autorizados, carências “residu-
ais”;
- Riscos ambientais;
- Lixiviação, fertirrigação com Nitrogênio, 
contaminação do aquífero subterrâneo;
- Fluxo invertido, contaminação do manan-
cial superficial.

2. Parada do sistema
- Manutenção preventiva;
- Limpeza do sistema.

3. Período de estresse hídrico e início do 
novo ciclo de irrigação

4. Objetivo da irrigação tecnificada
- obter maior produtividade por área através 
da adoção das práticas corretas, propiciando 
maior qualidade e segurança dos produtos 
agrícolas, consumindo a menor quantidade 
de água com maior preservação dos recursos 
naturais e meio ambiente.

Qualquer dúvida e esclarecimentos adi-
cionais poderão ser obtidos na secretaria 
do GTACC, através do e-mail gtacc@gtacc.
com.br.

Elaborado por: Apta, Cati, Embrapa, 
MAPA, CNPq.

I R R I G A Ç Ã O

danilo.luchiari@uol.com

Consultor Brasil Ambiental/GTACC
Danilo José Fanelli Luchiari
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Os esforços de grupos internacionais
de pesquisa na busca do controle da doença

Estudado em muitas instituições de pesquisa, por todo o mundo, o HLB demanda milhões de dólares na tentativa de
seu controle. Aspectos variados da enfermidade, do inseto vetor e da relação entre a bactéria causadora com a planta,

compõem o quadro desses estudos, que foram relatados em eventos recentes na Flórida e no Brasil

Continua crescente a preocupação 
do setor citrícola em relação ao 
HLB – Huanglongbing/Greening. 

Pesquisadores, técnicos, estudantes e 
produtores reuniram-se no Centro de 
Citricultura Sylvio Moreira, em Cordeirópolis, 
no dia 14 de março de 2013, para conhecer 
as últimas informações e pesquisas sobre a 
doença. De acordo com dados do Fundecitrus 
– Fundo de Defesa da Citricultura, em 2012 
houve aumento de 82,8% no total de plantas 
com sintomas da doença em relação a 
2011. Atualmente, o HLB atinge 6,9% das 
árvores de citros do estado de São Paulo. 

o encontro foi propício para a divulgação 
dos trabalhos de pesquisa apresentados em 
orlando, na Flórida, durante a realização da 
3ª Conferência Internacional sobre Pesquisa 
em HLB, que ocorreu entre os dias 4 e 8 de 
fevereiro de 2013. Em meio a uma grande 
comitiva de brasileiros – inclusive alguns 
membros do GTACC – pesquisadores do 
Centro de Citricultura, do Fundecitrus e da 
Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz, lá compareceram e contam 
como receberam as recentes informações 
sobre a doença.

A Conferência contou com a participação 
de 486 pessoas, que representaram 21 
países. Foram apresentados 85 trabalhos 
orais e 80 trabalhos na forma de pôsteres, 
divididos em dez sessões: Citriculturas 
no r te -amer icana l  e  in te rnac iona l : 
regulamentação e experiências dos 
citr icultores; Detecção e Diagnose; 
Epidemiologia e levantamentos; Biologia 
e genoma do Psilídeo Asiático dos Citros; 
Ecologia do Psilídeo Asiático dos Citros e 
Transmissão; Manejo do Psilídeo Asiático 
dos Citros; Manejo do HLB, Qualidade da 
fruta, Perda de produção e Economia; 

Interações patógeno-hospedeiro; Genoma, 
Bioinformática, Filogenia e Cultivo do 
patógeno; e Tolerância e resistência do 
hospedeiro. os resumos de todos os 
trabalhos apresentados estão disponíveis 
no site http://irchlb.org/files/74c98989-
2bd2-4222-b.pdf.

Do Centro de Citricultura, participaram 
os pesquisadores Dirceu de Mattos Junior, 
Juliana Freitas-Astúa (Embrapa/IAC), a 
doutoranda Rosângela Inui-Kishi, a bióloga 
Valéria Mafra, pós-doutoranda do INCT 
Citros. o grupo de pesquisadores do Instituto 
apresentou dois trabalhos sobre a resposta 
diferencial da expressão gênica de citros 
à bactéria Las - Candidatus Liberibacter 
asiaticus, e Lam – Candidatus Liberibacter 
americanus. “outros trabalhos na mesma 
linha também foram apresentados e são 
importantes, não apenas para entender 
melhor os mecanismos envolvidos na 
resposta de citros ao HLB, mas principalmente 
para buscar genes de interesse que possam 
ser usados na transformação genética de 
citros visando à resistência à doença”, 
explica Astúa.

A pesquisadora lembra que desde a 
descoberta do HLB no Brasil e na Flórida, 
em 2004 e 2005, vários estudos têm sido 
conduzidos com o objetivo de verificar 
variedades de citros que demonstrem 
resistência ou tolerância à doença e que 
possam ser usadas como fonte de material 
genético para o melhoramento. “Embora 
algumas variedades apresentem diferentes 
graus de tolerância, é consenso entre 
os pesquisadores que a resistência nas 
variedades de citros dificilmente será obtida 
por meio de melhoramento tradicional 
em curto prazo. Neste contexto, o uso de 
ferramentas biotecnológicas, em especial 

a transgenia, tem se mostrado alternativas 
promissoras a médio e longo prazos para o 
desenvolvimento de variedades comerciais 
com resistência ou tolerância ao HLB”, 
afirma Juliana Freitas-Astúa.

Na opinião dos pesquisadores do Centro, 
“talvez por ter tentado conter a expansão 
da doença na sua fase inicial, a citricultura 
paul ista parece estar em melhores 
condições fitossanitárias que a citricultura 
da Flórida”. Apesar da importância do 
encontro internacional, “fica patente que 
a busca de uma solução definitiva para o 
HLB constitui-se no principal desafio para o 
setor de ciência e tecnologia. Fica cada vez 
mais evidente que o manejo nutricional, tão 
propalado na Flórida e em voga no Brasil, 
não é capaz de manter a produção. Embora 
bem nutrida, a planta não deixa de responder 
à infecção do patógeno, apresentando um 
dos seus aspectos mais drásticos, que é a 
acentuada queda de frutos”, explicam os 
pesquisadores.

Equipe do Fundecitrus ressalva 
informações importantes obtidas na 
Flórida

Para os pesquisadores do Fundecitrus, 
Antonio Juliano Ayres, Renato Beozzo 
Bassanezi, Nelson Arno Wulff, Marcelo 
Pedreira de Miranda, Silvio Lopes e Diva 
Teixeira, alguns pontos foram destaques 
da Conferência e das visitas a pomares na 
Flórida.

1. HLB (Greening) e a redução 
da safra na Flórida – Estima-se que a 
incidência atual do HLB na Flórida seja de 
50%. A severidade da doença aumentou 
com o clima mais seco e quente neste 
ano. Deve se reiterar que a maioria dos 
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Dent re  as  a tua l i zações  des ta 
Conferência, foram relatados casos de 
detecção de Psilídeos e/ou plantas de citros 
positivas para HLB em áreas previamente 
indenes no Texas, na Califórnia e na 
Argentina. Embora esses casos isolados 
sejam um alerta para essas regiões, ficaram 
evidentes nestes relatos a importância do 
monitoramento rigoroso de áreas de risco, 
a inspeção de pomares em áreas urbanas, 
o envolvimento das autoridades locais e o 
papel das agências de defesa para evitar a 
disseminação do HLB nessas áreas.

Dentro deste contexto de monitoramen-
to da doença, o Brasil também tem se 
organizado para trocar experiências e 
informações entre os Estados produtores 
de citros com alta incidência da doença 
com os demais Estados livres. A Embrapa 
– Empresa Brasi lei ra de Pesquisa 
Agropecuária, apresentou neste evento 
uma proposta de uma “rede sentinela”, 
denominada BioM th, que pretende 
reunir pesquisadores destes Estados para 
monitoramento do vetor e da doença de 
forma coordenada, repassando essas 
informações às agências fitossanitárias.

Detectar precocemente o HLB em 
uma região é prioritário para minimizar o 
impacto da doença e facilitar as ações de 
manejo. Modelos epidemiológicos cada 
vez mais sofisticados foram apresentados, 
mostrando a importância da modelagem 
para direcionar a inspeção nas áreas de 
maior risco, aumentando assim a chance 

de detecção precoce do HLB.
Vá r i a s  pa l e s t r a s  en f o ca r am 

ferramentas para o diagnóstico molecular 
da bactér ia,  a lém de resultados 
interessantes com outras ferramentas 
de diagnóstico e dispositivos eletrônicos 
por tá te is ,  buscando melhorar  a 
sensibilidade de detecção, aumentando 
a rapidez no resultado, simplificando o 
diagnóstico e reduzindo os custos.

