
1Abril / Maio / Junho  2015



2 Revista Ciência & Prática 3Abril / Maio / Junho  2015w w w . g t a c c . c o m . b r

12 DIA DO LIMÃO
A reunião de produtores em Pindorama, SP, 
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Presidente do GTACC
rubensstamatojr@terra.com.br

Rubens Stamato
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A G E N D A

  Março

A G E N D A

07 a 15 – O presidente do GTACC, Rubens 
Stamato, esteve na Flórida (EUA) com um 
grupo de citricultores de Campos de Holambra, 
localidade no sudoeste de São Paulo, 
percorrendo propriedades e estabelecimentos 
comerciais citrícolas em algumas áreas 
produtoras e conhecendo um pouco mais 
sobre a atual realidade da citricultura naquele 
estado norte americano. Na foto, tirada na 
estação de pesquisa da Universidade da 
Flórida em Lake Alfred, estão Rubens, Vanessa 
van Melis, Eduardo Swart, Patrick Beckers, 
Paulo Swart, Luiz Carlos Rosolen Filho e Fábio 
van den Boomen.
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05 e 06 – Organizado pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira, em conjunto com a 
Seção de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, do IAC, o Workshop sobre “Aspectos 
nutricionais, fisiológicos e floração de citros” foi realizado nas dependências do Instituto 
Agronômico, em Campinas, SP. Ministrado pelo eminente pesquisador Dr. James Syvertsen, 
do Citrus Research and Education Centrer, da Universidade da Flórida, o encontro debateu 
alguns importantes aspectos da fisiologia de citros.

  Maio

24 – O TDM da Syngenta, Leandro Matinata 
Béber, responsável pela nova área de Cana-
de-Açúcar e Citros da empresa, promoveu 
reunião com os integrantes do GTACC na 
sede da entidade, em Bebedouro, SP, 
com o intuito de divulgar para o grupo os 
conceitos da linha atual de trabalho e os 
objetivos propostos por aquela parceira 
para a atuação conjunta no setor.

Os experientes

Muitas vezes, pequenas mudanças 
levam a grandes resultados. O 
simples fato de se adensar os 

plantios já é um passo para aumentar a 
produtividade das áreas. Isso já se pode 
perceber na divulgação da estimativa 
da safra paulista e do triângulo mineiro 
para 2015/16. A média da produção por 
hectare aumentou, apesar das agruras do 
setor. Mas de nada adianta adensar se 
for para não cuidar. Após a definição do 
espaçamento e de um plantio bem feito, 
usando tecnologia e mudas de primeira, o 
segundo passo deverá ser a manutenção 
de um bom stand, o que se consegue com 
manejo do HLB. 

A ideia de se adensar vem perseguindo 
os citricultores faz tempo. O melhor aprovei-
tamento das terras, valorizando os insumos 
– principalmente os fertilizantes – e aumen-
tando a lucratividade na medida em que ao 
se produzir mais por área, se diminui o custo 
unitário do bem produzido, já era propagada 
pelo Dr. Joaquim Teófilo Sobrinho, desde o 
início dos anos 80 do último século. Ou seja: 
uma novidade que tem mais de 30 anos. 
Interessante que os ventos da atualidade 
reforçam o assunto, tornando-o fundamental 
nos plantios atuais como peça básica para a 
sustentação na atividade.

Apesar de vivenciar outro ambiente 
comercial e conviver com uma diferente 
dinâmica de pagamento por sua safra, o 
produtor de ‘Tahiti’ também se esforça por 
encontrar caminhos que o levarão a reduzir 
seus custos, reduzindo o tamanho das plan-
tas, ganhando em eficiência na condução 
dos pomares e ampliando a densidade 
de plantio. Neste ponto, faço referência 
aos colegas Jorgino Pompeu Júnior, José 
Orlando de Figueiredo e Eduardo Stuchi e 
aos seus estudos com o ‘Flying Dragon’, e 
outros ananicantes. Aproveitando o porta-
-enxerto em que a irrigação se faz necessá-
ria, cito outra informação relevante: a área 
irrigada de laranja descrita no inventário 
recém divulgado atinge 24% (106 mil ha) 
do total. 

Louve-se a iniciativa de Luis Carlos 
Donadio e do professor Carlos Ruggiero ao 
reunir importantes nomes que vivenciam a 
cultura de citros havia bastante tempo. A 
apresentação de Walkmar Brasil a respeito da 
citricultura de Bebedouro é uma homenagem 
aos produtores, técnicos e consultores que 
construíram e fortalecem essa história a cada 
dia. Muitos citricultores sentirão saudades.

Mas como o tempo é dinâmico e as 
mudanças podem gerar grandes resultados, 
o inventário da citricultura divulgado pelo 

Fundecitrus revela que a cultura tem se trans-
formado. Não está estagnada, mas revela-se 
muito influenciada pela ação dos maiores 
proprietários. Não é mais uma atividade pre-
dominantemente de pequenos produtores, 
mas subentende-se que aproximadamente 
30% dos agricultores de laranjas possuam 
até 20 mil plantas, ou seja, em torno de 45 
hectares por propriedade. A área plantada 
diminuiu, é verdade, mas 440 mil hectares 
de laranjeiras impõem respeito e exigem 
dedicação e trabalho. 

Volto minhas homenagens a todos que 
elevaram a citricultura brasileira à condição 
que galgou, mas peço particular reconheci-
mento à classe dos citricultores – na qual 
me incluo – capaz de serem pacienciosos 
para suportar – produzindo - as intempéries 
e adversidades.

Finalizando, minha intenção não é ser de-
selegante com todos os demais não citados, 
mas sim, reforçar a tese de que resgatando 
o passado, estaremos sempre aprimorando 
o futuro.

Dr. James Syvertsen

D
éc

io
 J

oa
qu

im

D
éc

io
 J

oa
qu

im



6 Revista Ciência & Prática 7Abril / Maio / Junho  2015w w w . g t a c c . c o m . b r

ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR

Coordenado pela tradicional dupla 
de pesquisadores Carlos Ruggiero 
e Luis Carlos Donadio, o portal Toda 

Fruta (www.todafruta.com.br) promoveu 
pela primeira vez o encontro “Tópicos 
Avançados em Citros”, realizado nos dias 29 
e 30 de abril de 2015, nas dependências 
da FCAV - Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias da Unesp, no campus de 
Jaboticabal, SP.

Com a cooperação da Funep – Fundação 
de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão, 
entidade conveniada com a Universidade e 
que viabiliza o desenvolvimento de projetos 
de ensino, o evento reuniu produtores, 
técnicos, extensionistas e estudantes de 
agronomia em torno de um programa 
diferente das reuniões habituais, já que o 
objetivo foi a discussão de temas diversos 
associados à citricultura, não fixando-se 
propriamente em um assunto, como é de 
praxe nos encontros mais tradicionais do 
setor.

  O programa, que contou com algumas 
palavras dos coordenadores, procurou 
apresentar uma sequência em que os 
participantes pudessem avaliar a grandeza 
dessa atividade agrícola, ao mesmo tempo 
em que viajassem no tempo acompanhando 
a história, o engrandecimento do setor e sua 
importância, particularmente para a região 
de Bebedouro, além de traçar um quadro de 
projeções e perspectivas para a cultura que 
vem passando por sérias transformações 
estruturais.

“Perspectivas da citricultura paulista” 

Setor reúne-se em Jaboticabal
para debater tópicos relevantes

Com formato um pouco diferente do tradicional, encontro organizado em Jaboticabal, SP, procurou debater ampla
pauta de assuntos ligados à citricultura. A livre discussão com os presentes durante as palestras e a postura informal

dos apresentadores marcaram o evento, que transcorreu em ambiente universitário, caracterizando a participação
espontânea como marca importante do encontro

foi o título da primeira apresentação, sob 
a responsabilidade do dirigente citrícola 
Flávio Pinto Viegas. O engenheiro agrônomo 
Walkmar Brasil de Souza Pinto, técnico que 
tem seu nome estreitamente relacionado 
com a evolução da citr icultura em 
Bebedouro, proferiu a palestra “Perspectivas 
da citricultura de Bebedouro”, contando um 
pouco da história gloriosa da atividade que 
mudou a socioeconomia de toda uma região. 

Mostrando um lado mais científico 
da citr icultura, mesclando aspectos 
de atualidade com ferramentas mais 
tradicionais na busca de novos materiais 
vegetais, o professor da Esalq – Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, da 
Usp, Francisco de Assis Alves Mourão Filho, 
fez um resumo dos procedimentos, objetivos 
e resultados acessíveis na apresentação 
“Melhoramento de citros e avanços atuais”.

Alternando a preocupação com as 
técnicas de produção e a visão econômica 
da atividade, a programação inseriu o 
tema “Mercado atual (cenário 2015) e 
perspectivas para a cultura”, proferido por 
Fernanda Geraldini Palmieri, especialista 
na área, trabalhando no Cepea – Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada, 
entidade da Usp – Universidade de São 
Paulo, com sede em Piracicaba, na Esalq.

