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E D I T O R I A L

Responsabilidade é um investimento seguro

tadeu@gtacc.com.br

Presidente do GTACC
Aparecido Tadeu Pavani
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Reproduzo a frase de Arlindo de Salvo 

Filho, que lembra que a laranja 

no chão causa um prejuízo maior 

do que o valor que deveria ser empregado 

em uma boa campanha publicitária para 

alavancar as vendas do mercado de fruta 

fresca. Está correto. Os investimentos, em 

tese, devem trazer benefícios. A criação 

da ABCM – Associação Brasileira de Citros 

de Mesa, deve ser comemorada por vários 

motivos, mas, principalmente, por assumir 

a responsabilidade de melhorar o setor 

mercadista como um todo. O nível de exigência 

da fatia maior do mercado consumidor ainda 
é pequeno, o que, infelizmente, faz com que 
cresça a oferta de fruta colhida indevidamente, 
em momentos inadequados, atrapalhando a 
vida daqueles que se esforçam por trabalhar 
direito.

O GTACC acompanhou as discussões 
para elaboração dessa nova entidade e apoia 
totalmente as ações que visem melhorar 
as relações produtivas e comerciais da 
citricultura, tanto quanto a responsabilidade 
que tem em manter de pé os preceitos de 
fundação do grupo. Para o GTACC, que 
começará a viver o seu décimo quarto ano 
de existência, o cumprimento dos valores 

propostos na sua fundação – que é sua razão 

de existir, voltados ao desenvolvimento do 

setor e, por conseguinte, ao fortalecimento 

de todos os elos da cadeia citrícola, deve 

ser encarado com a responsabilidade de 

promover o crescimento profissional coletivo, 

desde o produtor, passando por todos os 

colaboradores, funcionários, trabalhadores, 

culminando com os prestadores de serviços, 

comerciantes e industriais. Tudo isso sempre 

preocupado em perpetuar a boa agricultura e 

as técnicas que proporcionam rendimento e 

lucratividade.

O produtor também está sendo chamado 
à responsabilidade. Responsável por coletar 
os dados que alimentarão a nova rede 
de monitoramento de Psilídeos na região 
de Bebedouro, o citricultor será peça 
chave na transmissão de informações para 
melhorar o controle do inseto e manejar o 
HLB de forma mais eficiente. Outra nova 
responsabilidade que a nova legislação do 
Cancro Cítrico transfere ao produtor, diz 
respeito à erradicação das plantas foco da 
doença, acompanhada pela realização de 
quatro inspeções anuais em sua propriedade, 
como já ocorre para o Greening.

Assim, assumir os muitos compromissos 

que envolvem nossas vidas faz parte do 

contexto. A diferença está em, efetivamente, 

assumi-los com responsabilidade. O modo de 

encarar as dificuldades e as atitudes tomadas 

nesses momentos são importantes e podem 

definir a continuidade do produtor na atividade. 

Quando a criatividade procura substituir os 

desembolsos, transforma-se em importante 

apoio para não esmorecer e continuar, com 

responsabilidade, a buscar a produtividade, 

que é a única solução para sobreviver em 

épocas de preços baixos.

Os entraves técnicos, os problemas 

fitossanitários e de manejo são superáveis. Fica 
a saudade e a homenagem ao pesquisador e 
docente Ary Apparecido Salibe, reconhecido 
por sua dedicação à citricultura durante 
uma vida em que colecionou conhecimentos 
pelos vários países em que trabalhou, sendo 
responsável por transmiti-los com paixão nas 
salas de aulas, aos inúmeros alunos que 
ensinou e orientou.

  Outubro
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24  –  D i a  de  Campo 
promovido pela Arysta, na 
Fazenda Estrela D’Alva, no 
município de Cajobi, SP. 
A propriedade de José de 
Alencar Matta abriu suas 
porte i ras para receber 
técn icos e  produtores 
em evento agradável e 
muito interessante sobre 
os benefícios do produto 
Biozime em várias culturas. O 
engenheiro agrônomo Sílvio 
Gil Rodrigues participou do 
encontro, representando o 
GTACC.
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31 – O grupo reuniu-se nos dois períodos do 
dia. Primeiro, houve a reunião administrativa 
mensal que procurou elucidar os problemas 
próprios da entidade e posteriormente, 

  Novembro

12 – Data em que a Bayer CropScience e 
o Fundecitrus assinaram um contrato de 
parceria para beneficiar o setor citrícola, 
com o intuito de encontrar novas soluções 
para o plantio e a produção sustentável de 
citros. A Bayer CropScience investirá cerca 
de três milhões de euros até 2018. Com 
o nome “Citrus Unidos” e lançado para 
os principais produtores, consultores e 
pesquisadores do setor, a parceria reforça 
o compromisso da Bayer CropScience e 
do Fundecitrus em investir nas pesquisas 
de citros, buscando novas maneiras 
para controlar o Greening/HLB. Parte dos 
investimentos será destinada à criação de 
Tamaraxia radiata, inimigo natural do vetor 
da bactéria, e para o desenvolvimento 
de atrativos e/ou repelentes do Psilídeo. 
Outras ações incluem o desenvolvimento 
de novos métodos para a identificação 
e diagnóstico precoce da doença, bem 
como a capacitação dos produtores para 
os avanços técnicos e científicos que 
manterão a competitividade do setor. 

“Estamos desenvo lvendo novos 
produtos e tecnologias para controlar a 
doença e o inseto vetor, o Psilídeo, para 
fornecer aos agricultores ferramentas 
inovadoras que contribuam para melhorar 

sua produção”, esclarece Gerhard Bohne, 
diretor de Operações de Negócios Proteção 
de Cultivos da Bayer CropScience no 
Brasil. “A parceria com o Fundecitrus, 
que é reconhecido mundialmente por sua 
excelência na área de pesquisa e educação 
para garantir a sanidade da citricultura, 
trará uma nova perspectiva para o setor”, 
explicou Bohne.

O acordo está previsto até o fim de 
2018, e a Bayer CropScience colaborará 
técnica e financeiramente com pesquisas 
específicas e na realização de estudos 
de eficácia de novos produtos. “Parcerias 
com empresas e instituições são pré-
requisito para responder prontamente aos 
últimos desenvolvimentos e à crescente 
demanda por novas soluções tecnológicas 
na citricultura e para ajudar os produtores 
a superar novos desafios”, afirma o 
presidente do Fundecitrus, Lourival Carmo 
Monaco. 

“Esta parceria apoiará o agronegócio 
brasileiro a manter sua posição de liderança 
mundial na produção de laranja. Contudo, 
a junção de expertises das empresas será 
benéfica não apenas para o Brasil, mas 
também para outros países produtores de 
laranja”, complementa Bohne. 

o GTACC se reuniu com técnicos da 
Chemtura. O objetivo principal do encontro 
foi alinhavar o planejamento de condução 
do manejo técnico do Polo Tecnológico de 

Colina, que recebe a tripla administração: 
Chemtura, Apta Regional Colina e GTACC. 
As reuniões tiveram lugar na sede do grupo, 
em Bebedouro, SP.

A Bayer comemora 150 anos de 
trabalho dedicados a cumprir sua missão 
“Bayer: Ciência para uma Vida Melhor”. 
A Bayer CropScience, subgrupo da Bayer 
AG e responsável pelo negócio agrícola, 
tem vendas anuais de EUR 8,383 bilhões 
(2012). No Brasil, faz parte do Grupo Bayer, 
com mais de 117 anos de atuação no País e 
aproximadamente quatro mil colaboradores. 
A Bayer CropScience, no Brasil, conta 
com mais de 1,2 mil colaboradores, uma 
instalação industrial em Belford Roxo (RJ) 
e um Centro de Pesquisa e Inovação no 
Estado de São Paulo. 

O Fundecitrus - Fundo de Defesa da 
Citricultura é uma associação privada, 
sem fins econômicos, em benefício público 
da citricultura. Criada e mantida pelos 
citricultores e pelas indústrias de suco 
do estado de São Paulo desde 1977, 
a entidade se tornou mundialmente 
reconhecida como exemplo de competência 
em ações de combate às doenças de citros 
e na realização de pesquisas com a missão 
de garantir a sanidade da citricultura.

O GTACC foi representado na ocasião, 
por seu tesoureiro, engenheiro agrônomo 
Josimar Vicente Ducatti. O evento aconteceu 
em Ribeirão Preto, SP. 

Lourival Carmo Monaco, 
presidente do Fundecitrus,
e André Brante, diretor de 
negócios da Bayer CropScience,
anunciando a parceria entre
as duas entidades
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19 – A Syngenta rea l i zou duas 
apresentações, a cargo de Ernesto 
Fantinni, gerente nacional do plano 
anual das culturas de citros, tabaco 
e amendoim. Inicialmente, versando 
sobre a nova filosofia de trabalho da sua 
empresa, fez uma explanação a respeito 
da Syngenta e de seu posicionamento nos 
mercados de defensivos no Brasil. Depois, 
aproveitou para conversar com o grupo 
sobre o papel do consultor, fornecendo 
orientações baseadas em experiências 
da sua vida profissional, enriquecendo 
sobremaneira a reunião daquela data. 
Na mesma data, o GTACC recebeu a 
jornalista Deborah Ribeiro, da Gazeta 
de Bebedouro, que visitou o grupo para 
elaborar uma matéria sobre os valores e 
objetivos do GTACC, veiculada naquele 
jornal. O grupo aproveitou e reuniu-se para 
fazer um balanço do ano, projetando 2014. 
Na sede do GTACC, em Bebedouro, SP.

28 – Reunião administrativa do GTACC 
para discussão dos problemas habituais 
da condução do grupo. Nesse dia, 
houve a apresentação formal do 
engenheiro agrônomo Humberto 
Vinícius Vescove, novo integrante 
do grupo. Em seguida, ocorreu um 
encontro técnico, quando a Arysta 
apresentou uma visão geral da utilização 
de herbicidas na cultura da cana-
de-açúcar, além de uma explanação 
sobre sua linha para Citros e Cana. Os 
encontros aconteceram em Bebedouro, 
SP, na sede do GTACC.

O mais novo integrante do GTACC , 
Humberto Vinícius Vescove, é engenheiro 
agrônomo, com mestrado e doutorado em 
Agronomia, desenvolvidos pelo campus de 
Jaboticabal, SP, da Unesp – Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
Por catorze anos atuou como consultor 
em citricultura pela empresa Forbb. Com 
atuação na fruticultura internacional, 
Vescove, atualmente, é consultor autônomo 
nas culturas de citros, cana de açúcar e 
seringueira e desde 2011 leciona Energia, 
Agricultura e Irrigação na Faculdade de 
Agronomia da Uniara - Centro Universitário 
de Araraquara.

Faleceu no último dia 19 de novembro, 
Ary Apparecido Salibe, professor de várias 
gerações de alunos de Agronomia dos 
cursos de graduação e de pós-graduação 
da Unesp de Botucatu. Especialista em 
citricultura, Salibe foi consultor da Fao 
– Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação, executando 
serviços por vários países, principalmente no 
Oriente, onde conheceu e aprendeu a temer 
os efeitos nocivos do Greening, doença que 
temia ver chegar ao Brasil. Salibe mantinha 

forte vínculo com o Centro de Citricultura, 
onde trabalhou como pesquisador sob a 
liderança de Sylvio Moreira e depois como 
colaborador após sua aposentadoria como 
docente, sendo decisivo no conhecimento 
sobre vírus e viróides de citros e pelo 
programa de clones nucelares, base da 
atual citricultura brasileira.

Engenheiro agrônomo formado em 
1956 pela Esalq – Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, na qual 
obteve, também, seu doutorado, Salibe 
especializou-se em virologia de citros 
nos Estados Unidos pela Universidade da 
Flórida, com pós-doutorado pelo Centre 
Nationale de Rocherche Agronomique. 
Ary Salibe teve importante participação 
na estruturação do Banco Ativo de 
Germoplasma de Citros do Centro de 
Citricultura, sendo co-responsável pela 
introdução do clone peruano da lima ácida 
‘Tahiti’ e de vários acessos de limão ‘Cravo’ 
e Poncirus trifoliata, que posteriormente 
passaram a ser utilizados na citricultura 
nacional. Foi um dos idealizadores da 
Sociedade Brasileira de Fruticultura, tendo 
sido presidente da IOCV – Organização 
Internacional de Virologistas de Citros. Ary 
Apparecido Salibe tinha 79 anos.