Na área de pesquisa básica, diferentes 
grupos têm investido no estudo sobre a 
biologia e o comportamento do Psilídeo, 
além das características associadas 
à transmissão da bactéria. Com a 
disponibilidade de sequências do genoma 
de Diaphorina citri, os pesquisadores têm 
buscado identificar alvos importantes 
com potencial para interferir com o 
metabolismo do Psilídeo, causando 
mortalidade e/ou, eventualmente, 
impedindo a transmissão de Las - 
Liberibacter asiaticus. outras informações 
relevantes apresentadas no evento 
foram os dados do sequenciamento dos 
genes de Lam - Candidatus Liberibacter 
americanus, e os diferentes estudos sobre 
a interação molecular entre Las e Lam, 
com citros durante a infecção.

Embora as principais variedades 
comerciais sejam altamente suscetíveis 
ao HLB, é sabido que alguns genótipos 
de citros e parentes relacionados 
apresentam uma resposta diferencial à 
infecção por Las. Ao menos dois grupos 
apresentaram dados sobre a avaliação 
massiva do germoplasma de citros e 
híbridos de Poncirus sp., buscando 
identificar genótipos com diferentes 
graus de tolerância à doença, para fins 
de melhoramento visando à resistência 
ao HLB.. 

Por f im, o evento revelou as 
dificuldades e os desafios em se obter 
e avaliar plantas transgênicas, incluindo 
os processos regulatórios legais para 
liberação do plantio de transgênicos no 
campo. 

A opinião da pesquisadora Valéria Mafra citricultores americanos deixou de remover 
as plantas doentes a partir de 2010 e 
optou por utilizar o coquetel nutricional em 
detrimento do manejo convencional. Essa 
alternativa foi adotada de forma empírica, 
com ausência de resultados científicos 
comprovados e resultou no crescimento 
exponencial da doença.

 outro ponto a ser destacar é que o 
manejo do HLB, baseado no controle do 
vetor, na inspeção e na eliminação de 
plantas com sintomas, nunca foi adotado 
na Flórida com o rigor necessário, como 
ocorre em diversas propriedades no estado 
de São Paulo, onde vem se obtendo 
sucesso do controle da doença. Esse 
aumento da severidade do HLB na Flórida 
é o principal responsável pela redução da 
safra. Estimativas oficiais foram reduzidas 
de 154 milhões de caixas de laranja, em 
outubro de 2012, para 139 milhões, em 
fevereiro 2013.

 A adoção generalizada do coquetel 
nutricional pelos citricultores americanos, 
em substituição ao manejo da doença, 
deve dificultar sobremaneira a implantação 
de novos pomares. os resultados dos 
experimentos nutricionais na Flórida e em 
São Paulo sugerem que o assunto deva ser 
melhor investigado e que a alternativa mais 
viável continua sendo adoção do manejo do 
HLB, principalmente em áreas com baixa 
incidência da doença. 

Um esforço enorme tem sido realizado 
pela comunidade científica mundial no 
sentido de se aperfeiçoar o manejo do HLB 
e de buscar plantas resistentes à doença 
através da biotecnologia.

2. Otimização de monitoramento e 
análise de risco de ocorrência do HLB 
em áreas sob quarentena ou ainda livres 
da doença – Baseados em fatores de risco, 
como densidade de citros, disseminação 
potencial, prevalência e dinâmica conhecida 
do Psilídeo, corredores de transporte, efeitos 
climáticos, população demográfica e casos 
encontrados de plantas e Psilídeos com a 
bactéria, os pesquisadores do Departamento 
de Agricultura dos EUA têm trabalhado 
na otimização dos monitoramentos para 
detecção precoce da doença e previsão do 
seu estabelecimento e disseminação em 
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Valéria Mafra, do CCSM
valeriamafra@centrodecitricultura.br

http://irchlb.org/files/74c98989-2bd2-4222-b.pdf
http://irchlb.org/files/74c98989-2bd2-4222-b.pdf
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áreas sob quarentena, como Califórnia e 
Texas. Estes modelos também poderiam ser 
aplicados em qualquer local onde a doença 
ainda não ocorre, como é o caso de diversos 
estados citrícolas brasileiros.

Com auxílio do governo, levantamentos 
de HLB e de Psilídeos são feitos a cada 21 
dias em toda a Flórida. São priorizadas para 
amostragens, as propriedades menores, 
com plantas jovens, próximas de plantas 
com HLB, pomares não comerciais ou áreas 
urbanas, viveiros, locais de vendas de mudas 
ornamentais, áreas militares e reservas. As 

informações são usadas para gerar mapas 
de risco, os quais são usados também para 
se avaliar a eficácia das áreas de manejo 
regional do Psilídeo, além de otimizar o 
tamanho e o número de áreas necessárias 
para amostragem. Um sistema parecido 
deverá ser em breve aplicado às condições 
do parque citrícola paulista pelo Fundecitrus.

3. Maior atração de Psilídeos por 
plantas doentes – Plantas infectadas 
liberam substâncias como metil-salicilato, 
que atraem inicialmente os Psilídeos 
que já conseguem adquirir a bactéria.  
Posteriormente, eles se dispersam para 
plantas sadias para oviposição e colonização, 
provavelmente porque plantas sadias 
apresentam melhor estado nutricional. o 
metil-salicilato também é liberado durante 

a alimentação do Psilídeo, o que auxilia 
outros Psilídeos na localização da planta 
hospedeira. Estes insetos preferem plantas 
recém-infectadas a plantas sintomáticas e 
plantas sintomáticas bem nutridas a plantas 
sintomáticas menos nutridas. 

A aquisição de Las ocorre apenas após a 
penetração do estilete do Psilídeo no floema 
e a inoculação apenas na fase de ingestão. 
os tempos médio e mínimo necessários para 
iniciar a fase de ingestão foram de 63 e 16 
minutos para ninfas e de 75 e 12 minutos 
para adultos, respectivamente. Ninfas se 

alimentam apenas nas nervuras menores 
ou nos lados da nervura central de folhas 
jovens, enquanto adultos se alimentam em 
qualquer lugar das nervuras de folhas jovens 
e maduras. Somente as ninfas de segundo 
ao quinto instares e adultos conseguem 
adquirir a bactéria, isso porque a largura do 
canal alimentar de ninfas de primeiro instar 
não permite a passagem de Las. 

4. Menores taxas de aquisição de 
Ca. L. asiaticus em plantas expostas 
ao calor – Diversos trabalhos mostraram 
que a temperatura influencia a aquisição 
de Las pelo Psilídeo Diaphorina citri. Entre 
eles, uma pesquisa do Fundecitrus aponta 
que a multiplicação e a taxa de aquisição 
da bactéria em brotações novas expostas 
a temperaturas de 24 a 38°C (comuns 

em algumas regiões que produzem citros) 
foram muito menores que a multiplicação e 
aquisição da bactéria em brotações novas 
expostas a temperaturas mais baixas. Isto 
ajuda a explicar a expansão espacial irregular 
do HLB em São Paulo. 

5. Plantas transgênicas interferem 
na transmissão de Ca. L. asiaticus pelo 
Psilídeo – o uso de um clone infeccioso 
do vetor, dotado de CTV – Vírus da Tristeza 
dos Citros, como ferramenta contra o HLB, 
foi um dos destaques durante o evento. 
Foi mostrado o uso de um gene (LuxR) 
relacionado com a formação de biofilme 
pela bactéria e o uso do vírus dsRNA no 
processo de RNA interferente. No primeiro 
caso, a expressão do gene na planta que 
promove a formação de biofilme dificultaria 
a aquisição da bactéria pelo inseto vetor 
e, consequentemente, sua transmissão. 
Já no segundo caso, o gene alvo no 
inseto seria “bloqueado”, o que impediria 
a formação de proteína essencial pelo 
inseto. Em ambos os casos, os estudos 
com as construções em vetor CTV estão 
em andamento. 