Luis Carlos Donadio, Walkmar Brasil de Souza Pinto e Carlos Ruggiero, no evento de Jaboticabal
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ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR

A preocupação com a disseminação 
do HLB – Huanglongbing e o trabalho de 
pesquisa que vem sendo elaborado e 
desenvolvido pelo Fundecitrus – Fundo de 
defesa da Citricultura, especificamente 
sobre esse problema, foi apresentado 
pelo pesquisador daquele centro, Sílvio 
Lopes. Uma abordagem diferente sobre as 
enfermidades que assolam a cultura e a 
importância que o conhecimento sobre as 
formas de ação de cada uma delas deve 
representar para técnicos e produtores, 
que desta maneira, podem manejá-las de 
forma mais eficiente, foi feita por Eduardo 
Feichtenberger. “Doenças e seu manejo” 
foi o título desenvolvido pelo renomado 
cientista. Feichtenberger desenvolveu 
brilhante carreira no Instituto Biológico, 
sendo atualmente o responsável pelo 
laboratório regional de fitopatologia do 
centro Apta Sorocaba, SP.

Finalizando a programação, Pedro Takao 
Yamamoto, entomologista e professor da 

Esalq, em Piracicaba, SP, proferiu a palestra 
“Vetores e sustentabilidade”, caracterizando 
a forma de disseminação dos principais 
problemas fitossanitários da citricultura, 
através de insetos e ácaros.

Citricultura de Bebedouro

Walkmar Brasil de Souza Pinto merece 
o reconhecimento por parte de produtores, 
além de inúmeros agrônomos e técnicos que 
se formaram e trabalham em citricultura. Um 
dos funcionários da Delegacia Agrícola de 
Bebedouro, trabalhou na Casa da Agricultura 
daquele município durante muitos anos, 
sendo responsável por eficiente trabalho 
de extensão rural, levando informação 
e conhecimento ao produtor agrícola, 
principalmente ao citricultor. Walkmar 
ficou muito conhecido por ministrar 
cursos de ordem geral para produtores e 
estudantes mas, particularmente, sobre 
a identificação e o manejo de pragas. 

Walkmar foi o responsável pela formação 
de muitos estagiários que completaram 
suas formações acadêmicas naquela casa 
de extensão agrícola.

Dotado de todo esse cabedal, Walkmar 
fez um relato sobre a evolução da atividade 
citrícola na região de Bebedouro. Falando 
com simplicidade, mas ao mesmo tempo 
com a notoriedade que a vivência lhe deu, 
ele contou aos presentes fatos relevantes da 
citricultura nesses últimos 80 anos.

Walkmar Brasil fez uma referência 
especial ao técnico agrícola Francisco Ferreira 
de Medeiros, que desde 1928 trabalhou e 
colaborou com a citricultura em Bebedouro, 
deixando um rico documento arquivado 
na Biblioteca Pública de Bebedouro, onde 
detalha particularidades sobre a implantação 
e a evolução da cultura no município e 
região.

 O palestrante relatou que em 1934 
foram plantadas 40 mil laranjeiras na 
Fazenda Fortaleza propriedade de Raul 

http://www.todafruta.com.br
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ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR

Furquim, considerado naquela época, o 
maior plantio dessa espécie no município 
e arredores, com o objetivo de exportar 
a produção para a Europa, o que não foi 
efetivamente conseguido em função da 
deflagração da segunda Guerra Mundial, 
quando houve abandono de muitos pomares.

O tempo passou e Walkmar contou 
que a partir dos anos 50 do último século 
foram instaladas várias casas de embalagem 
(packinghouses) no município, entre eles os 
mais importantes: de Francisco Santaella, de 
Alberto Cocozza e Harry Googwin, de Edmond 
van Parys, da empresa Citrodouro, de José 
Cutrale Júnior, de Carl Fischer, de Twedberg 
Kleppe, provocando intenso plantio em 
Bebedouro, Monte Azul Paulista e Olímpia.

Com a chegada da década de 60 
veio a industrialização. No final de 1962 
foi implantada a Companhia Mineira 

de Conservas, que realizou a primeira 
exportação de suco de laranja através do 
processo “hot pack”. A escala de exportação 
alcançou maior patamar a partir de 1967, 
com a instalação da Sanderson do Brasil 
S/A, que havia adquirido 50% das ações da 
Companhia Mineira de Conservas, tornando-
se única proprietária a partir de 1970.

Do lado fitossanitário, em 1968 surge o 
ácaro da Leprose; em 1970 ocorreu um surto 
importante do “Bicho Cigarreiro”, controlado 
com o uso de Bacillus thuringiensis. 

No final de 1973 ocorreu o início da 
paralisação da Sanderson, que deixou de 
operar em maio de 1974, sendo decretada 
sua falência em setembro daquele ano. 
Em 2 de maio de 1975, Paulo Egydio 
Martins, governador do estado, decretou 
a desapropriação da massa falida da 
empresa, voltando a operar através da 
Ceagesp e futuramente transformando-se 
na Frutesp Agroindustrial, passando depois 
ao controle da Coopercitrus Industrial. No 
início da década de 80, a Frutesp foi vendida 
para a Coinbra, atualmente Louis Dreyfus 
Commodities.

Em 1977/78, é relatada a ocorrência da 
cochonilha Orthezia praelonga. Em 1978, 
do Bicho Furão; em 1981, da cochonilha 
“Pardinha”.

Em 1982 é inaugurada a Estação 
Experimental de Bebedouro, com o objetivo 
de elaborar pesquisas para a citricultura 
regional. Em 1984 a região atinge o plantio 

Os palestrantes Francisco Mourão Filho e Fernanda Geraldini Palmieri
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Luis Carlos Donadio e Eduardo Feichtenberger

de 40 milhões de laranjeiras, representando 
32% da área plantada no estado de São 
Paulo.

Surge a CVC – Clorose Variegada 
dos Citros, em 1987, causada pela 
bactéria Xylella fastidiosa e transmitida por 
cigarrinhas. Em 1992 é a vez da Pinta Preta 
e, em 1995, da Minadora dos Citros. 

Em 1996, a colheita e o transporte 
das frutas para a indústria passaram a ser 
feitos pelos citricultores. A partir de 2000, 
as áreas de citros passam a perder espaço 
para a cana-de-açúcar. Durante o intervalo 
de anos entre 2000 e 2012, ocorre um 
aumento excessivo dos custos de produção 
e diminuição dos valores recebidos pela 
produção.

A partir de 1999 transforma-se a 
estrutura dos viveiros e, desde 2003, 
apenas são permitidas mudas produzidas 
em estruturas teladas. Chega a Morte Súbita 
dos Citros e, a partir de 2004, o Greening.

Finalizando, Walkmar deixou um recado 
quanto às possibilidades futuras: “Bebedouro 
e sua região apresentam excelentes 
condições de solo e clima para produção dos 
citros, bem como possui toda a infraestrutura 
e logística necessárias a essa cultura. A 
solução para o HLB, a melhora nos preços 
pagos pela fruta e o apoio dos governos a 
nível federal e estadual são condições para 
que a citricultura tenha amplas condições de 
voltar revigorada a ocupar seu lugar nessa 
região”, concluiu.Carlos Ruggiero e Pedro Takao Yamamoto
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O relacionamento com cliente
está na nossa essência
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C&P - Recentemente o senhor assu-

miu a presidência da Arysta Brasil. 

Quais seus objetivos e desafios nes-

se novo cargo?

JOãO MARCOs FERRARi - O Brasil é 

um dos grandes mercados de agroquí-

micos. O país também é muito impor-

tante para a Arysta, representando mais 

de 50% do faturamento da empresa na 

América Latina. Além disso, participa 

com mais de 30% do resultado global da 

Arysta. Essa relevância justifica a decisão 

da empresa de criar uma unidade de ne-

gócio Brasil. Entre os desafios, também 

está a integração com a Chemtura. São 

CEO e presidente da Arysta
LifeScience Brasil

João MARCos FERRARI

Engenheiro agrônomo, formado em 1988 pela Uni-

versidade Estadual de Londrina, João Marcos Ferrari 

tem a trajetória profissional pautada no agronegó-

cio, mais especificamente em multinacionais. Ele 

iniciou a carreira na Bayer e passou pela Cyanamid 

e Du Pont, até ingressar na Arysta, em 2007, como 

diretor de vendas Brasil. 

Em 2012, alçou carreira internacional, no Chile, 

como gerente geral da unidade local da Arysta. No 

início de 2015, no momento em que a empresa 

passa por importantes mudanças estruturais, Ferrari 

retornou ao país e assumiu a Presidência da Arysta 

Brasil.

No final de 2014, a Arysta LifeScience foi adquiri-

da pela Platform Specialty Products. Foi a terceira 

aquisição do grupo em agroquímicos, após o Grupo 

Agriphar e a Chemtura AgroSolutions. 

