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 Saber!

tadeu@gtacc.com.br

Presidente do GTACC
Aparecido Tadeu Pavani
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A G E N D A

28 – Parceira habitual do GTACC, a Arysta promoveu na sede do Grupo um encontro 
técnico para a divulgação de recentes resultados obtidos com os produtos Ortus e 
Obny. Este último, em fase de lançamento. Específicos acaricidas, têm mostrado 
alto índice de controle sobre os tetraniquídeos e sobre o Ácaro da Leprose. Na foto, 
Guilherme Ogata, Tadeu Pavani (presidente do GTACC) e Leandro Vidotti. 

28 – Reunido com os integrantes do GTACC, 
o engenheiro agrônomo João Pedro Matta 
fez uma explanação a respeito da linha 
comercial da Multitécnica, empresa voltada 
à nutrição de culturas agrícolas. 
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Em meio às atribulações do setor, o Dia do 
HLB/Greening transcorreu bem e trouxe 
novidades admiráveis, promovendo 

a divulgação de possíveis alternativas para 
manejar o psilídeo e, consequentemente, o 
HLB/Greening. Saber que um isolado da bactéria 
Bacillus thurigiensis pode matar esse inseto vetor 
com uma precisão cirúrgica é motivo de muita 
comemoração. Muito mais animador é saber 
que a partir dessa constatação se poderá obter 
um Citros Bt - semelhante ao que já existe no 
mercado de cereais em relação ao milho Bt ou 
a soja Bt que oferecem resistência às lagartas, 
o Citros Bt poderá ser resistente ao psilídeo 
e, por tabela, ao HLB/Greening. Também é 
fundamental saber que dentro em breve já se 
poderá usar comercialmente um novo produto 
à base de fungo contra o psilídeo, promovendo 
o seu controle com sustentabilidade ecológica.

Neste ano se completa dez anos da 
presença oficial do HLB/Greening entre nós e 
o que se sabe pode parecer pouco, mas houve 
um incalculável aprendizado nesse período. 
Infelizmente, a resposta definitiva ainda não foi 
obtida, mas são muitas as lições aprendidas. A 
complexidade da doença exige muito mais de 

todos nós, pois muitos aspectos ainda estão 
para ser desvendados, a ponto de se imaginar 
que no futuro, olhando para trás, dirão: “eles 
não sabiam!”.

Enquanto isso, continua a busca por uma 
citricultura mais justa, porém, com outro 
foco. A necessidade em buscar qualidade faz 
com que se procure saber manejar melhor 
a cultura voltada para o mercado de frutas 
frescas, incentivando atitudes gerenciais 
impensáveis até poucos dias, prezando a 
produção e os tratos culturais e de pós-colheita 
que resguardam a qualidade e despertam 
o interesse do consumidor para uma nova 
realidade, que não mais irá aceitar desvelos, 
colheitas mal feitas, embalagens ultrapassadas, 
frutas manchadas, machucadas etc.

Mesmo dentro desse novo contexto, é 
muito importante acompanhar a movimentação 
em torno de todos os elos da cadeia. As 
questões financeiras, as alterações legais 
inerentes ao setor e as imposições trabalhistas 
devem ser sabidas e discutidas. Para isso, ter 
noção dos custos industriais garante suporte e 
melhor dimensiona um diferente porvir.

Saber valorizar a utilização da irrigação 

e ter noção da importância social atrelada a 
esta ferramenta de produtividade engrandece 
o produtor e amplia seus horizontes, fazendo 
com que se destaque o homem, mais do que 
o citricultor.

Por fim, ao valorizarmos o trabalho da 
família Sakomura, estamos enobrecendo muitos 
agricultores que colhem os frutos de seu suado 
trabalho. Ao divulgarmos os resultados revelados 
no Dia de Campo sobre um melhor manejo das 
entrelinhas dos pomares, estamos querendo 
que muitos usufruam das informações, a fim 
de promoverem a instauração de uma nova 
citricultura no futuro, onde sabendo mais se 
poderá tirar melhor proveito das plantas e 
contribuir, em geral, para a formação de uma 
sociedade mais, para a constituição de uma 
sociedade mais ciente de suas obrigações e, 
principalmente, de seus direitos.   
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Gilmar Luiz Martins, é o mais novo 
integrante do GTACC. Gilmar é engenheiro 
agrônomo, com pós-graduação em Proteção 
de Plantas, com MBA em Administração de 
Marketing; sócio na consultoria Agrogesplan, 
ele atuou na direção e gerência de Usinas 
e Agropecuárias; tem participado da gestão, 
estruturação, implantação e recuperação 
de empresas dos setores: sucroalcooleiro e 
agropecuário, em 9 estados. Gilmar atua em 
projetos de integração agricultura/pecuária, 
na área de aproveitamento de resíduos 
industriais, e na irrigação de cana de açúcar.
Faz avaliações de usinas e destilarias no 
Brasil e no exterior. Reside em São José 
do Rio Preto e seu endereço eletrônico é 
gilmarmartins@agrogesplan.com.br 

28 – Componentes do GTACC presentes à reunião mensal: da esquerda para direita, 
na parte superior, Tadeu Pavani, Josimar Ducatti, Antonio Toledo, Antonio Garcia e Paulo  
Balduino; na parte inferior, no mesmo sentido, Décio Joaquim, Rubens Stamato, Silvio Gil, 
Humberto Vescove e Danilo Luchiari. 
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Já são dez anos desde a primeira 
constatação oficial do Greening no 
Brasil, em São Paulo, e de lá para cá o 

aprendizado tem sido grande. Quem imagina 
que não há o que comemorar, engana-se. 
A pesquisa faz o papel dela. Ela não pode 
ausentar-se em função da situação desfavo-
rável pela qual passa o setor. Ao longo desse 
período foram inúmeros trabalhos e muito 
aprendizado. A cura para esse mal não virá 
do nada. Imaginar que a solução possa vir 
pura e simplesmente de um gesto de varinha 
de condão, pulando processos e chegando 
a um resultado positivo, sem que tenha 
havido estudo, ensaios, conhecimento e, 
principalmente, dedicação por parte de um 
sem número de profissionais responsáveis, 
ilude-se. Portanto, temos que valorizar os 
passos que foram dados nesses dez anos, 
porque, sem dúvida, em alguns deles pode 
estar alicerçada a resolução desse intrincado 
problema. O tempo dirá.

Em paralelo, é confortante conhecer 
novas ideias que vem sendo propostas, por 
todo o mundo, nos vários centros de pesqui-
sa empenhados em descobrir alguma coisa 
a cada dia, fazendo com que o conjunto de 
informações se enriqueça, possibilitando 
enxergar ângulos diversos e desvendando, 
pouco a pouco, verdades impensáveis há 
pouco tempo. Evidente que as páginas do 
futuro exaltarão o fato de que em nossa 
época não se sabia ou não se conhecia 
esse ou aquele fato sobre o Greening, como 
é comum em relação às outras doenças, 
que atualmente já conhecemos os procedi-
mentos de controles, quando se referem à 
décadas passadas. Com o Greening se dará 
o mesmo, mas para que isso ocorra, toda a 
pesquisa deve ser valorizada.

Faz dez anos que o Greening
foi identificado no Brasil

Em reunião realizada em 13 de março de 2014, no Centro de Citricultura Sylvio Moreira, em Cordeirópolis,
o 7° Dia do Greening trouxe produtores e pesquisadores para uma profícua discussão a respeito do aprendizado

sobre a doença durante esse tempo. 

Para Marcos Machado, “esses dez anos com o HLB/Greening nos deu a certeza de que o seu manejo 
correto deve ser cooperativo, mas a solução definitiva para esse problema ainda requer tempo”
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O 7° Dia do Greening, promovido pelo 
Centro de Citricultura Sylvio Moreira, no dia 
13 de março de 2014, em Cordeirópolis, 
teve o mérito de promover o debate e de 
possibilitar a divulgação de estupendos re-
sultados na proposta de melhor conduzir as 
atitudes contra a doença, conferindo mais 
sustentabilidade à exígua opção do controle 
químico do psilídeo Diaphorina citri. O Dia 
do Greening teve como tema central os dez 
anos de HLB no Brasil. Segundo o Informa-
tivo Centro de Citricultura, “se a data não 
é comemorativa, certamente leva a refletir 
sobre o que o setor aprendeu nesse período 
e o que ainda falta para o apropriado manejo 
da doença”. Do ponto de vista técnico, as 
propostas e novas alternativas apresentadas 
durante o evento são bem-vindas, mostran-
do sustentação, aplicabilidade e coerência 
dentro do que se conhece a respeito da 
condução apropriada no manejo de doenças.

De acordo com o pronunciamento de 
Marcos Antonio Machado, pesquisador e 
diretor do CCSM, “nesses dez anos muita 
pesquisa foi – e continua - a ser feita sobre 
o assunto, resultando em 228 trabalhos 
publicados em revistas referenciadas, sendo 
28 de brasileiros (12% do total)”. Segundo 
Machado, “podemos relacionar alguns 
aprendizados, entre os ganhos adquiridos: 1) 
certamente, o HLB é uma das doenças mais 
destrutivas da citricultura (sem perspectiva 
de convivência pacífica, pois coloca em risco 
a citricultura como negócio; 2) certamente, 
essa é uma doença de rápida dissemina-
ção (e, portanto, a redução do potencial 
de inóculo deve ser imediata, constante e 
crescente, e a redução de transmissão deve 
ser feita em grandes áreas); 3) a decisão por 
erradicação ainda depende da comprovação 
de sistemas (apesar do risco associado 
à presença de plantas assintomáticas no 
campo servindo como fontes de inóculo); 
4) a certeza de que seu manejo deve ser 
cooperativo (seu vizinho é seu parceiro!)”. 
Conclusivo, Machado afirmou que “tecni-
camente, já existe um pacote de manejo 
eficiente do HLB. Porém, em função das 
características da doença, a solução final 
ainda demandará muito tempo e recursos 
em todas as frentes”.

O programa do Dia do Greening foi bas-
tante eclético, contemplando outras sete 
apresentações que abordaram temas como 
as relações entre a dinâmica da doença e as 
questões legais, a influência do manejo de 
cada propriedade sobre a condição micror-
regional, além de variados aspectos sobre 
o controle do vetor, com a divulgação de 
grandes e inovadoras pesquisas a respeito 
da possibilidade do uso de ferramentas 
genéticas e de patógenos no controle do 
psilídeo, inclusive com o anúncio de um 
novo bioinseticida que está em fase final de 
liberação para seu uso comercial. 

Um novo bioinseticida e outras
técnicas contra o psilídeo

Ítalo Delalibera, professor da Esalq – Es-
cola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
da Universidade de São Paulo, mostrou os 
resultados auferidos com a utilização de um 
novo bioinseticida fúngico que foi desen-
volvido especificamente para o controle de 
Diaphorina citri. Mostrou que um isolado do 
fungo Isaria fumosorosea foi extremamente 
eficiente no controle de ninfas e adultos de 
D. citri, já estando em fase final de teste para 
liberação comercial. Destacou o professor, 
“que o micopesticida, desenvolvido em par-
ceria com uma empresa privada, apresenta 
muitas vantagens, como: não deixa resíduo 
ambiental; o fungo selecionado, Isaria fumo-
sorosea, é altamente virulento à Diaphorina 
citri, controlando outras pragas, também, 
como pulgão preto, mosca branca e mosca 
negra; se for acondicionada à baixa tempe-
ratura (4°C), a formulação atual do produto 
se mantém viável por 1,5 ano; o produto 
poderá ser aplicado em qualquer época do 
ano, com eficiência de controle entre 80% 
e 90%, semelhante aos produtos químicos;  
a formulação apresenta elevada tolerância 
à radiação ultravioleta; compatível com a 
maioria dos produtos químicos usados na 
citricultura.