A abordagem do uso do vetor CTV 
associada ao processo de RNA interferente 
(um mecanismo de silenciamento gênico), 
parece ser bem promissora e dentro deste 
contexto foram citados genes para a 
formação de asas, reprodução e resistência 
a inseticidas. É interessante notar que alguns 
trabalhos envolvendo tal processo têm como 
alvo o inseto adulto ou a progênie (ninfas). 
No trabalho mostrando o uso do vetor para 
silenciamento do gene de formação da asa 
do Psilídeo obteve-se 10% de adultos com 
fenótipo anormal. 

Também foi apresentado o uso do vetor 
CTV para reprimir a expressão de genes da 
planta, por exemplo, a formação de calose, 
que poderia contribuir para diminuir a 
severidade da doença. Em resumo, pode-se 
dizer que o vetor CTV apresenta inúmeras 
possibilidades de uso, seja com genes 
endógenos da planta, do inseto vetor ou do 
patógeno, para silenciar ou super expressar 
um gene.

Foram também gerados anticorpos de 
cadeia simples para alguns genes de Las.  
Com a sua introdução na planta cítrica por 

meio de transformação, espera-se que estes 
genes de cadeia simples venham a bloquear 
a ação dos mesmos genes presentes em 
Las, tornando a planta resistente. 

6. A existência de citros transgênicos 
promissores contra o HLB – Na Flórida, 
estão sendo desafiadas todas as plantas 
obt idas por di ferentes métodos de 
transformação. os materiais têm sido 
mantidos em casa-de-vegetação com 
Psilídeos infectivos voando livremente. Após 
três anos de testes, cinco plantas continuam 
sem manifestar qualquer sintoma. Estas 
plantas estão sendo transferidas para uma 
área de campo para a qual foi conseguida 
uma permissão por três anos, após uma 
petição de seis anos, junto ao serviço 
de inspeção vegetal do Departamento 
de Agricultura dos EUA e U$ 11 milhões 
investidos. Chamou a atenção as dificuldades 
enfrentadas na regulamentação dos testes 
de campo, que pode atrasar o avanço na 
busca por material resistente. 

7 .  A v a n ç o s  n a  d e t e c ç ã o  e 
quantificação de Liberibacter e na 
diagnose do HLB – Maior atenção tem 
sido dada ao aprimoramento da detecção 
e quantificação de Las por meio da 
metodologia de PCR. Também estão em 
desenvolvimento e validação de testes 
imunológicos com anticorpos específicos, 
sensores químicos para monitorar voláteis 
específicos emitidos por plantas infectadas 
e sensoriamento óptico por espectroscopia. 

Foi também confirmada a presença de 
Las nos feixes vasculares do tegumento de 
sementes de frutos de plantas infectadas. 
A visualização de células intactas de Las 
por microscopia eletrônica foi melhor no 
floema de tegumento de sementes em 
desenvolvimento em frutos jovens ou em 
raízes pioneiras ou fibrosas com crescimento 
primário ou secundário, do que em pecíolos 
e nervuras de folhas jovens com 2/3 do 
desenvolvimento, localizadas acima de 
folhas com mosqueado. 

Uma pesquisa realizada dentro do 

Mestrado Profissional do Fundecitrus 
mostra que a eficiência de detecção 
de Psilídeos infectivos capturados em 
armadilhas adesivas amarelas não muda até 
15 dias, desde que seja feita uma correção 
na quantidade de DNA utilizado na reação 
da PCR em tempo real. Também não há 
influência do método de armazenamento de 
amostras de Psilídeos (com ou sem etanol 
e diferentes temperaturas) por até 14 dias 
na detecção de Psilídeos infectivos. Por 
períodos maiores de armazenamento, se 
recomenda a preservação em etanol 70%.

8. Similaridades e diferenças entre 
Ca. L. asiaticus e Ca. L. americanus – o 
sequenciamento concluído pelo Fundecitrus 
e parceiros mostra que o genoma de Lam 
é menor do que o de Las e tem um menor 
número de genes e menor conteúdo de 
%GC, o que indica ser uma espécie que 
perdeu genes não necessários para seu 
estilo de vida. Entretanto, a organização do 
genoma é similar, inclusive com a presença 

Pesquisadores do Fundecitrus, Nelson Arno Wulff, Marcelo Pedreira de Miranda e Renato Beozzo Bassanezi 
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Inicialmente, vale ressalvar que o 
HLB torna-se um bom argumento para 
a união de todos os setores na pesquisa 
e na produção de citros. A visita técnica 
realizada, incluída na programação do 
evento, pôde exemplificar de forma 
representativa o que vem ocorrendo 
nos pomares da Flórida. Cultivos de 
pomelo na costa leste do estado vem 
sendo seriamente afetados por HLB, em 
especial, aqueles plantios mais recentes 
(até quatro anos). outros lotes, com até 
oito anos, apresentam sintomas em pelo 
menos 60% das árvores. Entretanto, 
análises de PCR comprovam a presença 
do patógeno associado ao HLB em quase 
100% destas plantas. 

os prejuízos são claramente visíveis. 
Plantas jovens, seriamente afetadas, 
mostram-se inutilizadas para produção 
comercial. Aquelas com sintomas parciais 
indicam forte redução da qualidade de 
produção, com frutos de tamanho muito 
abaixo do desejável, imprestáveis para 
a comercialização no mercado interno, 
servindo parcialmente para a produção de 
suco. o reflexo deste problema se estende 
nas casas de embalagens da região, que 
tem enfrentado maiores dificuldades 
na seleção de frutos adequados para o 
mercado interno.

A reunião certamente contou com 
pontos positivos, afinal, o número de 
participantes aumentou significativamente 
em relação às duas primeiras Conferências, 

comprovando o crescente interesse e 
preocupação de todos aqueles vinculados 
ao setor com o avanço desta doença. 
Além disso, as contribuições de pesquisa 
apresentadas evidenciam a resposta dos 
diversos setores da cadeia produtiva de 
citros na mobilização de esforços para 
implementar pesquisas de alto nível na luta 
contra esta grave ameaça. Diversos grupos 
de pesquisa esforçam-se para conhecer 
melhor as interações entre a planta e o 
patógeno associado ao HLB, sua dinâmica 
de transmissão e epidemiologia pelo vetor e, 
principalmente, identificar formas de manejo 
mais eficientes e sustentáveis nas diferentes 
regiões produtoras mundiais.

Merecem destaque aquelas pesquisas 
relacionadas ao manejo de HLB em grandes 
áreas, as quais, para atingirem seus 
objetivos, incluem estratégias de trabalho 
colaborativo, em grupos de produtores, na 
sincronização das ações de controle. Bons 
exemplos podem ser identificados neste 
caso. A resistência genética por métodos 
convencionais ou por biotecnologia (em 
especial, transgenia) também apresenta 
claro potencial para contribuir nesta luta 
contra a doença. 

Pesquisas em andamento nos Estados 
Unidos e Brasil, começam a mostrar 
resultados. Entretanto, é imperioso entender 
que a solução para este grave problema não 
indica uma solução simples ou individual. 
Certamente, o problema é complexo, 
indicando que há a necessidade de mudanças 

Atualmente, com o incremento do 
uso de reguladores vegetais nos 
cultivos econômicos, pesquisa-

dores, técnicos e produtores começam a 
tentar entender quais suas composições e 
suas funções dentro das plantas. Procurar 
conhecer o mecanismo eficiente que faz com 
que os organismos vegetais multicelulares 
possam manter comunicação entre suas 
células, tecidos e órgãos sempre foi um 
desafio. Essa função dentro das plantas su-
periores é promovida por verdadeiros sinais 
químicos, que mantêm a inter-relação de 
uma parte com a outra. Chamados generi-
camente de hormônios, essas substâncias 
são “mensageiras químicas”, produzidas por 
um determinado grupo de células ou tecido, 
que modulam os processos celulares em 
outras células, interagindo com proteínas 
especificas denominadas “receptores”.

A maioria dos hormônios é sintetizada 
em um tecido e age em locais-alvo espe-
cíficos em outro tecido, em concentrações 
extremamente baixas. Quando agem em lo-
cais distantes de onde são sintetizados, são 
chamados de endócrinos; quando oriundos 
de células adjacentes, são chamados de 
hormônios parácrinos. 

o desenvolvimento vegetal é regulado 
por seis principais grupos de hormônios: 
Auxinas, Giberelinas, Citocininas, o Etileno, 
o Ácido Abscísico e os Brassinosteróides. 