A G E N D A

Faleceu

Ary Salibe
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“Entendemos as dificuldades do
momento como desafiadoras”

Formado em engenharia agronômica pela 
Ufla – Universidade Federal de Lavras, MG, 
Baldassari desenvolveu-se profissionalmente 
trabalhando como consultor em citricultura. 
Possui mestrado e doutorado obtidos pela 
Unesp – Universidade Paulista Júlio de Mes-
quita Filho, campus de Jaboticabal, SP, onde, 
na área de fitopatologia, desenvolveu traba-
lhos científicos sobre doenças de citros, com 
maior ênfase para a Pinta Preta. Na Bayer, 
iniciou suas atividades havia sete anos como 
Agrônomo de Desenvolvimento de Merca-
do para a cultura de citros e posteriormente 
assumiu a posição de Gerente de Desenvol-
vimento de Mercado. Atualmente, Ricardo 
Braga Baldassari é Gerente de Cultura Citrus
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C&P - Qual a visão de momento que a 
Bayer tem a respeito das dificuldades 
enfrentadas pela citricultura nos últi-
mos meses?
RICARDO BAlDAssARI - Um conjunto 
de motivos ocorridos nestes últimos anos 
foi responsável por uma fase difícil para a 
cultura de citros. Por outro lado, entende-
mos essa dificuldade como desafiadora, 
apesar de se tratar da mais longa e contínua 
sucessão de adversidades vivenciadas pelo 
setor. Contudo, as variáveis atuais sinalizam 
que está chegando ao final este momento 
de dificuldade e que haverá, em breve, 
situações mais favoráveis para essa cadeia 

Gerente de Cultura Citrus da
Bayer CropScience

RICARDO BRAgA BAlDAssARI

produtiva. Acreditamos nessa recuperação 
e direcionamos trabalho e planejamento 
para o retorno forte do setor. A mais clara 
demonstração dessa confiança é a parceria 
firmada entre a Bayer e o Fundecitrus.

C&P - Como vai funcionar a parceria 
entre a Bayer e o Fundecitrus? 
RICARDO BAlDAssARI - Podemos dizer 
que esta é uma parceria inédita na citri-
cultura. Isto porque pela primeira vez uma 
organização privada se une ao Fundecitrus, 
que é uma associação mantida pelos citri-
cultores e pelas indústrias de suco - exem-
plo de competência no combate às doenças 

de citros e na realização de pesquisas - com 
o objetivo de acelerar o desenvolvimento de 
tecnologias para viabilizar a sustentabilida-
de da citricultura.  Trata-se de uma parceria 
técnico-financeira que irá apoiar e ajudar 
o agronegócio brasileiro a manter sua 
posição de liderança mundial na produção 
de laranja. Esta parceria recebeu o nome 
de “Citrus Unidos” e foi divulgada para os 
principais produtores, consultores e pes-
quisadores do setor em evento no dia 13 
de novembro de 2013, em Ribeirão Preto, 
SP. Inicialmente, a Bayer CropScience irá 
aportar recursos para o desenvolvimento 
de soluções sustentáveis em algumas 
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linhas de pesquisa, como criação massal 
e liberação de Tamarixia radiata, que é 
um inimigo natural do Psilídeo (Diaphorina 
citri), inseto vetor da bactéria responsável 
pelo complexo HLB-Greening; desenvolvi-
mento de atrativos e/ou repelentes deste 
vetor; desenvolvimento de novos métodos 
para a identificação e diagnóstico precoce 
da doença; e capacitação dos produtores 
para os avanços técnicos e científicos que 
manterão a competitividade do setor. É 
importante destacar que este acordo prevê 
também o trabalho conjunto de expertises 
destas empresas, ampliando os horizon-
tes e acelerando o desenvolvimento de 
resultados.
 
C&P - Na sua opinião, quais os bene-
fícios diretos que a parceria trará aos 
produtores?
RICARDO BAlDAssARI - Após 2004, 
com o advento da ocorrência do Greening 
no parque citrícola brasileiro, mais especi-
ficamente no estado de São Paulo, o setor 
tem percebido a dificuldade que é conviver 
com esta enfermidade, particularmente 
o produtor que é quem primeiro sofre os 
impactos causados pelo problema. Mesmo 
contabilizando grandes prejuízos desde 
então, a habilidade brasileira já se mostrou 
presente. Apesar de a enfermidade afetar 
severamente a todos os principais países 
produtores de citros e, mesmo com grandes 
dificuldades, o Brasil continuou a produzir 
grandes safras e a se diferenciar, desen-
volvendo brilhantes pesquisas e obtendo 
algumas respostas positivas. Contudo, se 
faz necessário antecipar o surgimento de 
ferramentas inovadoras de manejo, asse-
gurando uma citricultura mais sustentável. 
Esta será a grande contribuição que esta 
parceria irá proporcionar aos produtores.
  
C&P – Quais os papéis a ser desenvol-
vidos pelos parceiros?
RICARDO BAlDAssARI - Neste acordo, 
o Fundecitrus, que é reconhecido mundial-
mente como uma das mais competentes 
instituições de pesquisa em geração de 
tecnologias no combate de doenças e 
pragas de citros, irá colocar todo seu 
conhecimento no desenvolvimento dos 
projetos sugeridos. De outro lado, a Bayer 
CropScience irá contribuir com a aceleração 
do surgimento das tecnologias promovidas 
por estes projetos, aportando os recursos 
necessários e ainda colaborando com suas 
expertises. 
 
C&P – Qual o prazo para iniciar e o tem-
po de duração do projeto?
RICARDO BAlDAssARI - Este acordo já 
teve início no momento do lançamento da 
parceria que, oficialmente, ocorreu no dia 

13 de novembro de 2013, em um evento 
específico realizado em Ribeirão Preto, SP. 
O tempo previsto para sua duração é até 
2018.
 
C&P – Qual a área geográfica de abran-
gência do projeto? 
RICARDO BAlDAssARI- Não existe uma 
área geográfica definida. Havendo necessi-
dade de recursos específicos para o desen-
volvimento das tecnologias pretendidas, as 
viabilidades das mesmas serão estudadas 
e, caso comprovadas, serão operacionali-
zadas para que sejam executadas. 
 
C&P – Como será o envolvimento das 
equipes de colaboradores responsáveis 
pela execução profissional do projeto?
RICARDO BAlDAssARI - Por parte do 
Fundecitrus, toda estrutura gerencial, bem 
como todos os pesquisadores estarão 
envolvidos em seus respectivos projetos. 
Por parte da Bayer CropScience, toda 
equipe citros estará diretamente envolvi-
da, bem como expertises que se fizerem 
necessárias.
 
C&P - Quais os valores financeiros 
envolvidos nesse projeto de parceria?
RICARDO BAlDAssARI - Neste projeto a 
Bayer CropScience investirá cerca de três 
milhões de euros até 2018.

 C&P – É possível divulgar uma parte do 
trabalho que vem sendo feito em prol da 
livre utilização do fungicida Nativo pela 
cadeia citrícola?
RICARDO BAlDAssARI - Nativo, atu-
almente, é o produto referência para o 
controle da Podridão Floral, doença po-
pularmente conhecida como “Estrelinha” 
e causada pelo fungo Colletotrichum spp. 
Esta é uma das enfermidades que mais 
impactam a produção nacional de citros, 
sendo responsável, em determinados anos, 
por reduções de até 95% das produções 
de alguns pomares. Devemos destacar que 
Nativo apresenta-se totalmente disponível 
para utilização por parte dos citricultores, 
inclusive constando da mais recente Lista 
Pic (grade de inseticidas, acaricidas e fun-
gicidas da produção integrada dos citros), 
atualizada em 31 de agosto de 2013. 
A observação que cabe ser feita é que 
Nativo apresenta em sua composição um 
componente chamado Tebuconazole e que 
este princípio apresenta um determinado 
LMR - Limite Máximo de Resíduo para 
todos os mercados consumidores, exceto 
para os Estados Unidos. Contudo, todas as 
medidas para que este limite deste com-
ponente fosse estabelecido nos EUA foram 
tomadas e no primeiro trimestre de 2014 
estará devidamente estabelecido.

C&P – Apesar de conhecida mundial-
mente, trace um pequeno perfil sobre 
a capacidade institucional da Bayer 
CropScience.
RICARDO BAlDAssARI - A Bayer é uma 
empresa global, com suas principais ativi-
dades concentradas nas áreas de saúde, 
nutrição e materiais de alta tecnologia. Este 
ano, a empresa comemora 150 anos de 
trabalho dedicados a cumprir sua missão 
“Bayer: Ciência para uma Vida Melhor”. A 
Bayer CropScience, subgrupo da Bayer AG e 
responsável pelo negócio agrícola, tem ven-
das anuais de EUR 8,383 bilhões (2012), 
sendo uma das principais empresas mun-
diais, oferecendo extensivos serviços de 
apoio tanto para o desenvolvimento de uma 
agricultura moderna e sustentável como 
para aplicações na área de saúde ambien-
tal. Na área de produtos não-agrícolas, a 
Bayer CropScience tem um amplo portfólio 
de produtos e serviços para o controle de 
pragas, que abrangem desde aplicações 
de casa e jardim até para o segmento de 
reflorestamento.  A Bayer CropScience 
conta com uma força de trabalho global 
de mais de 21.000 colaboradores e está 
presente em mais de 120 países. No Brasil 
, faz parte do Grupo Bayer, com mais 117 
anos de atuação no País e aproximada-
mente quatro mil colaboradores. A Bayer 
CropScience, no Brasil , conta com mais 
de 1,2 mil colaboradores, uma instalação 
industrial em Belford Roxo (RJ) e um Cen-
tro de Pesquisa e Inovação no estado de 
São Paulo. Para mais informações, acesse 
nosso site: www.bayercropscience.com.br 
e nosso canal no YouTube: www.youtube.
com/BayerCropScienceBR.
 
C&P – Fale sobre o portfólio citros da 
empresa e as intenções em investir 
no registro de novos produtos para a 
cultura de citros.
RICARDO BAlDAssARI - A Bayer CropS-
cience é uma das principais empresas mun-
diais de ciências e inovação nas áreas de 
sementes e traits (especialidades), proteção 
de cultivos, além de soluções para o controle 
de pragas não-agrícolas. A empresa oferece 
uma excelente gama de produtos, incluindo 
sementes de alto valor, soluções inovadoras 
para a proteção de cultivos e baseadas em 
modos de ação químicos e biológicos, bem 
como extensivos serviços de apoio para o de-
senvolvimento de uma agricultura moderna 
e sustentável. Para nós, o mercado de citros 
é prioritário. Esta parceria que acabamos de 
realizar é uma prova de que não paramos 
no discurso e que, efetivamente, vamos à 
prática. Desta forma continuamos a investir 
em pesquisa e desenvolvimento de novas 
soluções de proteção de cultivo que sejam 
específicas para citros.
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Segundo a Embrapa - Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 
a Helicoverpa armigera foi detectada 

pela primeira vez no Brasil em 2012 e pro-
vocou, até o momento, em todo o país, um 
prejuízo aproximado de R$ 2 bilhões. Na safra 
2011/2012 foi registrado o primeiro grande 
surto na Bahia, quando foram constatadas 
perdas de até 80% da produção de algodão. 
Desde então foram confirmados ataques 
em cultivos diversos do Maranhão, Piauí, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Minas Gerais, Paraná e São Paulo. A lagarta 
é extremamente agressiva e pode se desen-
volver em mais de cem espécies de plantas, 
inclusive citros, podendo ocorrer, ainda, em 
algumas plantas daninhas. 

Em São Paulo, há relatos de citricultores 
que vem sofrendo com ataques de diferentes 
espécies de lagartas em seus pomares. De 
acordo com a CDA - Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária, e do Mapa – Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
não há comunicados oficiais da Helicov-
erpa armigera em pomares de São Paulo, 
porém, recentemente esta espécie tem sido 
encontrada em plantios comerciais de citros 
no estado, comprovando, desta forma, seu 
aspecto polífago. Sua ocorrência foi compro-
vada em 2012, na região de São Manoel e, 
na safra 2013, em outras diferentes regiões 
do estado.

Na fase adulta, a mariposa pode voar até 
mil quilômetros em três dias e, além disso, 
tem grande capacidade de reprodução e 
sobrevivência, potencial de desenvolvimento 
de resistência a inseticidas e facilidade de 
adaptação a diferentes ambientes, climas e 
sistemas de cultivo. Para complicar, sua iden-
tificação é complexa e requer conhecimentos 
específicos de suas estruturas reprodutivas. 

Ocorrência da lagarta 
Helicoverpa na citricultura

A lagarta Helicoverpa armigera foi um inseto responsável por grandes danos econômicos a várias culturas nas
últimas safras. Introduzida recentemente no país, a lagarta é muito voraz, surgindo os primeiros registros de sua

ocorrência em pomares de citros
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Nas fotos 1, 2, 3 e 4, pode-se observar 
a presença da lagarta em plantas cítricas, 
em pomares no estado de Goiás, bem como 
pode se observar os danos que esta espécie 
vem causando às plantas e frutas cítricas 
naquele estado.

Descrição, sintomas e danos.

O ovo de H. armigera é arredondado, 

pequenas apresentam cor amarelada a 
rosáceo escuro, com cabeça, escudo pro-
torácico, estigmas e base do corpo escura, 
o que lhe dá um aspecto manchado. A larva 
desenvolvida alcança 30-40 mm, com ca-
beça marrom esverdeada, manchas, escudo 
protorácico marrom claro e estigmas negros. 
Possui diversas bandas longitudinais claras 
e/ou escuras e pequenas linhas longitudinais 
estreitas e onduladas, que se sobrepõem a 

1 2

3 4

de coloração esbranquiçada, que vai 
escurecendo conforme vai se aproximando 
da eclosão, tem 0,5 mm de diâmetro e 
superfície com estruturas radiais. As larvas 

esta pauta de bandas. Sobre o tegumento 
se observam também pelos negros disper-
sos que mostram em sua base um círculo 
escuro e que são muito característicos. A 
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cor é muito variável, desde verde a escuro 
quase negro, passando por rosáceo ou 
amarelecido.