Outra alternativa para auxiliar no ma-
nejo do psilídeo dos citros foi apresentada 
pela pesquisadora da Embrapa Mandioca 
e Fruticultura/CCSM, Juliana Freitas-Astúa. 
Ela descreveu o uso potencial da bactéria 

Bacillus thuringiensis (Bt), antes limitada 
para o controle de insetos mastigadores, 
para o controle daquele vetor. Juliana e sua 
equipe buscaram respostas para muitas 
indagações sobre a possível utilização das 
toxinas produzidas por Bt na luta contra a 
D.citri. A pesquisadora formulou as pergun-
tas básicas: “o Bt pode ter um comporta-
mento sistêmico em citros? Se a primeira 
resposta fosse positiva, será que o psilídeo 
adquiriria Bt durante sua alimentação? E, na 
continuidade, existiria algum isolado de Bt 
que mataria a Diaphorina?”. A descrição do 
seu trabalho e os resultados iniciais obtidos 
chamaram a atenção dos presentes e nesta 
edição de Ciência & Prática o leitor poderá 
obter a informação detalhada de toda a sis-
temática empregada, em matéria específica.

O professor Fernando Cônsoli, também 
da Esalq, explicou que através da técnica 
chamada de RNA de interferência, “é pos-
sível silenciar ou eliminar a ação de um 
determinado gene-alvo, de tal forma que 
um inseto morra ou deixe de se desenvolver 
adequadamente”. Mostrou que em labora-
tório, seu grupo de trabalho identificou um 
gene que induz à mortalidade praticamente, 
100% de uma população de psilídeos. Atu-
almente, a pesquisa, está na 3ª. etapa do 
processo, ou seja, buscando a produção de 
citros transgênicos que, quando estiverem 
prontos, deverão ser validados em casa de 
vegetação e no campo.

Interessante o dado revelado pelo pro-
fessor da Esalq, José Roberto Postali Parra, 
que coloca as regiões sudeste e sudoeste do 
estado de São Paulo, como as mais aptas a 
ocorrer a melhor relação entre os ciclos do 
psilídeo e do parasitoide Tamarixia radiata, 
uma vez que a faixa de desenvolvimento de 
D.citri é de 18°C a 30°C e de T. radiata é de 
25°C a 30°C. O professor Parra propõe como 
estratégia a liberação dos parasitoides nas 
áreas abandonadas, sem controle, de murta, 
de cultivo orgânico e de fundo de quintal, 
para evitar a multiplicação e consequente 
migração do psilídeo. De acordo com dados 
do Fundecitrus – Fundo de Defesa da Citricul-
tura, essas áreas representam, pelo menos, 
11,7 mil hectares no estado de São Paulo.

Rodrigo do Vale Ferreira, engenheiro 

F I T O P A T O L O G I A
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agrônomo do Fundecitrus, apresentou a 
influência que propriedades sem controle 
ou com controle parcial de HLB, exercem na 
população de Diaphorina citri e no manejo 
da doença em escala microrregional. Os 
resultados de uma avaliação que envolveu 
uma área com bom manejo de Greening e 
quatro pomares próximos, sendo um vizinho 
de cerca que também manejava bem seu po-
mar, duas áreas altamente infectadas (sendo 
uma delas eliminada durante o ensaio), e um 
quintal, mostraram que o número de psilídeos 
infectivos da área estudada era muito maior 
nas proximidades das áreas dos vizinhos sem 
controle do HLB (que tinham até 100% das 
árvores infectadas). No quintal, mesmo com 
poucas árvores cítricas, eram encontradas 
dezenas de ovos, ninfas e adultos nas ins-
peções e 71% dos psilídeos eram infectivos.

Dessa forma, a recomendação de maior 
controle do inseto na bordadura deve ser 
seguida, porém esse controle não deve ser 
de apenas uma ou poucas árvores. Esse 
resultado mostra que o controle diferencial 
da bordadura deve abranger uma área de, 
pelo menos, 300 m a 400 m para dentro 
da propriedade. Como conclusões, Rodrigo 
mencionou que: 1) áreas comerciais ou não, 
sem manejo do HLB, podem ser importan-
tes fontes de inóculo e influenciam áreas 
mantidas rigorosamente controladas; 2) o 

progresso da doença pode ser heterogêneo 
dentro de uma propriedade; 3) o sucesso 
do manejo do HLB depende de ações sobre 
as fontes de inóculo internas e externas à 
propriedade.

O pesquisador Marcelo Pedreira de Mi-
randa, do Fundecitrus, fez uma explanação 
a respeito da biologia de Diaphorina citri, 
apontando aspectos específicos que foram 
aprendidos nestes anos e que se tornam 
importantes na discussão de quais as me-
lhores alternativas para o manejo adequado 
desse vetor. Falou sobre a influência do fluxo 
vegetativo no comportamento do inseto, da 
dispersão de psilídeo a curtas e longas dis-

tâncias, dos métodos de monitoramento, do 
comportamento alimentar de D. citri e da es-
trutura de manejo regional. Marcelo salientou 
a importância da rotação de diferentes grupos 
químicos usados no controle do psilídeo e 
que estejam incluídos na lista de produção 
integrada de citros e dos muitos aspectos 
ligados diretamente às pulverizações e aos 
produtos utilizados.

 Além de São Paulo, Minas Gerais e Pa-
raná também vêm sofrendo com a doença, 
enquanto as demais unidades federativas se 
preocupam em tentar evitar sua entrada. O 
pesquisador Francisco Ferraz Laranjeira, da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, discorreu 
sobre a formação de uma rede para o mo-
nitoramento de invasões (tanto de psilídeo, 
quanto de HLB). Destacou que 88% das 

Rodrigo do Vale Ferreira, do Fundecitrus

Francisco Ferraz Laranjeira, da Embrapa: a IN 53 precisa ser rediscutida para continuar eficiente

microrregiões do país possuem pomares co-
merciais de citros, o que justifica uma intensa 
prevenção à chegada da doença. Assim, um 
dos principais objetivos de seu trabalho tem 
sido o desenvolvimento de ferramentas para 
as agências de defesa agropecuária melhora-
rem as informações para tomada de decisão. 

A coleta de informações para isso per-
mitiu, por exemplo, concluir que a região 
do Recôncavo Baiano tem alta densidade 
populacional de psilídeo, enquanto em 
regiões produtoras do Rio Grande do Sul 
ou da região Norte praticamente não se 
encontra esse vetor. Outro objetivo do 
projeto é detectar a bactéria causadora do 
HLB em insetos adultos antes de detecção 
de sintomas em plantas. Todos esses dados 
têm sido usados para o desenvolvimento 
de um programa de computador que faz 
uso de modelos em simulações sobre a 
incidência do HLB no Brasil. Com esse 
programa, foi possível identificar que a Ins-
trução Normativa 53, do Mapa – Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
pode ser adequada em diversas situações, 
mas não para paisagens fragmentadas. 
Dessa forma, apesar de a legislação ter tido 
efeito extremamente importante no início 
do aparecimento do HLB no país, precisa 
ser rediscutida para manter a mesma efici-
ência em evitar a disseminação da doença 
para novas áreas.
Décio Joaquim e Informativo Centro de Citricultura
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Apesar dos estudos de sua equipe 
estarem ainda em fase inicial do pro-
cesso de investigação, a Dra. Juliana 

Freitas-Astúa, pesquisadora da Embrapa e 
do CCSM, tem a certeza de que essa linha 
de trabalho se mostra consistente e que os 
resultados deverão ser bem interessantes. 
A Bt - Bacillus thuringiensis, é uma bactéria 
empregada com sucesso no controle de 
fases imaturas de insetos mastigadores que 
atacam várias culturas, inclusive citros. Gra-
ças aos ensaios já realizados, se vislumbra 
um grande potencial de uso para ela agindo 
especificamente contra o Psilídeo transmis-
sor do HLB-Greening, terrível doença que 
vem dizimando pomares em várias partes 
do mundo.

 Atualmente o controle do vetor do Gre-
ening está fundamentado basicamente no 
controle químico. Em que pese para o seu 
controle a ação de predadores, parasitóides, 
de agentes entomopatogênicos (como um 
fungo que recentemente foi transformado 
em produto para uso comercial e dos estudos 
sobre o emprego de vírus), do uso de RNA-
-interferente e de outros métodos físicos, o 
psilídeo continua a ser combatido por su-
cessivas aplicações de inseticidas químicos.

A intenção de introduzir mais um fator de 
controle ao pacote tecnológico já existente 
vem ao encontro do objetivo de melhorar e 
oferecer mais alternativas eficazes, duradou-
ras e sustentáveis para barrar o Greening. 
Nada contra os químicos – até porque sem 
eles nossa agricultura não estaria galgando 
os atuais patamares de produtividade, mas 
se busca estratégias diferentes como forma 
integrada de preservar o manejo utilizado. 

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

Potencial de uso do Bacillus thuringiensis 
para o controle do psilídeo dos citros

Tradicionalmente conhecida na agricultura por sua ação lagarticida, a bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) tem potencial
para ser um eficiente agente de controle da Diaphorina citri, psilídeo transmissor do patógeno causador do Greening,

abrindo uma alternativa estratégica e sustentável para o manejo integrado do HLB, terrível doença que assola os cítricos. 
Essa possibilidade foi verificada pela equipe de pesquisadores coordenada pela Dra. Juliana Freitas-Astúa,

pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura/Centro de Citricultura Sylvio Moreira e relatada em palestra
apresentada em 13 de março de 2014, durante o 7° Dia do Greening

Pensando como patologista, a Dra.Julia-
na Astua lembra que a busca do controle de 
uma determinada doença passa pelo conhe-
cimento de cada agente do patossistema. 
Segundo a pesquisadora, “passa pelo estudo 
de cada componente do tetraedro clássico 
de fitopatologia, ou seja: deve-se conhecer 

o efeito e as interações do ambiente sobre 
cada agente biótico envolvido; deve-se 
buscar a redução da fonte de inóculo; deve-
-se tentar controlar  o inseto vetor, quando 
existir um, além de se procurar conhecer  
todas as respostas da planta atacada, no 
caso, citros”. 

Juliana Astúa relata os 
promissores resultados 
iniciais obtidos com a 
utilização de Bt para o 
controle do psilídeo dos 
citros. A continuidade deste 
trabalho poderá resultar 
em plantas transgênicas 
potencialmente protegidas 
contra o Greening
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Pesquisando a possibilidade de empregar 
bactérias no controle do psilídeo, Astúa cha-
mou a atenção para a existência de trabalhos 
que descrevem a atividade inseticida de Bt 
contra fases imaturas de diferentes ordens 
de insetos. Daí a excelente ação que alguns 
isolados daquela bactéria exercem sobre 
lagartas.  Bts são empregados com sucesso 
contra brocas e contra larvas de dípteros, 
como, por exemplo, larvas do mosquito da 
dengue. Existem Bts que controlam nema-
tóides, outros que controlam ácaros. Quem 
sabe não funcionaria também contra o 
psilídeo?

E por que seria interessante o uso de 
Bacillus thuringiensis? Porque a Bt produz 
várias classes de toxinas específicas e al-
tamente eficazes no controle de pragas. A 
mais comum – e conhecida – é a Cry (de 
cristal, em inglês). São inúmeras toxinas 
Cry, mas existem outras, como a Cyt, por 
exemplo. Sabe-se que 98% dos biopesticidas 
no mundo têm como base o uso de Bt. Além 
disso, outro aspecto bastante relevante é que 
várias culturas transgênicas se apresentam 

portadoras de toxinas de Bt, sendo conheci-
das como milho Bt, soja Bt, algodão Bt etc. 
Em uma informação de 2011, sabia-se que 
aproximadamente 70% do milho plantado 
nos EUA era milho Bt. Atualmente, o valor 
está muito perto de 100%.  Na Índia, 98% 
do algodão plantado no último ano se apre-
sentava como Bt. O que se sabe oficialmente 
é que em menos de vinte anos – quando os 
cultivos Bt começaram a surgir – já foram 
colhidos mais de 420 milhões de hectares 
dessas culturas.

Fica então demonstrada a realidade 
de se usar genes expressos com algumas 
dessas toxinas, em particular a toxina Cry, 
no controle de pragas das culturas citadas. 
Daí se imagina que poderia também ser 
uma interessante estratégia para o uso em 
citros. Outro ponto a se explorar, também 
de muito interesse, é que existem muitos 
isolados ou tipos de Bts. As sequências 
genéticas que formam essas toxinas são 
extremamente variáveis. Até os cristais 
formados têm aspectos variados. Por tudo 
isso elas são muito específicas, fazendo 

com que se possa encontrar uma ou mais 
toxinas contra todos os insetos de seu in-
teresse. Apenas para citar, a variabilidade 
de genes Cry é descrita através de 700 
diferentes sequências, descritas em 72 
grupos (classificados de Cry1 a Cry72).

