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Editorial

C

aro leitor, com cerca de 80% da população vivendo em áreas
urbanas, fica cada vez mais distante lembrarmos a dependência que temos das zonas rurais como produtora de alimentos.
E nesses últimos 20 anos o Grupo de Consultores em Citros –
GCONCI tem feito sua parte para valorizar a citricultura mostrando os
benefícios da fruta.
Os consultores do GCONCI têm valorizado uma citricultura mais
sustentável, o que tem sido um desafio enorme, face às novas doenças e pragas que surgem a cada ano, especialmente em tempo de HLB.
Bioprodutos à base de fungos, controle biológico com outros organismos são estudados e apoiados pelo grupo para tentarmos minimizar
os impactos negativos no meio ambiente por uma citricultura tão intensiva. Plantas daninhas resistentes ao glifosato são frequentes nos
pomares e nos preocupamos em transmitir aos produtores as melhores formas de controle.
Além de tudo isso, vemos no campo uma interação entre o Ácaro
da Ferrugem e a Pinta Preta, chamada Mancha Trincada.
Enfim, esses são pequenos exemplos de como o meio ambiente
está realmente desequilibrado. Mas a citricultura e os citricultores são
maiores do que tudo isso, especialmente quando se associam. Como
disse o Dr. Tejon em sua palestra na comemoração dos 20 anos do
GCONCI, ‘não há futuro fora da compreensão da cadeia produtiva como um todo’. Todos somos responsáveis pela nossa citricultura.
Dias promissores estão à nossa frente e isso nos traz mais responsabilidades. O GCONCI tem tomado ações proativas dentro do setor. Fica aqui o desafio a todos os
players envolvidos para trabalharmos em conjunto
em prol da sustentabilidade da citricultura.
Boa leitura!
Hamilton Ferreira de Carvalho Rocha
Presidente do GCONCI

Errata da edição nº 109, maio de 2016
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Economia

Moagem de laranja Pera se
intensifica e impulsiona valores
no mercado doméstico
O processamento industrial praticamente não foi interrompido neste ano
Maior preço desde 1994
As médias de abril a julho da laranja
Pera destinada ao mercado doméstico foram as maiores para os respectivos meses, considerando-se toda
a série do Cepea, iniciada em 1994,
em termos nominais. Em julho, a média foi de R$ 19,53/cx de 40,8 kg, na
árvore, alta de 69,4% em relação ao
mesmo mês de 2015.
Preço da laranja Pera
não deve cair mesmo
em pico de safra
Na safra 2016/2017, a forte demanda industrial pela laranja Pera de mesa tem diminuído sua disponibilidade no mercado interno, mesmo com
a intensificação da colheita no Estado de São Paulo. Até mesmo em
julho, período de maior volume da
variedade aliado à baixa demanda
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doméstica por conta do frio, os preços se mantiveram elevados. A expectativa de preços atrativos para a
Pera no mercado doméstico é sustentada também pelo encerramento
da safra paulista de Ponkan em julho,
e das laranjas precoces em agosto.
Aumenta o ritmo de
processamento das
indústrias
O processamento industrial de laranja nas grandes indústrias de São
Paulo, praticamente não foi interrompido neste ano. Até maio, as
processadoras recebiam principalmente as frutas temporãs, e em junho, com a intensificação da colheita
das precoces, o ritmo de processamento aumentou. Em agosto, nove
unidades de grande porte estavam
moendo a laranja, absorvendo fru-

tas próprias, contratadas e também no mercado spot – este último com valores entre R$ 18,00 e
R$ 20,00/cx de 40,8 kg, colhida e
posta na indústria. Já as pequenas indústrias atingiram valores até
R$ 22,00/cx. Embora pequenos volumes de laranjas precoces ainda tenham sido processados em agosto, a
Pera já representava a maior parcela
do total absorvido pelas indústrias.
Expectativa também é de
baixo rendimento industrial
para 2016/2017
Com relação ao rendimento e qualidade da fruta recebida, estes foram baixos em junho – média de
350 caixas para produção de 1 tonelada de suco concentrado – além
de baixo ratio. Porém, com a maior
participação das Peras no volume processado nos próximos meses, a tendência é de melhora. A
estimativa da CitrusBR, divulgada
em 4 de agosto, é de que o rendimento médio desta safra fique ao
redor de 291,8 caixas para a produção de uma tonelada de suco
concentrado, valor melhor do que
o observado na safra 2015/2016 (o
pior da história), mas ainda um patamar bastante baixo. Além da influência do clima, a expectativa de
mais um ano de rendimento abaixo do ideal é reforçada pelo fato
de muitas indústrias terem recebido frutas antes do estágio ideal
de maturação.
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Economia

Quebra de safra pode reduzir
embarques de suco
Com este rendimento e, considerando a estimativa do Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura) de que
o cinturão citrícola deve colher apenas 245,74 milhões de caixas de
40,8 kg de laranja em 2016/2017,
as indústrias poderiam absorver ao
redor de 200 milhões de caixas, volume bastante reduzido e que deve
ser suficiente para a produção de
cerca de 700 mil toneladas de suco de laranja em equivalente concentrado. A expectativa de um baixo volume de suco produzido em
2016/2017, somado ao estoque de
passagem divulgado pela CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos), em
agosto deste ano, de 351,6 mil to-

neladas ao final de 2015/2016, resultaria em oferta total em torno de
1 milhão de tonelada de suco na safra atual, praticamente a quantidade
que vem sendo exportada pelo Brasil
nas temporadas recentes. Caso esses
números se confirmem, é inevitável
uma queda nos embarques na temporada 2016/2017, que iniciou em
julho e se encerra em junho de 2017.
Preços do suco já sobem com
a queda global na oferta
Levando-se em conta que a Flórida
também pode colher a menor safra
em 53 anos, a disponibilidade global de suco deve ser bem menor na
temporada 2016/2017, cenário que
já tem impulsionado as cotações da
commodity – e compensar (em receita em dólar), por sua vez, uma possí-

vel redução no volume a ser embarcado pelo Brasil.