O adulto alcança de 14 a 18 mm de 
comprimento e possui o aspecto típico de 
um lepidóptero, com coloração, em geral, 
amarelo pálido no primeiro par de asas, 
com uma mancha arredondada escura, mais 
ou menos visível, e o segundo par de asas 
de cor mais clara, com uma grande banda 
escura distal. 

As larvas são encontradas sempre na 
parte aérea das plantas, nas folhas, flores, 
brotações e frutos, enquanto que a fase de 
pupa ocorre sempre no solo, em um casulo 
terroso a 5 cm da superfície.

Em plantas cítricas, na Argentina, a 
lagarta causa danos nas folhas novas e nos 
frutos. O ataque em folhas novas ocorre 
normalmente em quadras próximas de 
plantações com altas infestações e é espe-
cialmente prejudicial, neste caso, durante o 
verão, em mudas ou plantas em desenvolvi-
mento. O ataque aos frutos ocorre no final 
do verão e durante o outono, quando insetos 
adultos provenientes de cultivos próximos ou 
insetos imigrantes realizam posturas mas-
sivas, em plantios de cítricos de toda uma 
região, sendo que as lagartas atacam os 
frutos, penetrando no seu interior, passando 
de um fruto a outro, fazendo com que estes 
acabem apodrecendo em grande número.

O período de desenvolvimento do inseto, 
em condições ótimas (25ºC), é de 3 dias 
para o ovo, em torno de 20 dias para a 
lagarta e 15 dias para a pupa, que se realiza 
no solo. A lagarta passa por cinco a seis 
estádios de desenvolvimento. O adulto vive 
em torno de três semanas. Para completar 
seu desenvolvimento de ovo a adulto, requer 
mais ou menos 360 dias, com um mínimo 
de 10ºC. A pupa entra em diapausa no 
solo, no outono, e desta forma inverna até 
a primavera seguinte.

A fêmea deposita os ovos durante a 
noite, realizando a postura na parte aérea 
das plantas. Preferem para a postura os 
órgãos florais e superfícies pubescentes. 
Cada fêmea pode colocar entre 500 e 
1500 ovos.

Na região mediterrânea, a lagarta inver-
na na forma de crisálida e os adultos iniciam 
a revoada em maio, ocorrência que se este-

nde até outubro. Completa três gerações ao 
ano, com picos de revoadas de adultos em 
maio, julho e setembro. Devido aos elevados 
hábitos migratórios da espécie, os adultos 
que são encontrados em uma determinada 
região podem ser procedentes tanto de 
populações desenvolvidas nesta mesma 
região, como provenientes de migrações 
de outras regiões. Assim, no Mediterrâneo, 
os adultos capturados na terceira revoada, 
em setembro, são provenientes, em parte, 
da segunda geração, que se desenvolveu 
em países situados mais a norte e que mi-
gram para o sul, quando as temperaturas 
começam a baixar. As populações de adultos 
procedentes do centro da Europa e que se 
dirigem ao sul, encontram a barreira do mar 
e, portanto, são mais elevadas no litoral do 
Mediterrâneo. Estes adultos imigrantes se 
dirigem até as zonas do litoral sul do Medi-
terrâneo, onde se reproduzem.

Nas fotos 5 e 6 pode-se observar os 
danos causados por esta lagarta em frutos 
cítricos, na zona do Mediterrâneo, onde a 
presença de H. armigera tem sido detectada 
a algum tempo.

       
  
Na cultura dos citros, as altas infestações 

são favorecidas em função da existencia de 
variedades com períodos de maturação dife-
rentes e, portanto, propiciando alimentação 
ininterrupta. Alem disto, na entressafra das 
culturas anuais, há grande oferta de frutos 

maduros, o que culminando com a florada 
no final do outono, aumenta ainda mais a 
disponibilidade de alimento para a praga, o 
que torna os cítricos um hospedeiro poten-
cial, pois as lagartas consomem o que há 
disponível, desde folhas, frutos verdes, até 
os frutos maduros.  

Controle

São várias as alternativas para o controle 
de lagartas dentro do Mip – Manejo Integra-
do de Pragas.

O controle biológico pode ser feito pela 
ação dos predadores (hemípteros e coleóp-
teros), parasitóides (de lagartas e ovos) e 
patógenos (vírus – Baculovirus anticarsia; 
bactérias – Bacillus thuringiensis; fungos – 
Nomuraea rileyi).

 O controle químico deve ser efetuado 
por meio do uso de inseticidas seletivos. 
Existem diversos inseticidas registrados 
para o controle das lagartas na cultura da 
soja, porém poucos produtos registrados 
para a cultura dos citros. Entre os produ-
tos considerados seletivos para a maioria 
dos insetos benéficos encontram-se os 
inseticidas reguladores de crescimento 
– inibidores da síntese de quitina (ex: 
Triflumuron) e o recém-descoberto grupo 
químico de inseticidas reguladores de 
receptor de rianodina, as Diamidas (ex: 
Flubendiamida). No caso dos reguladores 
de crescimento, como o Triflumuron, as 
pulverizações devem ser realizadas quando 
as lagartas, em sua maioria, ainda forem 
pequenas (menos de 1,5 cm), devido à 
ação mais lenta (ÁVILA e GOMEZ, 2007). 
Já a Flubendiamida mostra-se eficaz sobre 
lagartas em qualquer estádio, mas, como 
sua ação é por ingestão, é preferível que 
se aplique também nas primeiras fases 
de desenvolvimento, quando as lagartas 
ainda não tiverem causado dano significa-
tivo. Em outras situações, a aplicação de 
um inseticida de maior efeito de choque 
pode tornar-se necessária. Nesse caso, 
os Carbamatos (ex: Tiodicarbe) são os 
indicados para o controle (BUENO et al., 
2007; Embrapa-Soja, 2008).

Recomenda-se a rotação de inseticidas 
de diferentes modos de ação para evitar 
seleção de populações resistentes. A utili-
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zação de produtos mais seletivos aos inimi-
gos naturais (parasitóides e predadores) e 
polinizadores (abelhas) deve ser priorizada 
na escolha dos inseticidas para minimizar 
os desequilíbrios biológicos observados 
para Helicoverpa armigera. Dessa forma, 
os produtos devem ser utilizados em ordem 
de preferência: 1) inseticidas biológicos ou 
liberação de inimigos naturais devidamente 
registrados; 2) inseticidas do grupo dos 
reguladores de crescimento de insetos; 3) 

Inseticidas dos grupos das Diamidas ou 
Espinosinas; 4) Inseticidas bloqueadores 
de Na (sódio); 5) Inseticidas do grupo das 
evermectinas; 6) Carbamatos.

Abaixo, a relação de produtos para con-
trole de H. armigera para culturas diversas, 
incluindo os cítricos, porém, ressaltando o 
status de cada produto em relação à cultura 
dos citros. Os produtos não registrados 
para os citros não podem ser incluídos nos 
tratamentos.

Revisão Bibliográfica
Ações emergenciais propostas pela 

Embrapa para o Manejo Integrado de Heli-
coverpa spp. em áreas agrícolas – EMBRAPA 
– MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO;

Bueno, Regiane C. O. de F. – FCA/Unesp; 
Yamamoto, P. T. – ESALQ/USP – Apetite 
insaciável – Matéria publicada na Revista 
Cultivar – Hortaliças e Frutas, em 01/2014; 

Digilab – Ferramenta para identificação 
de Helicoverpa zea – BASF;

Inseticida inovador para o manejo de 
lagartas nas principais culturas – Matéria 
publicada na Revista Correio (Revista da 
Bayer CropScience para a agricultura mo-
derna) em 01/2009; 

Pizzuti L. – Ihara – Manejo de Lagartas 
nos Citros – Faz. Cambará – Terral / Ihara.

E N T O M O L O G I A

* Registrado para citros, mas fora da lista PIC
** Ampligo - mistura de Clorantraniliprole + Lambda Cialotrina
*** Curyon - mistura de Profenofós + Lambda Cialotrina
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Nova associação de mercadistas
 mobiliza-se para enfrentar desafios

Buscando obter a confiança do consumidor, através da organização dos comerciantes e dos produtores de frutas de
mesa, foi criada a ABCM, uma associação voltada a atender os interesses dos mercadistas, atuando junto às organizações 

governamentais, desencadeando ações que objetivam aprimorar a atuação dos associados e afins, além de implantar
um programa efetivo de propaganda e marketing que mantenha a citricultura na mídia, estimulando o consumo de

cítricos e divulgando seus inúmeros atributos saudáveis  

Da mesma forma que os citricultores 
e os industriais, os mercadistas 
necessitavam de uma entidade 

para representá-los. A criação da ABCM – 
Associação Brasileira de Citros de Mesa, 
durante reunião pública ocorrida na sala 
de reuniões do prédio central do Centro 
de Citricultura, em Cordeirópolis, SP, no 
dia 13 de dezembro de 2013, marca uma 
transformação no tratamento dado ao setor 
no país. Na opinião dos presentes, o termo 
mercadista não pode designar aqueles 
produtores que apenas em momentos de 
crise tentam vender no mercado in natura 
laranja produzida para a indústria. “Esses 
não são mercadistas, são oportunistas”, 
explica Emílio Fávero, presidente provisório 
da nova entidade.

Na opinião dos verdadeiros mercadistas 
de cítricos, “falta higiene, qualidade da fruta 
comercializada, embalagem, transporte 
e respeito com a colheita”. Assim, tendo 
todos esses desafios pela frente, a ABCM 
se dispõe a atuar de maneira incisiva na 
defesa da classe e ordenação dos principais 
pontos de defasagem do mercado cítrico de 
fruta fresca.

A decisão da criação da nova entidade 
foi resultado de três reuniões ocorridas nos 
dias 1 e 29 de novembro, e no dia 13 de 
dezembro de 2013, motivadas originalmente 
por uma notícia veiculada por uma revista 
de grande circulação voltada ao setor de 
entretenimento, na qual a laranja fora 
citada como uma fruta potencialmente 
perigosa à saúde se consumida em grandes 
quantidades. Essa notícia – distorcida 

e pouco esclarecedora – foi o estopim 
para a troca de um sem número de 
mensagens entre vários participantes da 
cadeia, incentivados e decididos a buscar 
a formação de um núcleo que pudesse 
centralizar os vários desafios que cercam, 
particularmente, o setor da venda in natura, 
formando opinião, fazendo lobby, articulando 
uma política específica para gerir todos os 
rumos da comercialização de cítricos frescos 
no país.

No encontro de 13 de dezembro, após 
algumas sugestões e alterações sobre a 
estrutura e os objetivos da associação, 
inclusive com correções nos estatutos 
propostos, alinhando-os com os anseios do 
setor, foi designada a sua diretoria. Eleita 
provisoriamente, a primeira diretoria da 
ABCM ficou assim constituída: presidente, 
Emílio Fávero; vice-presidente, acumulando 
a função de diretor de comunicação, Geraldo 
Killer; diretor financeiro, Paulo Sérgio Martins 
de Campos; diretor técnico, Carlos Lucato; 
e suplente de diretoria, Fernanda de Luna 
Zanetti.

Segundo a pesquisadora do Centro de 
Citricultura e importante articuladora da 
constituição da entidade, Lenice Magali do 
Nascimento Abramo, “é muito importante, 
agora, estruturar e difundir a ABCM, mas 
para isso é necessário contar com o apoio 
dos citricultores, sejam eles pessoas físicas 
ou jurídicas, produtores ou comercializadores 
de citros, além dos prestadores de serviços 
relacionados a citros de mesa, dos 
fabricantes e representantes de insumos, 
maquinários e derivados, das associações e 

entidades de classes, das instituições oficiais 
e de todos que, de uma forma ou outra, 
estiverem relacionados à cadeia de citros”. 
Abramo conclama à adesão, solicitando 
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que qualquer interessado em fazer parte da 
ABCM faça contato através do telefone (19) 
3546-1399.

 Problemas específicos

Transcorridas as reuniões citadas, o 
que se pode perceber foi o acúmulo de 
problemas específicos do mercado citados 
pelos participantes. Existe uma debilidade 
muito grande na padronização das frutas 
comercializadas e para a correção de tal 
transtorno não existe fiscalização. Por outro 
lado, não existe comprometimento do 
produtor em relação à continuidade do envio 
da produção para o mercado, simplesmente 
“mudando de lado”, por ocasião de uma 
melhoria do preço pago pelas indústrias.

Nos pomares, a fruta que se destinará 
ao mercado não recebe muito respeito. Ela 
é colhida verde ou muito madura, colhida 
úmida motivando as “manchas de dedos” 
na casca, atirada no chão, nas caixas, 
jogada nas máquinas, deixadas em bags 
grandes “cozinhando” ao sol, trazidas do 
campo com temperaturas internas altíssimas 
e mergulhadas em água fria sem que 
haja um tempo adequado de espera para 
equilíbrio térmico, trabalhadas em máquinas 
que simplesmente não são lavadas e 
higienizadas por vários dias, mal escovadas, 
enceradas antes de secarem totalmente 
e acondicionadas inadequadamente em 
caixas de madeira. Sem contar a falta de 
espaço refrigerado e com isso as poucas 
possibilidades mercadológicas decorrentes, 

além da quase total falta de atualização 
dos equipamentos, da informatização e do 
transporte frigorificado.