Pois bem, diante do exposto, considera-
-se que parece interessante procurar algum 
Bt que promova qualquer ação inseticida 
sobre Diaphorina citri, o psilídeo dos citros.     

Como é o modo de ação da bactéria Bt?

Já foi citada a ação eficiente de Bts con-
tra as fases imaturas dos insetos, explicando-
-se assim seu sucesso contra as lagartas. 
Isso ocorre por causa do pH alcalino do intes-
tino e das proteases (enzimas envolvidas na 
digestão) próprios dessas fases. Esse pH alto 
ativa a toxina que se ligará quimicamente a 
receptores específicos no intestino daqueles 
insetos, matando de dentro para fora. Esse 
aspecto explica a especificidade da toxina Bt.

Pois bem, se a intenção é usar Bt para 
controlar pragas em citros, deve-se saber 
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onde encontrar Bt que tenha ação sobre o 
inseto alvo e como fazer para o inseto se 
alimentar da toxina em questão.

Bacillus thuringiensis é uma bactéria de 
solo. É encontrada no solo, junto do sistema 
radicular das plantas, mas também pode ser 
detectada em tecidos de insetos vivos ou 
mortos. No entanto, estudos realizados nos 
últimos dez anos mostram um número cres-
cente de trabalhos científicos que revelam 
a capacidade de Bts serem endofíticos em 
certas culturas, ou seja, de forma sistêmica 
Bts poderiam ser adquiridos e colonizar in-
ternamente algumas plantas.

Esse detalhe é muito importante para o 
sucesso do trabalho, uma vez que o alvo, no 
caso do Greening, não são lagartas que ad-
quirem a bactéria pulverizada sobre as folhas, 
uma vez que são insetos mastigadores. No 
caso dos citros, o alvo é o psilídeo, que é um 
inseto sugador. Para adquirir a bactéria, ele 
precisaria se alimentar da planta, sugando 
àquela que tivesse a bactéria em seu interior. 
Para isso, seria necessário ter a certeza de 
que a planta cítrica pudesse ser colonizada 
endofiticamente pela Bt.

Se fosse conseguida uma resposta 
positiva para a questão da colonização 
interna das plantas de citros pela bacté-
ria, existiria uma grande chance de que 
o psilídeo pudesse adquiri-la durante sua 
alimentação. Além disso, essa possível 
capacidade endofítica da Bt em citros 
seria duplamente satisfatória: primeiro, 
satisfazendo a questão primordial sobre 
sua capacidade de aquisição pelo psilídeo, 
segundo, resolveria um problema inerente 
ao uso de Bts no campo, em relação à de-
gradação quando expostos por certo tempo 
aos raios ultravioletas. 

Por fim, faltaria obter a resposta mais 
importante: haveria algum isolado da bac-
téria Bacillus thuringiensis, que, caso fosse 
ingerida pelas fases jovens do psilídeo, seria 
capaz de matá-las?

Mãos à obra

Foi iniciada, então, uma sequência de 
ensaios para desenvolver uma metodologia 
que tornasse viável a expectativa teórica. 
O grupo recorreu à dissertação da então 
mestranda Juliana Balbinotte, aluna do 

professor João Roberto Spotti Lopes, do 
Departamento de Entomologia e Acarologia, 
da Esalq – Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz, da Usp – Universidade de 
São Paulo, onde se realizaram os testes 
iniciais. Todos os isolados de Bt testados 
vieram da coleção de Bactérias Entomopa-
togênicas da Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia (antigo Cenargem), sob a 
coordenação da Dra. Rose Monnerat.

Entre as muitas perguntas geradas por 
essa primeira fase do trabalho, algumas 
foram listadas: qual o melhor método para 
a inoculação da bactéria na planta? Qual a 
concentração que a suspensão bacteriana 
empregada deveria ter? Efetivamente, 
haveria uma translocação sistêmica da 
bactéria dentro da planta? Como saber se a 
bactéria estaria presente nos tecidos jovens 
da planta?  Como trabalhar com o psilídeo? 
Como descobrir se efetivamente ele adquiriu 
a bactéria? 

 Pois bem, através de uma suspensão 
bacteriana foi possível inocular a Bt próxima à 
raiz, na região do colo da planta, usando um 
isolado Bt marcado por uma proteína que se 
caracterizava por produzir uma fluorescência 
verde, permitindo seu monitoramento na 
planta. Passados cinco dias após a inocu-
lação, conseguia-se recuperar a bactéria 
tanto em tecido vegetal jovem (brotações), 
quanto em ninfas de 3º ínstar (fase de de-
senvolvimento) colocadas para se alimentar 
nessas brotações.

Então, finalizando essa primeira etapa do 
trabalho, ficou demonstrado que era possível, 
sim, inocular a planta com Bt, e que as ninfas 
de psilídeo têm a capacidade de adquirir o Bt 
através da sua forma de alimentação sobre 
brotinhos novos de citros.

Obviamente, em uma segunda etapa, 
desejavam saber se existiriam isolados de 
Bt que fossem capazes de matar a D. citri, 
ou seja, o psilídeo.

Novamente, foram montados outros 
ensaios, desta feita, exclusivamente com 
ninfas de 3º ínstar para ter a certeza de que 
o psilídeo adquiriria Bt antes de ter a chance 
de adquirir ou de transmitir a Candidatus 
Liberibacter asiaticus, bactéria causadora 
do HLB-Greening.

Inicialmente, foram testados 21 isolados, 
resultando em três Bts promissores.

Difícil manuseio

As ninfas de psilídeo eram obtidas nas 
gaiolas de multiplicação mantidas em plantas 
de murta (Murraya sp.) e transferidas para 
laranjeiras ‘Pera’ com ajuda de lupa, em 
um processo dificultado pela extrema deli-
cadeza da técnica. Muitas morriam. Apesar 
dos resultados promissores, as dificuldades 
ainda são muitas e novos bioensaios são 
necessários e importantes para a melhoria 
do processo. Posteriormente, a suspensão 
bacteriana era inoculada e as avaliações do 
monitoramento diário começavam por cinco 
dias, até a recuperação dos isolados.

Mas, apesar da fluorescência obtida na 
bactéria, que permitia acompanhar todo o 
seu caminhamento, foi necessário ter uma 
comprovação de que era, efetivamente, a 
bactéria que estava matando as ninfas de 
psilídeo.

A confirmação da causa da morte das 
ninfas ocorreu quando as ninfas mortas 
foram maceradas e plaqueadas, obtendo-se 
nessas placas o desenvolvimento de colônias 
típicas da bactéria Bacillus thuringiensis, 
além dos resultados obtidos no método de 
PCR com primers específicos empregados 
para Bt. Esses resultados, assim como os 
descritos a seguir, fizeram parte da disser-
tação de mestrado da pesquisadora Sílvia 
O. Dorta.

Após a confirmação da viabilidade do uso 
potencial de Bt para controlar D. citri e ajudar 
a manejar o Greening, interessava um novo 
desafio: qual ou quais isolados de Bt teriam 
potencial para isso?

Assim, os três isolados promissores se-
guiram para uma nova fase de trabalho, com 
objetivo de identificar as toxinas que estavam 
relacionadas com a morte dos psilídeos. 
Como já foi abordado, um isolado de Bt pode 
ter mais de uma toxina, ou melhor, mais de 
um gene que vai produzir diferentes toxinas. 
Qual ou quais delas eram mais eficientes 
contra o psilídeo?

Um daqueles três isolados mais promis-
sores – chamados de originais – tinha duas 
toxinas, enquanto os outros dois tinham seis 
toxinas cada um. Além deles, havia um outro 
isolado – obtido na Embrapa, sem a toxina. 
Pode-se, então, inserir, individualmente, 
nesse último isolado, cada uma das toxinas 

F I T O S S A N I D A D E
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envolvidas e testá-las em separado. Assim, 
foram conseguidos dez isolados denomina-
dos recombinantes ou transformados, que 
apresentavam apenas cada uma das toxinas 
promissoras.

Portanto, foi montada uma etapa de 
competição entre treze isolados (os três 
originais, mais os dez transformados), para 
tentar caracterizar quais delas estariam ma-
tando a D. citri.

Novos bioensaios foram feitos, com 
várias repetições, testando cada isolado 
contra os demais. Foram feitos, inclusive, 
bioensaios sem o uso de Bts, para confirmar, 
de fato, o efeito da bactéria na morte dos 
psilídeos.

Usando recursos estatísticos específicos, 
foi possível identificar claramente algumas 
toxinas que não mostraram qualquer efeito 
ou que tiveram efeito estatístico interes-
sante, mas sem efeito biológico relevante; 
ao contrário, alguns isolados apresentaram 
alta mortalidade quando comparados com o 
tratamento controle. Os resultados obtidos 
por um dos isolados – que expressava a to-
xina 9 – foram sempre muito consistentes, 
chegando a oferecer um controle de 80% das 
ninfas em apenas 48 horas de alimentação. 
No entanto, alguns outros isolados também 
proporcionaram boas taxas de controle em 
até 5 dias ou 120 horas, sendo considerados 
passíveis de maiores observações.

Conclusões

A sistemática sugerida procurou conferir 
um controle mais eficiente do psilídeo, com 
menor interferência das condições climáti-
cas, expondo a cultura de citros a um número 
menor de aplicações químicas, valendo-se 
da experiência positiva em outros cultivos. 
Os resultados promissores alcançados es-
timularam a equipe a continuar buscando 
mais ferramentas para a ampliação do MIP 
– Manejo Integrado de Pragas, no combate 
ao Greening.

Duas novas frentes de trabalho já estão 
abertas, com as doutorandas Tatiane da 
Cunha – que está estudando as influências 
das combinações copa/porta enxerto no 
processo, com a persistência de Bt nessas 
combinações e nas formulações de Bt – e 
com Sílvia Dorta, que trabalha com os genes 

selecionados e com a produção de citros Bt.
Como conclusões finais deste trabalho 

evidenciou-se que a inoculação da bactéria 
Bacillus thuringiensis via sistema radicular 
permitiu a sua translocação endofiticamente 
até a parte superior de plantas de citros, 
confirmada graças ao isolamento e plaque-
amento de folhas jovens e de ninfas mortas, 
seguida de PCR com marcadores específicos 
para cada isolado testado. Constatou, tam-
bém, que os três isolados originais de Bts 
apresentaram mortalidades em ninfas de 
Diaphorina citri, variando entre 68% a 92%. 

Oportuno frisar que um dos isolados re-
combinantes – que codifica a toxina 9 – se 
destacou por induzir mortalidade de 68% a 
81% das ninfas de psilídeo 48 horas após a 
inoculação, atingindo mortalidades de 80% 
a 93% das ninfas após 120 horas, pos-
suindo grande potencial de uso no controle 

alternativo de Diaphorina citri através de 
um bioinseticida ou em sua utilização em 
programas de transgenia.

Concluímos, assim, que um ou mais 
isolados de Bt poderão auxiliar na redução 
da população de ninfas de psilídeo antes 
que elas sejam capazes de transmitir o HLB, 
o que poderá contribuir para a redução da 
doença.

Para mais informações e contato com a 
Dra. Juliana Freitas-Astúa, pesquisadora 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura/Cen-
tro de Citricultura Sylvio Moreira, escreva 
para juliana.astua@embrapa.br

deciojoaquim@uol.com.br

Consultor Campo/GTACC
Eng°. Agr°. Décio Joaquim
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De acordo com Juliana Astúa, “é oportuno frisar que um dos isolados de Bt possui grande potencial de uso 
no controle alternativo de Diaphorina citri através de um bioinseticida ou em um programa de transgenia”
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Manter a qualidade das frutas cí-
tricas é um dos maiores desafios 
enfrentados pelos produtores e 

processadores para que as mesmas che-
guem até os consumidores sem prejuízos 
com relação às suas qualidades intrínsecas 
e extrínsecas, e atendendo as exigências im-
postas pelos mercados compradores, sejam 
internos ou externos. Os processos pelos 
quais os frutos passam desde a colheita até 
a embalagem nas linhas de processamento 
devem garantir a boa qualidade dos mesmos 
até chegarem aos pontos de venda. Assim, 
o grande desafio é manter a qualidade o 
menos afetada possível. 