Existem também outras moléculas sina-
lizadoras que participam nos processos de 
resistências a patógenos e de defesa contra 
herbívoros. São eles: o Ácido Jasmônico, o 
Ácido Salicílico, os Polipeptídeos e a Siste-
mina. Há ainda outras moléculas que atuam 
como moduladores da transição de sinais, 
localizadas dentro e fora das células, como 
os Flavonóides e outros produtos da cliva-

gem de carotenóides em longas distâncias, 
aumentando, até o presente momento, a 
lista conhecida de hormônios vegetais e 
agentes sinalizadores semelhantes. Dessa 
forma, não se considera uma lista fechada 
de substâncias.

Auxinas - Foram os primeiros hormônios 
descobertos em plantas, sendo apenas um 
grupo, dentro da vasta gama dos agentes 
químicos sinalizadores que regulam o de-
senvolvimento vegetal. Uma das principais 
funções da Auxina nos vegetais superiores é 
a regulação do crescimento por alongamento 
de caules jovens e coleóptilos. A Auxina de 
ocorrência natural mais comum é o AIA - 
ácido indol 3-acético.  

Níveis baixos de Auxina são, também, 
necessários para o alongamento de raízes, 
embora em concentrações maiores, ajam 
como inibidores do crescimento desse 
órgão. os dois locais ou pools principais 
de Auxinas nas células são: o citosol e 
os cloropastos. Seu transporte acontece 
principalmente por via polar e duas rotas 
principais são descritas: rotas dependentes 
e independentes do Triptofano. Assim como 
sua confecção, sua degradação possui várias 
rotas e têm os sítios identificados. 

o AIA é sintetizado, principalmente, nos 
ápices de caules e raízes e transportado 
de modo polar a locais distantes do local 
de sua síntese. As auxinas promovem o 
crescimento por alongamento, sobretudo 
pelo aumento da capacidade de extensão 
da parede celular.  

A promoção do crescimento em caules 
e coleóptilos e a inibição do crescimento 
de raízes são efeitos fisiológicos mais estu-
dados da Auxina, sendo que o crescimento 
diferencial desses órgãos é o responsável 
pelas respostas a estímulos direcionais de-

nominados tropismos. A Auxina é transpor-
tada lateralmente, para o lado sombreado, 
pelo fototropismo, e para a metade inferior, 
pelo gravitropismo. Além das suas funções 
no crescimento e no tropismo, a Auxina 
participa na regulação da dominância apical, 
da iniciação das raízes laterais, da abscisão 
foliar, da diferenciação vascular, da formação 
de gemas florais e do desenvolvimento do 
fruto. As aplicações comerciais de auxina 
incluem compostos para enraizamentos e 
herbicidas.

Giberelinas – Reguladores da altura 
das plantas e da germinação das sementes. 
Foi o segundo grupo de hormônios a ser 
caracterizado, quase trinta anos após as 
Auxinas. As giberelinas ou GAs, como são 
conhecidas, compõem um grupo de, pelo 
menos, 136 substâncias de ocorrências 
naturais já identificadas, sendo que novas 
atualizações, caracterizações e nomeações 
aparecem frequentemente. Ao contrário das 
Auxinas, que constituem um grupo diverso 
de moléculas com propriedades semelhan-
tes, as Giberelinas compartilham de uma 
estrutura química semelhante, mas poucas 
apresentam atividade biológica intrínseca.

As Giberelinas afetam vários aspectos 
do crescimento e desenvolvimento vegetal, 
embora sejam mais conhecidas pelo seu 
efeito marcante no alongamento de entrenós 
em alguns tipos de plantas, como espécies 
anãs em roseta e gramíneas. Também tem a 
função de determinar a sexualidade da flor, na 
promoção do crescimento do fruto e na germi-
nação das sementes. As Giberelinas possuem 
várias aplicações comerciais, sobretudo no 
aumento do tamanho das uvas sem sementes 
e na maltagem da cevada para a indústria de 
bebidas. os inibidores da síntese das GAs são 
usados como agentes de nanismo. 

significativas na forma de cultivar citros nos 
anos futuros. Afinal “novos problemas” 
indicam “novas ações”.

 No que se refere ao HLB, parece 
estar claro que esta nova forma de pensar, 
cultivar e produzir citros necessitará de 
um pacote tecnológico com diversas 
ações importantes. Resistência genética 
é parte desta estratégia. Adequada 
nutrição, irrigação e outras práticas 
culturais aplicadas de forma criteriosa 
também farão diferença para que, por 
este novo pacote de ações, os plantios 
comerciais possam ser viabilizados com 
sustentabilidade e viabilidade econômica 
por maior tempo. Para isso, a união 
de esforços, as visões holísticas do 
problema e do pomar devem prevalecer. 
Espera-se que a próxima Conferência, em 
dois anos, possa refletir essa mudança, 
com trabalhos científicos envolvendo 
grupos ainda mais unidos, com leitura 
multidisciplinar deste grave problema que, 
certamente, também é um grande desafio 
para a citricultura mundial.

Professor Mourão, conta um
pouco sobre a Conferência

de dois profagos (vírus de bactérias), 
sendo o profago SC1 muito similar nestas 
bactérias. 

Diferente de Las, Lam tem um sistema 
de absorção de Ferro, o que pode estar 
relacionado à sintomatologia, com clorose 
pronunciada no caso de Lam. Muitos 
genes responsáveis por características da 
membrana externa (LPS) estão ausentes 
em Lam, podendo estar relacionados à 
menor tolerância a temperaturas altas e 

à modulação nas respostas de defesa em 
citros. 

Estudos de comparação gênica entre 
Lam e Las podem dar pistas sobre a atual 
prevalência de Las no parque citrícola 
paulista e do declínio da população de 
Lam. Explicar a quase extinção de Lam 
pode ajudar a encontrar o ponto fraco 
de Las. 

outro trabalho importante foi  a 
demonstração de que uma outra Liberibacter 

é capaz de crescer em meio de cultura, porém 
sem dados sobre sua patogenicidade em 
plantas. Esta bactéria pode ser importante 
para estudos de função gênica em Las e 
Lam. 

R E G U L A D O R E S  V E G E TA I S

Os hormônios das plantas: 
um assunto muito atual

Com o aumento de sua utilização na área agrícola, os reguladores vegetais coordenam a maioria das atividades das plantas, 
mostrando incrível especialização e tornando possível a articulação entre os vários componentes dos vegetais superiores

Francisco Mourão Filho, Professor da Usp/Esalq
francisco.mourao@usp.br
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 A biossíntese de Giberelinas ocorre em 
muitas partes da planta, incluindo embriões 
em germinação, plântulas jovens, ápice cau-
linares e sementes em desenvolvimento. Sua 
ação ocorre em células que podem ou não 
ter capacidade de sintetizar este hormônio. 
Se esse último for o caso, as GAs se movem 
dos locais de síntese para o sítio de ação. 

As Giberelinas endógenas bioativas re-
gulam sua própria síntese por aumento ou 
inibição da transcrição dos genes que codifi-
cam enzimas participantes dessa biossíntese 
ou da inativação das GAs. o crescimento do 
caule está diretamente relacionado com o 
nível das GAs bioativas. Giberelinas bioativas 
sintetizadas no embrião durante a embebi-
ção induzem a transcrição de genes que 
codificam alfa-amílase nas células aleurona 
dos grãos de cereais e essa enzima degrada 
o amido estocado no endosperma, suprindo 
a nutrição das plântulas jovens. 

As GAs devem ser excluídas do interior 
do meristema apical caulinar para que essas 
células permaneçam meristemáticas, no 
entanto, Giberelinas são necessárias para 
o desenvolvimento normal dos primórdios 
foliares e para expansão foliar normal. Nos 
meristemas de nervuras principais proximais 
ao meristema apical caulinar e em meriste-
mas intercalares de gramíneas e cereais, as 
GAs parecem ser importantes para expansão 
e divisão celulares. As Giberelinas não atuam 
sozinhas, outro hormônios interagem com 
ela de várias maneiras.

Citocininas – Reguladores da divisão 
celular, foram descobertas durante as pes-
quisas dos fatores que estimulam as células 
vegetais a se dividirem. Apresentam muitos 
outros efeitos nos processos fisiológicos de 
desenvolvimento, incluindo a senescência 
foliar, a mobilização de nutrientes, a domi-
nância apical, a formação e a atividade dos 
meristemas apicais caulinares, o desenvol-
vimento floral, a quebra da dormência de 
gemas e a germinação de sementes. 