Para o engenheiro agrônomo da Ceagesp 
– Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo, Gabriel Bitencourt de 
Almeida, “a tendência mundial é dar mais 
atenção à fruta de mesa. Já está provado 
que comer a laranja é mais saudável do 
que apenas beber o seu suco. Apesar 
da citricultura de São Paulo ter crescido 
graças às indústrias de suco – e esse 
mérito ninguém pode esquecer -, há que 
se intensificar as regras para melhorar 
a qualidade das frutas que o mercado 
vai absorver. Da mesma maneira que a 
laranja destinada ao suco não concentrado 
exige qualidade diferenciada, aquela fruta 
destinada ao mercado in natura não deve 
continuar a ser maltratada”, conclui o 
agrônomo.

A engenheira agrônoma Fernanda de 
Luna Zanetti, produtora que já faz parte da 
diretoria da ABCM, acredita que a imagem 
positiva da laranja é pouco explorada. “Não 
usamos as propriedades saudáveis da fruta 
a nosso favor. Atualmente, são poucas 
as escolas públicas que utilizam laranjas 
em suas merendas, já que a dificuldade 
natural em descascar a fruta faz com que 
as merendeiras não queiram assumir mais 
essa atividade. Com isso, os suquinhos 
de néctares ganham espaço”, lamenta. 
De qualquer forma, Gabriel Bitencourt 
lembra que as frutas cítricas estão entre os 
principais itens comercializados na Ceagesp.

Citricultor tradicional e outro novo 
diretor da ABCM, Geraldo Killer relata que 
“a indústria, o supermercado, o mercado 

Da esquerda para direita: Arlindo de Salvo, Emilio 
Fávero, Geraldo Killer, Marcos Machado, Carlos 
Lucato, César Graf e Ricardo Krauss

Gabriel, agrônomo da Ceagesp
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externo, cobram o citricultor e se posicionam 
em prol de seus interesses. Do outro lado, 
os produtores devem se unir para resguardar 
sua atividade. Devemos ter uma associação 
para prevenir, orientar, normatizar, classificar 
e ajudar a vender. Muita coisa pode ser feita, 
desde o término da comercialização nas 
históricas - mas inadequadas - caixas de 
madeira, até se conseguir isenção tributária 
sobre certas contas”, planeja Killer.

“As medidas agrícolas para promover 
qualidade no campo são muito importantes, 
mas as ações de marketing são fundamen-
tais”. É o pensamento de Carlos Alberto 
Lucato, citricultor e conhecido mercadista 
de Limeira. “A citricultura vem sofrendo 
no mundo todo. Problemas com as crises 
econômicas nos países da Europa, em par-
ticular na Espanha, e problemas diversos 
nos Estados Unidos deterioram os preços 
e prejudicam a demanda de cítricos. Nos 
EUA, Michelle Obama, a esposa do presi-
dente Barack Obama, está envolvida em 
uma campanha publicitária associada aos 
bonecos Muppets, que durará dois anos, na 
qual objetiva influenciar as crianças de seu 

país a consumir frutas e verduras”, destacou 
o comerciante limeirense Lucato.

“Foi a minha cunhada quem primeiro 
leu a referida matéria que denigre a imagem 
que todos temos da laranja, uma vez que 
faz suposições até exageradas”, conta 
Carlos Alberto Lucato, que prossegue: “não 
adianta apenas saber produzir; temos que 
aprender a agregar valor, a fazer marketing 
e descobrir como vender melhor para pagar 
os custos crescentes”. Na mesma linha 
de pensamento, Geraldo Killer adverte: 
“poderia ter sido pior”. “Imaginem uma 
notícia em rede nacional que falasse sobre 
uma possível intoxicação em alguma festa 
de expressão provocada por bactérias 
supostamente presentes no suco de 
laranja servido aos convidados? Seria difícil 
recuperar a imagem”, adverte o experiente 
comerciante e citricultor. “Devemos nos 
unir e nos proteger contra todas as más 
possibilidades”, assevera Geraldo Killer.

A engenheira agrônoma Priscilla Rocha 
Silva Fagundes, pesquisadora do IEA – 
Instituto de Economia Agrícola, sentiu na 
realidade o que foi imaginado por Killer. 

“Estava na Europa, no final do último mês 
de outubro, quando o noticiário destacou por 
vários dias o fato da laranja brasileira usada 
no suco ser resultado de colheitas irregulares, 
feita por menores e com exploração dos 
trabalhadores envolvidos. Causou mal estar 
e repercutiu negativamente, retraindo o 
comércio”, relatou a agrônoma.    

Carlos Lucato lembra que “em qualquer 
um dos estados norte americanos existem 
associações defendendo seu produto, sua 
região, seu estado. O lado comercial tem 
que receber investimentos, uma vez que ele 
mantém a subsistência do setor”, esclarece. 
“Os americanos se apegam aos números. 
Devemos imitá-los. A produtividade deve 
ser melhorada, mas o marketing, também”, 
enfatiza Lucato. 

A bebida oficial

“Por que não podemos transformar o 
suco de laranja na bebida oficial do estado 
de São Paulo?”, pergunta o presidente da 
ABCM, Emílio Fávero. Para ele, “são ações 
desse tipo que se espera de uma associação 
motivada a manter a laranja na mídia. Os 
citricultores dos Estados Unidos já utilizaram 
bastante essa prática. Propaganda na TV, 
notícias nas redes sociais, campanhas 
variadas. Não é obrigação do governo 
fazer essa divulgação, mas dos produtores, 
que são os maiores interessados nela. Já 
passou da hora de organizarmos isso”, 

F R U T A  D E  M E S A

Fernanda de Luna Zanetti

Geraldo Killer

Arlindo de Salvo Filho Carlos Alberto Lucato

Emílio Fávero
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assume Fávero, que recorda “que os meios 
de comunicação gostam do estardalhaço 
feito em torno da laranja que despenca 
das árvores nos momentos difíceis e pouco 
se mobilizam para mostrar estratégias de 
aumento de consumo. A nova entidade 
também tem que congregar associações 
que representem os consumidores. 
Devemos ouvir a população”, acredita o 
presidente provisório da ABCM.

O engenheiro agrônomo Arlindo de 
Salvo Filho lembra que os índices de 
desnutrição e obesidade aumentam entre 
os mais jovens. “Doenças como a diabetes 
já são preocupantes entre as crianças. Falta 
mais esclarecimento para uma população 
cada vez mais limitada culturalmente. 
Uma das funções da associação deve ser 
o esclarecimento quanto às qualidades 
das frutas cítricas, incentivando a redução 
do consumo de refrigerantes e propondo 
refeições mais nutritivas”, acredita.

Arlindo é taxativo: “perde-se muito 
dinheiro com fruta caída no chão, mas 
não se investe nada em propaganda. É 
um contrassenso!” Da mesma forma, o 
agrônomo faz outro pedido em prol do setor: 
“uma linha de financiamento para que os 
mercadistas possam modernizar e melhor 
equipar suas casas de embalagens e, 
assim, obter uma certa segurança sobre a 
qualidade da fruta expedida, possibilitando 

a detecção de um brix mínimo para 
cada variedade, resultando em um sabor 
apropriado e promovendo um controle 
sobre a ânsia de se ganhar dinheiro através 
da comercialização de frutas verdes, por 
exemplo”.

Na mesma linha de pensamento, os 
viveiristas Ricardo Franzini Krauss e César 
Graf, concordam: “os citricultores pouco 
falam de novas variedades. Há que se 
adequar para poder participar do mercado 
fora de época. Da mesma maneira, em 
momentos difíceis de comercialização, não 
se pode querer participar com uma ‘Hamlin’ 
seca, sem qualidade”. De acordo, Geraldo 
Killer pergunta: “por que não terminamos 
a venda de uma variedade na hora certa e 
iniciamos com outra, depois?” Para Killer, 
“o comércio de ‘Poncãs’ verdes em fevereiro 
ou de ‘Murcotes’ sobremaduras em janeiro, 
derrubam o mercado, atrapalhando as 
vendas e prejudicando aqueles que cultivam 
variedades diferenciadas”. Finalizando, 
Killer diz que “a própria ‘Pera’, com 
tamanho e casca adequados, madura e 
embalada em caixa de cartão, vale muito”. 
Segundo Geraldo Killer, “não está sobrando 
fruta. Está faltando fruta boa”, afirma com 
convicção.

Na verdade, falta mais profissionalismo 
de grande parte daqueles que atuam 
no setor atacadista e a ABCM nasce 

F R U T A  D E  M E S A

buscando essa metamorfose. A definição 
para o problema está atrelada à palavra 
responsabilidade, que faz falta desde a 
produção da fruta, passando pelas várias 
fases de preparo e culminando com a 
comercialização. Por incrível que pareça, 
o mercado de cítricos ainda é inexplorado. 
Muito se pode fazer e os resultados são 
ilimitados. A ABCM está aí para ordenar 
as peças.

Segundo Lenice Abramo, “contamos 
com a sensibilidade de todos os envolvidos 
no setor de citros de mesa, a fim de que 
venham colaborar com o trabalho intenso 
iniciado por este grupo, que almeja a 
melhoria e o crescimento da cadeia 
produtiva. Para ter uma associação forte, 
com metas bem estruturadas, atuação 
objetiva e que defenda os interesses dos 
associados, é necessário a filiação e a 
colaboração de todos os envolvidos. A 
ação somente será completa com a união 
do setor. Vamos transformar em realidade 
os anseios de se ter um setor mercadista 
melhor. Se cada um fizer um pouco, com 
certeza, unidos, faremos muito mais”, 
espera a pesquisadora.

deciojoaquim@uol.com.br

Consultor Campo/GTACC
Eng°. Agr°. Décio Joaquim
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Geraldo Killer e Ricardo Krauss

Lenice do Nascimento Abramo
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Ventos frios acentuam a
queda de chumbinhos no sudoeste

Uma queda de chumbinhos mais acentuada foi notada nos pomares do sudoeste do estado de São Paulo a partir de duas 
semanas de ventos frios ocorridas no início de novembro de 2013. Em alguns pomares o fato diminuiu as produções pen-
dentes que já haviam sofrido com geadas ocorridas em julho e, depois, com a falta de chuva que perdurou até setembro

F I S I O L O G I A

Durante as duas primeiras semanas 
de novembro, vários produtores 
da região sudoeste de São Paulo 

relataram uma suposta “queda anormal” de 
frutinhos nas principais variedades, o que 
estaria diminuindo muito a carga pendente.

                           

De fato, o que ocorreu tem uma 
explicação fisiológica, que passamos a 
explanar: segundo a literatura mundial 
sobre o assunto, o pegamento é o processo 
de fixação dos órgãos florais na planta, 
transformados em frutas. É um processo 
fisiológico que demora cerca de três a quatro 
meses para se realizar totalmente. Nesse 
período, vários são os motivos que podem 
fazer com que a frutinha não vingue.

Pois bem, é sabido também que, 
regido pelas condições hormonais, 
aproximadamente 40 dias após a antese 

(abertura das flores), ocorre a maior queda 
conjunta de chumbinhos. Esse processo 
é caracterizado por apresentar um ponto 
de ruptura no tecido vegetal, de abscisão, 
localizado no pedicelo (“cabinho” que 
liga o chumbinho à planta). Isso faz com 
que, nessa época, os chumbinhos caiam 
acompanhados por parte do pedicelo.

É bom lembrar que a queda de frutinhos 
ocorre durante todos os dias do período de 
pegamento. No início do processo, caem os 
órgãos florais imperfeitos, seguidos pelos 
botões, as flores e, já maiores, os chumbinhos. 

Finalmente, ocorre um ajuste final – chamado 
pelos americanos de “June drop”, por ocorrer 
no mês de junho no hemisfério norte – em 
função da carga e das condições nutricionais 
da árvore. A abscisão nessa queda acontece 
entre a base do ovário e o disco acima das 
sépalas (estrelinha). No entanto, nada tem a 
ver com a doença causada por Coletotricum, 

até porque, em poucos dias, caem também 
o pedicelo e as sépalas.

Em resumo, a primeira grande queda é 
regida pelos reguladores vegetais, enquanto 
que o “June drop” é controlado por fatores 
nutricionais. Mas o que seriam esses 
fatores? Falta de nutrientes para suprir a 
carga pendente naquele momento. Isso não 
significa má adubação. Qualquer fator que 
interrompa o processo de nutrição fará com 
que a planta interprete a necessidade de 
regular sua produção, derrubando frutinhos.

Exemplificando esses fatores: um 
veranico mais acentuado, uma carga 
excessiva para determinada copa, a própria 
falta de adubação proporcional à carga, 
ventos secos que aumentem em demasia 
a transpiração e o processo fotossintético, 

Detalhe da queda de frutinhos de Pera

Queda inicial regulada por hormônios, com pedicelo Manchas provocadas pelo vento frio

No “June drop” a fruta solta pela base do ovário
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calor ou frio suficiente para deter o 
metabolismo da planta etc.