Para garantir uma boa qualidade de 
frutos de citros deve-se contemplar todas 
as etapas, tendo início no plantio, com a 
escolha do local adequado para a formação 
do pomar, passando pelos tratos culturais 
até a colheita dos frutos. Assim, todas as 
condições de solo, clima, relevo, espaça-
mentos, nutrição, manejo, entre outros, são 
fundamentais para que as plantas expres-
sem seu potencial genético com elevadas 
produção e qualidade.

Além dos tratos culturais, outros dife-
rentes fatores são as causas que podem 
afetar a qualidade do fruto, dentre eles os 
danos fisiológicos, mecânicos, patológicos 
e entomológicos.

 Os danos fisiológicos ocorrem devido a 
anomalias hereditárias ou condições desfa-
voráveis durante o crescimento, maturação 
ou mesmo durante o armazenamento, e se 
manifestam por deformações ocasionadas 
por distúrbios metabólicos. Os mecânicos 
são de natureza física, podendo ser super-
ficiais ou internos, dependendo da gravidade 
da lesão, e resultam do manuseio incorreto 

 

Boas práticas de manejo dos pomares, associadas a cuidados básicos na operacionalização dos packinghouses, mantêm 
as frutas por mais tempo e aumentam o tempo de prateleira, proporcionando lucros e divulgando a boa imagem da casa, o 

que pode transformar-se em excelente marketing e em atributos que servirão como argumentos para novas vendas 

dos frutos, como, por exemplo, amassa-
mentos, abrasões, cortes, entre outros. Os 
danos patológicos são aqueles resultantes 
do ataque de microrganismos que reduzem 
acentuadamente a qualidade dos frutos, 
levando-os a processos de deterioração que 
os tornam impossíveis de serem consumi-
dos, na maioria das vezes são causados 
principalmente pelos fungos oriundos do 
campo ou por contaminação nas casas de 
embalagens (packinghouses). Os danos en-
tomológicos são decorrentes do ataque de 
insetos e podem ocorrer devido à deposição 
de ovos, picadas, etc., ou causados por 
doenças transmitidas pelos insetos. 

Outros danos também relevantes podem 
ocorrer durante os processos de colheita e 
transporte, devido às condições climáticas, 
materiais de colheita, métodos de colheita 
e habilidade dos colhedores. 

A colheita dos citros deve ser feita de 
preferência manualmente, com o auxílio 
de tesouras especificamente desenvolvidas 
para isso, que cortam o pedúnculo do fruto 
rente ao cálice e sem ferir o fruto. Quando 
o fruto é arrancado, se reduz sensivelmente 
a qualidade do mesmo ao perder o disco, 
que fica na árvore. Embora esta técnica 
seja mais rápida e de baixo custo, não 
deve ser usada em função da redução da 
qualidade. O mesmo acontece quando se 
colhe os frutos com pedúnculos largos, os 
quais irão promover danos mecânicos nos 
frutos vizinhos mantidos na mesma caixa de 
transporte do campo até as casas de em-
balagens ou mesmo naqueles prontos para 
comercialização. Normalmente os frutos são 
perfurados, o que irá promover a instalação 
de patógenos oportunistas principalmente 
aqueles do gênero Penicillium.

                           

      

 

O tratamento dos frutos durante a co-
lheita deve ser cuidadoso, evitando golpes 
e lesões mecânicas que podem resultar em 
desordens e perda da qualidade. Alguns se 
manifestam imediatamente (ferimentos, 
rachaduras), porém outros são de efeito 

A colheita manual deprecia a qualidade 
das frutas propiciando danos causados por 
pedúnculos não cortados que ferem as frutas 
próximas dando início à podridrões fúngicas
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Cuidados para a preservação da
 qualidade pós-colheita
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retardado (infecções fúngicas, manchas 
na casca).

O aspecto mais crítico da colheita é a 
determinação do momento ótimo. Esta deve 
efetuar-se quando a maturação interna e a 
coloração estejam adequadas. A primeira é 
determinada pelo índice de maturação (rela-
ção entre a concentração de sólidos solúveis 
e a acidez total), de forma que deve atingir 
o mínimo exigido para iniciar a colheita. A 
segunda é menos importante, ainda que a 
melhor qualidade seja atingida quando o 
fruto adquire a coloração característica da 
variedade, levando-se em consideração as 
exigências do mercado consumidor. 

Deve-se também ter em conta o teor 
mínimo de suco. Os mínimos exigidos são 
20% para limões, 30% para laranjas, 33% 
para mexericas e 40% para tangerinas, 
segundo as Normas de Qualidade sugeridas 
pela Ceagesp – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo. Os frutos tam-
bém necessitam alcançar o tamanho (calibre) 
mínimo exigido para serem comercializados. 
Para os limões os tamanhos estão fixados em 
42 mm, 54 mm para laranjas, 35 mm para 
mexericas e 50 mm para tangerinas.

A determinação do melhor momento de 
colher o fruto irá influenciar a pós-colheita. 
Frutos colhidos fora de suas especificações 
consideradas mínimas, estando verdes ou 
imaturos, irão apresentar maior sensibilidade 
da casca às manipulações, o que leva ao 
aparecimento, por exemplo, de Oleoceloses 
e Podridão Estilar, havendo depreciação de 
sua qualidade. Por outro lado, frutos colhidos 
em estádio avançado de maturação também 
irão apresentar problemas relativos à baixa 
resistência da casca às manipulações, com 
prejuízos à sua vida útil.

   
                    

Não se deve colher o fruto úmido seja 
pela presença de sereno, geada ou chuva, 
pois a umidade pode desencadear um pro-
cesso rápido de apodrecimento da casca, a 
qual é mais sensível à manipulação, o que 
aumenta a probabilidade de infecções fún-
gicas. A chuva, sem dúvida, não confere o 
mesmo comportamento, porém mesmo que 
o fruto se seque com facilidade e, em geral 
não se deteriora, deve-se também evitar a 
colheita quando está molhado.

Os frutos colhidos devem ser coloca-
dos em caixas plásticas de uso comercial, 
mantidos à sombra até serem transportados 
para a unidade de beneficiamento. Durante 
o carregamento do caminhão deve-se evitar 
pancadas, batidas e choque nas frutas. O 
transporte até a unidade de beneficiamento 
deve ser em caminhão fechado com teto 
de lona ou outro material que reflita o calor, 
com uma distância de 30 cm da última 
caixa de fruta.

A higiene da casa de embalagem é de 
fundamental importância para a redução das 
perdas no processo de comercialização. O 
local deve ser planejado para que as áreas 
de recepção, lavagem, primeira seleção e 
descarte dos frutos sejam fisicamente se-
paradas das demais áreas, principalmente 
as de embalagem e expedição.

A eliminação dos frutos podres e fora 
de especificação deve ser feita constan-
temente para evitar a contaminação dos 
frutos sadios. Maquinários, equipamentos 
e o piso do local de beneficiamento devem 
ser constantemente limpos e desinfetados, 
uma vez que todos esses fatores interferem 
na qualidade final dos frutos.

Depois de colhidos, a transpiração dos 

frutos não se interrompe e, a diferença de 
quando se encontram na árvore, é que a 
perda de água não é reposta. Este stress 
hídrico se caracteriza por ser um dos fatores 
responsáveis pela deterioração fisiológica na 
pós-colheita de citros. Os frutos de citros, 
como qualquer outro, são perecíveis e têm 
uma vida média comercial muito limitada. 
Além disso, durante sua manipulação, so-
bretudo na lavagem, parte de sua cobertura 
cérea é destruída ou se desprende, agravan-
do a perda de umidade com consequente 
murchamento dos frutos. Proteger o fruto 
com coberturas artificiais, como ceras, é 
indispensável para assegurar sua posterior 
comercialização em perfeitas condições. 
Deve-se, no entanto, estar atento para o uso 
correto da cera, pois dosagens incorretas 
poderão causar prejuízos à aparência (man-
chas escuras) e ao sabor (fermentação).

Durante o processamento na casa de 
embalagem devem-se adicionar fungicidas 
de conhecida eficácia e, principalmente, 
regulamentados para maior proteção dos 
frutos contra o ataque de patógenos, como 
os dos gêneros Penicillium, Geotrichum e 
Phomopsis, responsáveis por grande parte 
da perda de qualidade dos citros para co-
mercialização. 

                                        
    

 

Podridão estilar ou apical em lima ácida ‘Tahiti’

Oleocelose na casca de lima ácida ‘Tahiti’

Penicillium digitatum (bolor verde)

Geotrichum candidum (podridão azeda)
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Depois de tratados e classificados, os 
frutos devem ser corretamente embalados 
para alcançar seu destino final na sua 
melhor forma, ou, quando necessário, 
armazenados em câmaras frias com tem-
peratura e umidade relativa adequada para 
cada cultivar. 

Como já observado, a perda de água 
do fruto após a colheita representa um dos 

problemas principais, uma vez que inter-
fere na sua conservação. A utilização de 
baixas temperaturas e umidades relativas 
elevadas reduz a transpiração e retardam 
a senescência, além de diminuir a conta-
minação por fungos. A maior resistência do 
fruto e a menor agressividade patogênica a 
baixas temperaturas fazem com que essas 
sejam as condições ideais para prolongar 
a vida útil do fruto após a colheita e elevar 
o período de comercialização. Entretanto, 
deve-se levar em conta a sensibilidade da 
cultivar a temperaturas mais baixas, para 
evitar o aparecimento de danos causados 
pelo frio, tais como escaldaduras, depres-
sões e manchas escuras, depondo contra 
a boa qualidade e impedindo sua comer-
cialização.

 Continuando, o processo de emba-
lagem é um dos mais críticos de toda a 
cadeia, podendo colocar em risco todo o 
trabalho até então realizado. Dessa manei-
ra, é muito importante que essa operação, 
quer seja ela manual ou automatizada, e 
o recipiente em que os mesmos forem 
embalados sejam os mais adequados pos-
síveis, uma vez que a embalagem não irá 
melhorar a qualidade dos frutos, mas, no 
máximo, mantê-los com suas característi-
cas originais, no trajeto desde a casa de 
embalagem até o varejo.

Diferentes mercados necessitam de 
diferentes tipos de embalagem para citros. 
As caixas de madeira, ainda utilizadas, 
trazem como desvantagem os danos que 
podem causar aos frutos, como rebarbas 
de madeira, pregos, saliências, podendo 
também servir de fonte de contaminação 

por reterem umidade e, consequentemen-
te, os fungos da pós-colheita. Diante das 
exigências dos programas de boas práticas 
de fabricação, exigências cada vez maiores 
dos clientes e as evoluções na legislação, 
este tipo de embalagem deixará de ser 
utilizada em um futuro próximo, levando o 
setor à utilização somente de embalagens 
descartáveis (papelão) e as retornáveis 
de plástico. As embalagens descartáveis, 
feitas geralmente de papelão ondulado, 
possibilitam também uma melhor apresen-
tação do produto e divulgação da marca, 
diferenciando o produto no ponto de venda. 

São utilizadas também, e vêm crescen-
do bastante no mercado interno, as bolsas 
de malha (“rafis”, “ruschel”, etc) que são 
mais econômicas, mas têm suas limitações 
com relação ao empilhamento e proteção 
aos frutos, podendo machucá-los se não 
forem observados alguns detalhes, como 
a correta quantidade de enchimento, o 
que pode interferir na qualidade dos frutos 
no decorrer da comercialização. Cabe ao 
empresário julgar os prós e contras desses 
sistemas para a escolha do tipo de embala-
gem que se adapte melhor ao seu produto. 