Eng. Agr. Margarete Boteon
Pesquisadora Cepea/Esalq – USP
Fernanda Geraldini
Caroline Ribeiro
Larissa Pagliuca
Analistas de Mercado - Cepea/Esalq-USP
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O SUCESSO DO SEU POMAR
ESTÁ DEPENDENDO DA SORTE

Agricultura não é jogo de azar e a Alltech Crop Science
tem as soluções para você ganhar mais produtividade,
uniformidade e qualidade.

É N AT U R A L C R E S C E R C O M A G E N T E

AlltechCropScience.com.br

AlltechCropScienceBrasil
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Eventos GCONCI

Atividades dos Consultores no
primeiro semestre de 2016

18 – Aconteceu uma reunião do
GCONCI no Fundecitrus, em Araraquara (SP), e os consultores foram
recepcionados pelos pesquisadores da instituição e realizaram atualização das pesquisas feitas pelo
Fundecitrus em relação aos psilídeos
HLB, Cancro Cítrico e Pinta Preta.
25 – O consultor José Eduardo M.
Teófilo participou da reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva
de Citros do MAPA, em Brasília (DF).
Março
16 – O consultor Santin Gravena
proferiu a palestra ‘Empresas de
consultoria em Entomologia – o
que a história da Gravena pode
nos inspirar’, no XXXVI Congresso Brasileiro de Entomologia e IX
Congresso Latino Americano de
Entomologia, realizado em Maceió
(AL). O evento aconteceu de 13 a
17 de março.
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17 – No Hotel Carlton Plaza, em Limeira (SP), foi realizado o I Workshop
sobre Plantas Daninhas em Citros. A
primeira palestra abordou a ‘Importância do Conhecimento da Ecologia das Plantas Daninhas em Pomares de Citros’, com o Eng. Agr.
Dr. Robinson Antonio Pitelli, Professor FCAV/Unesp. Em seguida,
foi realizada a palestra ‘Manejo de
Plantas Daninhas em Citros’, com
o Eng. Agr. Dr. Tiago Salgado, Herbae Consultoria e Projetos Agrícolas Ltda. Houve mesa-redonda com
os palestrantes e participantes. O
GCONCI agradece a todos os participantes e patrocinadores – Arysta,
Bayer, FMC, Nortox e Syngenta.
17 – Aconteceu uma reunião com a
Defensive com o tema ‘Uso do Terramar em plantas cítricas sob stress Bióticos e Abióticos’, no Hotel Carlton
Plaza, em Limeira (SP).
18 – Foi realizada uma Junta Agro-

31 – O consultor Maurício Mendes
proferiu a palestra ‘The Citrus Industry’ na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo (SP), MBA Agribusiness Audencia,
Universidade de Nantes, França
e ESPM, Brasil. Foram 18 alunos de
13 países diferentes.
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14 – No Hotel Cretta, em Santa Gertrudes (SP), foi realizada uma reunião da Junta Agronômica com a
palestra ‘Uso de Adjuvantes na Agricultura’, seguida por debates com
Giovane Barroti, da Allplant.
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14 – No Hotel Cretta, em Santa Gertrudes (SP), foi realizada uma reunião com a Syngenta, na qual foi
apresentado um produto que será
lançado neste ano para uso na citricultura, chamado Voliam Targo.
15 – No Hotel Cretta, em Santa Gertrudes (SP), realizou-se reunião da
Junta Agronômica com a palestra ‘Manejo de Diaphorina citri’, com Marcelo
Pedreira de Miranda, do Fundecitrus.
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nômica e o tema abordado foi ‘Planilha de Frutas de Mesa’. A reunião
aconteceu na sede do GCONCI, em
Cordeirópolis (SP).

Foto: Maurício Mendes

Fevereiro
1º – O consultor Gilberto Tozatti realizou a palestra ‘Brazilian Citrus
Nursery Production’ na República
Dominicana. A apresentação foi para um grupo de agrônomos em citricultura daquele país.

Foto: Acervo GCONCI

Janeiro
27 – O consultor Maurício Mendes
proferiu a palestra ‘Como transformar o Marketing através da qualidade da informação’, para alunos
do curso Marketing e Carreira no
Agronegócio, na Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM),
São Paulo (SP).
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29 – Os consultores Gilberto Tozatti e Santin Gravena ministraram a
palestra ‘Current Situation of HLB
in Brazil’, na Estação Experimental
de Citros da Universidade da Califórnia Lindcove, em Lindcove (EUA),
durante a 29ª Missão Técnica de Citros àquele país.

Solano’s, em Limeira (SP), e contou
com a presença de 220 convidados.
Houve palavras boas-vindas com
o presidente Hamilton Ferreira de
Carvalho Rocha. O Eng. Agr. Joaquim
Teófilo Sobrinho falou dos ‘20 anos
do GCONCI’. O consultor Gilberto
Tozatti palestrou sobre o ‘Momento
atual da Citricultura’ e, finalizando, o
Dr. José Luiz Tejon Megido falou sobre ‘O futuro do agronegócio: para
onde vamos? E com quem vamos?’.
Em seguida, foi servido um jantar de
confraternização.

19 – Na sede do GCONCI, em Cordeirópolis (SP), foi realizada reunião
da Junta Agronômica com a discussão da ‘Planilha Frutas de Mesa’.

Junho
De 6 a 9 – O GCONCI participou da
42ª Expocitros com um estande, recepcionando produtores e representantes de empresas de insumos.
O consultor Maurício Mendes palestrou na sessão de Nutrição: ‘Mercado
de fertilizantes e custo de adubação’;
o consultor Santin Gravena falou na
sessão de Fitossanidade I: ‘Lagartas na citricultura: controle biológico e químico’; e o consultor Gilberto
Tozatti palestrou na sessão Inovação: ‘Perspectivas para as citriculturas da Flórida e de São Paulo’, na 38ª
Semana da Citricultura.

19 – O GCONCI promoveu uma recepção e um coquetel por seus
20 anos de fundação no Maison

7 – O consultor Sidney M. Rosa
participou como representante do
GCONCI na reunião da Câmara Se-

Maio
18 – O consultor Gilberto Tozatti ministrou a palestra ‘Manejo da Pinta
Preta e Podridão Floral dos Citros’,
no XXI Ciclo de Palestras sobre Citricultura do Rio Grande do Sul, em
Liberato Salzano (RS), e contou com
um público de mais de 400 pessoas.