As Citocininas parecem, também, me-
diar muitos aspectos do desenvolvimento 
regulados pela luz, incluindo a diferenciação 
dos cloroplastos, o desenvolvimento do me-
tabolismo autotrófico e a expansão de folhas 
e cotilédones. As Citocininas são amino 
purinas com N6 substituído, que iniciam 

a proliferação em muitas células vegetais, 
principalmente em processos com Auxinas. 
As principais Citocininas nos vegetais supe-
riores são as Citocininas do tipo zeatinas, 
mas também estão presentes nas plantas 
como ribotídeos e como glicosídeos. 

As Citocininas são sintetizadas por raízes 
em embriões em desenvolvimento, folhas 
jovens, frutos e nos tecidos de galhas das 
coroas. Podem, também, ser sintetizadas por 
bactérias, insetos e nematóides, associados 
às plantas. São reguladas por uma enzima – 
a citocinina oxidase, e pela conjugação das 
cadeias laterais e de parte das moléculas de 
adenosina com açúcares, sendo reguladas e 
transportadas por esses subpolos dessas mo-
léculas. São transportadas passivamente, das 
raízes até partes aéreas, pelo xilema, junto com 
água e sais minerais. São mais abundantes 
em células jovens, em divisão celular, nos 
meristemas apicais de caules e raízes. 

Tanto as Citocininas quanto as Auxinas 
regulam o crescimento celular vegetal e 
são fundamentais para divisão celular. Re-
centemente, algumas de suas funções têm 
sido demonstradas pela biotecnologia, tanto 
através de aplicações exógenas, quanto 
pelo fenótipo de plantas transgênicas que 
deixam transparecer níveis acentuados de 
Citocininas e da enzima citocinina oxidase, 
além de fenótipos mutantes que sinalizam 
a presença das Citocininas. 

Além da divisão celular, a razão entre as 
concentrações de Auxinas e de Citocininas 
determina a diferenciação em raiz ou gema 
de tecidos vegetais cultivados: altas taxas 
influenciam no crescimento de raízes e 
baixas taxas, na formação de gemas. Além 
disso, as Citocininas também se envolvem 
na liberação de gemas auxiliares da domi-
nância apical.

Etileno – É um hormônio gasoso, des-
coberto no século XIX, graças ao uso da ilu-
minação artificial através do gás do carvão. 
Descobriu-se que plantas próximas a essas 
iluminações perdiam as folhas de forma 
acentuada e que isso ocorria por influência 
dos gases do carvão e de seus poluentes que 
afetavam o crescimento e o desenvolvimento 
vegetal. Sendo o Etileno identificado como o 
componente ativo desse gás, ainda no co-
meço do século XIX, começaram os estudos 

que mostravam indícios de que ele pudesse 
ser produzido pelas próprias plantas.

Em 1934, estudos com laranjas e 
bananas mostraram que o gás produzido 
pelas laranjas amadurecia as bananas e, 
nesse processo, foi identificado quimica-
mente o Etileno como um produto natural 
do metabolismo vegetal, classificado como 
hormônio, devido aos drásticos efeitos sobre 
as plantas. 

o Etileno não foi logo reconhecido como 
um hormônio importante, pois muitos de 
seus efeitos eram creditados às Auxinas, 
anteriormente descobertas e mais estuda-
das. Sua real importância foi descoberta e 
sua função fisiológica reconhecida como 
importante regulador de crescimento vegetal 
somente depois da cromatografia gasosa. 

o Etileno é formado em vários órgãos de 
vegetais superiores. Tecidos senescentes e 
frutos em amadurecimento produzem mais 
Etileno do que tecidos jovens e maduros. A 
biossíntese de Etileno é desencadeada por 
vários processos de desenvolvimento, por 
Auxinas e por estresses ambientais. Em todos 
esses casos, o nível de atividade do RNA 
mensageiro do ACC (ácido aminociclopropa-
no carboxílico) sintetizado é aumentado. os 
efeitos fisiológicos do Etileno podem ser blo-
queados por inibidores da biosíntese ou por 
antagonistas. o AVG (aminoetoxi-viniglicina) 
e o AoA (ácido aminoaxiacético), o dióxido de 
carbono e os íons prata (trans-cicloctano e 
metilciclopropano – MCP), inibem a ação do 
Etileno. Sua função é regular o amadureci-
mento de frutos e outros processos associa-
dos com a senescência de folhas e flores e a 
abscisão de frutos e flores, o desenvolvimento 
de pelos e raízes, o crescimento de plântulas 
e a abertura do cacho plumular. o Etileno 
também regula a expressão de vários genes, 
incluindo aqueles relacionados ao amadure-
cimento e patogênese. o receptor de etileno 
é codificado por uma família de genes que 
compila proteínas semelhantes às histidinas 
quinases bacterianas de dois componentes.

Ácido Abscísico – Desempenha papeis im-
portantes na dormência de sementes e gemas, 
bem como nas respostas ao estresse hídrico. 

A extensão e a periodicidade do cres-
cimento vegetal são controlados por ações 
ordenadas de reguladores positivos e ne-

gativos. Um dos exemplos mais óbvios de 
não crescimento regulado é a dormência 
de sementes e de gemas, características 
adaptativas que retardam o crescimento 
até que as condições ambientais sejam 
favoráveis. Nos tecidos, o ABA, como são 
conhecidos os Ácidos Abscísicos, podem 
ser medidos por bioensaios de crescimento, 
germinação ou fechamento estomático. 

o ABA é um composto de terpenóides 
de 15 carbonos produzidos pela clivagem de 
um precursor carotenóide de 40 carbonos, 
sintetizados a partir do IPP - isopentenil di-
fosfato, via rota de terpenos do plastídio. o 
ABA é inativado, tanto pela oxidação degra-
dativa quanto pela conjugação. É sintetizado 
em quase todas as células que possuem 
plastídeos e são transportados tanto no 
xilema quanto pelo floema. Seus níveis 
variam muito em resposta às mudanças no 
desenvolvimento e no ambiente. 

As enzimas que catalisam várias etapas 
na biossíntese de ABA são reguladas por 
estresse e por sinais de desenvolvimento. o 
ABA promove o desenvolvimento da tolerân-
cia do embrião à dessecação, a síntese de 
proteínas e lipídeos de reserva, e, também, 
promove a dormência. Essa dormência e a 
germinação da semente são controladas 
pela razão entre as concentrações do ABA 
e do GA - Ácido Giberélico, sendo que em-
briões deficientes em ABA podem provocar a 
germinação precoce e a viviparidade. 

o ABA também é antagonizado pela pro-
moção da germinação por etileno e Brassi-
nosteróides. Embora pouco se saiba sobre a 
relação do seu papel nas gemas, esse ácido 
é um dos inibidores que se acumulam nas 
gemas dormentes. 

Durante o estresse hídrico, os níveis do 
ABA na folha podem ser elevados em 50 
vezes. Além disso, no fechamento estomá-
tico, esse ácido aumenta a condutividade 
hidráulica da raiz e eleva a razão da sua 
concentração entre raiz e caule em baixos 
potenciais hídricos. 

Considera-se que o ABA e a alcaliniza-
ção da seiva do xilema sejam dois sinais 
químicos que as raízes enviam para o caule 
à medida que o solo seca. o aumento do 
pH da seiva do xilema pode fazer com que 
mais ABA da folha seja translocado para os 

estômatos pela corrente de transpiração. 
o ABA exerce tanto um controle breve 

quanto um controle mais prolongado do 
desenvolvimento vegetal. os efeitos de um 
controle mais prolongado no desenvolvi-
mento são mediados pela expressão gênica 
induzida pelo ABA, onde há evidências de 
receptores, tanto extracelulares como in-
tracelulares. 

Em geral, as respostas ao ABA pare-
cem ser reguladas por mais de uma rota 
de transdução de sinais, mesmo em único 
tipo de célula. Essa redundância é coerente 
com a capacidade das células vegetais res-
ponderem a múltiplos estímulos sensoriais. 
Redundâncias adicionais reveladas por 
estudos genéticos mostram que a maioria 
dos componentes de sinalização do ABA são 
membros de famílias diferentemente expres-
sas com a sobreposição e efeitos distintos. 

Existem, também, evidências genéticas 
para o ‘’cruzamento’’ entre vias de sina-
lização do ABA e a via de sinalização de 
outras classes de fitohormônios, bem como 
açúcares.