O caráter perecível dos citros obriga 
a um minucioso controle da carga para 
garantir seu transporte até os mercados 
de destino em perfeitas condições. Por 
isso, deve-se estar atento às perfeitas 
condições de proteção dos frutos e aos 
agentes climáticos como insolação, chuva, 
vento, frio, etc.; bem como de agentes 
bióticos. O recinto de transporte deve es-
tar limpo, seco, sem resíduos de nenhum 
produto químico e isento de odores desa-

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

Phomopsis citri (podridão peduncular)

Em ambas as fotos pode-se ver danos causados 
pelo frio em lima ácida ‘Tahiti’ mal conservadas

Danos por frio - 30 dias a 2ºC/7 dias tº ambiente

Tangerinas Decopon danificadas por frio em foto de ensaio de frigoconservação
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gradáveis. O transporte dos citros até os 
centros distribuidores é a fase final de todo 
o processo e exige cuidados específicos. 
Uma vez embalados, os frutos requerem 
condições específicas para minorar os es-
tresses dessa fase. A confecção da carga é 
o primeiro cuidado, evitando empilhamen-
tos excessivos e pressões na amarração. 
Outros cuidados devem ser observados, 
como a correta cobertura da carga e sua 
proteção contra sol e poeira. 

O tempo do transporte deve ser tam-
bém levado em conta, dimensionando a 
distância com o tipo do transporte a ser 
utilizado. Para grandes distâncias se re-
comenda o transporte frigorífico. Viagens 
nas horas mais quentes do dia, no caso do 
caminhão não possuir esse sistema, devem 
ser evitadas.

À parte ao padrão das frutas, se exige 
cada vez mais as certificações de qualida-
de, como GLOBALG.A.P, HACCP e o BRC, 
visando garantir toda a rastreabilidade e, 
principalmente, garantir que a fruta não irá 
ter nenhum tipo de contaminação, seja ela 
química, física e biológica. Essas certifica-
ções são realizadas através de sistemas de 
controle e monitoramento, principalmente 
no que diz respeito ao uso de agrotóxico.

Com relação às exigências impostas 
no mercado brasileiro, deve-se considerar 
o que está na legislação pertinente, como 
por exemplo: cadastro e manutenção das 
unidades produtoras e das casas de emba-
lagens, uso correto de agroquímicos, uso de 
EPIs, destinação correta das embalagens, 
emissão de ART – Anotação de Responsa-
bilidade Técnica, certificados de sanidade 
vegetal (CFO, CFOC, PTV, Certificado Fitos-
sanitário). Especificando:

 CFO – Certificado Fitossanitário de 
Origem: atesta a condição fitossanitária de 
plantas, partes de vegetais ou produtos de 
origem vegetal em sua origem, de acordo 
com as normas de defesa sanitária vegetal 
do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento.

CFOC – Certificado Fitossanitário de 
Origem Consolidado: emitido na unidade 
centralizadora ou processadora de produ-
tos vegetais, a partir da qual saem cargas 

destinadas a outras Unidades da Federa-
ção ou a pontos de saída para o mercado 
internacional.

PTV - Permissão de Trânsito de Vegetais 
- é o documento emitido pelo OEDSV - Ór-
gão Estadual de Defesa Sanitária vegetal, 
para acompanhar a partida de produtos 
com exigências fitossanitárias específicas, 
válida em todo o território nacional, a qual 
pode ter anexado, quando necessário, 
laudos ou qualquer outro documento co-
mercial. O controle do trânsito interestadual 
envolve os transportes rodoviários, aéreos 
domésticos, hidroviários e ferroviários.

CF - Certificado Fitossanitário - É o 
documento oficial emitido pelo Mapa, se-
gundo modelo de certificado da CIPV/Fao 
– Convenção Internacional para Proteção 
dos Vegetais, a pedido do interessado, 
para atestar a condição fitossanitária da 
partida, em atendimento aos requisitos 
estabelecidos pela ONPF – Organização 
Nacional de Proteção Fitossanitária, do 
país importador.

CFR - Certificado Fitossanitário de 
Reexportação - é um documento emitido 
pelo Fiscal Agropecuário Federal do Mapa, 
como suporte do Certificado Fitossanitário 
original do país exportador, de ingresso 
do produto no Brasil. No Certificado de 

Reexportação devem estar contempladas 
as exigências fitossanitárias do país de 
destino, anexando-se cópia autenticada do 
Certificado Fitossanitário original.

A boa qualidade dos frutos envolve todo 
um processo que passa pela produção no 
campo, pelos tratamentos aplicados na 
unidade de beneficiamento, embalagem, 
armazenamento, transporte, distribuição no 
mercado atacadista seguindo-se o varejo, 
antes de chegar à mesa do consumidor final 
e levando-se em consideração a legislação 
vigente no país distribuidor. Se houver falha 
em um dos elos do processo, seguramente 
irá comprometer todo o segmento da cadeia 
produtiva dos citros. Por isso, investir em 
tecnologias pré e pós-colheita tornou-
se uma necessidade para atender às 
demandas impostas pelos consumidores, 
cada vez mais exigentes em relação à 
aparência, sabor e longevidade dos frutos, 
parâmetros estes que determinam um fruto 
de boa qualidade e de elevado potencial 
para a comercialização.

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

Pesquisadora tradicional da área de pós-colheita, Lenice do Nascimento especializou-se em obter 
qualidade nas frutas destinadas ao mercado. Na foto, com Juliano e Arlindo De Salvo

lenice@centrodecitricultura.br

Pesquisadora Científica
Lenice Magali do Nascimento
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Não é recente o uso de aplicação de 
defensivos, fertilizantes e também 
de sementes utilizando como equi-

pamento o avião, mas é interessante como 
tem sido cada vez mais comum e importante 
esta tecnologia ante os desafios que se apre-
sentam na agricultura, principalmente em 
relação a pragas e doenças, pela facilidade 
de se obter o tratamento de grandes áreas 
em curto espaço de tempo, atingindo pragas 
ou doenças nos momentos ideais para se 
evitar grandes prejuízos. 

Devido ao aumento da área tratada por 
meio da aviação agrícola e à frequência 
com que isto ocorre, situações diversas de 
interferência no ambiente são preconizadas, 
principalmente em se tratando da ação 
sobre a ecologia de abelhas, a contamina-
ção de áreas de preservação e a deriva de 
produtos para áreas urbanas.

Quando se faz um programa para adoção 
de pulverização aérea, os fatores conside-
rados para a realização da operação são: 
área a ser tratada, volume de calda para 
aplicação, tamanho de gotas, altura de vôo, 

Mais acessível e frequente, o 
avião incorpora-se à agricultura

A determinação das normas de trabalho e de toda a regulamentação que legisla a aviação agrícola está contida
na Instrução Normativa n° 2, de 3 de janeiro de 2008, que constitui-se em importante instrumento de apoio

àqueles que se utilizam dessa prática

faixa de pulverização e condições meteoro-
lógicas, como vento, umidade relativa do 
ar e temperatura. Outro item importante é 
com relação à legislação que controla esta 
atividade, fator que deve ser bem conhecido 
pelo produtor que busca esta tecnologia, 
normalmente contratada com empresas 
especializadas, as quais devem se submeter 
às normas para estarem adequadamente 
autorizadas e regulamentadas.

A Instrução Normativa n° 2, de 3 de 
janeiro de 2008 é o instrumento que de-
termina as normas de trabalho da aviação 
agrícola, em conformidade com os padrões 
técnicos operacionais e de segurança para 
aeronaves agrícolas, pistas de pouso, equi-
pamentos, produtos químicos, operadores 
aeroagrícolas e entidades de ensino, obje-
tivando a proteção às pessoas, aos bens 
e ao meio ambiente, por meio da redução 
de riscos oriundos do emprego de produtos 
de defesa agropecuária.

Do artigo 2° ao 6° são especificadas as 
regras para as aeronaves que podem ser 
utilizadas, observâncias para as áreas de 
pouso e decolagem e o manejo de agro-
tóxicos visando cuidados de segurança de 
manuseio e contaminação do ambiente.

Os artigos 7° e 8° dizem respeito à ne-
cessidade da empresa de aviação agrícola 
possuir pátio de descontaminação e dá es-
pecificações para a construção dos mesmos.

A execução das atividades de aviação 
agrícola pelas empresas deverá ser objeto de 
relatório operacional, que deve estar presen-
te por ocasião da operação e no qual deverá 
constar nome da empresa operadora aeroa-
grícola, pessoa física ou jurídica e número de 
registro no Mapa – Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; nome do contra-
tante; localização da propriedade, município 
e unidade da federação, da área do serviço; 
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tipo de serviço a ser realizado; cultura a ser 
tratada; área tratada em hectare; nome do 
produto a ser utilizado, classe toxicológica, 
formulação e dosagem a ser aplicada por 
hectare, número do receituário agronômico 
e data da emissão, quando for o caso; tipo 
e quantidade de adjuvante a usar, quando 
for o caso; volume de aplicação em litros ou 
quilograma por hectare; parâmetros básicos 
de aplicação, relacionados com a técnica e 
equipamentos de aplicação a serem utiliza-
dos, como a altura do vôo, largura da faixa 
de deposição efetiva, limites de temperatura, 
velocidade do vento e umidade relativa do ar, 
modelo, tipo e ângulo do equipamento utili-
zado; croqui da área a ser tratada, indicando 
seus limites, obstáculos, estradas, redes 
elétricas, aguadas, construções, norte mag-
nético e coordenadas geográficas em pelo 
menos um ponto;  data e hora da aplicação, 
demonstrando os horários do início e término 
da aplicação; direção das faixas de aplicação 
(tiros) e o sentido do vento; dados meteoro-
lógicos de temperatura, umidade relativa do 
ar e velocidade do vento, no início e ao final 
da aplicação;  localização da pista através 
de georrefenciamento; prefixo da aeronave 
e indicar se a aplicação foi realizada com 
uso do DGPS - Sistema de Posicionamento 
Global Diferencial.

Devem assinar este relatório o técnico 
agropecuário, o piloto e o proprietário ou re-
presentante, além do engenheiro agrônomo 
responsável técnico da empresa. Todas as 
atividades aeroagrícolas de campo devem 
ser acompanhadas por técnicos agrope-
cuários com curso de executor em aviação 
agrícola, com a finalidade de ser mantido 

o padrão de qualidade da aplicação, inter-
rompendo-se quando os parâmetros básicos 
atingirem os limites máximos de segurança.

  É importantíssimo atentar para as 
seguintes regras, para efeito de segurança 
operacional não é permitida a aplicação 
aérea de agrotóxicos em áreas situadas a 
uma distância mínima de: a) quinhentos 
metros de povoações, cidades, vilas, bairros, 
de mananciais de captação de água para 
abastecimento de população; b) duzentos 
e cinqüenta metros de mananciais de água, 
moradias isoladas e agrupamentos de ani-
mais; nas aplicações realizadas próximas 
às culturas susceptíveis, os danos serão 
de inteira responsabilidade da empresa 
aplicadora; no caso da aplicação aérea de 
fertilizantes e sementes, em áreas situadas 
à distância inferior a quinhentos metros de 
moradias, o aplicador fica obrigado a comu-
nicar previamente aos moradores da área. 

Além disso, não é permitida a aplicação 
aérea de fertilizantes e sementes em mistura 
com agrotóxicos em áreas situadas nas 
distâncias previstas no inciso I deste artigo; 
as aeronaves agrícolas, que contenham 
produtos químicos, ficam proibidas de 
sobrevoar as áreas povoadas, moradias e 
os agrupamentos humanos, ressalvados os 
casos de controle de vetores, observadas 
as normas legais pertinentes; no local da 
operação aeroagrícola será mantido, de 
forma legível, o endereço e os números de 
telefones de hospitais e centros de infor-
mações toxicológicas; no local da operação 
aeroagrícola, onde é feita a manipulação de 
produtos químicos, deverá ser mantido fácil 
acesso a extintor de incêndio, sabão, água 
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para higiene pessoal e caixa contendo ma-
terial de primeiros socorros; é obrigatório ao 
piloto o uso de capacete, cinto de segurança 
e vestuário de proteção; a equipe de campo 
que trabalha em contato direto com agro-
tóxicos deverá obrigatoriamente usar os 
EPIs - Equipamentos de Proteção Individual 
necessários, fornecidos pelo empregador.