Foto: Acervo GCONCI

28 – Os consultores Gilberto Tozatti e Santin Gravena ministraram a
palestra ‘Current Situation of HLB
in Brazil’, na Estação Experimental
de Citros da Universidade da Califórnia de Riverside (EUA), durante a
29ª Missão Técnica de Citros àquele país.

Foto: Salvi
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Eventos GCONCI

torial da Cadeia Produtiva de Citros
do MAPA, no Fundecitrus, em Araraquara (SP).
10 – O consultor Gilberto Tozatti ministrou a palestra ‘O Agronegócio Citrícola Brasileiro’ no Curso de MBA
em Agronegócios da Esalq-USP Pecege, em Piracicaba (SP), e contou
com 50 alunos.
13 – Aconteceu no Anﬁteatro Otávio
Tisseli Filho, do Instituto Agronômico (IAC), em Campinas (SP), o seminário ’25 anos da Fundag”, no qual o
consultor do GCONCI Maurício Mendes ministrou a palestra de abertura
do evento, intitulada ‘Papel do Conselho Curador’.
23 – O consultor Gilberto Tozatti ministrou a palestra ‘Brazilian Citrus
Nursery Production’ na SaniCitrus
– Mudas Cítricas, em Araras (SP). A
apresentação foi realizada para um
grupo de 15 participantes entre citricultores, extensionistas e pesquisadores da Flórida (EUA).

Alunos

30 – O consultor Maurício Mendes foi entrevistado pelo programa
‘Agropapo’, exibido pela AllTV, apresentado pelo jornalista Ronaldo Luiz,
e falou sobre os 20 anos do GCONCI
e o panorama da citricultura.

GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Legislação

O

Imposto sobre herança
é preocupação para família
do produtor rural
A regra no Brasil é assim: quem produz gera riqueza e quem faz nada gera tributos

país se tornou o maior consumidor de tributos do mundo. Isso
mesmo, consumidor! A arrecadação é comprometida no sustento de uma máquina governamental inchada, atrasada, burocrática e ineficiente.
Não bastasse a alta carga tributária e
o alto custo da produção rural no Brasil,
o Senado votará e, bem provável, aprovará o imposto sobre herança e doações.
Se aprovar, a regra vai valer a partir de
2017, tempo para que o produtor rural
faça seu planejamento. Na regra, as doações acima R$ 1 milhão e a herança acima de R$ 5 milhões serão tributadas na
proporção descrita no quadro ao lado.
Atualmente, os rendimentos com herança e doações, de qualquer valor, estão isentos da cobrança de Imposto de
Renda.
O Governo tirou a ideia dos países desenvolvidos. Para instituir tributos, o modelo é dos países desenvolvidos. Para dar a infraestrutura, o modelo
é o subdesenvolvimento.

Herança
Entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões

15%

Entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões

20%

Acima de R$ 20 milhões

25%

Doações
Entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões

15%

Entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões

20%

Acima de R$ 3 milhões

25%

Destaque-se que o ITCMD (Imposto
de Transmissão Causa Mortis e Doação)
se somará ao imposto sobre a herança.
Podendo aumentar até 4%, conforme o
caso e região. Na prática, quem hoje deixar aos seus filhos 50 alqueires de terra,
deixará para o Governo pelo menos oito
alqueires (imposto federal + estadual),
em tese. Considerando-se que a avaliação do ITR (Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural) é mais baixa do que o
valor de mercado, o impacto será menor.
Mas, certamente, o ITR sofrerá reajustes
aos moldes do IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano). Corrigindo o valor de
avaliação do ITR, a arrecadação será duplamente ou triplamente maior.
Chamo a atenção para a isenção da
chamada antecipação de herança para
a legítima de até R$ 5 milhões e as doações de até R$ 1 milhão. Há uma brecha
com isso, pois o adiantamento da herança é uma saída eficaz e fazer em doações
de valores menores que R$ 1 milhão a cada dois anos também, pois passados dois
anos a isenção será aplicada novamente.
Assim sendo, é recomendável que os
produtores procurem as consultorias tributárias para iniciar um planejamento
tributário porque será doloroso entregar
até 29% (imposto federal + estadual) daquilo que se acumulou com o suor do rosto para os políticos corruptos da nação, e
ainda ter a certeza de que esse dinheiro
não retornará em benefícios para a população, jamais!
Fábio A. Fadel
Advogado
especializado em
Direito Processual
e em Direito
Empresarial
Sócio do Escritório
Fábio Fadel &
Associados
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Matéria de Capa

Controle químico do

Diaphorina citri
cenário do HLB (Greening) no
Estado de São Paulo? É uma
pergunta que gera muita
expectativa e curiosidade.
Entretanto, apesar dos
avanços nas pesquisas,
pouco mudou

E

m termos de incidência, pelo
menos, houve uma diminuição de 2015 para 2016, que
traz algum alento aos citricultores. Em 2015, o levantamento realizado pelo Fundecitrus detectou que
17,89% das plantas de São Paulo e
do Triângulo Mineiro apresentava sintomas da doença, e em 2016 a incidência foi de 16,92%. Lembrando
que no levantamento são avaliadas as
plantas com sintomas e não todas as
doentes, pois as assintomáticas, pelos
conhecimentos atuais, não são possíveis de detecção no campo.
Mas qual a causa para essa diminuição da incidência da doença?
Adoção do manejo da doença pelos
citricultores? Aumento da erradicação de pomares com incidência da
doença? Programas integrados de
manejo com eliminação de fonte de
inóculo e controle do vetor nas vizinhanças, inclusive em propriedades
não comerciais de citros, em conjunto com liberações do parasitoide de
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GCONCI – Grupo de Consultores em Citros

ninfa Tamarixia radiata têm surtido
efeito? O manejo regional começou
a colher os frutos e com o manejo em
conjunto se tem um melhor controle
do vetor e, com isso, diminuição da
transmissão?
Com certeza, a adoção das estratégias de manejo tanto dentro da propriedade como no seu entorno foi importante para a diminuição da incidência em
muitas unidades de produção. Os resultados obtidos têm indicado que a contribuição da eliminação de hospedeiros
do vetor, o psilídeo Diaphorina citri, no
entorno da propriedade é muito grande
e de vital importância. Estudos indicam
que o efeito externo de plantas cítricas
em propriedades ou de outros hospedeiros varia de 2 a 3 km.