Foi criada, assim, uma das mais completas estrutu-

ras globais de soluções tradicionais e de novas tec-

nologias para tratamento de cultivos. Os negócios 

de agroquímicos da Platform, agora alinhados sob a 

marca Arysta LifeScience, envolvem produtos cujas 

vendas são estimadas em US$ 2,1bilhões/ano. 

Em entrevista exclusiva à revista Ciência & Prática, 

Ferrari conta sobre a nova estrutura e a estratégia 

da Arysta LifeScience para o Brasil.
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dois importantes fatores para a criação 

de uma presidência Brasil: o país ser um 

mercado com expressão e a integração 

com a Chemtura, que agrega bastante 

ao nosso negócio. Meu grande objetivo 

é atingir as metas definidas. Como fazer 

isso?Sem dúvida motivando a equipe 

e mantendo a confiança dos clientes, 

estabelecendo relações duradouras e 

prósperas com eles. 

C&P - A aquisição recente de três 

grandes empresas do setor agro-

químico (Arysta, Chemtura Agro-

solutions e Agriphar) aumenta a 

responsabilidade mundial do Grupo 

Platform. De que forma repercutiu 

no Brasil a união da Arysta com a 

Chemtura Agrosolutions? 

JOãO MARCOs FERRARi - O principal 

negócio da Platform Spacialty Products 

é a fabricação de uma ampla gama de 

produtos químicos especiais, chamados 

químicos dinâmicos. A empresa decidiu 

investir também em químicos para a 

agricultura e adquiriu três empresas – 

primeiro a Agriphar, depois a divisão agro 

da Chemtura e por último a Arysta, for-

mando a plataforma de agricultura. Essa 

união faz todo o sentido, pois a Arysta é 

uma empresa de médio porte, que tinha 

presença moderada em determinadas 

atividades e não possuía produtos para 

todas as necessidades dos agricultores.A 

integração com a divisão agro da Che-

mtura nos completa em dois sentidos: 

amplia nosso portfólio, nos permitindo 

atuarem novos segmentos, como tra-

tamento de sementes; e complementa 

nossa equipe, para ter cobertura maior 

em áreas geográficas específicas, que 

fazem parte de nossa estratégia. Dessa 

forma, vamos oferecer um portfólio de 

produtos mais completo e ampliar a pre-

sença de nossas equipes para atender 

esses clientes. 

C&P - Com a junção de gigantes, o 

aumento do portfólio pode beneficiar 

a citricultura?

JOãO MARCOs FERRARi - Citricul-

tura é um mercado muito específico e 

a Arysta sempre deu à atividade uma 

atenção especial, com uma equipe de-

dicada. Temos um gerente de negócios, 

uma equipe de vendas exclusiva e um 

departamento técnico dedicado aos ci-

tros. Nessa equipe, conta com profis-

sionais com experiência superior a dez 

anos. Então, além de ser uma equipe 

que conhece e entende muito de citri-

cultura, são técnicos que conhecem o 

negócio da laranja. A integração com a 

divisão agro da Chemtura e a Agriphar 

completa nosso portfólio e a rede de 

atendimento. O resultado certamente 

beneficiará os citricultores.

C&P - sabemos que apesar do des-

crédito pelo qual passa a citricultu-

ra nos últimos anos, existem vários 

produtores muito bem sucedidos na 

administração de seus pomares. De 

que forma a Arysta pode contribuir 

para aumentar esse número de citri-

cultores? 

JOãO MARCOs FERRARi - Uma indús-

tria de agroquímicos deve ajudar o pro-

dutor a ser cada vez mais eficiente e pro-

dutivo. Isso envolve diversos fatores. Por 

isso, temos uma equipe técnica a campo 

que auxilia os nossos clientes. Em citros, 

fatores como a busca da produtividade 

passam pelo controle eficaz de pragas 

e doenças, como o ácaro, problema de 

grande resistência. Com o portfólio reno-

vado, a Arysta oferece ferramentas para 

o citricultor controlar corretamente o 

ácaro com diferentes ingredientes ativos, 

ou seja, rotacionando os produtos para 

evitar a temida resistência da praga. A 

empresa oferece uma gama de soluções 

que, além do controle eficaz, permite 

que o citricultor gerencie os ingredien-

tes para que haja alternância e iniba o 

surgimento de resistência. Trabalhando 

dessa forma, o resultado é mais segu-

rança, mais qualidade, mais produção e 

redução de gastos. 

C&P - A Arysta tem destaque no con-

trole biológico de pragas e doenças. 

A nova estrutura organizacional pre-

vê essa continuidade? 

JOãO MARCOs FERRARi - Nós temos 

a linha de produtos BioSolutions, com-

posta por produtos de origem biológica 

e de Proteção Natural de Plantas, que 

controlam desde insetos até bactérias, 

inimigos de natureza biológica. A Arysta 

investe pesado nesse segmento e ad-

quiriu recentemente uma empresa nes-

sa área, a francesa Goëmar, que tem 

uma gama de produtos verdes para o 

controle de doenças e insetos, ajudando 

o agricultor a produzir de maneira mais 

sustentável. A agricultura cada vez mais 

sustentável e em equilíbrio é uma forte 

tendência e, ao investir nesse segmen-

to, a Arysta proporciona acesso dos pro-

dutores a uma ampla linha de produtos, 

podendo praticar uma agricultura mo-

derna.Além disso, temos um forte tra-

balho de stewardship, por meio do qual 

auxiliamos os produtores na aplicação e 

regulagem dos equipamentos, para que 

ele utilize o produto na dosagem correta 

e faça uso correto e seguro dos agroquí-

micos, com todos os cuidados que cada 

defensivo exige.

C&P - O Programa Aplique Bem é re-

almente um belo exemplo de inicia-

tiva com foco na sustentabilidade, 

pois além de levar técnicas ao cam-

po importa-se com a condição social 

e a saúde de tratoristas e operado-

res de máquinas e pulverizadores. 

Quais os resultados do programa?

P Á G I N A   L A R A N JAP Á G I N A  L A R A N J A

JOãO MARCOs FERRARi - O Programa 

Aplique Bem faz parte de nossas ações 

de Stewardship. Durante muitos anos 

atuamos em campo com orientações 

aos produtores sobre a correta aplica-

ção de agroquímicos. O Aplique Bem 

conta com vans equipadas que percor-

rem o Brasil para capacitação dos agri-

cultores, inclusive médios e pequenos, 

oferecendo orientações como regula-

gem de aplicadores. Nós ensinamos os 

produtores a regular os equipamentos e 

fazer a aplicação correta, acertando o 

alvo – seja ele uma erva daninha ou um 

inseto –, utilizando o volume correto, a 

vazão ideal etc. Tudo para que o agri-

cultor use o extremamente necessário 

para controle e produtividade das lavou-

ras, com o mínimo de risco à saúde e 

ao meio ambiente. Nosso investimento 

nesse programa é cada vez maior, com 

foco na obtenção de melhores resulta-

dos junto aos produtores.

C&P - O brasileiro gosta de rádio. A 

Rádio Arysta é uma grande sacada. 

Música, informação e marketing, em 

uma mídia muito bem vista no país. 

Comente a iniciativa.

JOãO MARCOs FERRARi - A Arysta 

cultiva o relacionamento com cliente. 

Está em nossa essência. Esse relacio-

namento passa como disse no início, 

por uma relação de confiança e de lon-

go prazo. Para fomentar essa parceria, 

há iniciativas que você gosta e que o 

cliente gosta. Uma delas é a música e a 

informação. A Rádio Arysta surgiu para 

proporcionar aos clientes momentos 

especiais, de descontração. Mas tam-

bém com informação sobre a agricultu-

ra. Tudo isso de uma forma leve, para 

que o produtor aprecie boa música e 

também fique informado sobre que está 

acontecendo no mercado em que ele 

atua. É um projeto muito interessan-

te, que tem alta aceitação dos nossos 

clientes. Cada vez temos mais pessoas 

acessando a Rádio Arysta, que já pas-

sou a fazer parte do dia a dia de muitos 

produtores. Eles sabem os horários das 

entrevistas, notícias de mercado, repor-

tagens técnicas e programas musicais. 

Nosso COO Global, Flavio Prezzi, foi o 

responsável pelo lançamento da Rádio 

Arysta. Ele tem um programa que fala 

da história por detrás das músicas. Com 

isso, conseguimos estreitar o relaciona-

mento com os clientes, ponto chave em 

nossa estratégia.

 

C&P - O que os produtores leitores 

da revista Ciência & Prática pode es-

perar da Arysta com essa nova es-

trutura?

JOãO MARCOs FERRARi - A Arysta en-

tende que não basta apenas oferecer os 

produtos. É preciso oferecer informação, 

suporte, conhecimento. Não basta ter 

as ferramentas; é preciso saber usá-las. 

Por isso, ressalto o diferencial de nossa 

equipe de citros, focada 100% em ajudar 

o citricultor. Temos planos de lançamen-

to de produtos num futuro próximo. A 

Arysta é muito otimista. Temos uma vi-

são de longo prazo e tanto citros quanto 

cana, que passam por situações delica-

das, são importantes para os negócios 

da empresa. Ainda em 2015 devemos 

lançar mais um inseticida para citros, 

além de dois novos herbicidas para cana. 