No caso acontecido na região sudoeste, 
nos parece que os dias de vento frio tenham 
sido os maiores responsáveis por essa queda 
mais acentuada.

 Importante citar uma frase extraída do 
volume II, da obra The Citrus Industry (cap. 
Physiology of Citrus, pág. 98): “O June drop 
pode ser light e não significar nada para a 
produção, mas em certas condições pode 
ser severo e reduzir a mesma. Depende do 
momento em que acontece”. 

F I S I O L O G I A
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Como assim? Depende da coincidência 
ou não daqueles fatores prejudiciais com o 
tamanho das frutinhas e sua sensibilidade. 

Vamos considerar o que aconteceu 
nesta florada. Claro que a influência de 
determinado fator dependerá, também, da 
combinação varietal, da idade, do tamanho 
das árvores, da data de florescimento, da 
localização do pomar, do posicionamento 
da quadra dentro da propriedade etc. Nossa 
observação aponta que talvez tenha havido 
mais queda em laranjais localizados de 
frente para o sul (vento mais frio e contínuo).

Inicialmente nas Peras, que nos pareceu 
onde o problema foi mais acentuado. Nos 
pomares observados existia uma divisão 
clara entre as frutas: uma parte dos frutinhos 
já estava com mais de 3 cm de diâmetro, 
saiu ilesa. Outra parte, mais sensível, tinha 
um tamanho inferior. Além disso, a florada 
irregular e menor 

do que das outras variedades, havia 
promovido pouco pegamento. Nesse caso, 
o “June drop” foi significativo.

Nas Valências e, principalmente, nas 
Natal, os casos foram distintos. Nas Natal a 
florada havia sido bem maior e mais regular 
do que nas Peras. As plantas apresentam-se 
com mais pegamento, mas a queda recente 
foi grande. Talvez não tenha chamado muita 
atenção dos produtores por dois aspectos: o 
primeiro, já citado, é que a carga pendente 
continuou boa. O segundo aspecto diz 
respeito ao tamanho com que caíram as 
frutinhas: cerca de 1 cm de diâmetro, o que 
não impressiona tanto quanto a queda de 
frutos maiores. Como a Natal é uma fruta de 
menor tamanho e tardia, o desenvolvimento 
inicial dos frutinhos é mais lento, sendo que 
as frutas maiores estão ainda com menor 
tamanho do que nas Valências e nas Peras, 
apesar da florada ocorrer na mesma época. 
Pareceu que entre as três variedades, foi 
nas Valências em que houve menor queda. 
Como é uma variedade que cresce bastante, 
a maioria das frutas já havia transposto 
o tamanho de maior sensibilidade para a 
variedade, sendo que não se vê uma queda 
tão acentuada.

Os casos extremos aconteceram com 
as variedades mais precoces, como Rubi e 
Hamlim, comparadas à Baianinha. As duas 
primeiras, por normalmente apresentarem 
alta taxa de pegamento e frutos menores, 
apresentaram alta taxa de queda. Por 
ser muito precoce e crescer bastante 
inicialmente, a Baianinha já estava com 
a maioria de seus frutos em estágio mais 
avançado, temdo passado do momento de 
maior sensibilidade.

A florada no sudoeste

Apesar de ter sido uma boa florada 
na maioria dos pomares assistidos, as 

Frutinhos de Pera cairam 
com 1,5 cm a 2,5 cm Ø

Frutinhos de Valência 
caíram entre 1,5 cm e 
2,5 cm Ø, mas em menor 
quantidade do que na 
Pera

Frut inhos de Nata l 
caíram com tamanhos 
menores, entre 1,5 cm 
e 2,0 cm de Ø
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condições climáticas naquela ocasião não 
foram as melhores para favorecer essa 
ocorrência, devido a alguns fatores.

Imediatamente após o início da 
multiplicação das gemas, a planta deve 
passar por um período de “descanso 
metabólico”, com menos frio e menor 
quantia de água no solo, a fim de destinar 
uma grande parte do trabalho fotossintético 
para as raízes, possibilitando ao final 
desse período ter energia para uma boa 
diferenciação floral. Com as chuvas que 
ocorreram entre maio e julho de 2013, 
esse acúmulo de energia inicialmente foi 
dificultado, proporcionando em paralelo uma 
série de pequenas floradas ao longo de dois 
a três meses. Por fim, as plantas tiveram 
as suas flores bem cedo, culminando com 
o pegamento. 

Como nos citros a quantidade de gemas 
é bastante grande, tem-se uma impressão 
de que a florada transcorreu de modo 
normal, mas naquelas condições houve 
aquele complicador. 

Recentemente, tivemos a oportunidade 
de conversar com Dr. Jorgino Pompeu Jr., 
no Centro de Citricultura, a respeito da IAC 
2000. Em que pese a sua alta produtividade, 
ela tem características juvenis acentuadas 
que retardam o início de produção. O 
comportamento das outras variedades 
(Valência, Natal, Hamlin, Folha Murcha, 
Rubi, Baianinha etc) foi melhor. 

A  s i t u a ção  de co r r e n t e  d e s sa 
primeira florada complicada provocará, 
provavelmente, uma primavera/verão com 
a ocorrência de flores temporãs. Essa é 
a expectativa para todas as variedades, 
inclusive, em alguns pomares, até para 
as Hamlins, que apresentam uma taxa 
de pegamento maior do que as demais 
variedades.

Importante lembrar, porém, que ao final 
do processo, o resultado do pegamento será 
sempre proporcional ao número de flores. 
Assim, em muitas quadras novas de Pera 
IAC 2000, as plantas ainda não conseguiram 
formar uma copa “arrendondada” com 
bastante brotação. Ainda existe muita 
dominância apical. Portanto, a quantidade 
total de ramos por árvore não era tão 
volumosa e, mesmo com os esses ramos 
florescidos proporcionando uma visão 
enganosa da florada, a quantidade total de 
flores não era tão grande.

Depois disso, contribuindo com a 
diminuição do pegamento desse clone, os 
dias de geada no final de julho e a falta 
de chuva (metade de julho até metade 
de setembro) tiveram papel na diminuição 
do pegamento de todas as variedades, 
apesar de esses fatores não terem sido 
tão prejudiciais na maioria dos casos para 
reduzir as produções em um contexto geral. 
Porém, de forma proporcional (e direta): 
“onde tinha menos flores, pegou menos”. 

deciojoaquim@uol.com.br

Consultor Campo/GTACC
Eng°. Agr°. Décio Joaquim
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Evento que já faz parte do calendário 
citrícola paulista, o Encontro de 
Manejo para Produção de Mudas 

Cítricas ocorreu em sua quarta edição, 
nas dependências da EECB – Estação 
Experimental de Citricultura de Bebedouro, 
no dia 5 de dezembro de 2013, em 
Bebedouro, SP, organizado pela Vivecitrus – 
Organização Paulista de Viveiros de Mudas 
Cítricas, com o apoio do GTACC, EECB e 
Farmatac. 

O Encontro contou com a presença de 
todos os setores envolvidos na produção 
de mudas cítricas, apesar da diminuição 
da produção de mudas no último ano, 
principalmente devido às dificuldades 
encontradas na comercialização do produto 
final. Mas, como já está comprovado, a 
nova citricultura só é capaz de ser produtiva 

V I V E I R O S

IV Encontro de Manejo apresenta 
as tendências para o setor

O setor produtivo de mudas cítricas tem apresentado diversas mudanças e, para atualizar os interessados no atual
cenário, o IV Encontro de Manejo da Produção reuniu produtores de mudas, engenheiros agrônomos, fornecedores

de insumos, representantes de órgãos públicos e pesquisadores, que apresentaram novas perspectivas para a produção
de mudas, compararam o manejo de viveiros no Brasil e nos EUA e apresentaram opções de condução de mudas

para replantios de pomares em produção

e competitiva com a utilização de tratos 
culturais que envolvam o adensamento de 
plantio e técnicas de controle do Greening, 
nas quais está incluída a produção de mudas 
sadias e com capacidade de se desenvolver 
rapidamente, o que é primordial para o 
estabelecimento da cultura.

A palestra que abriu o evento, do consultor 
Leandro Fukuda, com o tema “Mudanças no 
manejo de pomares envolvendo produção 
de mudas e oportunidades para os viveiros 
de mudas”, trouxe informações sobre 
essas transformações, tendo em vista que 
até algum tempo atrás não era indicado o 
replantio de pomares em produção. Hoje, 
devido ao manejo do HLB-Greening, isso 
deve ser reavaliado, mas, para serem 
replantadas, indica-se o uso de mudas 
produzidas em um sistema especial, 

que deve abranger produção em sacolas 
maiores (26 cm x 38cm), formadas com 
pernadas, não sendo necessárias folhas 
na haste principal, com calibre de 7 a 8 
mm de diâmetro na altura de 45 cm, com 
sistema radicular abundante, bem nutrida, 
com tratamento de inseticida em drench 
antes do envio para o campo. Portanto, 
são mudas diferenciadas das utilizadas para 
o plantio em área total na forma de haste 
única e não aproveitadas do sistema de 
condução convencional.  No campo, essas 
mudas deverão receber cuidados para que 
não sofram danos mecânicos e/ou químicos 
que dificultarão seu desenvolvimento. 
Fukuda salientou ainda que “a muda com 
qualidade para replanta, ao ser implantada, 
apresenta maiores condições de ‘vingar’, 
pela maior resistência e desenvolvimento 
iniciais”. Considerando estes fatores, a 
muda formada especialmente para replantas 
pode representar um potencial mercado a 
ser explorado pelos viveiristas.

Neste momento em que o médio e 
pequeno produtor se veem estimulados 
pelo mercado de frutos para consumo in 
natura, o engenheiro agrônomo Gabriel 
Bittencourt de Almeida, representante da 
Ceagesp – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, apresentou 
“As perspectivas do mercado para frutos 
cítricos de mesa”. Neste cenário, o estado 
de São Paulo é o maior produtor de citros 
do Brasil, com aproximadamente 77% da 
produção, que é destinada para a indústria 
de suco e para o mercado de frutos para 
consumo in natura. 

Na Ceagesp, o fruto de laranja é o primeiro Apesar da diminuição na produção de mudas, o IV Encontro atraiu todos os setores da cadeia
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produto em volume de comercialização, com 
413 mil toneladas e o segundo em volume 
financeiro, com 368 milhões de reais. 
Todavia, o agronegócio paulista da laranja só 
se permite existir no atual tamanho devido 
à indústria, que viabiliza sua grandeza. Os 
tipos de frutos cítricos mais comercializados 
na Ceagesp, em ordem de toneladas, são 
as laranjas para suco (‘Pera’,’ Valência’, 
‘Natal’ e ‘Hamlin’), ‘Laranja Lima’, laranjas 
de umbigo e a ‘Seleta’, sendo que maior 
demanda de frutos cítricos ocorre no 
verão, devido ao calor. No entanto, esse 
é, também, o período de menor oferta de 
frutos, com expectativa de aumento do 
valor pago pela caixa, pois não temos no 
país variedades que produzam nesta época 
do ano. 

Gabriel relatou que os preços médios 
maiores ocorrem entre os meses de janeiro 
e abril, com pico em março. O preço 
varia numa mesma condição de oferta e 
demanda, em função da qualidade do fruto, 
havendo muita diferença entre a fruta ”boa” 
e a fruta de menor qualidade. Com relação 
ao tamanho, os preferidos são os frutos 
médios, que compõem a caixa padrão com 
10 a 12 dúzias de frutos por caixa, sendo 
os frutos de variedades como a ‘Pera Rio’ 
os mais valorizados, podendo obter de 20% 
a 30% de acréscimo no preço de venda. O 
agrônomo ressaltou ainda que “além do 
aspecto dos frutos, outros fatores, como 
quantidade de suco, sólidos solúveis, 
acidez e ratio” são muito importantes para 
a comercialização.

O engenheiro agrônomo Paulo Fernando 
de Brito, diretor do Escritório de Defesa 
Agropecuária de Barretos, da CDA – 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
de São de Paulo, apresentou a palestra 
”Projeção da necessidade de mudas cítricas 
para o estado de São Paulo em 2014”, 
relatando inicialmente os dados levantados 
através dos relatórios semestrais das 
inspeções de Greening que o citricultor envia 
ao CDA. Através desses relatórios, verifica-se 
que no primeiro semestre de 2011 havia em 
São Paulo 21.172 propriedades cultivando 
citros, enquanto no primeiro semestre 
de 2013, este número caiu para 16.479 
propriedades.

Esse decréscimo ocorreu devido ao 
aumento da incidência do HLB-Greening e 
ao aumento do custo de produção, aliado 
ao baixo preço pago pela caixa de laranja 
ao citricultor, que estão fazendo com que o 
produtor mude de atividade. Brito mostrou 
ainda que o número de plantas erradicadas 
por Greening tem aumentado: No segundo 
semestre de 2011, foram erradicadas 
exatamente 3.225.409 plantas. O pico de 
erradicação aconteceu no segundo semestre 
de 2012, com 4.123.756 plantas. No 
primeiro semestre de 2013, 3.884.719 
plantas foram erradicadas. Ele alertou 
ainda para outra doença quarentenária 
que tem levado a erradicação de plantas, o 
Cancro Cítrico, tendo sido responsável pela 
erradicação de 134.294 plantas no segundo 
semestre de 2011. Já no primeiro semestre 
de 2013, estes números aumentaram para 
222.817 plantas.