Incidência de HLB (%)

O que mudou no atual

Controle do vetor
Diaphorina citri
O controle do vetor é uma importante tática para o manejo do HLB. Entretanto, não é suficiente para diminuir
a transmissão da bactéria ‘Candidatus
Liberibacter asiaticus’, cuja afirmação
pode ser comprovada pela maior incidência da doença e constante eliminação de plantas sintomáticas na borda das propriedades, mesmo naquelas
com manejo rigoroso do HLB e com diferente esquema de aplicação de inseticidas nessas áreas.
Esses resultados indicam claramente que, se a decisão for somente evitar
que o psilídeo chegue à propriedade, a
chance de sucesso será menor. Ações
devem ser tomadas no sentido de eli-
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Figura 1. Incidência do HLB no Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro

minar o
fontes d
diminui
do psilí
res da
des de
ao que
manejo
proprie
merciai
plantas
principa
lata), am
zação e
Qua
nação d
dades
bordas?
ta está
trole do
dos ins
de D. ci
troland
possibil
ria. Out
quência
de psilí
zados n
Qua
inseticid
para a d
principa
do e lav
da supe
sando n
ra o pró
ça seja
chuva e
chuvoso
síduo d
nuindo
outro la
riram n
arrastan
ções, d
consequ
bactéria
a ser re

portan. Entrediminuir
didatus
rmação
aior ine elimina boraquelas
com dide inse-

aramene evitar
edade, a
r. Ações
de eli-

MatériaHistória
de Capa

minar os criadouros do inseto vetor e as
fontes de inóculo fora da propriedade,
diminuindo, com isso, a movimentação
do psilídeos infectivos, isto é, portadores da bactéria, em direção às unidades de produção. Essa filosofia atende
ao que preconiza o manejo regional ou
manejo em áreas amplas, englobando
propriedades vizinhas e áreas não comerciais, onde podem ser encontradas
plantas cítricas e outros hospedeiros,
principalmente murta (Murraya paniculata), amplamente plantada em arborização e cerca-viva.
Qual é a razão da constante eliminação de plantas doentes nas propriedades citrícolas, principalmente nas
bordas? A primeira hipótese que suscita está relacionada ao período de controle dos inseticidas, isto é, o residual
dos inseticidas no controle de adultos
de D. citri está cada vez menor e controlando por um menor tempo, e há a
possibilidade de transmissão da bactéria. Outra hipótese é o aumento da frequência de resistência de populações
de psilídeos aos inseticidas mais utilizados na citricultura.
Quanto ao período de controle dos
inseticidas, alguns fatores contribuem
para a diminuição do residual. Um dos
principais é a chuva, que acaba arrastando e lavando o resíduo dos inseticidas
da superfície das folhas dos citros. Pensando nesta questão, é possível que para o próximo ano a incidência da doença seja ainda maior, pois o volume de
chuva em 2016 foi maior, com período
chuvoso mais extenso, diminuindo o resíduo dos inseticidas e, com isso, diminuindo o controle do inseto vetor. Por
outro lado, as chuvas também interferiram na população do psilídeo vetor,
arrastando as ninfas e ovos das brotações, diminuindo a sua população e,
consequentemente, a transmissão da
bactéria. Somente com o levantamento
a ser realizado em 2017 será dirimida

esta dúvida. Novas brotações e/ou expansão das folhas após a aplicação dos
inseticidas também podem contribuir
para a diminuição do resíduo dos inseticidas, não causando a morte dos adultos e, portanto, a transmissão da bactéria, permanecendo esses adultos vivos
até a próxima aplicação.
Em relação à seleção de populações
resistentes, apesar da ausência de estudos mais recentes, as pesquisas anteriores indicaram que a frequência de
resistência de populações coletadas em
vários pomares do Estado de São Paulo é
baixa, com baixa sobrevivência de adultos de D. citri aos principais inseticidas
utilizados na citricultura brasileira, contrariando estudos realizados na Flórida.
Provavelmente, não seja a evolução da
resistência a causa do aparecimento de
plantas sintomáticas nos pomares mesmo em unidades de produção com manejo rigoroso do vetor. Além disso, geralmente os indivíduos se desenvolvem
em propriedades ou plantas hospedeiras sem a pressão de seleção, com aplicações constantes de inseticidas.
Apesar disso, o controle ainda deve
ser realizado, obviamente com esquemas diferentes nas bordas em relação
ao interior da propriedade. Entretanto,
uma atenção também deve ser dada às
áreas próximas aos carreadores, onde
também pode ser verificada maior incidência da doença e, consequentemente, do inseto vetor.
Até o desenvolvimento de uma metodologia mais eficiente para amostragem do psilídeo D. citri que possa
detectar as infestações iniciais e os momentos de movimentação do inseto vetor, o controle do vetor deve ser planejado de modo a proteger a planta por
um maior tempo possível, levando-se
em consideração o desenvolvimento
vegetativo da planta, a época do ano e
o período residual dos inseticidas.
O que utilizar? Uma resposta rápida