Teremos grandes novidades para apre-

sentar em breve.

Ferrari: “a Arysta é muito otimista e não tem uma visão de curto prazo. Tanto a cultura de citros, quanto a 
de cana-de-açúcar, que passam por situações delicadas, são importantes para a atuação da empresa”
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A particular dinâmica comercial do 

cultivo da lima ácida ‘Tahiti’ mo-

vimenta a região de Catanduva, 

no estado de São Paulo, oferecendo uma 

interessante alternativa para os produ-

tores locais. A exploração dessa cultura 

é feita em grande parte por agricultores 

familiares e pequenos citricultores que 

possuem um número limitado de área 

agricultável para ser trabalhada, mas que 

Adensar para aumentar 
o rendimento por área

Com a manutenção de ótimos preços durante o segundo semestre do ano, o cultivo da lima ácida ‘Tahiti’ ganha
cada vez mais adeptos, particularmente entre produtores detentores de pequenas áreas. Ensaios apontam quais
os melhores porta-enxertos para um melhor aproveitamento das terras. Plantas anãs e adensamento mostram-se

excelentes ferramentas para viabilizar os ganhos por área explorada

obtêm com a fruta uma renda anual média 

por hectare maior do que com o plantio 

de outras frutas, legumes e verduras. A 

explicação para essa boa remuneração 

está no valor da comercialização pratica-

da, principalmente durante três ou quatro 

meses do segundo semestre, sendo que 

em certos anos, o preço da caixa plásti-

ca do chamado “limão” ‘Tahiti’ alcança 

valores semelhantes ao “peso do ouro”. 

“A manutenção da demanda média 

mensal garante essa remuneração”, 

nos conta o pesquisador do Centro de 

Citricultura ‘Sylvio Moreira’, Fernando 

Alves de Azevedo. Ele continua: “inte-

ressante que todo ano a procura pelo 

‘Tahiti’ no segundo semestre continua 

alta, mesmo se sabendo que a oferta 

diminui bastante nesse momento, o que 

garante anualmente preços bastante 

Os participantes do encontro puderam verificar 
o comportamento dos novos porta enxertos 
ananicantes testados para a lima ácida ‘Tahiti’
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atraentes, motivando o produtor a buscar 

receitas para produzir o máximo possível 

naquela época”, relata Fernando, que é 

engenheiro agrônomo e filho de produtor 

de ‘Tahiti’, no município de Mogi Mirim, 

outra região do estado.

Mas é na região de Catanduva que se 

concentra a maior parte dos produtores 

paulistas de ‘Tahiti’ e por conta disso o 

Centro de Citricultura ‘Sylvio Moreira’, em 

conjunto com o Apta Regional Centro Nor-

te – ambos ligados à Agência Paulista de 

Tecnologia dos Agronegócios, organizaram 

e promoveram o 16º Dia do Limão Tahiti, 

no dia 9 de abril de 2015, nas dependên-

cias da conhecida Estação Experimental 

de Pindorama.

Pelo número da edição percebe-se a 

importância do evento para os agricultores 

que cultivam a lima ‘Tahiti’, que tradicio-

nalmente lotam o auditório da instituição 

de pesquisa em busca de novidades para 

melhor conduzir seus pomares. 

Desta feita, a programação deu ên-

fase especial aos resultados obtidos por 

Mariângela Cristofani-Yale, do Centro de 

Citricultura, em suas pesquisas que tes-

Resultados práticos

Muito interessante a condução dos 

pomares enxertados sobre porta enxertos 

que transmitem à copa uma condição 

de se formar em tamanho anão, alguns 

desses porta enxertos são mundialmente 

conhecidos. A literatura científica faz 

menção e a prática em pomares do mundo 

todo demonstra ser viável a coexistência 

com talhões de plantas pequenas que, 

além de ocupar espaçamentos menores, 

provavelmente geram menores custos 

para sua condução e permitem uma maior 

facilidade para a execução de práticas 

habituais, como pulverizações e colheita.

Procurando opções de porta enxertos 

para nossos citros, em geral, Mariângela 

Cristofani-Yale acompanha e conduz vários 

experimentos implantados em algumas 

unidades Apta e em propriedades particu-

lares distribuídas pelas regiões do estado 

de São Paulo. 

Sobre um primeiro ensaio, original-

mente instalado na década de 1990, por 

José Orlando de Figueiredo - na época 

pesquisador do Centro de Citricultura - em 

área de sequeiro, no município de Novo 

Horizonte, SP, a pesquisadora relatou 

os dados coletados em testes de com-

portamento de duas copas de ‘Tahiti’, o 

premunizado ‘ÍAC-5’ e o ‘Quebra-galho’, 

e a sua combinação com sete porta en-

xertos (limão ‘Cravo EEL’, ‘Citrus Penni-

vesiculata’, laranja azeda ‘Gou Tou’, lima 

‘da Pérsia’, citrumelo ‘Swingle’, ‘Citrus 

macrophylla’ e Poncirus trifoliata ‘Flying 

Dragon’), avaliando as principais carac-

terísticas vegetativas, bem como as suas 

produções.

Em relação ao diâmetro dos troncos 

e ao volume das copas, o ‘Quebra-galho’ 

mostra-se um pouco maior na média de 

todos os tratamentos, enquanto que o 

‘Flying Dragon’ é o porta enxerto que 

proporciona o menor volume (em m3) 

e a menor altura média de plantas. No 

quesito produções, o IAC-5 (o conhecido 

‘Peruano’) produziu mais por planta e por 

tam vários porta-enxertos ananicantes e, 

que por isso mesmo, se permitem serem 

plantados em condições de espaçamentos 

adensados, como os citados por Dalmo 

Lopes de Siqueira, da Universidade Fede-

ral de Viçosa, interessando sobremaneira 

aos proprietários de pequenas áreas de 

terra.

Além disso, Fernando Alves de Azevedo 

e a pesquisadora do Centro Norte, Maria 

Teresa Vilela Nogueira Abdo, coordenado-

res do evento, convidaram Fábio Ribeiro, 

da Citrus Juice, indústria processadora 

com capacidade diária de 50 mil caixas 

de 40,8 kg, localizada em Itajobi, SP, 

para traçar um panorama da exportação 

de sucos e frutas de ‘Tahiti’, cabendo a 

José Antonio Alberto da Silva, agrônomo 

da Apta Regional Alta Mogiana, fazer uma 

apresentação sobre o uso adequado de 

defensivos no manejo do limão. O en-

contro de técnicos e produtores foi com-

pletado por uma exposição de insumos 

e máquinas agrícolas, explanações de 

patrocinadores e uma visita aos ensaios 

de porta enxertos desenvolvidos no campo 

experimental de Pindorama.   

Os produtores lotaram o auditório da “Estação de Pindorama”, prestigiando o 16º Dia do Limão
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área, enquanto sua combinação mais 

produtiva foi sobre ‘Citrus macrophylla’. 

Como era de se esperar, por conta do 

menor tamanho de copa, o ‘Flying Dragon’ 

produziu menos por planta, em qualquer 

das duas copas, não tendo também um 

bom desempenho por área. A respeito 

da qualidade dos frutos produzidos, não 

existe diferenças significativas em termos 

de porcentagem de suco, ratio e quan-

tidades de vitamina C. Nas condições 

daquele experimento, as frutas produzidas 

no ‘Quebra-galho’ são um pouco mais 

pesadas. No caso dos porta enxertos, as 

frutas mais pesadas são as produzidas 

sobre citrumelo ‘Swingle’ e laranja azeda 

‘Gou Tou’.

As mesmas copas combinadas com 

os mesmos “cavalos”, porém, sob regime 

de irrigação, em ensaio conduzido em 

Paranapuã, SP, não mostra um compor-

tamento muito diferente em se tratando 

da ordem dos porta-enxertos em relação 

à produtividade das plantas para aquela 

condição. A copa do ‘Peruano’ (IAC-5) 

destacou-se bem mais do que a copa de 

‘Quebra-galho’ e a produtividade do ‘Flying 

Dragon’ aumentou bastante quando com-

parada ao regime não irrigado, mas os 

mais produtivos continuam a ser as copas 

enxertadas sobre ‘Citrus macrophylla’, 

‘Citrus Pennivesiculata’ e limão Cravo’. Po-

rém, ‘Citrus macrophylla’ e ‘Flying Dragon’ 

destacam-se dos demais em relação à 

quantidade de produção fora de época, ou 

seja, na época considerada de entressafra 

durante o segundo semestre.