Brassinosteróides – São conhecidos há 
muito tempo nos animais, mas só recente-
mente eles foram descobertos nos vegetais. 
os brassinosteróides ou BRs, compõem um 
grupo de hormônios esteroidais poliidroxila-
dos que possuem importância fundamental 
em uma ampla variedade de fenômenos do 
desenvolvimento vegetal, incluindo a divisão 
celular. Influenciam o alongamento celular em 
raízes e caules, a fotomorfogênese, o desen-
volvimento reprodutivo, a senescência foliar 
e as respostas ao estresse. o mais ativo é o 
BL - Brassinolídeo, produto final de uma rota 
de biossíntese ramificada dos terpenóides, 
do qual possuem muitas etapas limitantes. 

os Brassinosteróides são sintetizados a 
partir do campesterol, derivado de um esterol 
precursor, o cicloartenol. Seus níveis são re-
gulados a partir de múltiplos mecanismos de 
controle, incluindo catabolismo, conjugação 
e retroalimentação negativa a partir da rota 
de sinalização. os BRs foram detectados 
em todos os tecidos vegetais examinados, 
sendo que os níveis mais altos de BRs ativos 
ocorrem no ápice caulinar e suspeita-se 
que não possam ser transportados a longas 
distâncias.

os BRs regulam o crescimento através 
do controle do alongamento e da divisão 
celulares, embora o principal efeito seja na 
expansão celular. 

Na parte áerea, os BRs e a Auxina pos-
suem efeitos sinérgicos no crescimento. 
Enquanto a Auxina induz uma resposta 
rápida ao crescimento, o efeito dos BRs é 
mais lento. Em ambos os casos, a resposta 
de crescimento é, provavelmente, mantida 
pela ativação de genes necessários para 
expansão e a divisão celulares. 

os BRs também controlam o crescimen-
to e o desenvolvimento da raiz, apresentan-
do-se tanto como estimulador quanto como 
inibidor do alongamento da raiz, quando 
aplicado em baixas e altas concentrações, 
respectivamente. o efeito estimulador é 
independente da Auxina e das Giberelinas, 
embora os BRs e as Auxinas possuam efeitos 
sinérgicos na formação de raízes laterais. 

os BRs são importantes, ainda, para 
o desenvolvimento vascular, promovendo 
a diferenciação do xilema e inibindo a do 
floema. Mutantes de BRs possuem razões 
mais altas do floema em relação ao xilema, 
menos feixes vasculares com espaçamento 
irregular entre eles, quando comparados 
com tipos selvagens. 

As descobertas e o uso da genética 
avançada e de suas expressões gênicas 
induzidas abriram muitas possibilidades de 
avanços no entendimento de como funcio-
nam esses processos. Novas substâncias 
são acrescentadas e estudadas com maior 
rapidez, sendo necessário manter-se atua-
lizado com as novas descobertas. 

os processos fisiológicos têm sido me-
lhores explicados e seu entendimento tem 
contribuído para grandes saltos no controle 
do ciclo das culturas e nas produtividades 
nos vegetais cultivados. 
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Associação de indutores de resistência com 
Cobre para controle de Cancro Cítrico

Ensaio demonstra menor incidência de Cancro Cítrico em plantas tratadas com Imidaclopride e Tiametoxam, tanto
isoladamente como em associação com oxicloreto de Cobre. os resultados mostram um efeito aditivo no controle

de Cancro Cítrico quando há a associação de tratamentos com indutores de resistência e aplicações de bactericidas
cúpricos, incentivando o uso deste tipo de controle para diversas doenças que ocorrem nos citros

F I T O S S A N I D A D E F I T O S S A N I D A D E

O Cancro Cítrico, causado pela 
bactéria Xcc - Xanthomonas citri 
subsp. citri, é uma importante 

doença para a produção comercial de citros 
em diversos países. A bactéria ataca toda 
a parte aérea da planta cítrica, causando 
lesões em folhas, ramos e frutos (figura 1). 
Além de causar desfolha e queda de frutos, 
a ocorrência severa da doença normalmente 
leva a um declínio generalizado da planta. 

No Brasil, o Cancro Cítrico tem se tornado 
uma doença de grande importância devido 
à sua disseminação para novas áreas e às 
condições favoráveis para sua ocorrência. 
Nos estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, tem sido adotado um 
programa de manejo integrado da doença, 
no qual são aplicadas várias medidas de 
controle, como utilização de quebra-ventos, 
produção de mudas sadias, plantio de 
variedades mais resistentes, controle da 
Larva Minadora dos citros (Phyllocnistis 
citrella) e aplicação de produtos cúpricos 
(figura 1D).

Aplicação de bactericidas cúpricos 
durante o verão é uma medida padrão 
no controle de Cancro Cítrico. Entretanto, 
além desses bactericidas proporcionarem 
um controle parcial da doença, seu uso 
continuado pode levar à seleção de linhagens 
de Xcc resistentes ao Cobre, assim como o 
acúmulo desse metal pesado no solo, 
criando problemas ambientais. 

A indução de resistência

A RSA - “Resistência Sistêmica 
Adquirida”, é uma característica de defesa 

das plantas que pode conferir uma proteção 
duradoura contra diversos patógenos. A RSA 
pode ser ativada pelo tratamento da planta 
com produtos indutores.

A indução de resistência em plantas tem 
sido estudada como alternativa para proteção 
contra diferentes doenças tanto em culturas 
anuais, como a soja e o tomate, quanto para 
culturas perenes, como o café e citros. 

A indução de resistência ocorre 
naturalmente nas plantas quando estas 
são atacadas por patógenos ou sofrem 
algum outro tipo de injúria. Esta indução 
de resistência é iniciada pela produção ou 
contato com elicitores, que disparam na 
planta uma série de reações que culminam 
no estado de RSA. Esta resistência é 
sistêmica e inespecífica, ou seja, ocorre 
independentemente do tipo de patógeno 
que ataca a planta. 

Assim, para que ocorra a indução de 
resistência, é preciso ocorrer o contato da 
planta com patógenos ou com substâncias 
que contenham elicitores. os elicitores 
estão presentes em produtos sintéticos 
(ácido salicílico, ácido jasmônico, ácido 
β-aminibutírico, acibenzolar-S-metil) ou 
naturais (extratos de plantas, quitosana, 
fosfitos e silicatos).

A RSA leva a planta a expressar 
maiores quantidades de enzimas, proteínas 
relacionadas à patogênese (PR-proteínas) e 
vários outros compostos específicos. Estas 
substâncias são capazes de reforçar as 
defesas físicas (espessamento da cutícula 
e aumento de pilosidade nas folhas, 
surgimento de tiloses e de cortiça nos ramos) 
e as defesas bioquímicas (aumento nos 

compostos fenólicos e alcalóides na planta, 
nas espécies reativas de oxigênio). A ativação 
destes mecanismos impede ou atrasa o 
desenvolvimento do patógeno na planta.

Entre os elicitores sintéticos destacam-
se atualmente o ASM - acibenzolar-S-
metil e os inseticidas neonicotinóides. o 
uso de inseticidas neonicotinóides em 
plantas cítricas, além do controle de pragas 
importantes, também tem envolvimento 
na RSA. As plantas induzidas apresentam 
modificação nas lesões características 
de Cancro Cítrico, tornando-se menores 
em número e em tamanho, além de 
menos eruptivas (figura 2). A população 
da bactéria na planta também diminui 
significativamente.

O experimento

Este estudo teve como objetivo avaliar 
a eficiência da aplicação de indutores de 
resistência, como o ASM e os inseticidas 
neonicotinóides, IMI - imidaclopride e TMX 
- tiametoxan, em associação com oxicloreto 
de Cobre no controle de Cancro Cítrico.

o pomar experimental utilizado no 
estudo foi de laranja ‘Pera’ (Citrus sinensis 
L. osbeck) enxertada sobre limão ‘Cravo’ 
(Citrus limonia L. osbeck), com dois anos 
de idade e localizado na região noroeste do 
estado do Paraná (figura 3). 

As plantas foram tratadas com três 
produtos: o indutor ASM e dois inseticidas 
neonicotinóides: IMI - imidaclopride e TMX 
– tiametoxam. As aplicações foram feitas via 
drench no solo, com 400 ml de cada solução. 
Também foram realizadas aplicações foliares 

de ASM e oCCu - oxicloreto de Cobre, 
após o início da brotação de primavera. 
o ASM e o oCCu foram aplicados durante 
todo o período de crescimento das plantas, 
totalizando seis aplicações. o IMI e TMX 
foram aplicados duas vezes, com intervalo 
de 60 dias, a partir do início da brotação 
de primavera.