à pergunta está diretamente relacionada a constar ou não da lista de Produção
Integrada de Citros. Outra está relacionada ao programa de rotação de inseticidas nos talhões das propriedades,
apesar de ainda não serem comprovadas e observadas populações de D. citri
resistentes no Brasil. Deve-se, ainda,
levar em consideração a rotação de inseticidas de modo a não causar surtos
de pragas secundárias, principalmente
ácaros da família Tetranychidae, muito comuns e observados nos períodos
secos do ano. Pesquisas têm evidenciado que inseticidas dos grupos dos
piretroides e neonicotinoides podem
favorecer a população de ácaros dessa família, com diferentes efeitos dependendo dos diferentes ingredientes
ativos, e a aplicação desses inseticidas
deve ser planejada para que haja rotação de inseticidas que aumentem a
população desses ácaros com aqueles
que não tenham efeito, contribuindo
com a diminuição de suas populações.
Não existe milagre ou a ‘bala de prata’ que elimine o psilídeo dos pomares.
Os inseticidas devem ser empregados
complementando o controle cultural,
ou seja, a eliminação de hospedeiros
tanto do inseto vetor como da bactéria
nas vizinhanças da propriedade. A rotação de inseticidas é primordial e deve ser planejada para diminuir a chance de seleção de população resistente
e para evitar o surto de ácaros tetraniquídeos. Em edições futuras desta revista, serão apresentados os recentes
resultados sobre o período de controle
de inseticidas.
Eng. Agr. Pedro T.
Yamamoto
Depto Entomologia
e Acarologia Esalq/USP
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Relações de trocas

na citricultura em
São Paulo

Nesta análise não foi considerado o forte agravamento de problemas de ordem fitossanitária na
citricultura, com crescente risco de novos desequilíbrios e, portanto, necessidade de mais aplicações
de defensivos que resultam, sem dúvida, em elevação dos custos de produção e manutenção de pomares

D

entre os fatores estruturais
que afetam a adoção de tecnologia pelos citricultores devem ser consideradas as experiências do produtor na atividade,
a utilização de assistência técnica na
difusão de conhecimentos gerados
pelas pesquisas e a disponibilidade
de insumos de fatores de produção,
que, consequentemente, influenciam
nos preços. A aversão a riscos e restrições financeiras também ajudam a
explicar a tecnologia a ser adotada,
principalmente por pequenos e médios produtores.
As relações de trocas entre os preços recebidos pelos citricultores na
venda de seus produtos (laranja, tangerina e limão) e os preços pagos por
eles para aquisição de insumos, máquinas e implementos agrícolas são
variáveis relevantes em suas decisões.
Entende-se como relação de troca a
quantidade de certo produto necessário para a aquisição de uma unidade
de outro produto ou serviço (não deve
ser confundida com cálculo de custo
de produção).
Para análises das variações de trocas foram construídas séries representativas no período de 2000 a 2015,
para caracterizar as relações de preços entre os principais fatores de produção e aqueles recebidos pelos pro-
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Tabela 1. Relações de preços na citricultura em São Paulo, de 2000 a 2015

Ano civil

Máquinas e
implementos
implementos
(caixas/
conjunto)1

Fertilizantes
(caixas/
tonelada)2

2000

15.223

198

2001

7.549

84

2002

7.334

67

Muda
(relação
de preços/
unidade)4

Óleo diesel
(litros/
caixa)

-

0,52%

2,8

75

0,53%

7,6

66

0,46%

8,4

Defensivos
(caixas/
cesta)3

2003

12.161

74

87

0,56%

6,6

2004

15.887

119

111

0,70%

5,1

2005

12.026

106

75

0,45%

4,4

2006

10.067

84

50

0,39%

4,6

2007

11.393

81

54

0,47%

5,4

2008

12.335

134

56

0,45%

5,1

2009

17.806

158

83

0,69%

3,1

2010

9.730

66

74

0,36%

6,7

2011

10.454

82

71

0,39%

6,3

2012

15.334

145

105

0,60%

3,9

2013

18.725

169

139

0,70%

3,3

2014

14.776

127

104

0,56%

4,0

2015

15.073

148

95

0,59%

3,8

MÉDIA

12.867

118

83

0,53%

4,9

Conjunto de máquinas e implementos (trator, grade, carreta, pulverizador).
Tonelada da fórmula NPK 12-6-12.		
3
Cesta de defensivos: inseticidas, fungicidas, herbicidas e acaricidas.
4
Unidade adquirida em viveiro telado.
Fonte: autor, a partir de dados básicos do IEA (APTA/SAA).
1
2

dutores na venda de laranja para a
indústria no Estado de São Paulo, adotando-se valores divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA/APTA/
SAA) e os preços médios de venda de
mudas pela Vivecitrus (Organização
Paulista de Viveiros de Mudas Cítricas).

Conjunto de máquinas e
implementos
Quando os custos de formação de um
pomar são calculados, existirá sempre
defasagem de tempo entre preços na
decisão de plantio com os valores de
futuras receitas a ser obtidas após o
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pomar entrar em fase produtiva. Ademais, é difícil definir um conjunto de
práticas agrícolas que signifiquem necessariamente o custo mais econômico para implantação de um determinado pomar ou talhão.
Assumindo-se, todavia, uma administração eficiente nas operações estimadas para a formação e condução
de um pomar com aproximadamente 15 mil plantas, nas condições eda-foclimáticas no Estado de São Paulo, pode-se considerar que será pelo
menos necessário um conjunto (kits)
dos seguintes implementos e máquinas: um trator (70 a 80 cv), uma grade
(24 discos), uma carreta (4 toneladas)
e um pulverizador (AJ 600).
Para a facilidade e homogeneidade
dos cálculos de investimento necessário nos três primeiros anos do pomar,
valores de outros equipamentos não
são considerados, preferindo-se adotar um valor relativo à compra (em estado novo) em um único momento.
De 2010 a 2015, teriam sido necessárias, em média, 14 mil caixas de
laranja (40,8 kg) para aquisição desse
conjunto de máquinas e implementos, relação superior àquela registrada de 2000 a 2009 da ordem de 12,2
mil caixas e também maior do que a
média de 12,9 mil caixas em 16 anos
(2000 a 2015).
As melhores relações de trocas
para o produtor ocorreram em 2001,
2002 e 2010, ao passo que os piores resultados foram registrados em
2013 (18,7 mil caixas) e em 2009
(17,8 mil caixas) devido às quedas
nos preços recebidos pelo citricultor.
Registre-se, ainda, que em 2004 a
relação de 15,9 mil caixas foi anterior
à ocorrência de furacões na Flórida
(Estados Unidos) permitindo a ilação
de que já estaria, então, se caracterizando um excesso de produção de laranja em São Paulo.