Mariângela chamou a atenção para 

trabalhos mais recentes que vem sendo 

desenvolvidos com porta-enxertos híbridos 

de citrandarins, que são plantas resul-

tantes de cruzamentos entre a tangerina 

‘Sunki’ e ‘Poncirus trifoliata’. Mostram-

-se interessantes devido à resistência à 

seca, à doenças – como a Gomose, a 

Tristeza e a Morte Súbita dos Citros, além 

desses porta enxertos formarem plantas 

nanicas. Em trabalhos com laranja ‘Pera’ 

como copa, muitas das plantas adultas 

originadas desses híbridos têm entre 1 

m e 2,5 m, com ótimas produtividades 

individuais. Experimentalmente, alguns 

desses híbridos apresentam interessan-

tes produtividades por área, mesmo em 

adensamentos que permitem milhares de 

plantas por hectare.

Experiência mineira

Destacando as vantagens do aden-

samento, o professor Dalmo Lopes de 

Siqueira, do Departamento de Fitotecnia, 

da Universidade Federal de Viçosa, justi-

fica a medida pelo acréscimo de produti-

vidade. Além disso, ele divulga a redução 

de custo, a facilidade para aplicação dos 

tratos culturais e pulverizações, o retorno 

mais rápido do capital investido, maior 

aproveitamento dos fertilizantes e das pró-

prias pulverizações, deixando a onerosa 

prática do replantio menos necessária. Ele 

também relaciona algumas dificuldades 

na implantação do método, como maior 

investimento inicial em mudas, nos insu-

mos, na mão de obra, sendo uma prática 

associada a plantas de pequeno porte 

(nanicas) e à poda, havendo, também, 

uma maior competição por água.

Professor Dalmo revelou dados de um 

ensaio instalado em novembro de 2008, 

no Projeto Irrigado do Jaíba, no norte de 

Minas Gerais, que teve por objetivo ava-

liar a produtividade, o crescimento das 

plantas e a qualidade dos frutos de ‘Tahiti 

IAC-5’ enxertado sobre trifoliata ‘Flying 

Dragon’, em várias densidades de plantio. 

São cinco espaçamentos (6,0 m x 1,0 m, 

por 1,5 m, por 2,0 m, por 2,5 m e por 

3,0 m), desde 555 plantas/hectare, até 

a densidade de 1.666 plantas/ha. Além 

disso, foram comparadas à tratamentos 

padrões, em que os cavalos são o limão 

‘Cravo’ e o ‘Poncirus trifoliata, plantados 

em convencionais 8,0 m x 5,0 m.

Ao longo de seis avaliações – a últi-

ma em 2014 – as plantas sobre ‘Flying 

Dragon’ sempre apresentaram menores 

diâmetro e altura em relação aos porta-

-enxertos padrões. Atualmente, as plantas 

enxertadas em ‘Flying Dragon’ estão, em 

média, 40% menores do que aquelas en-

xertadas sobre limão ‘Cravo’. Ao contrário, 

em relação às produtividades medidas em 
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Mariângela ressaltou a viabilidade do uso dos 
citrandarins como ananicantes do ‘Tahiti’

O professor Dalmo é um incentivador dos 
espaçamentos menores para o ‘Tahiti’
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toneladas por hectare, os menores espa-

çamentos produziram 50% a mais do que 

os tratamentos convencionais padrões, na 

soma dos resultados das seis avaliações.

Interessante observar os dados aferi-

dos para a taxa de cobertura do solo nes-

ses seis anos de crescimento das plantas. 

Enquanto o limão ‘Cravo’ ocupou 87% da 

área superficial do terreno e o trifoliata, 

72%, os menores espaçamentos ficaram 

em torno de 51%, justificando amplamen-

te a possibilidade do uso comercial de 

espaçamentos menores quando o porta-

-enxerto for o ‘Flying Dragon’.

Destaca-se sobremaneira a eficiência 

produtiva (kg de frutos produzidos/m3 de 

copa) dos menores espaçamentos, ape-

sar de, nesse caso, destacarem-se mais 

aqueles que ainda possuem espaços livres 

entre as plantas (6,0 m x 2,5 m e 6,0 m 

x 3,0 m) comparados com os padrões, 

que apesar do espaço, têm bem menos 

árvores por hectare. Essa diferença entre 

as eficiências produtivas chega a ser de 

75% a 80% maior no caso do ‘Flying 

Dragon’ plantado em densidade de 1.666 

plantas/ha, contra a densidade de 250 

plantas/ha do ‘Cravo’.

Outra questão aborda a qualidade dos 

frutos produzidos. Na região do Jaíba já 

existem alguns produtores utilizando o 

‘Flying Dragon’ como cavalo para o ‘Tahiti’. 

Ainda são poucas colheitas, mas o comen-

tário entre os citricultores é que apesar da 

excelente produtividade por área, a fruta 

tem a casca muito lisa e que o seu tama-

nho é pequeno, menor do que os padrões 

exigidos para exportação. Mas, segundo 

o professor Dalmo, são resultados muito 

divergentes, por exemplo, daqueles que 

ele coletou em seu ensaio. Durante os 

últimos quatro anos, a média do diâmetro 

colhido no ensaio ficou acima de 50 mm, 

o que viabiliza a fruta para qualquer mer-

cado. Na verdade, a colheita de apenas 

três safras por conta dos produtores é 

uma amostra pequena para afirmarmos 

qualquer acertiva sobre o tamanho e a 

qualidade dos frutos produzidos.

A própria literatura cita tamanhos 

O bloco de plantas do experimento implantado em Pindorama mostra uma diversidade muito grande de 
arquitetura de plantas, devido à variabilidade genética promovida pelos híbridos citrandarins
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grandes para a lima produzida sobre o 

‘Flying Dragon’.  

Finalizando, Dalmo Siqueira lembra 

a importância da busca por novos porta-

-enxertos para o ‘Tahiti’, assim como a 

necessidade que existe de estudos sobre 

a nutrição mineral e a adubação da combi-

nação ‘Tahiti’/’Flying Dragon’, na tentativa 

de melhorar a condição qualitativa da 

produção.
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Safra de laranja deve ser
de 279 milhões de caixas

A produção de laranja para a safra 2015/16 é estimada em 279 milhões de caixas de 40,8 kg, segundo o Fundecitrus,
que divulgou os números do censo da citricultura de São Paulo e Triângulo Mineiro e Sudoeste de Minas Gerais.

Levantamento mostra que o parque citrícola tem 198 milhões de laranjeiras

S A F R A  2 0 1 5 / 2 0 1 6

Em meio a muita expectativa, 

canais da imprensa, citricultores, 

pesquisadores, consultores e 

representantes da indústria moageira, 

o Fundecitrus – Fundo de Defesa da 

Citricultura, fez a divulgação do “Inventário 

de Árvores do Cinturão Citrícola de São 

Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro”, além 

de divulgar a primeira estimativa da safra 

de laranja 2015/16. O evento ocorreu nas 

dependências do Fundecitrus, na manhã 

da terça-feira, dia 19 de maio de 2015.

A cerimônia foi presidida por Lourival 

Carmo Mônaco, citricultor e presidente 

do Fundecitrus, ladeado por Juliano 

Ayres, gerente da instituição, Marcos 

Fava Neves, professor de economia 

da Usp, Vinícius Gustavo Trombin, da 

Markestrat (entidade que encarregou-se 

da governança do projeto) e de José Carlos 

Barbosa, professor de ciências exatas da 

Unesp, Jaboticabal, SP.

O trabalho é resultado da PES – 

Pesquisa de Estimativa de Safra, que 

está sendo desenvolvida pelo Fundecitrus 

para desenhar o tamanho da citricultura 

e desenvolver um método confiável de 

estimativa de produção. Depois de definida a 

metodologia científica que seria empregada, 

o projeto foi ao campo, desde outubro de 

2014, através de visitas às propriedades, 

elaboração de relatórios, auditoria das 

contagens, derriça de árvores e tabulação 

dos dados. O trabalho prossegue com o 

monitoramento do desenvolvimento das 

frutas e com avaliação da taxa de queda, 

o que dará consistência à divulgação 

posterior dos valores da safra corrigidos e 

ajustados. 

O Inventário de Árvores foi o suporte 

para a obtenção do número de plantas 

produtivas, variedades, idade e região, para 

a fundamentação da primeira divulgação 

da estimativa da presente safra, que 

continuará a ter seu comportamento 

monitorado, com ajustes necessários, 

valores atualizados e divulgados em futuras 

ocasiões (setembro e novembro, de 2015), 

com a divulgação do fechamento da safra 

2015/16, em maio deste último ano.

As var iedades contempladas na 

estimativa representam 97% da área 

total de laranja e são as seguintes: 

‘Hamlin’, ‘Westin’, ‘Rubi’, ‘Valência 

Americana’, ‘Valência Argentina’, ‘Seleta’, 

‘Pineapple’, ‘Pera’, ‘Valência’, ‘Natal’ e 

‘Folha Murcha’.

Para estimar a produtividade das 

árvores de laranja foram sorteadas 2.500 

plantas, seguindo um rigoroso delineamento 

estatístico. Essas árvores foram derriçadas 

e seus frutos contados. O cinturão citrícola 

foi dividido em 5 setores (Norte, Noroeste, 

Centro, Sul e Sudoeste), subdivididos 

em 12 regiões, que compreendem 320 

municípios de São Paulo e 29 municípios 

mineiros.