Dando prosseguimento, a palestra 
revelou que em 2010 havia no CDA 530 
cadastros ativos de produtores de mudas 
de citros, sendo 478 viveiros de mudas, 
37 borbulheiras e 15 de plantas matrizes. 
Em 2012, este número caiu para 398 
cadastros ativos, sendo 346 viveiros de 
mudas, 37 borbulheiras, 15 de plantas 
matrizes e um total de 132 viveiros inativos. 
Dessa forma, caíram os números de viveiros 
de produção de mudas. Atualmente, os 
cadastros dos viveiros, separados por 
escritórios, estão distribuídos nos EDAs da 
seguinte maneira:

Brito concluiu que, em 2012, os viveiros 
ativos possuíam um plano de produção de 
12 milhões de mudas cítricas, distribuídos 
nos 116 municípios do Estado atendidos 
pelos 25 Escritórios da Defesa Agropecuária 
de São Paulo.

Sobre este cenário, o engenheiro 
agrônomo Sérgio Luiz Facio, apresentou 
comparativo entre a formação de mudas 
cítricas no Brasil e nos Estados Unidos, 
comentando que a estrutura dos viveiros 
no Brasil forma as mudas sobre bancadas 
com capacidade para a produção de 48 a 
54 mudas cada, enquanto que nos EUA 
são formadas sobre bandejas de alumínio 
com capacidade para 444 mudas, que 
são manipuladas em um barracão central 
climatizado. Quanto à irrigação, no Brasil 
esta é manual, por gotejamento ou barra e 
com fertirrigação, já nos EUA, é automatizada 
e suspensa, com utilização de fertirrigação 
e adição de adubos de liberação lenta. Nas 
sementeiras no Brasil, a desinfecção dos 
tubetes é feita através de fervura ou com 
soluções de cloro e cobre, e nos EUA, é 
feita em bandejas com tubetes, que são 
submetidas a vapor em câmara fechada. 
As borbulheiras no Brasil são instaladas 
diretamente no solo ou sobre bancadas 
e podem ser utilizadas por cinco anos. 
Nos EUA, também podem ser plantadas 
diretamente no solo ou em bancadas, mas 
somente podem ser utilizadas por três anos. 

Nota-se uma considerável diferença 
em relação à estrutura para a produção, 
sendo a americana bastante voltada para 
uma condição de menor uso de mão de 
obra, conforto para o trabalhador, melhor 
ocupação de espaço e proteção contra as 
adversidades do clima, entre outras. Mesmo 
assim, a qualidade das mudas não chega a 
ser superior à que temos, o que demonstra 
a grande capacidade do produtor nacional 
e que nos dá confiança para sabermos que 
a base para a produção – que é a muda, 
fornece uma grande garantia para o início e 
manutenção do negócio.

V I V E I R O S

tadeu@gtacc.com.br
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As novas regras no
 combate ao Cancro Cítrico

Nova lei transfere ao produtor a responsabilidade da inspeção e limita a erradicação apenas da planta
foco – e não mais de todas plantas abrangidas pelo raio de 30 metros

No final de 2013, a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento de 
São Paulo alterou as regras de 

controle do Cancro Cítrico no Estado, através 
da publicação da Resolução SAA – 147, de 
31/10/2013, com o objetivo de aumentar as 
inspeções nos pomares paulistas, visando a 
redução da incidência do cancro cítrico. Pela 
nova resolução, não é mais obrigatória fazer 
a eliminação das plantas que estiverem em 
um raio de 30 metros de uma planta con-
taminada com a doença. A partir de agora, 
o produtor deve eliminar apenas a planta 
foco e pulverizar com cobre as plantas no 
raio de 30 metros. 

Além da mudança na sistemática de 
erradicação, outra importante alteração é 
que a legislação transfere a responsabilidade 
de inspeção para o produtor – a partir de 
agora, serão obrigatórias inspeções trimes-
trais, num total de quatro ao ano, a fim de 
identificar e eliminar plantas que apresentem 
sintomas do Cancro Cítrico. Estas inspeções 
deverão ser informadas à Secretaria de Agri-
cultura por meio de relatórios semestrais, 
assim como já faz para o Greening.

Os prazos para envio dos relatórios de 
Cancro Cítrico são os mesmos estabelecidos 
para HLB: 15 de julho relativo às vistorias re-
alizadas entre primeiro de janeiro e 30 de ju-
nho, e 15 de janeiro referente às vistorias fei-
tas entre primeiro de julho e 31 de dezembro.

De acordo com a resolução, a CDA - 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, fará 
fiscalizações amostrais em propriedades 
comerciais para verificar as informações que 
constam no relatório semestral apresentado 
pelo produtor e também fica responsável por 
fiscalizar propriedades não comerciais, em 
áreas urbanas ou rurais, públicas ou privadas.

Segundo o engenheiro agrônomo Paulo 

L E G I S L A Ç Ã O

Fernando de Brito, diretor do EDA - Escri-
tório de Defesa Agropecuária, de Barretos, 
a mudança foi motivada pela necessidade 
de aumentar as inspeções nos pomares 
paulista.”A legislação determina que o 
produtor intensifique a inspeção e, por ou-
tro lado, oferece o beneficio de diminuir o 
número de plantas eliminadas – ao invés de 
eliminar em média 90 plantas por foco, irá 
eliminar apenas uma”, pondera o agrônomo. 

A reação dos citricultores, de acordo 
com o diretor, está sendo positiva. “Eles vem 
aceitando bem a nova normativa, por conta 
desse benefício. Ele sabe que, apesar de ter 
que cumprir com a função de inspecionar 
e eliminar as plantas contaminadas, caso 
encontre algum foco, o número de plantas 
eliminadas será bem menor”, relata.

Outro fator que levou à mudança é o 

fato de a CDA e o Fundecitrus não ter mais 
equipe numerosa para realizar esse tipo 
de inspeção. “O produtor é o grande res-
ponsável por cuidar do seu pomar. Não faz 
sentido a CDA realizar vistorias de pomar. 
O produtor já cuida do Greening, da Pinta 
Preta, da Leprose, da Larva Minadora e de-
mais pragas – a única exceção era o Cancro 
Cítrico. A partir de agora, a responsabilidade 
das vistorias e eliminação dos focos fica a 
cargo do citricultor e a Defesa Agropecuária 
cumprirá o papel de fiscalização e orienta-
ções”, analisa Brito.

Desde sua identificação no estado de 
São Paulo, em 1957, o Cancro Cítrico 
causou uma das maiores reviravoltas nos 
modos de produção de citros e ganhou 
status de uma das doenças mais devas-
tadoras e alarmantes da citricultura. Sua 

Paulo Brito: “queremos intensificar a inspeção de Cancro Cítrico, com a participação do produtor”
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evolução nos pomares paulistas representa 
o risco do negócio citrícola, por impor fortes 
perdas aos citricultores, à indústria de ferti-
lizantes e defensivos e aos demais agentes 
econômicos ligados ao setor, incluindo a 
economia de 330 cidades paulistas que 
têm, na citricultura, uma aliada na geração 
de renda e emprego. 

Os impactos da doença estão relacio-
nados à desfolha de plantas, à depreciação 
da qualidade da produção pela presença de 
lesões em frutos, à redução na produção 
pela queda prematura de frutos e à restrição 
da comercialização da produção para áreas 
livres da doença. Para manter a compe-
titividade da maior citricultura do mundo, 
a Secretaria da Agricultura através da Cati 
- Coordenadoria de Assistência Técnica In-
tegral e depois com a CDA – Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária e do Fundecitrus – 

Fundo de Defesa da Citricultura, – órgão cria-
do inicialmente para atuar no combate ao 
Cancro Cítrico – estabeleceu uma verdadeira 
operação de guerra, com a contratação de 4 
mil pessoas que para o trabalho de controle, 
realizado basicamente pela erradicação das 
árvores contaminadas e todas as demais 
contidas no raio de 30 metros.

Por décadas seguidas, as medidas de 
controle e prevenção demonstraram-se 
eficazes em manter os níveis de infestação 
abaixo de 1% de talhões contaminados. 
Segundo dados do Fundecitrus, o Cancro 
Cítrico voltou a ser uma grande preocupação 
do setor citrícola paulista desde que a legis-
lação para o Programa de Erradicação do 
Cancro Cítrico foi amenizada, em meados de 
2009, excluindo a exigência de erradicação 
de todo o talhão de plantas em situações 
que o índice de contaminação fosse de 0,5% 
ou mais, e o convênio entre o Fundecitrus e 
a Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo não foi renovado. 
Porém, Paulo Fernando afirma que “o prin-
cipal fator pelo aumento da incidência do 
cancro não foi a mudança da legislação, 
mas a diminuição das inspeções visando 
a detecção do cancro. O controle da praga 
está baseado na inspeção, eliminação da 
planta contaminada e na prevenção”.

Entre 2001 e 2009, a doença manteve 
baixas incidências de talhões contaminados, 
variando entre 0,08% e 0,20%. A partir 
de 2010, começou a avançar e chegou 
a 0,44% de talhões contaminados. Em 
2012, atingiu 1,39%, registrando a maior 
incidência da doença desde seu primeiro 
relato, em 1957.

natalia@com5.com.br

Jornalista
Natália Salvador Pereira
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Prevenção é principal aliada

Paulo Fernando de Brito ressalta que a 
prevenção ainda é a melhor arma contra o 
Cancro Cítrico e considera que, em compara-
ção com o Greening, as medidas preventivas 
contra o cancro cítrico são muita mais eficien-
tes. “A inspeção frequente e rigorosa, visando 
a eliminação do foco é o grande segredo para 
não deixar a praga se espalhar, assim como 
manter atenção às medidas preventivas”, 
orienta, relatando a importância das conhe-
cidas ações de prevenção.

Essas medidas preventivas devem co-
meçar com a utilização de mudas sadias e 
instalação de quebra-ventos. O controle da 
Larva Minadora deve ser feito sempre que 
50% das plantas no talhão apresentem bro-
tações novas. Tendo em vista a capacidade de 
resistência da bactéria, as escadas, sacolas e 
caixas devem ser desinfestadas. O homem é 
o principal meio de disseminação da doença, 
portanto, antes de os trabalhadores entrarem 
no pomar, devem trocar de roupa e fazer a de-
sinfeção de mãos e calçados. Veículos e equi-
pamentos que entrarem no pomar também 
devem ser desinfetados por meio de um arco 
rodolúvio, e os restos de colheita e qualquer 
outro material vegetal devem ser eliminados. 
Para o transporte, recomendando-se o uso de 
bins, a fim de evitar que os caminhões entrem 
nas ruas para retirar a fruta colhida.

L E G I S L A Ç Ã O

“A prevenção ainda é a melhor arma contra o
Cancro Cítrico”, afirma Paulo Fernando de Brito
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Catorze anos em prol da

CITRICulTuRA,
com ética e responsabilidade

O comprometimento com seus 
valores e o foco sempre voltado 
para a valorização do setor e dos 
profissionais que integram o grupo 
fazem do GTACC uma referência 
dentro da citricultura, procurando 
congregar os participantes de toda 
cadeia citrícola para a difusão de 
conhecimentos. O GTACC reveste-
-se de valores que, por si só, 
demonstram a personalidade de 
sua inspiração. A sua constituição, 
sua formação e, por conseguinte, 
o desenrolar de suas atividades, 
são totalmente voltados ao cum-
primento desses princípios

O GTACC foi idealizado em 1999, 
fundado em um momento crítico 
para a citricultura, com o objetivo 

de promover reuniões periódicas para troca 
de ideias e opiniões sobre o desenvolvimento 
da cultura. A história da criação do GTACC re-
monta a um período difícil economicamente, 
quando a citricultura claudicava, praticando 
os mais débeis preços de sua performance. 
A tenacidade dos agrônomos que funda-
ram o grupo conseguiu olhar de maneira 
diferente para aquele momento, vendo na 
situação a oportunidade para tentar mudar 
um quadro cultural enraizado na citricultura, 
comum também a várias culturas agrícolas 
no país: a falta de estímulo para a formação 
de extensionistas particulares.

Segundo a opinião dos fundadores, a 
possibilidade de reunir constantemente um 
grupo técnico para troca de experiências 
nos pareceu um ponto altamente positivo 
para levar adiante aquela proposta. “Está-
vamos entusiasmados com as nuances que 
a formação daquele grupo poderia gerar. 

Honestamente, sentíamos a importância 
daquela atitude”.

Bebedouro foi escolhida para receber 
sua sede por sua localização estratégica 
dentro da citricultura do estado de São 
Paulo e pela tradição citrícola da região. O 
grupo mantém como cerne de sua estrutura 
o mesmo espírito fraterno de sua fundação. 
Para o GTACC, a ética, o trabalho conjunto e 
a discussão democrática sempre estiveram 
em um patamar de equivalência com os 
conhecimentos agronômicos. 