Caixas

Economia

Ano Civil
Máquinas e Implementos

Fertilizantes

Defensivos

Gráfico 1. Relações de preços – laranja, caixas e insumos

Fertilizantes
No Estado de São Paulo, principal área
citrícola do país, pesquisas e experimentações transmitidas aos produtores permitiram estabelecer o uso de
modernos métodos de cultivo e de
produção, fazendo surgir pomares de
laranja comparáveis aos mais avançados países, estimulando o plantio em
diversas condições de solos.
A política de subsídios aos fertilizantes de 1953 a 1976 contribuiu
positivamente para o aumento da
produtividade média, visto que proporcionou a redução de custos, dando
impulso ao desenvolvimento do setor.
Entretanto, a despeito dos avanços, diversos estudos apontam para a necessidade de um melhor uso de fertilizantes e corretivos.
Procurou-se, pois, avaliar a evolução da relação de preços de adubo e
preços da laranja pagos pela indústria aos citricultores no período 2000
a 2015, adotando-se os valores médios divulgados pelo IEA para a fórmula NPK 12-6-12, uma das mais usadas
em São Paulo.
Conquanto ao se considerar que,
com o recurso recebido com a venda da
laranja em uma safra, o produtor deverá

comprar fertilizantes para a safra seguinte, optou-se por comparar os preços médios anuais praticados no mesmo ano
civil, ou seja, sem defasagem.
De 2010 a 2015 seriam necessárias, em média, 123 caixas de laranja
(40,8 kg) para aquisição de uma tonelada de adubo NPK 12-6-12, relação
superior àquela registrada de 2000
a 2009 (110 caixas) e também maior
do que a média em 16 anos (2000 a
2015) da ordem de 115 caixas.
As melhores relações de troca para os produtores foram observadas em
2010 e em 2002, enquanto as piores
ocorreram em 2013 (169 caixas) e em
2015 (148 caixas) para adquirir uma
tonelada de adubo.
Resultados de outros estudos sugerem que estatisticamente não acorre variação estacional de preços (entre
meses no ano), porém a aquisição tenderia a ser pouco mais favorável ao citricultor quando efetuada no primeiro
semestre.
Acrescente-se que:
a) Oscilações de preços em uma economia de mercado é rotina e que
o da laranja depende das cotações
do suco concentrado no mercado
internacional;
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Defensivos
De 2001 a 2015, estimou-se que seriam necessárias, em média, 83 caixas
de laranja (40,8 kg) para adquirir uma
cesta fixa de defensivos agrícolas composta no conjunto por oito produtos
representativos dos grupos acaricidas,
fungicidas, herbicidas e inseticidas.
Observando-se os resultados desse período, nitidamente as piores
relações de troca aconteceram em
2013 e em 2004, enquanto que para
o citricultor o cenário mais favorável
para as compras foi em 2006 e 2007,
o que pode ser atribuído à significativa valoração da laranja, em relação há
anos anteriores.
Todavia, deve-se ressaltar que
nesta análise não se está considerando o forte agravamento de problemas
de ordem fitossanitária na citricultura, com crescente risco de novos desequilíbrios e, portanto, necessidade de mais aplicações de defensivos
Produto
em fase
de cadastro no
Paraná.
que
resultam,
sem
dúvida, em elevaInforme-se sobre e realize o manejo integrado de pragas.
Descarte
corretamente
as embalagens
e restos de produtos.
ção
dos custos
de produção
e manutenção de pomares.
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Muda de Laranja
Quando se relaciona o preço da muda de citros com aquele recebido pelo
produtor, em São Paulo, no período de
2000 a 2015 constata-se que, em valor, uma muda foi equivalente a 53%
do preço de venda de uma caixa de laranja (40,8 kg) para a indústria.
De 1975 a 2000, essa relação foi
de 49%, ou seja, representou praticamente o preço de meia caixa de laranja.
De 2000 a 2009 a relação foi de 52%.
Em 2004, para adquirir uma muda ao preço então vigente, o produtor
teria de pagar 70% do preço de venda de uma caixa de laranja por conta
da queda na cotação da fruta, ou seja, quase igual (69%) em 2009. Já em
2006, pagaria apenas 39% (alta na
venda da safra). Em 1991, essa relação
foi ainda menor, com mínimo de 25%.
De 2010 a 2015, a relação foi, em
média, de 53% representando o mesmo porcentual quando se considerou
os 16 anos da série. Porém, deve-se observar que o segmento viveirista passou por bruscas alterações com a sobra
e/ou redução no número de mudas ofertadas, além de fechamento de viveiros.
Como foi calculado em estudo divulgado por Amaro e Salva (2001), o
coeficiente de correlação entre esses
preços foi de 0,767, ou seja, 77% da
cotação da muda pode ser explicada
pelas variações provocadas pelos preços pagos para a laranja. Estudo em fase de conclusão está indicando que a
proporção entre pés novos e pés em
produção anualmente representaria
um bom indicador para quantidade de
mudas a ser ofertada e, portanto, a necessidade de produção pelos viveiros.
Considerações finais
Os resultados apresentados indicam
dois anos como os piores para os citricultores na série de 16 anos (2000
a 2015):

• 2004: quando houve uma crise de
preços recebidos pelos produtores,
provavelmente por excesso de plantio em São Paulo e que não se prolongou devido aos furacões nos Estados
Unidos, com enorme queda de sua
produção e aumento das cotações de
suco concentrado no mercado internacional;
• 2013: a crise na economia mundial
iniciada em meados de 2008 trouxe
significante redução na demanda por
suco e que está perdurando também
por conta de restrições ao consumo
por recomendações de nutricionistas
e médicos, de modo que a safra em
2013 se afigurou como um dos piores
resultados para todo o setor, em especial para os citricultores devido à grande colheita de laranja em São Paulo e
ao elevado estoque de suco concentrado no mercado internacional;
• Aumentos de consumo de laranja
fresca e de suco natural no mercado
nacional brasileiro, com campanhas
inteligentes de promoção e propaganda, com colaborações de todos os
elos da cadeia de produção, poderão
contribuir para estabilização a médio
prazo do agronegócio citrícola;
• Melhores resultados financeiros poderão ser obtidos com emprego de
mais adubações, maior adensamento
de plantio e forte política de defesa
sanitária, com ênfase na erradicação
imediata de pomares abandonados
no Estado de São Paulo, além de estímulos ao plantio de quebra-ventos
para evitar transmissão de pragas e
doenças.