Nas amostras foram identificadas 

cinco floradas. Para efeito de estimativa, 

considerou-se integralmente os frutos de 

1ª, 2ª e 3ª floradas. Aos frutos da 4ª. 

florada foi aplicada uma taxa de pegamento 

de 40% e os frutos da 5ª. florada não foram 

considerados na estimativa.

Importante salientar que nem todos 

os frutos produzidos numa árvore chegam 

até a colheita, quer por queda natural ou 

em consequência de queda provocada por 

pragas, doenças, estresse hídrico, excesso 

de chuvas, granizo, temperaturas extremas, 

entre outros fatores. O Fundecitrus realizará 

um acompanhamento mensal da taxa 

de queda de frutos nas árvores vizinhas 

às árvores derriçadas. Esse número de 

queda será usado para corrigir o índice de 

queda estimado e, consequentemente, a 

produtividade projetada. Neste sentido, 

uma subamostra da derriça de 900 talhões 

serão feitas mensalmente, entre junho de 

2015 até a colheita definitiva do talhão.

Para  rea l i zação desta  p r ime i ra 

estimativa, a taxa de queda e os frutos 

por caixa foram estimados com base nos 

dados históricos das safras de 2004/05 a 

2014/15, fornecidos pelas empresas de 

suco associadas à CitrusBR.

Estimativa da safra

A estimativa da safra de laranja 2015/16 

publicada e divulgada pelo Fundecitrus é 

de 279 milhões de caixas de 40,8 kg. O 

total inclui: 74,6 milhões de caixas das 

variedades precoces, 72,4 milhões de 

caixas da variedade Pera e 132,0 milhões 

de caixas das variedades tardias.

O número est imado de árvores 

produtivas é de 174,1 milhões. As Professor Barbosa, Juliano Ayres, Lourival Mônaco, Vinícius Trombin e Fava Neves, componentes da mesa diretora
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No Fundecitrus, auditório lotado para acompanhar a divulgação dos números da safra 2015/2016

árvores plantadas anteriores a 2013 são 

consideradas produtivas nesta safra. De 

acordo com o Fundecitrus, há 197,9 

milhões de árvores de laranja no total do 

parque citrícola, incluindo aquelas ainda 

jovens, improdutivas.

A área total de citros é de 492.544 

hectares, incluindo 9.953 hectares 

considerados abandonados. Desse total, 

90% é de laranjas, quase 6% são limas 

e limões e 2% tangerinas. O restante são 

pomares abandonados.

O setor com mais plantio de citros está 

no centro do estado de São Paulo, com 

cerca de 29% da área de citros total, seguida 

pelos setores norte/triângulo mineiro (22%), 

sul, sudoeste e noroeste. Dos 430,6 mil 

hectares de laranjas principais, 27,1 mil 

hectares são de pomares novos, plantados 

nos últimos três anos.

Todos os va lores da produção, 

estratificadas por setor, por idade de plantas 

e por variedades, podem ser obtidos em um 

relatório bem amplo divulgado através do 

site do Fundecitrus (www.fundecitrus.com.

br). No site também está a divulgação de 

amplo relatório descritivo sobre todos os 

detalhes do Inventário Citrícola.
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Agro-pastoril Paschoal Campanelli,
tradição de familia, sem medo de inovar

A família Campanelli poderia relatar sua bela trajetória na agricultura, com os altos e baixos, como tantas outras, não fosse 
por uma decisão: profissionalizar a gestão das propriedades, adotando modelo e estrutura empresarial, o que a tornou, 

assim, referência em agricultura de precisão não apenas aos produtores, mas até para fabricantes de tecnologia.

A Agro-pastoril Paschoal Campanelli 

é uma empresa familiar da região 

de Bebedouro, SP fundada em 

1982, que teve sua origem na cafeicultu-

ra, viveu os áureos tempos da citricultura 

até chegar à estrutura atual, dedicada à 

pecuária de corte e à produção de cana-

-de-açúcar. De 2011 a 2015, a empresa 

quadruplicou seu faturamento, saltando 

de R$ 50 milhões para R$ 200 milhões. 

Atualmente, tem como principal atividade 

a pecuária, que responde por 75% do fatu-

ramento da empresa, porém, no segmento 

de cana-de-açúcar a empresa conquistou 

outro destaque: o de ser referência na 

inovação e na aplicação de tecnologias.

Administrada pelos membros da família 

Campanelli, filhos e netos e genros de Pas-

choal Campanelli, a empresa conquistou 

êxito e destaque em seu modelo de produ-

ção, focada em três pilares principais, como 

apresenta Vitor Campanelli: “Fazemos 

rotação de culturas, aproveitando nossas 

áreas de reforma de cana para o plantio 

de grãos, que são destinados à nutrição 

animal, usamos a palha da cana como 

fonte de forragem para o confinamento e 

aproveitamos o esterco do gado do nosso 

confinamento para adubar a cana, sendo 

que hoje, 50% da adubação do canavial 

P R Á T I C A

delas, como aplicação de adubos e de 

irrigação em taxa variável e adoção de te-

lemetria para monitoramento do canavial. 

“Com isso conseguimos ver o que está 

sendo feito no campo em tempo real no 

escritório e assim podemos aprimorar as 

operações”, explica Vitor.

Outra aposta inovadora é o sensora-

mento remoto, que usa satélites, drones, 

vants, até sensores ativos nas máquinas 

para levantamento de dados e informações. 

Tal recurso, mesmo ainda não estando to-

talmente adaptado ao nosso clima, já está 

sendo adotado e testado pela Agro-pastoril 

Paschoal Campanelli. “Hoje toda tecnologia 

que apareça com potencial para melhorar 

nossos resultados, nós não temos preguiça 

de usar!”, entusiasma-se Vitor, mas faz 

alerta: “se a tecnologia não é bem geren-

ciada, não serve para nada. Ninguém deve 

achar que um GPS vai resolver seus pro-

blemas, pois se ele não for bem utilizado, 

irá criar mais problemas ainda!”, adverte.

Um gargalo que o grupo identifica nas 

tecnologias para cana é o plantio mecaniza-

do, no qual tiveram experiência três anos e, 

após contabilizarem perdas de 30 toneladas 

por hectare ocasionadas por problemas no 

plantio, decidiram voltar para o manual. “Se 

por um lado nós não temos medo de inovar 

e estamos sempre buscando inovação, por 

outro também não temos medo de voltar 

atrás. Esse passo para trás que tivemos 

que dar foi um contra-senso, mas tenta-

mos de várias formas e não conseguimos 

resultados”, lamenta Fábio. Segundo o 

produtor, após retomarem o plantio manual 

conseguiram retornar ao padrão de produ-

tividade anterior.

Os irmãos apontam que toda tecnologia, 

o uso de GPS e os monitoramentos por sen-

sores oferecem uma gama muito grande de 

informações, mas o trabalho principal está no 

gerenciamento dessas informações. “Essas 

são tecnologias de alto valor, que demandam 

mão de obra especializada e exigem escala. 

O que nos favorece é o fato de dominarmos 

a tecnologia e termos escala”, orientam. Por 

consequência disso, são taxativos na opinião 

é proveniente desse esterco. Neste ciclo, 

compramos menos adubos e insumos e 

produzimos mais cana e mais boi”, explica.

Segundo os irmãos Fabio e Vitor, hoje a 

filosofia de vida da Agro-pastoril e a forma 

como ela encontrou para driblar as adversi-

dades do mercado é com a sinergia entre pe-

cuária e cana. “Com essa sinergia, fazemos 

um mais um virar três”, comemora Fábio.

Um dos casos de sucesso da empresa 

deve-se ao modelo de integração lavoura-pe-

cuária desenvolvida pelo grupo, de forma to-

talmente diferente do padrão que é conhecido 

usualmente. Como consequência, a empresa 

se fortaleceu e hoje consegue atravessar ce-

nários adversos – como o vivido atualmente 

na cana – com mais segurança. “Hoje temos 

visto muitos produtores de cana passando por 

dificuldades, e nós conseguimos enfrentar 

sem amargar resultados tão maus. É lógico 

que também sofremos, mas conseguimos 

superar graças ao incremento de produtivi-

dade que conquistamos”, contrapõe.

O outro ponto de destaque para o su-

cesso e reconhecimento da Agro-pastoril é 

a inovação e o uso de tecnologias.

No ponto de vista dos irmãos Vitor e 

Fábio, um ponto favorável para a adoção 

de inovações pela Agro-pastoril foi ter in-

gressado na cana sem vícios e costumes, 

totalmente focada na cultura e aberta a 

tecnologias. “Nossa empresa sempre tra-

balhou com vanguarda de tecnologia e na 

cana não foi diferente, por isso, foi muito 

fácil de inserirmos mais tecnologias”. 

 A partir do momento que passaram a 

pesquisar sobre o setor, visitar outros pro-

dutores para entender do negócio, os Cam-

panelli se depararam com um paradigma. 