A base profissional do GTACC, seus 
valores e princípios de lealdade, ética, 
comprometimento, integridade, inovação e 
responsabilidade social, bem como a própria 
história marcada por eventos técnicos, pu-
blicações, visitas técnicas internacionais e 
outros, são imprescindíveis para imprimir ao 
grupo um sentido de consistência, visando 
à existência para o futuro.

Para que se possa cumprir com essa 
finalidade, o grupo conta com a parceria 
de importantes empresas envolvidas com a 
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citricultura. Os parceiros são fundamentais 
no processo. Através de informações privi-
legiadas sobre os seus produtos, ganham 
os membros do grupo e os produtores 
atendidos, graças às discussões técnicas e 
a troca de conhecimentos, as empresas con-
seguem melhor posicionar seus produtos no 
mercado. Interessante citar a possibilidade 
de crescimento profissional que as reuniões 
rotineiras oferecem a todos. Os participantes 
dificilmente teriam outra oportunidade de 
ouvir, por exemplo, relatos sobre a atuação 
de determinado produto em diversas con-
dições climáticas ou de discutir diferentes 
questões fitossanitárias narradas a partir da 
experiência profissional de quem milita na 
área havia muitos anos.

Estrategicamente conduzidas, as parce-
rias viabilizam conjuntamente a instalação 
de campos demonstrativos, dias de campo, 
áreas polo, palestras, que, em outras pa-
lavras, servem não apenas para observar 
o comportamento prático dos produtos e 
o grau de satisfação dos produtores, mas 
também para gerar um quadro de tendências 
gerais do mercado citrícola.

Um conceito adicional, inovador, diz 
respeito à destinação dos bens do grupo, no 
caso de sua dissolução. Caso isso aconteça, 
os estatutos do gTACC preveem que todo 
o seu patrimônio será doado ao Hospital do 
Câncer de Barretos, SP, que é uma entidade 
tida como referência nacional e internacio-
nal no tratamento da doença. Também, de 

forma prévia, sabe-se que a renda líquida 
obtida com a organização do Simpósio de 
Irrigação (evento bianual promovido pelo 
grupo), é repassada para o Hospital na 
forma de doação, além de outras ocasiões 
em que o grupo se coloca à disposição para 
colaborar com essa renomada instituição.

O GTACC nasceu para ser um grupo de 
consultores referência em citros, cultivando 
o respeito da comunidade e administrando 
o melhor e mais atualizado grau de infor-
mações e de tecnologias para a citricultura 
sustentável.

Estatutariamente, o GTACC tem por fun-
ção divulgar toda a informação que obtém. 
Além das atividades promovidas em conjunto 
com os parceiros, o grupo está sempre 
preocupado em promover a disseminação 
da tecnologia adquirida.

A revista Ciência & Práti-
ca tem sido motivo de orgulho 
para o GTACC. Considerada 
entre as mais importantes pu-
blicações sobre citricultura do 
país, a revista é uma das mí-
dias utilizadas pelo grupo para 
cumprir o seu desígnio maior. 
Distribuída de graça para os 
interessados, ela é veiculada na 
maioria dos estados brasileiros 
e tem leitores em quatro conti-
nentes. Tem uma periodicidade 
trimestral e está completando 
treze anos de circulação.

O endereço digital  www.gtacc.com.br é 
bastante acessado. Por meio dele, o GTACC 
tem a oportunidade de oferecer uma série 
de serviços e informações, através de links 
para as principais instituições de pesquisa 
e educação, além de “abrir as portas” para 
questionamentos, dúvidas, enfim, manter 
uma permanente ligação com o produtor 
ou as pessoas que dele necessitarem na 
busca de soluções relacionadas à citricul-
tura. Outros eventos promovidos pelo grupo 
tornaram-se parte tradicional da agenda do 
citricultor: o Workshop GTACC e o Simpósio 
de Citricultura Irrigada. Importante lembrar 
também do prêmio “Citricultor Irrigante do 
Ano”, conferido a cada edição deste último 
evento, após prévia avaliação de uma banca 
de consultores.

O GTACC NãO TEm 
FINS luCRATIVOS
Sua principal finalidade é oferecer 
aos seus membros a possibilidade 
de aprimorar conhecimentos para 
desenvolver a citricultura brasileira
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Consciente da importância e da necessi-
dade de continuar a divulgar pontos cruciais 
para a melhora da condição produtiva dos po-
mares, o GTACC, através de seus membros, 
está sempre promovendo e participando de 
palestras técnicas, cursos e outras atividades 
que possam beneficiar a citricultura em geral. 
Para que haja qualidade nessa divulgação, a 
capacitação profissional dos integrantes do 
grupo é uma questão sempre em voga no 
planejamento anual do grupo. A participação 
dos agrônomos do GTACC em congressos, 
simpósios e cursos é amplamente incenti-
vada, lembrando que a gama de assuntos 

varia da informação técnica convencional, 
passando pelas questões ambientais e de 
fitossanidade, até temas motivacionais, even-
tos sobre interrelacionamento, administração, 
gerenciamento e orientações para uma 
apresentação em público mais profissional 
e produtiva. Já é tradicional a presença do 
stand do GTACC na Semana da Citricultura 
do Centro Sylvio Moreira, em Cordeirópolis, 
SP, onde os elementos do grupo participam 
do programa oficial como palestrantes.

Importante frisar que a capacitação pro-
fissional dos integrantes do GTACC assume 
um caráter fundamental dentro do ponto 

No final de 2013 o GTACC foi alvo 
de uma reportagem veiculada pelo jornal 
“Gazeta de Bebedouro”, em que a jorna-
lista Deborah Ribeiro fez um breve relato a 
respeito dos valores que norteiam o grupo, 
destacando pontos importantes relacio-
nados à nova administração e aos planos 
da gestão atual. Rubens Paulo Stamato, 
diretor de Marketing, enfatiza o fato de o 
grupo ampliar suas atenções para o setor 
canavieiro. “Este é um dos nossos novos 
projetos. Hoje, o setor sucroenergético 
expandiu-se muito, não só em Bebedouro, 
mas em todo o país. Além disso, muitos 
produtores trabalham com as duas cultu-
ras, laranja e cana de açúcar”, destacou 
Stamato. “Nós não recebemos dinheiro 
para trabalhar no GTACC. Doamos um 

de vista básico da constituição do grupo. 
Alicerçando essa premissa, a troca de ex-
periências com técnicos de outros países 
recebe um tratamento primordial. O GTACC 
já recebeu várias delegações estrangeiras 
com interesse em conhecer aspectos da 
citricultura brasileira e pode proporcionar aos 
produtores a oportunidade de ouvir alguns 
desses visitantes através de palestras.

Ainda dentro do conceito da troca de 
informações com estrangeiros, comitivas 
do GTACC, em viagens técnicas internacio-
nais já estiveram participando de eventos e 
conhecendo in loco problemas fitossanitários 
e técnicas inovadoras das citriculturas de vá-
rios países. O GTACC tem sido convidado para 
compor grupos de estudos e deliberações em 
nível estadual e federal, inserindo o papel 
do consultor como um novo e respeitado 
elemento na cadeia produtiva dos cítricos, 
com um destaque cada vez mais decisivo.

Desde junho de 2010, o GTACC possui 
sede própria localizada na Avenida Mário 
Rimoli, 191, no Jardim Menino Deus I. Foi 
projetada para atender às exigências de 
funcionalidade determinada pelo grupo, 
através de uma linha moderna de construção, 
isentando-se de ambientes ou acabamentos 
de ostentação. A sede é dotada de salas 
de trabalho e biblioteca à disposição dos 
citricultores e dos técnicos que precisarem 
utilizar as instalações, desde que previamente 
agendado com a secretaria do grupo.

O GTACC caminha ao lado de seus par-
ceiros e dos clientes dos seus integrantes, 
procurando tornar a citricultura um negócio 
lucrativo e sustentável, levando aos produ-
tores assistidos o mais alto nível tecnológico 
e de eficiência administrativa. Catorze anos 
se passaram, mas o gTACC não desviou 
o seu foco no sentido de trilhar o caminho 
da ética, da amizade, da responsabilidade 
e da convivência com os amigos, clientes 
e parceiros, buscando o bem comum da 
citricultura sustentável.

pouco de nosso tempo, porque somos 
apaixonados pela citricultura e precisamos 
buscar o nível de atualização que o setor 
exige”, garantiu Rubens à reportagem.

Stamato informou que em novembro 
de 2013 foi empossada a nova diretoria 
do grupo, formada por Aparecido Tadeu 
Pavani, presidente; Antônio Ricardo To-
ledo, secretário; Josimar Vicente Ducatti, 
tesoureiro; e Rubens Stamato, diretor de 
Marketing. “A missão da nova diretoria é 
continuar buscando e difundindo infor-
mações e inovações técnico-sanitárias, 
além de dar prosseguimento ao trabalho 
desenvolvido por quase uma década 
e meia, perpetuando valores e dando, 
sempre, ênfase aos preceitos éticos de 
convivência”, ressaltou.

jducatti@hotmail.com.br

Tesoureiro do GTACC
Josimar Vicente Ducatti
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Alerta fitossanitário contra o
Psilídeo: é gratuito, é eficiente

A despeito de outras regiões, Bebedouro também participará do sistema integrado de monitoramento regional de
Psilídeo, em mais uma prática a favor da eficiência no manejo do HLB. A participação do citricultor é a base para

o sucesso do programa que vai angariar dados para melhorar o controle do inseto

Após a implantação nas regiões de 
Santa Cruz do Rio Pardo, Avaré (em 
2010) e Araraquara (em 2013), 

o Fundecitrus - Fundo de Defesa da Citri-
cultura, está estendendo o sistema online 
Alerta Fitossanitário – Psilídeo, e o conceito 
de manejo regional do HLB (Huanglongbing/
Greening) para 11 municípios da região de 
Bebedouro: Barretos, Bebedouro, Cajobi, 
Colina, Colômbia, Guaraci, Monte Azul 
Paulista, Olímpia, Severínia, Taquaral e Vira-
douro. Até o momento, a área de cobertura 
corresponde a 33,3 mil hectares de plantio 

de citros e abrange 14,7 milhões de plantas, 
o equivalente a 72% do total de árvores da 
região. Vinte e nove propriedades já aderiram 
ao sistema, somando cerca de 2 mil pontos 
de monitoramento (armadilhas).

Atualmente, o Alerta Fitossanitário está 
presente em 57 municípios, numa área 
de 96,8 mil hectares, com 8.224 pontos 
de monitoramento – entre os instalados 
pelos citricultores em seus pomares e os 
colocados pelo Fundecitrus em pomares 
comerciais, quintais, chácaras e áreas 
abandonadas. Em Bebedouro, o Fundeci-

trus já instalou 300 armadilhas. O objetivo 
é estender o programa para as regiões de 
Mococa e Lins este ano e, depois, para todo 
parque citrícola. 

Considerando que o pacote tecnológico 
de manejo do HLB é composto por três 
iniciativas básicas – aquisição de mudas 
sadias produzidas em viveiros telados 
certificados controle do inseto transmissor 
e eliminação de plantas infectadas –, o 
Alerta Fitossanitário representa a evolução 
no controle do Psilídeo Diaphorina citri, que 
transmite o HLB.

G R E E N I N G

Mapa da área de abrangência do Alerta Fitossanitário Psilídeo, na região de Bebedouro, compreendendo mais de oito mil pontos de monitoramento
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As armadilhas adesivas 
a m a r e l a s  d e v e m  s e r 
colocadas nas bordaduras, 
a uma distância de 500 
metros entre elas

Engº. Agrº. Fundecitrus
Luís Henrique Scandelai
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A ferramenta tem funcionamento sim-
ples: o citricultor se cadastra voluntaria-
mente pelo site do Fundecitrus e faz a 
colocação das armadilhas adesivas amarelas 
nos pontos estratégicos do pomar, princi-
palmente nas bordaduras, a uma distância 
máxima de 500 metros entre elas. A partir 
daí é preciso fazer a contagem de Psilídeos 
periodicamente e enviar estes números ao 
Fundecitrus pela internet.

Ao receber as informações das diversas 
propriedades participantes, o sistema criado 
pelo Fundecitrus gera gráficos e mapas sobre 
a população do Psilídeo em cada região e 
em cada propriedade. Conforme a análise 
dos dados identifica momentos críticos de 
alta populacional da praga, são enviados 

alertas – por e-mail e SMS – a todos os 
citricultores da região. 

Com a ajuda dos avisos, os produto-
res podem organizar ações conjuntas de 
combate ao Psilídeo, como pulverizações 
realizadas em todas as propriedades da 
região em um mesmo período, o que ajuda 
a baixar a população de Diaphorina citri em 
uma grande área, evitando que o inseto mi-
gre entre propriedades vizinhas e diminuindo 
as reinfestações. Desta forma, o efeito da 
aplicação inseticida é mais duradouro, o que 
significa menos pulverizações, menos custo 
para o produtor e menos impacto para o 
meio ambiente.