• Nov
• Sel

Eng. Agr. Antonio
Ambrósio Amaro
Pesquisador
aposentado
IEA – Instituto
Economia Agrícola

Produto
InformeDescarte
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b) Comumente os produtores obtêm
receitas em suas vendas corrigidas
pela variação cambial e/ou com pagamento de parcelas durante o ano
agrícola, de modo que, em geral, o
citricultor tem precisado recorrer
menos ao crédito bancário, como
acontece em outras culturas.
De outra parte, as estratégias comerciais das empresas produtoras e
distribuidoras de fertilizantes são condicionadas praticamente pelo mesmo
cenário que prevalece no agronegócio
citrícola, qual seja volume de colheita
prevista de laranja, tendência ou expectativas de preços de suco no mercado internacional e taxa de câmbio,
além do fato que grande parcela de
componentes de adubos é importada
pelo Brasil.
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Produto em fase de cadastro no Paraná.
Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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Manejo

Evolução da resistência
de plantas daninhas:

A resistência de plantas
daninhas tomou proporções
bem preocupantes e,
atualmente, são conhecidos
470 casos de resistência de
plantas daninhas no mundo,
envolvendo 250 diferentes
espécies com resistência em
23 dos 26 sítios de ação de
herbicidas conhecidos

A

evolução da agricultura moderna, baseada em monocultura, veio acompanhada
de respostas bióticas desse ambiente agrícola representadas
pela ocorrência de pragas, doenças
e plantas daninhas. Para minimizar
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impactos e desafios na
citricultura brasileira

os efeitos negativos desses fatores
bióticos detratores de produtividade, houve a necessidade do desenvolvimento dos agrotóxicos promovendo o crescimento das indústrias
químicas na agricultura com o desenvolvimento de fungicidas, inseticidas, herbicidas etc. Com a redução
de mão de obra no campo e a chegada da mecanização, a adoção de
herbicidas passou a ser ainda maior.
Porém, com o uso sistemático de
alguns herbicidas, mais uma vez o
ambiente agrícola tem apresentado
respostas, que no caso das plantas
daninhas pode ser representado
pela seleção de flora, seja por seleção de espécies tolerantes ou biótipos resistentes.
O primeiro herbicida eficiente
para o controle de plantas daninhas

foi o 2,4D. Praticamente dez anos
após o seu uso, em 1956, já foi relatado o primeiro caso de resistência a essa molécula. Entretanto, foi
somente com a descoberta e com
o uso massivo de novos herbicidas
(décadas de 1970 a 1990) que a resistência de plantas daninhas tomou proporções muito preocupantes. Atualmente, são conhecidos
470 casos de resistência de plantas
daninhas no mundo, envolvendo
250 diferentes espécies (145 monocotiledôneas e 105 dicotiledôneas), englobando resistência em
23 dos 26 sítios de ação de herbicidas conhecidos.
Em relação ao herbicida glifosato (inibidores de EPSP), o primeiro
caso relatado de resistência foi o
azevém em 2003, na região Sul do
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Brasil. De lá para cá, o número de
espécies e a área infestada por essas plantas resistentes só vem aumentando (buva, capim-amargoso,
chloris e caruru). Das 25 espécies
listadas como resistentes a herbicidas no Brasil, algumas delas já
estão ou possuem características
que as posicionariam em uma lista
de risco elevado à citricultura. Em
primeiro lugar, devemos destacar
as espécies resistentes ao herbicida glifosato e que já se encontram
disseminadas nos pomares: buva
(Conyza canadensis; C. bonariensis
e C. sumatrensis) capim-amargoso
(Digitaria insularis), capim-branco (Chloris elata); em segundo lugar há a preocupação com o caruru (Amaranthus palmeri), que foi
descoberto como resistente ao glifosato em 2015 no Estado do Mato Grosso, ainda não foi detectada
em áreas ocupadas pela citricultura, mas é reconhecida por especialistas como a pior planta daninha
dos Estados Unidos, e que provavelmente poderia crescer e se desenvolver nas áreas ocupadas pela
citricultura nacional, cujo controle
de plantas daninhas está baseado
na aplicação sequencial e sistemática desse herbicida.
Com o registro do glifosato para a cultura e a adoção em grande
escala e frequência de uso, houve
uma simplificação do programa de
manejo. De um sistema baseado em
gradagem, uso de herbicidas pré-emergentes residuais isolados ou
combinados a produtos de contato
(diuron, oxyfluorfen, paraquat + diuron, bromacil + diuron etc.), uso de
culturas intercalares na entrelinha
(inclusive, rotação dessas culturas),
o setor evoluiu para o uso quase

que exclusivo de glifosato na região
de projeção da copa e roçadeiras na
entrelinha, variando a proporção em
função da idade do pomar. Sem dúvida, houve avanços inegáveis em
conservação do solo, água, uso de
fertilizantes, combustíveis entre outros benefícios, e manejo integrado
de pragas.
As estratégias para minimizar o
efeito da simplificação do sistema,
como o uso de roçadeira lateral, por
si só, não tem eliminado completamente os efeitos colaterais. O resultado disso é a intensificação do
processo de seleção de plantas tolerantes e biotipos resistentes. De fato, os problemas de manejo têm se
intensificado nos últimos anos.
Se de um lado existe a necessidade de ajustes de manejo que sejam economicamente praticáveis,
de outro existem as boas práticas
agronômicas para prevenir ou superar a seleção de flora e a resistência
das plantas daninhas.
Para minimizar os impactos da
seleção de flora de maneira econômica, um passo inicial seria o mapeamento das infestações de plantas
em cada talhão da propriedade. O
conhecimento da época de emergência de cada espécie dentro da
comunidade infestante já seria um
bom indicador para a escolha da
melhor tática de manejo. A adaptação das planilhas de pragas (MEP) e
treinamento dos mesmos técnicos
envolvidos no processo de levantamento de pragas para o mapeamento e acompanhamento da evolução
da população não acarretaria grandes mudanças.
Os locais onde já se encontram
plantas com alto potencial de interferência negativa, em avançado es-