Ainda nos artigos 12, 13 e 14 são 
apresentadas regras quanto à atividade da 
empresa de aviação agrícola, que devem 
requerer autorização para operar em outros 
Estados, são obrigadas a permitir a fiscaliza-
ção, devem comunicar alterações ocorridas 
após efetivação do registro no Mapa, além 
de manter arquivos dos documentos, em ge-
ral por dois anos e apresentar relatório men-
sal das atividades em formulários próprios.

Para quem tem interesse em ser piloto, 
engenheiro agrônomo ou técnico para traba-
lhar com pulverização agrícola deve observar 
os artigos 15, 16, 17 e 18 onde constam as 
normas para entidades de ensino, com de-
legação de competência a ministrar cursos 
de piloto agrícola, cursos de coordenadores 
em aviação agrícola e cursos de técnicos 
executores em aviação agrícola. 

A prática de manejo de pragas e doenças 
com uso de aviões e mesmo de helicópteros 
tem sido objeto de várias análises e muitas pes-
quisas ainda são necessárias, principalmente 
na área dos agrotóxicos que estão sendo 
utilizados, capacitação de pessoal e adequa-
ção das empresas às normas estabelecidas. 

É importante que produtores interessados  
por este processo de aplicação procurem se 
informar com mais detalhes. Neste artigo, 
apresentamos apenas alguns tópicos 
que de início chamam a atenção para 
as responsabilidades e necessidades de 
cuidados para se evitar prejuízos e danos 
técnicos e também ambientais quando mal 
realizada, porquanto a pulverização aérea 
tem se mostrado uma prática eficiente que 
cada vez mais se adapta aos anseios no 
manejo de operações agrícolas.

De acordo com artigos da IN 2, as empresas de aviação agrícola devem ter pátio de descontaminação

tadeu@gtacc.com.br

Presidente do GTACC
Aparecido Tadeu Pavani
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A indústria processadora de suco 
de laranja responde por grande 
volume de negócios, têm consi-

derável importância na balança comercial 
do país e significativo impacto social. No 
entanto, a citricultura vem enfrentando 
grandes desafios competitivos ao longo 
dos últimos anos. Neste contexto, uma 
melhor compreensão no tocante aos seus 
reais custos de produção é um tema es-
sencial, haja vista a existência de grandes 
diferenças nas atividades realizadas nos 
diferentes elos produtivos que se mate-
rializam em significativas divergências na 
aferição dos custos de produção de toda 
cadeia produtiva citrícola. Especificamen-
te, trabalhos sobre o custo de proces-
samento industrial do setor são escas-
sos e, em sua maioria, com indicadores 
apresentados na forma agregada, o que 
dificulta a validação de sua consistência 
e análises mais detalhadas sobre o as-
sunto.

Assim sendo, é de fundamental im-
portância o desenvolvimento de uma me-
todologia padronizada, de uso comparti-
lhado e divulgação pública com o objetivo 
de calcular os custos de processamento 
industrial de laranja, que permita o acom-
panhamento contínuo entre as safras. 
Além disso, é salutar o acompanhamento 
sistemático dos indicadores mais relevan-
tes na formação desses custos de pro-
dução. Estes estudos podem beneficiar o 
setor seja na gestão de custos nas em-
presas seja no desenvolvimento de políti-
cas públicas e privadas.

Nesse sentido, com apoio e patrocí-
nio da  Faesp - Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado de São Paulo, 
desenvolveu-se este estudo, no qual fo-
ram mensurados custos médios de pro-
cessamento industrial de laranja para 
produção de FCOJ (Frozen Concentrated 

Orange Juice - Suco de Laranja Concen-
trado Congelado) e de NFC (Not From 
Concentrate - Suco de Laranja não Con-
centrado) no estado de São Paulo na sa-
fra 2011/2012. O método utilizado con-
templou a mensuração de custos através 
da metodologia do Custo Operacional, na 

qual se apresentam os Custos Operacio-
nais Efetivos, Custos Operacionais Totais 
e Custos Totais, que envolvem custos 
desembolsáveis (COE), incluindo depre-
ciações (COT) e custos de oportunidade 
(CT).

Para tanto, foram contatadas indús-

Custos de processamento industrial
 de laranja em SP na safra 2011/2012

O autor é economista e pesquisador do Pecege/Esalq/Usp - Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão
de Empresas. O artigo teve a colaboração de Aline Fernanda Soares, Renato Harbs e Ricardo Bordignon Medina.

Trata-se de um dos trabalhos financiados pela Faesp, dentre outras iniciativas, de modo a fomentar as discussões
no âmbito da cadeia e garantir a estabilização da renda no campo ao produtor

Tabela A - Custo industrial de processamento de laranja (R$/cx e US$/tonelada) na safra 2011/2012 
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1 O preço Ex Works utilizado para balizamento do modelo de 
custos de processamento industrial de laranja foi obtido a 
partir da subtração do custo logístico do preço final de comer-
cialização de cada produto
2 Em sua maioria pequenas e médias indústrias processa-
doras de laranja. Portanto, os custos apresentados devem 
ser entendidos como um limite superior destes indicadores, 
pois não incorporam, por exemplo, os efeitos de economia de 
escala. A metodologia e detalhamento técnico das premissas 
utilizadas neste trabalho serão publicados num documento 
posterior que ainda se encontra no prelo

trias processadoras de suco, transpor-
tadoras e profissionais especialistas na 
agroindústria citrícola para o levantamen-
to e apuração de tais custos. A Tabela A 
apresenta os resultados dos cálculos de 
custo de processamento de laranja, me-
didos em US$ por tonelada e em R$/cai-
xa de laranja processada para obtenção 
de FCOJ na safra 2011/2012.

Destacam-se como as variáveis de 
maior impacto nos custos de processamen-
to industrial de laranja: I) preço Ex Works1 
dos produtos; II) rendimento industrial; III) 
preço da matéria-prima, isto é, o preço da 
caixa de 40,8 kg de laranja; IV) o custo de 
operação industrial e despesas departa-
mento administrativo; e V) taxa de câmbio.

O preço apurado neste trabalho para 
o FCOJ equivalente a 66º Brix foi suficien-
te para cobrir todos os custos intrínsecos 
à cadeia industrial citrícola, gerando uma 
margem de 2,33%, se a receita dos sub-
produtos for deduzida dos custos de pro-
cessamento industrial (Figura A). Entretan-
to, se a mesma não fosse deduzida dos 
custos de processamento, estes se apro-
ximariam consideravelmente da receita e, 
em alguns casos, gerariam uma margem 
bruta negativa.

Com relação ao preço do NFC, este 
também é suficiente para cobrir todos 
os custos da cadeia e gera uma margem 
5,06%, considerando que a receita dos 
subprodutos é deduzida dos custos de pro-
cessamento industrial. De forma similar ao 
FCOJ, se a receita dos subprodutos não for 
deduzida dos custos, a margem de lucro 
das indústrias decresce.

Percebe-se, portanto, que embora os 

subprodutos tenham, em termos de valor 
de produção, menor importância para as 
empresas processadoras do que o FCOJ e o 
NFC, o cálculo da receita dos subprodutos 
e derivados da laranja destacam sua im-
portância econômica às agroindústrias. Os 
dados levantados pelo Pecege - Programa 
de Educação Continuada em Economia e 
Gestão de Empresas, indicam que eles re-
presentaram aproximadamente 17,53% da 
receita total na safra 2011/2012.

Com relação à produção de suco, a qua-
lidade da laranja em termos de concentra-
ção de sólidos apresentam grande impacto, 
pois a produção é diretamente proporcional 
ao Brix do suco fresco e ao rendimento de 
suco no laboratório preliminar. Além disso, 
a incorporação do pulp wash e recuperação 
do core wash também permite incrementos 
significativos à produção de suco. Dentre os 
fatores que afetam o Brix e o rendimento do 
suco estão incluídos a maturação da fruta 
- que pode ser precoce, média ou tardia, a 
fertilidade do solo, a temperatura média, o 
regime de chuvas e problemas fitossanitá-
rios, dentre outros.

Os preços e custos apurados neste es-
tudo foram suficientes para cobrir os custos 
médios de processamento industrial de la-
ranja na safra 2011/12, no entanto, cabe 
ressaltar que os dados utilizados refletem a 
média ponderada das empresas participan-
tes2 desta pesquisa e, em especial, de uma 
única safra. Esse primeiro trabalho permitiu 
a especificação de uma metodologia padro-
nizada, validada com diferentes empresas 
e divulgado de forma pública. Dessa forma, 
foi dado o pontapé para uma estrutura de 
pesquisa que possa apontar e acompanhar 

os fatores mais relevantes da formação dos 
custos de produção e, consequentemente, 
gerar indicadores que suportem boas práti-
cas de controle e gerenciamento da produ-
ção da agroindústria.

Por fim, cabe ressaltar que o presen-
te estudo é apenas uma parte do trabalho 
realizado, que conta com um banco de da-
dos completo sobre os custos de produção 
industrial da citricultura paulista na safra 
2011/2012. A partir destas informações 
organizadas e estruturadas em um banco 
de dados no formato de planilha eletrônica, 
inúmeras simulações de cenários podem 
ser feitas, alterando parâmetros para que 
reflitam as mudanças que se queira incor-
porar. Obviamente, esta ferramenta é um 
grande diferencial para o setor, pois possi-
bilita calibrar e mensurar o impacto de dife-
rentes alterações econômicas, regulatórias 
ou institucionais sobre o custo de produ-
ção industrial, instrumento essencial para 
o melhor desenho e acompanhamento de 
políticas públicas.

Figura A - Custos de processamento industrial de FCOJ (66 ºBrix)
Fonte: RC = Remuneração do capital; DEP = Depreciação. Elaborado pelos autores

Figura B - Custo de processamento industrial de NFC (ºBrix Original)
Fonte: Elaborado pelos autores

haroldo@pecege.esalq.usp.br

Economista - Pecege/Esalq/Usp
Haroldo J. Torres da SilvaAr
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Com a irrigação é possível fornecer 
água às plantas no momento certo 
e em quantidade suficiente, assegu-

rando a produção agrícola de forma contínua 
na propriedade rural. 

A água necessária para a produção de 
alimentos fornecida via irrigação, assim 

Sustentabilidade da agricultura irrigada 
e seu caráter de utilidade pública

O papel social da utilização da irrigação e a caracterização da agricultura irrigada são expostos nesta matéria abrangente que 
fornece uma visão coerente da importância do uso desse fator produtivo, diretamente ligado à segurança alimentar. As boas 
práticas agrícolas, fundamentalmente as práticas conservacionistas, garantem um fluxo mais dinâmico ao ciclo hidrológico

como para o abastecimento urbano, indús-
trias, geração de energia elétrica e para os 
demais usos, pode ser captada diretamente 
de cursos d´água, lagoas e aquíferos ou de 
reservatórios de acumulação de parte da 
água no período de chuvas, ou da própria 
umidade contida no solo.

Toda a água necessária às necessidades 
humanas e ambientais provém de um siste-
ma fechado, porém, dinâmico: a atmosfera 
terrestre. 

Segundo a Fao – instituição da Organi-
zação das Nações Unidas para alimentação 
e agricultura, o setor que mais utiliza água é 
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a agricultura irrigada, com 70% dos recursos 
hídricos disponíveis destinados à irrigação, 
em média. Este percentual não se refere a 
toda água presente no planeta Terra, mas 
sim à quantidade de água doce captada para 
o desenvolvimento das atividades econômi-
cas.  O volume de água total da atmosfera 
terrestre, que é um sistema fechado e es-
tável, é estimado em 1,38x1018 m3 (1.38 
bilhões de m3), valor aceito como referência 
pela comunidade científica. 

Daí, conclui-se que o consumo quanti-
tativo de água é um mito, pois a utilização 
de recursos hídricos presentes na atmosfera 
terrestre ocorre com algum deslocamento 
temporal e espacial.

A movimentação da água na atmosfera 
é definida pelo ciclo hidrológico. Numa 
descrição simplificada do ciclo hidrológico, 
considerando as condições tropicais, a água 
da chuva pode se acumular na superfície, 
escoar, infiltrar e percolar pelo solo e nele 
ficar armazenada, ou evaporar. A água per-
colada alimenta as nascentes, que por sua 
vez formam os cursos d’água que correm 
para o mar. 