Além desses tratamentos para testes 
dos produtos, todas as plantas de laranja 
‘Pera’ receberam aplicações foliares de 
inseticidas para controle da Larva Minadora 
dos citros (P. citrella) e do Psilídeo dos citros 
(Diaphorina citri), visando minimizar o dano 
foliar e a interação com Cancro Cítrico e 
Huanglongbing, respectivamente.

A incidência de Cancro Cítrico nas folhas 
foi determinada com base na porcentagem 
de folhas infectadas, avaliando-se oito 
ramos do último fluxo de crescimento por 
planta. os dados foram utilizados para 
determinar estatisticamente a área abaixo 
da curva de progresso de doença (AACPD).

Os Resultados

Todos os tratamentos com indutores de 
resistência foram eficientes em reduzir a 
incidência de Cancro Cítrico em laranja ‘Pera’, 

Figura 1. Sintomas de Cancro 
Cítrico em variados órgãos vegetais 
da laranja doce (Citrus sinensis). 
Foto A: Lesão corticosa e saliente 
em fruto, destacando a presença do 
halo amarelado ao redor da ferida, 
típico de doença bacteriana; foto 
B: Lesões salientes sobre ramo, 
ainda, verde; foto C: Lesões sobre a 
página superior de uma folha; foto 
D: Folha apresentando sintomas de 
Cancro Cítrico, mostrando, também, 
galerias causadas pela Larva Mi-
nadora dos Citros. Fotos de Thiago 
Zanoni Bagio

quando comparados às plantas controle, nas 
quais não foram aplicados produtos para 
controle da doença (Figuras 4 e 5).

As plantas tratadas somente com 
indutores de resistência mostraram redução 
no progresso de Cancro Cítrico em torno de 
40%, nível de controle semelhante ao obtido 
com as aplicações de bactericidas cúpricos 
(Figuras 4 e 5). 

os resultados obtidos neste experimento 
confirmam os estudos iniciais relacionados 
com a RSA em citros desenvolvidos pelo 
IAPAR - Instituto Agronômico do Paraná, 
em parceria com a Universidade da Flórida 
e com o Fundecitrus. os estudos conduzidos 
tanto sob condições controladas quanto 
a campo mostraram que a incidência e a 
severidade de Cancro Cítrico são menores 
em plantas tratadas com neonicotinóides.

o sucesso no controle do Cancro 
Cítrico pelo tratamento das plantas com 
neonicotinóides ocorre devido ao fato 
dessa classe de produtos apresentarem 
em sua formulação moléculas sintéticas 
de nicotina. Este alcalóide é produzido 
naturalmente pela planta como defesa 
contra o ataque de insetos e animais, 
porém, se utilizado diretamente na planta, 
causa fitotoxicidade. Uma vez absorvidos 

pela planta, os neonicotinóides originam 
metabólitos elicitores capazes de induzir 
a RSA.

No presente experimento, o tratamento 
das plantas de laranja com as associações 
do oCCu com os indutores de resistência TMX 
e ASM resultou na redução de até 80% na 
incidência de Cancro Cítrico quando comparado 
com as plantas controle (Figura 4 e 5).

Tratamentos por rega com TMX, IMI, ASM 
e ASM também via foliar foram igualmente 
eficientes para controle da incidência de 
Cancro Cítrico e proporcionou controle 
equivalente a seis aplicações de oCCu, em 
intervalo de 30 dias. 

Entre os tratamentos testados, a menor 
incidência de Cancro Cítrico foi verificada 
em plantas tratadas com ASM e TMX, 
tanto isoladamente quanto em associação 
com oCCu. Estes resultados mostram um 
efeito aditivo no controle de Cancro Cítrico 
quando é feita a associação de tratamentos 
com indutores de resistência e aplicações 
de bactericidas cúpricos. Além disso, os 
indutores de resistência levam a uma 
resposta inespecífica da planta cítrica, sendo 
que este tipo de controle pode ser utilizado 
no manejo de diversas doenças que ocorrem 
nos citros.

Figura 4 – 
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Usando a criatividade como
alternativa contra a crise

Conheça a trajetória do citricultor Júlio César Jacobs, que com espírito empreendedor, obstinação e muita
criatividade, vem criando alternativas para manter a atividade lucrativa

“Em momentos de crise, só a imagina-
ção é mais importante que o conheci-
mento”. A citação de Albert Einstein, 

que de forma simplificada deu origem à 
conhecida frase “na crise, crie”, vem a calhar 
com a história do citricultor que ilustra a 
Prática dessa edição. Diante do cenário de 
baixos rendimentos e grandes desafios que 
a citricultura enfrenta, qualquer alternativa 
para o destino de produção é muito bem 
vinda. Consciente disso, Júlio César Jacobs 
decidiu, literalmente, descascar as laranjas 
para delas extrair melhores lucros. As ferra-
mentas adotadas têm sido, principalmente, 
perseverança, criatividade e muito trabalho.

Neto de agricultores e filho de citriculto-
res, Júlio e seus irmãos, Leandro e Marcelo, 
cresceram em meio às propriedades rurais 
da família e herdaram o gosto pela profissão. 
Na juventude, Júlio começou a auxiliar os 
pais, Mauro e Maria, na lavoura da laranja, 
e nela descobriu sua vocação. Assim, decidiu 
cursar a faculdade de agronomia. 

Emocionado, Jacobs relembra que in-
gressar na faculdade foi um desafio, uma 
quebra de tradição, já que, na opinião dos 
pais, Júlio já estava com profissão garantida 
nas propriedades da família, sem precisar do 
diploma. “Como filho mais velho, tive que 
convencer meu pai que seria importante 
cursar a faculdade. Não foi tarefa fácil, mas, 
no fim, eles concordaram e, posteriormen-
te, meus irmãos também ingressaram na 
faculdade. Hoje somos os três engenheiros 
agrônomos formados”, conta. Em 1990, 
ingressou na Fafram - Faculdade de Agrono-
mia Doutor Francisco Maeda, em Ituverava.

Foi na faculdade que a veia empreen-
dedora começou a aflorar e Jacobs passou 
a demonstrar aptidão para os negócios. o 
citricultor relata que, logo que foi morar em 
Ituverava, dependia do pai para pagar sua 
faculdade, o aluguel da república e todas 
as suas despesas. “Eu e meus colegas de 

república – entre eles o Sérgio Faccio, hoje 
membro do GTACC – éramos muito jovens, 
mas queríamos morar bem, ter conforto. 
Alugamos uma ótima casa, com piscina e 
tudo mais! Porém, na primeira vez que entrei 
na piscina de casa, me bateu um sentimento 
de responsabilidade: não era justo eu viver 
com tantas regalias e chegar ao fim do mês, 
ter que pedir dinheiro para meu pai. Então, 
decidi que precisava arrumar uma fonte de 
renda – diante de um desafio, fui buscar 
uma alternativa”.

A alternativa encontrada estava na la-
ranja. Jacobs começou a vender, em Ituve-
rava, as frutas que sua família produzia em 
Bebedouro. As primeiras vendas foram para 
a cantina da faculdade, expandindo para 
lanchonetes e restaurantes, e, com o tempo, 
o citricultor já tinha uma vasta carteira de 
clientes – com destaque para vendas diretas 
ao consumidor, a funcionários de bancos e 
empresas da cidade.

o negócio foi de vento em popa: trans-
porte da fruta, que começou semanalmente 
no porta-malas de um Voyage, teve que au-
mentar para uma camionete modelo “D10”, 
três vezes na semana, passando, após 
alguns anos, para um caminhão F-4000. 
“Com o dinheiro que eu ganhava vendendo 
laranja, eu pagava a faculdade, a república 
e todas as minhas despesas”, relata Julio. “A 
partir daí, comecei a usar a piscina de casa 
sem culpa”, brinca.

Ao longo das suas vendas, Jacobs se 
aproximou dos consumidores e identificou 
um desafio para o aumento de suas ven-
das: apesar de ser um produto excelente 
em termos nutricional e de sabor, a laranja 
tinha um problema de praticidade. “Muitas 
donas de casas e empregadas domésticas 
não gostavam de descascar a fruta para 
consumo ou para fazer suco – e parte da 
laranja que eu entregava semanalmente 
para meus clientes, sobrava de uma semana 

para outra. A partir de então, me despertou 
o interesse em vender a fruta já descascada, 
para tornar o consumo mais prático e, como 
consequência, aumentar as vendas”, revela. 