“Começamos a perceber que todo mundo 

sabe o jeito certo de fazer, mas vemos que 

existe muita procrastinação. Nós decidimos 

sair da zona de conforto e, ao invés de fazer 

o que todo mundo faz, do jeito que sempre 

foi feito, nós questionamos os porquês des-

sas regras e experimentamos novas formas 

de produzir”, comenta Vitor, ressaltando 

que essa foi a chave para implantarem esse 

novo modelo de produzir cana e focar essa 

produção na adoção de equipamentos e 

tecnologias. “Nós viramos uma referência 

tecnológica em cana porque adotamos tudo 

o que há de mais inovador e, em 99% dos 

casos, nós fizemos isso inovando e expe-

rimentando, criando e testando, errando e 

acertando”, comenta Vitor. 

investimentos em tecnologia

No ano de 2006, percebendo que a 

colheita mecanizada estava fadada a se 

tornar obrigatória, a família começou a es-

tudar e entender esse processo. “Na época, 

isso ainda era um tabu e pouquíssimas 

usinas usavam essa tecnologia”, comenta 

Vitor, “mas nós começamos a fazer visitas 

para conhecer de perto e identificamos 

que tinham muitas falhas. Fomos visitar 

uma usina que operava com piloto auto-

mático, mas nem os operadores tinham 

muita noção de como funcionava, víamos 

canas plantadas no sentido norte-sul sendo 

colhidas no sentido leste-oeste, e a pro-

dutividade era horrível”, delata Vitor, que 

sempre gostou de tecnologia e se sentiu 

desafiado a entender o uso de máquinas, 

GPS, piloto automático e outros recursos 

em cultivo de cana. 

“Fiquei instigado e a partir de então, 

começamos nossos esforços para fazer o 

GPS funcionar do jeito certo. Em 2007, 

fizemos nossa primeira colheita mecanizada 

em nossas propriedades. A partir disso, 

passamos as nos tornar referências, inclu-

sive para o fabricante dos equipamentos”, 

conta.

Ao decidirem dominar as tecnologias 

para cultivo de cana, a Paschoal Campa-

nelli conseguiu firmar uma grande parceria 

com uma empresa americana fabricante 

de GPS, para que pudesse adequar sua 

tecnologia à realidade brasileira. Desde 

então houve muitas melhorias e várias 

inovações, sendo a colheita de cana um 

processo consolidado.

Com o passar dos anos, novas tecno-

logias surgiram com foco na agricultura de 

precisão e os Campanelli adotam várias Os irmãos Vitor e Fábio Campanelli, trabalho em família com gestão profissional
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Com a proximidade de uma nova flo-
rada a partir do segundo semestre, 
volta à tona a preocupação com 

o controle da Podridão Floral, a conhecida 
Estrelinha. A doença, causada por um fungo 
do grupo das Antracnoses, mostra-se como 
um pesado entrave contra a produtividade 
dos pomares, uma vez que em certas oca-
siões, as condições do clima favorecem 
sobremaneira a sua ocorrência.

Algumas peculiaridades que envolvem 
o controle da Podridão Floral

Os melhores resultados alcançados contra a Estrelinha envolvem outros conhecimentos que não apenas saber o
nome e as dosagens dos fungicidas a utilizar. Os momentos de começar e de parar as aplicações, o desenvolvimento

dos botões florais, o acompanhamento diário da previsão do tempo, fazem parte dessa receita de sucesso

O manejo mais eficiente contra a Estrelinha 
é monitorado diariamente, sempre atento às 
alterações do clima e à ocorrência de chuvas
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Independentemente do produto a utilizar 
para o controle da enfermidade, o citricul-
tor deve estar atento também a algumas 
peculiaridades que envolvem essa difícil 
questão fitossanitária. A Estrelinha, assim 
como a Pinta Preta, são doenças muito 
relacionadas ao manejo, à forma de agir 
naquele determinado momento. Por isso, 
tão importante quanto o nome e as dosa-
gens dos produtos é procurar interpretar a 

situação momentânea da florada para poder 
intervir corretamente.

Quantas pulverizações fazer

Em primeiro lugar, é importante que o 
produtor saiba que durante todo o tempo em 
que o pomar permanecer com flores, estará 
sujeito a contrair a doença. Portanto, qual 
seria o mais seguro intervalo de tempo entre 

Tudo começou quando Ângelo Cam-

panelli saiu da província de Acura, Itália, 

em 1913, para trabalhar nas promissoras 

fazendas cafeeiras do Brasil, junto de sua 

esposa e dos seis filhos, entre eles Pascho-

al Campanelli, então com 10 anos de idade. 

Logo que a família Campanelli chegou 

em terras brasileiras, foi para Guariba, re-

gião de Jaboticabal, SP, onde trabalharam 

como colonos em lavoura de café. Dali, 

mudaram-se para Ariranha, SP, já com uma 

condição um pouco melhor, para trabalhar 

como meeiros. Foi nesse município que 

compraram o primeiro sítio.

Em 1924, venderam a propriedade em 

Ariranha e adquiriram a Fazenda Santa 

Maria, em Marcondésia, distrito de Monte 

Azul Paulista, propriedade que pertence à 

família até os dias de hoje.

Paschoal trabalhou com seu pai e 

irmãos por mais de 30 anos, até que, em 

1947 decidiu alçar vôo sozinho, ou melhor, 

com sua esposa e filhos.

Fábio Campanelli, neto de Paschoal, 

relata: “a história da cafeicultura na nossa 

família começa em 1913 e prossegue até 

1967, com a decadência do café, quando 

plantamos nosso primeiro pé de laranja e, 

a partir daí, começamos a ser cafeicultores 

e citricultores”.

Com o tempo, a laranja tomou o lugar 

definitivo das lavouras de café, e dividia 

espaço apenas com a pecuária, até então 

uma atividade secundária. 

Ao lado da esposa e dos filhos Anto-

nio, Roberto, Maria Helena, Vitória, Rosa, 

Hermelinda e Maria Regina, o italiano foi 

ampliando sua produção e somando novas 

propriedades. “Atuávamos com laranja nas 

regiões de Monte Azul Paulista, Severínia, 

Colina e depois fomos para as regiões 

de Altair e Guapiaçu – isso atuando na 

citricultura. 

No ano 2000, fizeram o primeiro plantio 

de cana de açúcar, em uma propriedade 

adquirida com essa finalidade. Até então, 

as propriedades de laranja não haviam 

sido substituídos por cana. No ano de 

2007, no entanto, o último pé de laranja 

foi erradicado e a família passou a atuar, 

definitivamente, como pecuaristas e pro-

dutores de cana.

Fabio relembra a fundação da empresa 

Agro-Pastoril Paschoal Campanelli, com 

data de 1982. “O sonho do meu avô era 

que a família permanecesse unida, traba-

lhando junto. Ele sempre dava o exemplo, 

quebrando um palitinho sozinho, e depois 

tentando quebrar vários palitos de uma 

vez – que eram os irmãos, e seria muito 

mais difícil”, relata, saudoso. Em 1981, 

Paschoal se adoeceu e a família se orga-

nizou para fundar a empresa. “A empresa 

foi constituída em 5 de janeiro de 1982, 

com a assinatura do meu avô, que veio 

a falecer 13 dias depois”, emociona-se. 

Desde então, três irmãos, Antonio, Ângelo 

e José foram constituídos diretores e assim 

seguem até os dias hoje.

Quando a família de agricultores re-

solveu montar uma empresa SA, isso já 

representou uma inovação para a época. 

“Desde então, já se criou a filosofia de 

que ninguém é dono de nada sozinho, mas 

todos são donos da empresa, e a empresa 

é a dona das fazendas. Ao invés de ficar 

vários sitiantes, ficaríamos um grupo”, 

justifica Vitor, neto de Paschoal, filho de 

Antonio Campanelli.

De acordo com Vitor, todo o processo 

sempre foi conduzido de forma muito pro-

fissional e ética. Ninguém tem negócios 

paralelos e toda energia e atenção dos 

diretores está dedicada à empresa. “A gente 

deita e levanta pensando no negócio da 

Agropastoril, e para a gente é um modelo 

que deu certo e todo mundo cresceu jun-

to”, comenta. “O modelo familiar, quando 

funciona, é a principal força econômica que 

existe, e, no nosso caso, eu atribuo esse 

êxito ao respeito mútuo, à honestidade. 

Nossa família se respeita muito e é muito 

honesta, está todo mundo somando forças 

e remando para o mesmo lado. Eu, meu 

irmão e meus primos, todos trabalhamos 

como profissionais e temos um quê a mais 

de interesse, pois estamos trabalhando no 

que é nosso. todo mundo aqui tem essa 

consciência”, complementa Vitor.

A origem da Agro-pastoril Paschoal Campanelli

de que “cana não é uma cultura para o produ-

tor ser pequeno. Ou o produtor é grande, ou 

é mais viável que seja um arrendatário. Não 

vemos uma forma de a cana ser lucrativa em 

pequena escala”, argumentam Fábio e Vitor.