Nas áreas cultivadas ou cobertas com 
florestas, uma pequena parte da água da 
chuva é aproveitada pelas plantas para o 
seu desenvolvimento, retornando como 

vapor à atmosfera depois da transpiração 
no processo fisiológico, juntamente com 
a água evaporada do solo, rios, lagos e 
oceanos, contribuindo para a formação 
das nuvens, precipitando novamente como 
chuva. Mesmo que a água absorvida pelas 
raízes das plantas seja de qualidade ruim, 
ela é devolvida em melhor qualidade à at-
mosfera depois de utilizada na produção de 
alimentos, pois a planta retira o que seria 
poluente a aproveita como nutriente durante 
o seu desenvolvimento.

A diferença entre a agricultura irrigada 
e a agricultura de sequeiro ou áreas com 
cobertura vegetal nativa é que na agricul-
tura irrigada a umidade presente no solo 
e disponível para as plantas é controlada, 
provendo a disponibilidade hídrica de acor-
do com a necessidade de cada cultura, de 
forma a aproveitar mais racionalmente os 
recursos ambientais como a água e o solo, 
garantindo a produção mesmo em regiões e 
épocas secas e aumentando a produtividade 
de alimentos, fibras, bioenergia e outras 
matérias primas. 

Existe uma grande quantidade de op-
ções tecnológicas em termos de sistemas 
de irrigação, e a escolha da tecnologia 
depende de fatores ambientais, da cultura, 
disponibilidade de mão-de-obra, recursos 

financeiros, assistência técnica e outros. 
Cada vez mais os sistemas têm se mostrado 
mais eficientes quanto ao uso da água, no 
sentido de reduzir as perdas e aumentar a 
produção de alimentos para uma mesma 
quantidade de água.

Com intensa utilização de boas práticas 
de conservação de solo e água, como a 
utilização de técnicas como o plantio direto, 
construção de terraços e curvas de nível, 
dimensionamento adequado do projeto e o 
manejo da irrigação, a agricultura irrigada 
tem se tornado cada vez mais sustentável 
nos aspectos ambiental, econômico e social.

Estas técnicas favorecem a infiltração da 
água de chuva e reduzem as perdas de água 
na irrigação, diminuindo as necessidades 
hídricas para a atividade e o escoamento 
superficial, contribuindo para recarga dos 
aquíferos, que por sua vez contribuem com 
a realimentação dos cursos de água e reser-
vatórios superficiais. Desta forma, mais água 
é disponibilizada atender as necessidades 
ambientais e para as demais atividades 
que a utilizam como insumo. O agricultor é, 
portanto, um produtor de água de qualidade 
para os demais usos, principalmente para o 
consumo urbano.

Devido à elevação e à regularidade da 
produção proporcionada em áreas com agri-
cultura irrigada, mais empregos estáveis e 
com melhor qualificação e remuneração no 
campo são gerados. Para o empresário rural, 
a irrigação proporciona maior previsibilidade 
de receitas e sua distribuição ao longo do 
ano, o que torna a atividade mais atrativa 
e lucrativa, contribuindo com a distribuição 
de renda e o desenvolvimento regional. 
Para o Estado, permite maior arrecadação 
e desenvolvimento regional, além de reduzir 
a pressão inflacionária, já que disponibiliza 
mais oferta de alimentos em épocas de 
escassez.

A agricultura irrigada contribui para a 
redução da pressão por desmatamento de 
novas áreas de cultivo, uma vez que com 
a tecnologia da irrigação pode-se colher 
várias vezes ao ano, além de proporcionar 
a recuperação de áreas degradas ocupadas 
anteriormente por pastagens extensivas 
e agricultura pouco tecnificada e de baixa 

I R R I G A Ç Ã O

Cristiano Egnaldo Zinato exalta a importância social adquirida pela irrigação na atualidade
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produtividade. Também contribui de forma 
mais efetiva para o sequestro de carbono, 
que é retirado da atmosfera pelas plantas, 
ficando aprisionado no solo devido aos su-
cessivos cultivos quando comparado com a 
agricultura de sequeiro, contribuindo para a 
minimização do aquecimento global, além 
do enriquecimento da microfauna de solo e 
da reciclagem de nutrientes.

A manutenção adequada dos equipa-
mentos e a pesquisa genética na busca de 
culturas que respondam melhor à irrigação 
ou permitam melhor convivência com o 
déficit hídrico, entre outras iniciativas, 
também contribuem para minimizar o 
impacto ambiental provocado pela agri-
cultura irrigada. 

Para possibilitar a produção de alimen-
tos o ano todo por meio da agricultura 
irrigada é necessário armazenar a água de 
chuva no período chuvoso para utilização 
nos períodos de escassez, o que se dá pela 
construção de reservatórios artificiais, uma 

I R R I G A Ç Ã O

vez que a vazão da maioria dos rios brasi-
leiros reduz-se drasticamente no período 
das secas, justamente quando a oferta de 
alimentos é menor. 

Os reservatórios construídos para acu-
mular água para irrigação podem contribuir 
para regularizar as vazões dos rios de modo 
a amortecer os picos de cheias e amenizar 
as enchentes nas áreas urbanas e rurais, 
possibilitar reservas para dessedentação 
humana e animal nos meios rural e urbano, 
garantir água para as demais atividades 
econômicas na bacia hidrográfica, além 
de atender as necessidades ambientais a 
jusante da barragem.

Pelos aspectos técnicos e pela importân-
cia socioambiental da agricultura irrigada, 
os reservatórios para fins de irrigação e as 
infraestruturas correlatas deverão ser en-
quadradas como de utilidade pública e de 
interesse social. Neste aspecto, o Ministério 
da Integração Nacional elaborou uma minuta 
de Decreto para regulamentação do Código 

Florestal, que se encontra sob a apreciação 
do Ministério do Meio Ambiente.

A agricultura irrigada, portanto, é uma 
atividade produtiva que possui caracterís-
ticas que lhe conferem o caráter de sus-
tentabilidade por contribuir para a proteção 
ambiental, o desenvolvimento socioeconô-
mico e a segurança alimentar.

Inserida no contexto do ciclo hidrológico, 
pode-se afirmar que a agricultura irrigada 
não consome água, ela apenas a utiliza no 
processo produtivo, deslocando temporal e 
espacialmente uma pequena parte, funda-
mental no desenvolvimento das plantas, da 
mesma forma como ocorre naturalmente 
com a vegetação nativa.

cristiano.zinato@integracao.gov.br

Secretaria Nacional de Irrigação
Cristiano Egnaldo Zinato
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Em um movimentado Dia de Cam-
po realizado em 22 de março de 
2014, no Sítio Lagoa Bonita, no 

município paulista de Mogi Mirim, uma 
centena de produtores puderam verificar as 
vantagens da condução diferenciada das 
chamadas entrelinhas do pomar. Reunidos 
na propriedade de José Jaime Azevedo, ca-
rinhosamente conhecido na sua região por 
Zé Boava, os citricultores foram convidados 
a conhecer in loco alguns resultados que 
saltaram da tela de apresentação para se 
trasnformarem em uma agradável demons-
tração prática, acompanhadas pela moni-
toria de alunos de agronomia, estagiários 
do Centro Apta de Citricultura “Sylvio Mo-
reira” e patrocinado por entidades ligadas 
ao setor citrícola.

Coordenado e organizado pelo pesquisa-
dor do Centro, Fernando Alves de Azevedo, 
a atividade – que já teve uma edição em 
2013 – se propõe a acompanhar o desenvol-
vimento de um pomar de lima ácida ‘Tahiti’ 
manejado segundo métodos que conjugam 
uma condução apropriada das plantas e do 
solo que compõem aquelas áreas específi-
cas do terreno ocupado pelo pomar.

Fernando iniciou aquela manhã demons-
trativa com uma apresentação que detalhou 
os tratamentos que compõem seu trabalho. 

O Dia de Campo contou com 4 estações lo-
cadas no pomar e coordenadas pelos alunos 
João Paulo, Rodrigo e Rafael, além do enge-
nheiro agrônomo Ednei Antonio Marques. O 
ensaio foi implantado em 2010, junto com o 
plantio do pomar e, basicamente, compara 
as produções, os desenvolvimentos vegeta-
tivos e as condições químicas e físicas dos 
solos nos entornos das plantas de ‘Tahiti”, 
em função do manejo das entrelinhas com 
a utilização de dois tipos de roçadeiras 
(lateral, a chamada roçadeira ecológica, e 
a roçadeira central convencional), da sua 
ocupação com duas espécies de braquiárias 
(B. decumbens e B. ruziziensis) e do uso do 
herbicida Glifosato na linha do ‘Tahiti’.

De forma bem objetiva, o trabalho avalia 

os desenvolvimentos vegetativo e produtivo 
do ‘Tahiti’, a fertilidade do solo na linha de 
plantio, a umidade e a compactação do solo 
acessível às raízes cítricas, a ocorrência e a 
distribuição de plantas daninhas, além de 
analisar uma série de outros atributos.   

 Interessante constatar que a maior parte 
dos produtores de ‘Tahiti’ em São Paulo é 
responsável por pequenas áreas (cerca de 
6 mil propriedades representam uma ocupa-
ção média de 5,7 hectares/propriedade), daí 
a importância social assumida pelo trabalho 
nessa cultura agrícola. No caso, este ensaio 
foi instalado em um pomar de ‘Tahiti’, mas 
pode-se dizer que, de forma geral, os resul-
tados são extensíveis às outras variedades 
de citros.

O experimento foi montado em plantas 
enxertadas sobre citrumelo ‘Swingle’, poden-
do-se  afirmar que, apesar do ‘Swingle’ ser 

Fernando de Azevedo, coordenou o Dia de campo que teve a participação de uma centena de produtores

Fernando Alves e seu pai, José Jaime Azevedo, 
proprietário do sítio Lagoa Bonita, em Mogi Mirim
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Manejo adequado das entrelinhas 
melhora condição do pomar

A forma como são tratados os espaços entre as linhas de plantio no pomar de citros merece muita atenção, já que pode 
melhorar a condição geral das plantas cítricas, aumentando a produção e, às vezes, reduzindo o seu custo de manutenção
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tolerante à Gomose, essa escolha não teve a 
intenção de preservar as plantas contra essa 
doença, pois para que ela ocorra a doença 
é necessário uma somatória de ocorrências 
que não dependem unicamente do cavalo 
ser ou não susceptível. O fato de acumular 
matéria orgânica na linha de plantio, como 
faz a roçadeira ecológica, não é necessa-
riamente causador de Gomose. Para que a 
doença não ocorra – em qualquer caso – em 
primeiro lugar deve-se contar com mudas 
sadias, sem a presença do fungo causador 
da moléstia. Além disso, é preciso manter 
as plantas sem ferimento, procurando não 
plantar o pomar em locais com histórico da 
doença ou muito encharcados.

Uma outra preocupação foi evidente 
na época da instalação do experimento: 
existem citações bibliográficas que relatam 
a alelopatia exercida pela braquiária sobre 
os citros. Também foram encontrados traba-
lhos que depõem contra o uso de Glifosato, 
pois sabidamente o princípio ativo desse 
herbicida interrompe processos bioquímicos 
de auto defesa da planta, interrompendo – 
segundo alguns autores – a rota precursora 
de flavonóides, alcalóides e fitoalexinas, 
todos componentes importantes no sistema 
de resistência dos vegetais. No entanto, ao 
longo dos primeiros quase quatro anos do 
experimento, não se observaram sintomas 
danosos que se pudessem atribuir ao Gli-

fosato ou às braquiárias. Talvez, os efeitos 
prejudiciais relatados na bibliografia ocorre-
ram em função de deriva, do tipo de solo, 
do efeito acumulativo ou, ainda, causado 
por equipamentos mal regulados.

Instalação do ensaio e resultados

Inicialmente, em 2010, foram planta-
das as braquiárias em função do sorteio 
da localização dos diferentes tratamentos. 
Houve a combinação das duas braquiárias, 
manejadas com o uso das duas roçadeiras e 
com a previsão do uso ou não de Glifosato.  
Depois disso, foi feito o preparo do solo e 
dos sulcos nas linhas onde se implantaria 
o ‘Tahiti’, dentro da metodologia que se 
conhece por “cultivo mínimo”. O plantio 
das mudas foi feito em um espaçamento 
7,0 m x 4,0 m.