Além de registrar a população do Psilí-
deo, o Alerta Fitossanitário avalia os estágios 

O gráfico mostra o número médio de Psilídeos por armadilha coletados no período de dois meses

vegetativos da árvore com o objetivo de 
determinar a relação entre a população do 
inseto e as brotações da planta. Por meio 
desses dados, o Fundecitrus pretende criar 
um sistema de previsão de momentos de 
possível aumento populacional do Psilídeo, 
nos quais é necessário fazer o controle 
químico.

O Fundecitrus oferece um suporte aos 
produtores por meio de treinamento de ins-
petores responsáveis pelo monitoramento do 
Psilídeo e avaliação das armadilhas e auxílio 
no georeferenciamento dos pontos de moni-
toramento. Também realiza, periodicamente, 
reuniões com os produtores participantes 
para a avaliação do programa e discussão 
de medidas de controle de Psilídeo e do HLB. 

Quanto mais citricultores participarem, 
mais dados são gerados, deixando as esta-
tísticas mais seguras, e, principalmente, o 
controle de Diaphorina citri mais eficiente, 
como já vem acontecendo nas microrregiões 
que controlam o Psilídeo de maneira con-
junta, contribuindo diretamente para baixar 
os índices de HLB.

O programa possibilita economia na rea-
lização das pulverizações, pois são feitas no 
momento mais adequado, apenas quando 
há a presença ou tendência de aumento do 
Psilídeo na região.

Além das informações regionais disponi-
bilizadas para todos os citricultores, o Alerta 
Fitossanitário fornece informações exclusivas 
para aqueles que são cadastrados e contri-
buem regularmente com os dados de suas 
propriedades. Esta ferramenta permite ao 
produtor conhecer o momento e locais de en-
trada do Psilídeo em sua propriedade e com 
isso gerenciar melhor o controle deste inseto.

A adesão ao sistema do Alerta Fitossa-
nitário é gratuita. Os produtores que tiverem 
interesse em participar podem entrar em 
contato com o Fundecitrus pelo e-mail 
alertafitossanitario@fundecitrus.com.br ou 
pelo telefone (16) 3301-7019.
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www.fundecitrus.com.br
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Citricultor investe na criatividade
 para superar momento atual

Forte aliada da produtividade, a criatividade mostra-se também como um importante fator de produção na agricultura atual. 
Paulo Swart, engenheiro agrônomo e produtor rural, acredita nessa fórmula e estimula o desenvolvimento caseiro de imple-
mentos agrícolas. Auxiliado pela habilidade do supervisor de uma de suas propriedades, Rogério Marques, eles vão desen-

volvendo e fabricando quase todos os equipamentos necessários à produção de citros
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“Antes  de tudo,  é  impor tante 
que consigamos ter qualidade e 
rendimento em todas as operações. 

Ao desenvolver qualquer implemento 
utilizando equipamentos em desuso nas 
fazendas, nosso objetivo é reduzir os valores 
imobilizados em novos investimentos, mas 
qualquer um desses projetos somente é 
aprovado após a comprovação da eficiência 
do resultado produzido”, resume Paulo 
Swart, dentro de uma filosofia profissional 
bem clara e determinada. Ele continua 
explicando: “agricultura não é brincadeira. 
É uma atividade que movimenta um 
grande capital, gerando distribuição de 
renda e responsabilizando o produtor pelos 
colaboradores empregados. Por isso, avalio 
tudo com critério”, conclui. 

Paulo tem ampla capacidade técnica 
para avaliar isso. É engenheiro agrônomo, 
formado no campus de Jaboticabal da 
Unesp – Universidade Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, em 1992.  “Assim que me 
formei fui estagiar na Europa. É importante 
estar atualizado. Naquela época, a Internet 
apenas engatinhava, não era aberta. Meus 
pais, Ysbrand e Catharina, são imigrantes 
holandeses, facilitando minha permanência 
por lá. Estava acostumado ao campo. Desde 
pequeno tive uma criação rural. Na Holanda 
trabalhei na lavoura e aprendi bastante, 
principalmente sobre hortifrutigranjeiros 
e sobre a cultura da batata, que era na 
época meu maior interesse, uma vez que 
minha família já produzia batatas no Brasil”, 
relata Swart. O pai veio da Holanda com 18 
anos e, depois de passar um período na 
Holambra da região de Campinas, tornou-
se funcionário da Cooperativa Holambra, 
em Paranapanema, SP, transformando-se 
posteriormente em cooperado quando, junto 

com seu irmão, começou a produzir batatas.
Voltei ao país e, em 1994 me casei com 

a Ilonka. Somos pais da Maira, de 19 anos 
e da Thaís, com 17. Ao regressar, comecei 
um ramo novo na família. Implantei 20 
hectares de pomares das chamadas frutas 
de caroço, Pêssegos e Nectarinas, além 
de plantar Goiabas para o mercado e para 
a indústria. Mantive-me nessa atividade 
por 22 anos”, contou. Paulo tem mais três 
irmãos trabalhando na agricultura: José 
Theodoro, Marcelo e Maurício, e uma irmã, 
Jaqueline, que é arquiteta.

“A partir de 2002 foi necessário que 
eu ajudasse um dos irmãos na produção 
de algodão. Em paralelo, o preço das 
frutas inibia os investimentos. Comecei a 
trabalhar com cereais, ajudando, também, 
a produzir batata”, lembra Paulo Swart. Ele 
concluiu: “o resultado final disso foi minha 
saída da fruticultura. Não era mais possível 
continuar. Os 20 hectares transformaram-se 
em pasto”, relembra, chateado..

O lado bom dessa história foi o 
crescimento da área de cereais plantada 
pela família. Dessa maneira, por conta da 
instalação dos pivôs centrais para a irrigação 
dos cereais e das áreas circulares que eram 
molhadas pelos equipamentos, surgiu outra 
possibilidade para os Swart: o que plantar 
nas terras de sequeiro que se formavam 
entre as áreas limítrofes dos pivôs?

Escolhida na disputa com o eucalipto, 
a citricultura começou a ser plantada em 
2007. Atualmente, são 100 hectares de 
laranjeiras instaladas naquelas condições. 
Muito bem conduzidas, todas as áreas 
receberam o plant io de Braquiár ia 
ruziziensis antes da implantação dos 
pomares. Paulo explica: “é um capim de 
fácil manejo, não é agressivo, controlou 

a erosão na época em que estávamos 
plantando a laranja e agora fornece 
uma grande quantidade de matéria 
orgânica a cada roçada”. Os pomares são 
formados por sete combinações varietais 
(‘Pera’/’Swingle’ com interenxerto de 
’Valência’, ‘Pera’/’Cleópatra’, ‘Pera’/’Sunki’, 
‘Pera’/’Cravo’, ‘Natal’/’Swingle’ e ‘Folha 
Murcha’ / ’Swingle’ )  d ist r ibuídas por 
onze glebas entre os pivôs que irrigam 
os cereais. Em termos produtivos, os 
resultados são positivos. Os pomares mais 
velhos, mas que têm apenas seis anos de 
idade, já produzem por hectare, cerca de 
1.500 caixas de 40,8 kg cada.

“Aprendi enquanto plantava frutas 
de caroço que o resultado do preparo 
do solo e da adubação na implantação 
repercute por toda a vida do pomar”, 

Paulo Swart



30 Revista Ciência & Práticaw w w . g t a c c . c o m . b r

natalia@com5.com.br

Jornalista
Natália Salvador Pereira

Ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l

P R Á T I C A

pondera o produtor e agrônomo Paulo 
Swart. “É uma conta simples: se desejo 
produtividade, tenho que dar condições à 
planta para que produza”, raciocina. “Com o 
manejo dos cereais, eu aprendi outra lição: 
produtividade é diretamente proporcional 
ao stand da cultura. Pomares falhados, 
com árvores doentes e galhos improdutivos, 
não combinam com boas produtividades”, 
lembra Swart.

Os níveis de Greening são baixíssimos. 
Menos de 1% de plantas erradicadas desde 
o início da atividade. A partir do começo 
dos plantios de citros, em 2007, o produtor 
aplica inseticida, religiosamente, a cada 12 
ou 15 dias. “Plantas doentes são cortadas no 
mesmo dia”, garante o produtor. “Fazemos 
seis inspeções anuais para o Greening e 
acredito no sucesso desse manejo, apesar 
de reconhecer que a necessidade de tantas 
pulverizações seja demasiada para o sistema 
ambiental”, admite o produtor. Mesmo 
mantendo a doença em patamares baixos, 
Paulo a teme bastante: “o comportamento 
do Greening é muito irregular, dificultando 
seu manejo e controle”, adverte.

Apesar de a citricultura demandar menos 
mão de obra do que as frutas de caroço, 
Paulo preocupa-se bastante com o aumento 
real no valor pago aos colaboradores e com 
o preço do frete, uma vez que está a uma 
distância grande das indústrias moageiras, 
para qual destina 70% da atual produção. 
Para ajudar a enfrentar alguns problemas, o 
sistema cooperativo recebe destaque. “Se 
estivesse sozinho, as dificuldades seriam 
maiores”, lembra Swart, reconhecendo 
e valorizando o fato de ser cooperado da 
Holambra.

 Apesar de sua formação técnica, em 
todas as suas decisões na citricultura Paulo 
conta com a orientação do engenheiro 
agrônomo Rubens Stamato, que é um 
dos integrantes do GTACC. “Recebemos 
assistência técnica específica em cada 
uma das culturas a que nos dedicamos. 
É importante e nos mantém atualizados 
e com mais tempo para nos dedicarmos 
à comercialização e à administração 
dos negócios”, atesta Paulo Swart, que 
complementa: “dentro da porteira as 
coisas vão bem; o problema maior tem 
sido o preço da venda da caixa. Tenho 
área para expandir os pomares. Poderia 

plantar mais 40% apenas em áreas de 
sequeiro, além de ocupar uma outra 
propriedade que imaginava destiná-la 
à citros. Para tomar essas decisões, 
dependo dos preços dos próximos anos”, 
analisa o produtor. 

Outro fato importante para a evolução 
do negócio prende-se ao desenvolvimento 
dos próprios implementos utilizados. Inte-
ressado pela mecânica de funcionamento 
dos equipamentos, Rogério Marques, o 
“Professor Pardal” da fazenda Triunfo, 
aproveita antigas peças e partes de velhos 
implementos tidos muitas vezes como 

sucatas, para elaborar a maior parte da 
linha própria de máquinas que vem sendo 
usados na citricultura. Paulo reconhece 
que em tempos de “vacas magras” são 
atitudes assim, dotadas de criatividade, 
interesse e ousadia, que alavancam o 
negócio e fazem a diferença entre aqueles 
que produzem.

Rogério de Oliveira Marques tem 
27 anos, é casado com a Fernanda, 
pai da Lilian, é supervisor agrícola da 
Fazenda Triunfo, onde trabalha há 11 
anos. Ele é responsável técnico pela área 
de irrigação, atendendo ao funcionamento 
dos pivôs centrais e gerenciando os 
pomares de citros. Além de todas essas 
responsabilidades, cria e desenvolve 
implementos agrícolas.

“As dificuldades impostas pelas culturas 
a cada novo trato cultural me estimulam 
a desenvolver os implementos”, comenta 
Rogério, que admite ter muita facilidade 
para colocar uma máquina para funcionar. 
“Se eu vir um implemento operando uma 
única vez, já me sinto capaz de reproduzi-
lo”, afirma. 

“Não conhecia citricultura. Na Triunfo, 
não havia implementos específicos para 

a cultura. Fui conhecer um plantio e, na 
volta, aproveitando implementos agrícolas 
que estavam sem função, fiz um sulcador 
que já distribuía o adubo no fundo da cova”, 
conta. “Depois, veio a broca, que fazia 
a cova e já deixava pronta a coroa para 
contenção da água de irrigação. Construí 
a barrinha para aplicação de herbicida 
e fiz uma podadeira horizontal simples, 
que aparava os ramos dominantes das 
variedades mais vigorosas”, enumera com 
orgulho o supervisor criativo.

Com a chegada do momento de colher, 
Rogério aproveitou uma carreta espigadeira 
usada antigamente para a colheita de 
milho semente e a transformou em uma 
carreta transbordo para laranja, que se auto 
abastece graças à adaptação de um guincho 
com desarme dotado da sofisticação de uma 
balança para apurar o peso de cada big-bag 
carregado pelo transbordo.

Rogério vive criando. Para sua casa, 
desenvolveu um pequeno pivô de irrigação, 
com 9,0 m de raio e 12 aspersores, que 
devido ao timer molha a horta da família 
em tempos pré determinados. Autodidata, 
desenvolveu um sistema elétrico que 
substituiu o uso das soft-starter na partida 
dos motores dos pivôs de irrigação, 
reduzindo bastante esse custo.  

Como Rogério gosta de afirmar: “o 
próximo implemento vai depender de onde 
o calo vai apertar”. Na verdade, o próximo 
“invento” já está a caminho: uma podadeira 
que terá a possibilidade de cortar ramos e 
galhos a 4,0 metros do solo, aproveitando-
se da caixa de navalhas e da barra de corte 
de uma antiga colheitadeira de cereais e da 
estrutura de um guincho frontal.
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