Como conclusão, os Campanelli deixam 

como mensagem o exemplo de trabalho e 

união como formas de consolidar a agri-

cultura nacional forte e produtiva. “Ser 

agricultor no Brasil é um desafio absurdo. 

Nós somos mal vistos pelos ambientalistas, 

pelos artistas, pela imprensa, pelo governo 

e não temos o menor incentivo. Nossa 

única defesa é nosso trabalho. Temos que 

trabalhar para nos tornarmos cada vez mais 

produtivos – e por isso nossos investimentos 

em inovação  – e precisamos estarmos cada 

vez mais unidos, para nos fortalecermos e 

conseguirmos mostrar nossa importância e 

nosso valor para a economia de forma geral”, 

finalizam os irmãos.

natalia@com5.com.br

Jornalista
Natália Salvador Pereira
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as pulverizações? Normalmente entre dez e 
quinze dias. Isso dependerá da ocorrência de 
chuva e da fase em que se encontrarem os 
botões. Em regiões mais frias, onde o tempo 
de permanência da florada é maior, maior 
também será o número de vezes em que 
haverá necessidade de se pulverizar o pomar 
contra a Estrelinha. Desta forma, na região 
sudoeste de São Paulo é comum encontrar 
relatos de oito, dez ou mais aplicações con-
tra a doença em floradas de anos mais frios. 

Tratando-se de Estrelinha, não há 
situação pior para o pomar do que chuva 
sobre as flores abertas. O desejável é que 
a florada desencadeie após o período de 
chuvas. Por outro lado, é importante saber 
que o fato de chover sobre os botões fe-
chados não é tão comprometedor quanto 
chover sobre as flores abertas. Assim, não 
há necessidade de alterar o intervalo entre 
as aplicações quando a chuva ocorrer na 
época em que os botõezinhos estiverem 
ainda pequenos e bem fechados. Na me-
dida em que crescem, se alongam e abrem 
suas pétalas, aumenta o risco da doença e, 
portanto, haverá a necessidade de diminuir 
aquele intervalo para cinco ou sete dias, 
dependendo da situação.

 A Podridão Floral, ou Estrelinha, é uma 
doença que pode ser controlada com uma 
vazão um pouco menor do que a Pinta 
Preta, por exemplo. Todavia, exige que as 
pulverizações promovam excelente cober-
tura das partes que se quer proteger. No 
caso, os botões e as flores. Não confunda 
cobertura com vazão. Na ânsia de repetir as 
aplicações em pouco tempo, dentro desse 
período curto de dias, muitos produtores 
imaginam que uma vazão menor seja 
apenas o resultado de pulverizações feitas 
às pressas, com velocidades exageradas 
e, desta forma a cobertura do alvo das 
aplicações fica totalmente comprometi-
da. A dica para isso é uma regulagem do 
pulverizador baseada em velocidades que 
não excedam 5 km/hora, realizando testes 
no campo usando algum tipo de corante e 
observando o resultado sobre os próprios 
botões florais.

Não demore muito a realizar a primei-
ra aplicação, mas depois de realizada, 

procure não interromper a sequência de 
pulverizações, finalizando apenas após a 
queda total das pétalas de cada talhão. 
Não empregue qualquer tipo de índices 
para decidir começar. É uma medida subje-
tiva, mas pode ser tomada com segurança 
obedecendo a regra: verifique diariamente 
o início do surgimento dos botões, come-
çando a pulverizar quando perceber que a 
maioria de plantas do talhão já apresenta 
botões e estes estiverem mudando sua 
cor, de verdes para brancos. Não caia na 
tentação de prorrogar a primeira aplicação 
imaginando que se possa economizar no 
número de pulverizações. Nem imagine 
que será necessário chover para ter que 
pulverizar. Para os pomares localizados em 
zona de risco, com histórico da doença, o 
orvalho é suficiente para promover sinto-
mas. A decisão de começar a pulverizar 
não é uma questão numérica. 

Da mesma maneira, não pare as aplica-
ções antes da hora. Chuvas tardias, botões 
fechados ou muitas pétalas por cair, poderão 
colocar em risco todo o trabalho executado. 
Nesse caso, se os botões se contaminarem, 
além de perder parte da safra, o produtor 
perderia também o dinheiro empregado 
nas pulverizações realizadas até aquele 
momento. A proteção gerada pelos produtos 
fungicidas é válida apenas durante aquele 
tempo entre as pulverizações. Nem antes, 
nem depois.

Previsão do tempo

Os vários portais de climatologia forne-
cem uma ampliada visão da pluviometria. 
Atualmente, é possível prever a ocorrência de 
chuvas de um modo confiável. Esse acompa-
nhamento é fundamental para decidir quando 
será feita “a próxima pulverização”. Pense 
assim, “é sempre melhor que as flores rece-
bam chuva quando estiverem protegidas”, 
portanto, entre aplicar antes ou depois da 
chuva, a previsão do tempo te dará a opor-
tunidade de fazê-lo antes. E será, mesmo, 
necessário tornar a pulverizar? A resposta 
para essa dúvida será: depende. Depende 
saber em qual estágio de desenvolvimento 
estão os botões; depende saber quanto 
tempo transcorreu desde a última aplicação; 
depende saber qual a quantidade de chuva 
prevista; depende saber se a previsão é para 
chuva de um dia ou prevê um tempo fechado, 
encoberto, com chuvas por vários dias.

O que fazer quando uma sequência de 
vários dias de chuva coincidir com o período 
em que se deveria estar fazendo nova pulve-
rização? Todos sabem que ninguém gosta de 
perder dinheiro. Às vezes, porém, medidas 
drásticas são necessárias para perder menos 
dinheiro. Se as flores estiverem abrindo, o 
intervalo entre as pulverizações vencendo e 
os dias de chuva não dão descanso, a minha 
recomendação é aproveitar os períodos de 
trégua da chuva e pulverizar, mesmo saben-

do que deve continuar a chover no mesmo 
dia. Isso dará um pouco a mais de proteção 
para as flores em questão, ficando clara a 
necessidade de se pulverizar novamente logo 
após o término das águas.

O fungo causador da Estrelinha adapta-
-se às várias temperaturas. Ocorre em loca-
lidades mais quentes (como em Sergipe, por 
exemplo) e nas mais frias, como no sul do 
país. O importante é lembrar que tempera-
turas frias retardam o desenvolvimento das 
flores, fazendo com que aumente o tempo 
de exposição delas à doença, o que obrigará 
a um maior número de pulverizações.

Por outro lado, o grande diferencial está 
na chuva ou em qualquer água que escorra 
pela planta no momento do florescimento, 
seja através de irrigação ou do próprio orvalho. 
Chuvas que ocorram a partir da elongação 
dos botões promovem o desenvolvimento das 
estruturas do fungo e a sua penetração nos 
tecidos cada vez mais sensíveis das flores.

O NOVO HERBICIDA PARA CANA-DE-AÇÚCAR.
MAIOR PROTEÇÃO, MAIS ECONÔMICO.

CHEGOU TRACTOR
O herbicida com o melhor
custo-benefício do mercado
que vai reforçar o portfólio
para cana-de-açúcar da Nufarm.
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ATENÇÃO
Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao
meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize
sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca
permita a utilização do produto por menores de idade.    
PRODUTO PARA USO AGRÍCOLA. VENDA SOB
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. CONSULTE SEMPRE
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.  
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Risco de resistência 

A utilização dos poucos produtos fungici-
das permitidos e a reduzida opção dos seus 
modos de ação contra o fungo aumenta a 
possibilidade de resultados nada alentadores 
quando em condições de períodos chuvosos, 
além de concorrerem para o surgimento de 
casos de resistência do fungo contra esses 
princípios ativos: Estrobilurinas e Triazóis. 
Para agravar essa última situação de risco, 
posteriormente à época da florada e da 
temporada de controle de Estrelinha, come-
ça o controle da Pinta Preta – que perdura 
por meses – com as mesmas estrobilurinas 
usadas contra a Podridão Floral.

Resistência é uma adaptação estável e 
herdável de um fungo a uma determinada 
dose de um fungicida, geralmente com modo 
de ação específico, resultando em perda 
de sensibilidade. Na resistência o produto 
deixa de ser efetivo no controle de uma 

determinada doença para uma certa dose 
do fungicida, que previamente proporcionava 
bom controle. Na prática, de um modo geral, 
tem-se observado que o processo é lento 
e gradual, mas variam conforme o tipo de 
fungicida sistêmico.

As Estrobilurinas não são consideradas 
verdadeiramente sistêmicas. São mesostêmi-
cas, apresentando interessante ação transla-
minar. Apresentam-se preventivas, curativas, 
erradicantes e antiesporulantes. Possuem 
multiação.  De qualquer forma, apresentam 
um risco maior à resistência do que os Tria-
zóis. Estes são fungicidas sistêmicos, que 
também atuam preventivamente de maneira 
antiesporulante e curativamente, conhecidos 
por essa característica de multiação.As sépalas doentes (estrelinhas) permanecem nas árvores por um período maior que dois anos
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