A partir daí começou a rotina de medidas 
e avaliações que culminou em um quadro 
anual de resultados que nos permitem 
avaliar o desenvolvimento de cada um dos 
tratamentos. Essa análise foi apresentada 
durante o encontro. O Glifosato foi sempre 
aplicado na dose de 3 L do produto co-
mercial (formulação original)/hectare, com 
adição de Uréia. O herbicida é aplicado na 
linha antecedendo o uso da roçadeira eco-
lógica, que corta a braquiária da entrelinha 
e a atira na linha de plantio formando uma 

interessante camada acumulativa de matéria 
orgânica que fornece nutrientes e preserva 
a umidade em torno do sistema radicular 
do ‘Tahiti’.

 Assim, mede-se a braquiária que é 
cortada e “atirada” na linha (com a ecoló-
gica) e aquela que fica na entrelinha (com a 
tradicional). Procurou-se executar 3 roçadas 
por ano: novembro, janeiro e março.

Na somatória de três anos (2011 até 
2013), a braquiária atirada na linha pela ro-
çadeira ecológica pesou 13,6 t/ha, enquanto 
que com a convencional, a massa seca de 
braquiária total na linha foi de 2,6 t/ha. Pesan-
do-se a braquiária na entrelinha, os resultados 
foram: com a convencional, 36,7 t/ha e com 
a ecológica, 30,9 t/ha. Isso é explicado pelo 
simples fato de que a braquiária cortada pela 
roçadeira ecológica na entrelinha é atirada na 
direção da linha, onde se acumula; enquanto 
a cortada pela convencional fica acumulada 
no local em que é cortada.

Interessante também chamar a atenção 
para o fato de que a quantidade total atira-
da pela ecológica na linha a cada ano vem 
diminuindo em função da idade do pomar, 
mas permanece sendo bem maior do que a 
quantidade de massa seca produzida pela 
roçadeira convencional e deslocada para a 
linha. Com o crescimento das copas, a área 
roçada na entrelinha é cada vez menor, fa-
zendo com que a massa total acumulada na 
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O Dia de campo contou com quatro estações onde os resultados dos tratamentos eram evidenciados

O agrônomo Ednei Antonio Marques, mostrou a 
influência do manejo sobre as raízes
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linha pela roçadeira ecológica vá diminuindo, 
mas sendo bem maior do que a massa seca 
produzida e colocada na linha pelo corte da 
roçadeira convencional. No caso da palha 
produzida na entrelinha, a quantidade é, 
evidentemente, bem maior através da ope-
ração da roçadeira convencional do que a 
produzida pela ecológica.

Quando os resultados são isolados, 
percebe-se que a massa seca formada no 
ano de 2013 pela Brachiaria decumbens, 
tanto na entrelinha (10 t/ha x 6 t/ha) , quanto 
na linha (2,2 t/ha x 1,8 t/ha), é maior do 
que a palha formada pela B. ruziziensis. 
Comparando as roçadeiras, no mesmo ano, 
a ecológica, na linha, consegue colocar 

nove vezes mais palha do que a convencio-
nal (3,6 t/ha x 0,4 t/ha), enquanto que na 
entrelinha a convencional forma 10 t/ha de 
massa seca, contra 6 t/ha da ecológica. No 
caso da utilização de Glifosato, a presença 
do herbicida promove a formação de menor 
massa seca de palha ao ser comparada com 
o tratamento sem o produto.

Os produtores puderam verificar 
os vários resultados, visitando 
a área do experimento e 
comprovando as avaliações 
através de medições que foram 
feitas por eles com a orientação 
dos estudantes de agronomia 
envolvidos no ensaio

Em resumo, os tratamentos 
apontaram para melhores 
resultados quando houve a 
combinação da braquiária 
ruziziensis com a roçadeira 
“ecológica” e utilização de 
Glifosato
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T R A T O S  C U L T U R A I S

Uma situação bem clara é o esgotamen-
to que a roçadeira ecológica provoca sobre a 
braquiária na entrelinha do pomar. Uma vez 
que a palha é jogada em profusão sobre a 
linha, a tendência é uma diminuição da ferti-
lidade da entrelinha com o passar dos anos, 
diminuindo a quantidade de massa vegetal 
produzida e diminuindo, consequentemente, 
a possibilidade da ecológica aplicar uma 
maior quantidade de palha sobre a linha. 
Sobre isso, um novo experimento deverá ser 
instalado a fim de se verificar a viabilidade da 
adubação na entrelinha prevendo equilibrar 
esse aspecto.

Outra intenção do ensaio foi verificar a in-
fluência desse manejo sobre a compactação 
do solo. As avaliações efetuadas com o uso 
de penetrômetro - aparelho específico para 
a determinação da compactação dos solos 
– constataram que além de manter o solo 
com mais umidade na linha, a roçadeira eco-
lógica promoveu uma menor compactação 
na área próxima às plantas. Na entrelinha, 
avaliada em várias distâncias das plantas, 
a compactação do solo foi sempre maior.

Parcelas do ensaio que tinham a Bra-
chiaria decumbens apresentaram, até 30 
dias após a primeira roçada, um maior 
controle do mato por si só. Nessas parcelas, 
talvez porque a B. decumbens seja mais 
fibrosa e tenha mais massa, a decompo-
sição da palha acontece mais lentamente, 

Entre os aspectos estudados no ensaio, a compactação do solo pode ser avaliada com uso do penetrômetro

No final dos trabalhos de campo foi apresentado um resumo dos resultados obtidos pelo experimento até 2013

promovendo maior controle das daninhas ao 
se comparar apenas as braquiárias. Evidente 
que usando-se herbicida o controle é maior. 
Por outro lado, a ecológica parece diminuir 
a variabilidade dos tipos de infestantes que 
passam a ocorrer nas linhas de plantio do 
pomar. Curiosamente, pode-se citar que a 
Trapoeraba tende a aumentar com o uso 
da ecológica, devido à manutenção da 
umidade, enquanto que o capim Colonião 
parece diminuir.

Sobre os nutrientes, destaca-se o fato 
de que as quantidades de NPK aportadas 
no sistema são de considerável relevância 
em se tratando de citros. O sistema pro-

move o aumento de Fósforo e Magnésio 
na linha ao se usar a roçadeira ecológica. 
Em relação ao Fósforo, ele aumenta com 
a utilização da braquiária ruziziensis. Não 
existe uma diferença significativa em rela-
ção aos níveis de Nitrogênio e Potássio que 
são aportadas em função apenas do tipo de 
roçadeira, mas, seguramente, seguindo as 
tabelas de fertilidade para citros, as quan-
tidades de NPK aportadas pelo manejo são 
altamente significativas,

Finalmente, sobre a produção do 
‘Tahiti’, ela não apresentou diferenças, ao 
menos nesses primeiros anos do ensaio, ao 
se comparar as duas diferentes braquiárias, 
mas teve resultados significativamente 
maiores quando se usou a ecológica e, 
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claro, o herbicida.
Em resumo, o uso de roçadeira ecoló-

gica, herbicida e uma cobertura vegetal de 
Brachiaria ruziziensis, nas condições deste 
ensaio, promoveu nesses primeiros anos de 
colheita, maior produção, menor compacta-
ção, redução de plantas daninhas, manu-
tenção de maior umidade no solo e maior 
atividade microbiológica, que é favorável ao 
pomar de uma forma geral.  
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P R Á T I C A

“ Quando entramos em uma cultura é 
para ficar, não é uma aventura”. As 
palavras do engenheiro agrônomo e 

produtor rural Nilton Tsuneo Sakomura resu-
mem o modo de trabalho adotado pela famí-
lia, que tem como bases o planejamento, as 
constantes análises de mercado e a união 
com os irmãos, o engenheiro elétrico Nelson 
e a zootecnista Nilva. Atualmente, a família 
tem a citricultura como principal atividade 
e investe na diversificação de culturas, com 
o plantio de cana, de seringueira e criação 
gado, a fim de driblar os riscos do mercado 
e manter a lucratividade.

Netos de imigrantes japoneses que se 
estabeleceram no município de Taquaral, 
SP, os três irmãos nasceram e cresceram em 
contato com as atividades agrícolas. Nilton 
relembra que a família sempre investiu na 
diversificação, cultivando café, algodão e 
batata em pequenas propriedades na região. 
Na década de 1970, seu pai passou a cul-
tivar tomate e teve grande êxito: comprou 
outra propriedade e expandiu as atividades. 
Em 1976, motivada pela boa fase da citricul-
tura, a família investiu no plantio de laranjas, 
que se tornou o carro chefe das atividades. 

Logo que concluiu o curso de Engenharia 
Agronômica, em 1982, na Esalq – Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em 
Piracicaba, SP, Nilton foi trabalhar com o 
pai, que estava adoentado. “Meu pai era 
muito autoritário, ele tinha bastante domínio 
das decisões, mas mesmo assim eu pude 
associar a teoria com a prática. Trabalhamos 
juntos de 1982 a 1986, ano em que ele 
faleceu. Eu sempre gostei do campo, sempre 
morei nas propriedades, eu ajudava sempre, 
a nossa vida sempre foi aqui”, relembra, 
emocionado.

Com a morte do pai, Nelson – que 
havia se formado em Engenharia Elétrica 
e estava trabalhando na Telebrás – decidiu 

Planejamento e diversificação
 para prosperar

Com planejamento e pé no chão, os irmãos Sakomura adotam a diversificação para evitar riscos e manter o
equilíbrio nas atividades agropecuárias

ir trabalhar com o irmão. Assim, dividiram 
as tarefas: Nilton ficou encarregado das 
questões agronômicas e Nelson assumiu 
as funções administrativas e de gestão. A 
irmã Nilva, que é zootecnista e atua como 
docente na Unesp de Jaboticabal, também 
tem sua função definida: cuida da produção 
de gado em uma propriedade em Ituiutaba, 
MG. “Minha mãe sempre ajudou bastante 
e foi muito importante na condução das 
nossas propriedades até seu falecimento”, 
completa o filho mais velho. 

Trabalhando unida, a família conquistou 
novas propriedades em diferentes regiões 
e desenvolveu um sistema com foco pro-
fissional, pé no chão e bastante focado na 
diversificação. Em 1992, passaram a cultivar 
seringueiras e, em 2004, começaram a 
plantar cana-de-açúcar. 

Mesmo com a entrada de outras ativi-
dades, a família continuou a acreditar na 
laranja. Há 2 anos, reformaram uma área 
de citros na região de São José do Rio Preto 
e estão formando um novo pomar, com 33 
mil plantas de laranja Pera, com a intenção 
de comercializar frutas de mesa. 

“Quando a ameaça do Greening atin-
giu a região de Taquaral, em 2004, nós 
deslocamos o plantio de citros para região 
de Rio Preto. Atualmente, nossa estratégia 
é plantar cana em Taquaral e laranja em 
São José do Rio Preto – nesta região, ainda 
temos uma área de 78 hectares disponível, 
onde estamos com culturas de rotação, 
como milho, provisoriamente, mas estamos 
estudando e analisando o que será mais 
viável, e talvez optemos por plantar laranja”, 
comenta Nilton, revelando a filosofia de 
trabalhar com planejamento e análise. “Nos 
não achamos conveniente ser puramente 
citricultores, principalmente pelo risco que 
essa cultura apresenta nos tempos atuais, 
pelos custos, pelas doenças e pragas e 

agora pelo formato de comercialização, é 
complicado. Por isso que nos esforçamos 
para diversificar”, completa o produtor. 

Como conclusão, os irmãos Sakomura 
deixam um exemplo que todos os produtores 
podem seguir, defendendo a diversificação, 
com cautela e responsabilidade. “A nossa vi-
são é de diversificar, mas a gente se planeja 
muito bem. Temos que pensar sem pressa, 
avaliar todos os riscos para evitar prejuízos. 
Em todas as culturas que nós entramos, 
houve muito planejamento. Meu irmão faz 
todas as análises econômicas, é tudo muito 
bem pensado, pois quando a gente entra em 
uma atividade, é para ficar mesmo”, avalia 
Nilton, com uma bela lição.

Nilton Tsuneu Sakomura
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