Ao se formar engenheiro agrônomo em 
1995, entretanto, Jacobs recebeu uma 
proposta de trabalho na FMC do Brasil, 
e mudou-se para Toledo, PR. “o salário 
que eu passei a ganhar como engenheiro 
agrônomo, na época, era menor do que a 
renda que eu tinha com a venda das laranjas 
em Ituverava, mas optei por exercer a car-
reira, afinal, foi para isso que eu estudei”, 
relembra. Paralelamente ao trabalho como 
agrônomo, Júlio começou a vender laranjas 
em Toledo também. 

Após três anos, no entanto, Jacobs 
voltou à região de Bebedouro, onde foi tra-
balhar na DuPont e, posteriormente, na co-
operativa Uniceres, em Monte Azul Paulista, 
onde permaneceu por 2 anos. Em seguida 
foi contratado pela Milênia, onde trabalhou 
por mais de 9 anos. Nesse período, o projeto 

A laranja descascada por Júlio César Jacobs
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F I T O S S A N I D A D E

Figura 2. Aspecto muito interessante observado com base nos 
ensaios. Lesões de Cancro Cítrico em folhas de laranja doce 
(Citrus sinensis), tratadas com neonicotinóides e inoculadas com a 
bactéria do Cancro Cítrico. Nas plantas controle, sem tratamento, 
pode-se observar uma folha com bastante lesões (folha A); em 
comparação, das plantas tratadas com neonicotinóides, obteve-se 
a folha B, sem lesões visíveis. Fotos: Michele Silva

Figura 3 – Pomar de laranja ‘Pera’ localizado 
na região noroeste do Paraná, utilizado para 
avaliar a eficiência da aplicação de indutores 
de resistência em associação com Oxicloreto 
de Cobre para controle do Cancro Cítrico. Fotos 
Thales Barreto e Marcos Pozzan
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Figura 4 – Curva do progresso de incidência de Cancro Cítrico. UTC – controle, TMX - tiametoxam, IMI – 
imidaclopride, OCCu – Oxicloreto de Cobre e ASM - acibenzolar-S-metil.

Figura 5  – Área abaixo da curva de progresso de doença (AACPD) da incidência de Cancro Cítrico. UTC – 
controle, TMX - tiametoxam, IMI – imidaclopride, OCCu – Oxicloreto de Cobre e ASM - acibenzolar-S-metil. 
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de trabalhar com venda de frutas tinha ficado 
de lado, porém, em 2006, Jacobs resolveu 
dedicar-se ao seu sonho de comercializar a 
laranja descascada.

o projeto iniciou-se com o descasca-
mento manual, feito por uma equipe de 
aproximadamente 20 pessoas. “Como a 
fruta descascada tem uma validade relati-
vamente curta, meu foco era fornecer para 
clientes que apresentam alto volume de 
consumo em um curto espaço de tempo”. 

Ciente do desafio, o 
citricultor passou a 
estudar as oportuni-
dades para seu pro-
duto e encontrou o 
mercado de meren-
da escolar. “Identifi-
quei que as escolas 
optam por oferecer 
maçã e banana 
na merenda ba-
sicamente pela 
praticidade no 
manuseio, sem 
a necessidade 

de descascar. A la-
ranja sempre perdia lugar pela questão da 
mão de obra. Então, como nossa laranja já 
vem descascada e higienizada, esse proble-
ma é eliminado e passa a ser competitivo 
nesse mercado”. Dessa forma, a empresa 
Jacobs Citrus passou a oferecer as frutas 
para escolas de sete municípios.

Porém, os planos eram mais ousados 
e Júlio contratou um engenheiro projetista 
para desenvolver o projeto de uma máquina 
para automatizar o processo de descasque 
da laranja, a fim de aumentar a produtivida-
de, melhorar a qualidade e a higiene.

o processo de desenvolvimento da má-
quina levou mais de cinco anos e o primeiro 
protótipo saiu em 2011. No final de 2012, 
foram montadas as seis primeiras máquinas. 
“Foram anos de investimento pesado, muito 
estudo, pesquisa, trabalho. Quando vi a pri-
meira máquina trabalhando, foi uma alegria 
muito grande”, emociona-se”. 

Juntamente com o novo método de 
processar as frutas, surgiram novas neces-
sidades: Para selecionar as frutas, foi criado 
um packing house; para aumentar a dura-
bilidade do produto, foi criado um sistema 
onde as laranjas são embaladas a vácuo, 
em ambiente modificado, assegurando a 
higiene e garantindo 15 dias de validade. 

Hoje, o projeto das laranjas descascadas, 
higienizadas e embaladas a vácuo Jacobs 
Citrus está patenteado, assim como a má-
quina de descascar as frutas. 

o aumento na produção de laranjas 
descascadas motivou o citricultor a investir 
na produção de suco natural, o qual tam-
bém demanda uma técnica específica para 
ser extraído, uma vez que, sem casca, a 
fruta fica mais frágil. o suco Jacobs Citrus, 
100% puro e sem conservantes, também 
está sendo comercializados com foco em 
mercado institucional, com embalagens de 
100 ml, 200 ml e 1 litro.

De acordo com o citricultor, apesar dos 
anos de dedicação, seu projeto ainda está em 
fase de aperfeiçoamento. “A automatização 
não foi fácil e ainda requer melhorias. É todo 
um processo detalhado e oneroso. Temos 
plano para abrir ao varejo, vislumbramos 
inclusive o mercado externo, mas vai levar 
algum tempo, pois preciso ampliar minha 
estrutura, aumentar número de máquinas, 
aumentar linha de distribuição”, aponta. Por 
isso, o foco tem sido mercados institucionais, 
escolas e hospitais, entre outros. 

Uma outra frente de mercado trabalhado 
pela Jacobs Citrus tem foco na comercia-
lização de fruta in natura para redes de 
restaurantes, com os quais já vem colhendo 
algumas parcerias. “Atualmente fornecemos 
laranja para o Habib´s . Em nossa meta, está 
o desenvolvimento de um suco Premium 
para atender a esse mercado também”.

Mesmo com todas essas alternativas, 
Júlio expõe que a maior parte das suas 
laranjas ainda vai para a indústria. “É uma 
pena, mas infelizmente, mesmo com tanto 
investimento, eu não salvo toda minha ci-
tricultura. A laranja sempre teve seus altos 
e baixos, mas sempre busquei poder sair 
do lugar-comum para agregar valor ao meu 
produto. Por isso, em nossos planos, está 
cada vez mais buscar diversificar o destino 
das nossas frutas, verticalizar a produção, 
ampliar as possibilidades”, conta. Para isso, 
a família está expandindo a produção de 
citros em diferentes regiões, com foco em 
frutas de mesa, para produção de suco e 
venda de laranja descascada.

natalia@com5.com.br

Jornalista
Natália Salvador Pereira
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A Jacobs Citrus é uma empresa 
familiar com mais de 40 anos de 
tradição na citricultura, fundada por 
Mauro Jacobs e sua esposa, Maria 
Colorinda Veronez Jacobs. Hoje, os 
três filhos são os responsáveis pela 
empresa: o mais velho, Júlio atua 
como diretor comercial, Leandro, 
responde pela gerência de produção 
e matéria prima, e o caçula, Marcelo, 
gerencia a parte industrial e coordena 
os viveiros.

Com propriedades rurais nos muni-
cípios paulistas de Franca, Bebedouro 
e Patrocínio Paulista – atualmente 
expandindo para Minas Gerais, em 
São Roque de Minas, Campina Verde 
e Prata, a família Jacobs se dedica 
100% à produção citrícola. o cultivo 
de frutas nas diferentes propriedades 
permite blendagem de variedades, ga-
rantindo equilíbrio no sabor do suco, um 
segmento em expansão na empresa. 

Além da produção e comercialização 
das frutas, a Jacobs Citrus produz porta-
-enxertos e mudas cítricas de diversas va-
riedades, sobretudo para frutas de mesa.

Diversificar o destino da produção 
tem sido a aposta da empresa para se 
manter dinâmica, competitiva e com 
crescimento no mercado. Entre suas 
metas, está atingir as principais empre-
sas fornecedoras de alimento do Brasil 
(cozinhas industriais), fornecendo frutas 
selecionadas e suco natural.

Sobre a Jacobs Citrus

As primeiras máquinas de
descascar laranja desenvolvidas 
pela Jacobs Citrus
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