tágio de seleção, clamariam a obrigatoriedade de um manejo mais
amplo (combinação de técnicas de
manejo cultural, mecânico, preventivo e químico para superar a seleção).
Nos locais sem esses problemas, os
métodos preventivos aliados a outros manejos pontuais variados já
seriam suficientes.
Para a diversificação do sistema,
em ambos os casos caberia a rotação
de modos de ação de herbicidas. Necessariamente, produtos eficientes,
preferencialmente residuais, para
o controle das plantas mais danosas no processo constante de seleção de flora. Para o uso de herbicidas
pré-emergentes, o conhecimento da
época de emergência das plantas
de difícil controle é aliado na escolha do produto, residual necessário e ao uso racional da tecnologia.
Outro ponto fundamental na escolha do produto é a seletividade para os pomares novos e adultos. Por
se tratarem de poucos produtos registrados, o citricultor deve exigir, ou
até mesmo gerar, os próprios resultados confiáveis, de longo prazo, em
diferentes tipos de solo e dosagens
adequadas para permitir total seletividade dos herbicidas recomendados na cultura.

Eng. Agr. Dr. Tiago Pereira Salgado
Eng. Agr. Dr. Marcos Antonio Kuva
Herbae – Consultoria e Projetos Agrícolas Ltda.
(tpsalgado@herbae.com.br; mkuva@herbae.com.br)
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História

GCONCI discute situação atual e o
futuro do agronegócio citrícola
na celebração de seus 20 anos

C

a Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP), além de executivos de cooperativas, como a Coopercitrus, e de empresas de insumos
do setor.
'Somos consultores apaixonados
pela citricultura. O nosso objetivo é a
excelência na consultoria', afirmou o
atual presidente da entidade, Hamilton Rocha, em sua saudação emocionada de boas-vindas aos presentes

Fotos: Fotos Salvi

erca de 220 pessoas, entre
citricultores e representantes de instituições de pesquisa, cooperativas e empresas
produtoras de insumos para o setor,
participaram de evento em que foi
destacada a trajetória do Grupo de
Consultores em Citros (GCONCI). Foram informados dados atuais de produção e consumo, e ainda contou
com palestra sobre o futuro do negócio pelo especialista em marketing rural José Luiz Tejon Megido.
O Grupo de Consultores em Citros comemorou os 20 anos de sua
fundação com um evento na Maison
Solano’s, em Limeira (SP), na noite de
19 de maio, quando reuniu mais de
duas centenas de profissionais com
quem se relacionou durante sua trajetória, como citricultores, pesquisadores científicos e professores, representando instituições como os
institutos Agronômico (IAC), de Economia Agrícola (IEA) e Biológico (IB) e

Consultores do GCONCI
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na comemoração. Emoção não faltou
também no discurso do engenheiro
agrônomo Joaquim Teófilo Sobrinho,
diretor do Centro de Citricultura Sylvio Moreira – IAC na época da criação do grupo e grande incentivador
do GCONCI, que durante anos contou
com uma sala nas dependências da
instituição de pesquisa.
'O GCONCI nasceu da necessidade da troca de informações entre os
consultores e da necessidade de uniformizar dados como os das recomendações para atender ao exigente
mercado citrícola da época', recordou
Sobrinho, citando, ainda, a criação do
Dia do Consultor em Citros pelo grupo, que sempre colaborou com palestras e pesquisas com o Centro.
Em seguida, Gilberto Tozatti, um
dos fundadores e presidente do grupo por diversas gestões, mostrou os
números atuais do setor, no Brasil e
nos Estados Unidos, na apresentação ‘Momento atual da citricultura’,
de sua autoria e do colega Maurício
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a
os
Mendes. Na apresentação, o consultor
destacou que o HLB, doença também
conhecida como HLB, tem sido responsável por reduzir a produção da
Flórida, onde mais de 80% dos pomares estão infectados. Também no Brasil, o maior produtor mundial, a última
safra apresentou quebra de 18% em
função de problemas fitossanitários,
climáticos (consequência do El Niño)
e da falta de investimentos nos pomares por conta da falta de capitalização
dos citricultores.
A produção menor se reflete nos
preços do suco congelado nas bolsas
de Nova York e Rotterdam, que devem aumentar, de acordo com Tozatti
e Mendes. 'É hora, portanto, de retomada dos investimentos nos pomares.
Mas com planejamento', alertou Tozatti
Da esquerda para a direita: Álvaro Fávero,
Amauri T. Peratelli e Antonio Camargo;
Luiz Gonzaga Fenólio, Hamilton Rocha e
Antonio A. Amaro; Gilberto Tozatti

à plateia atenta. Segundo ele, a demanda por suco de laranja caiu 14% e
a oferta, 31%, em comparação a 2010.
O especialista em marketing do
agronegócio, professor, jornalista e
escritor José Luiz Tejon Megido emocionou e provocou o público ao falar
sobre o futuro do agronegócio citrícola, a superação dos desafios, ressaltando fatores como engajamento
e foco para se ter sucesso no negócio em um mundo em que a rapidez
das mudanças será cada vez mais
marcante. Para Tejon, as mulheres
terão papel crescente em um mundo que valorizará muito a inovação,
a sustentabilidade e a comunicação.
'Não há futuro fora da compreensão da cadeia produtiva como um todo. Cooperativismo e associativismo
também serão fundamentais', alertou
no final, falando também da importância do marketing e da comunicação com o consumidor final.

Palestrantes e consultores presentes no
evento de 20 anos do GCONCI

O produtor de mudas em Engenheiro Coelho (SP) Antonio Camargo, presente ao evento, elogiou
as apresentações e o trabalho do
GCONCI, destacando especialmente os intercâmbios e missões internacionais organizadas pelo grupo,
que trazem informações sobre novas tecnologias de produção. 'Essas
viagens e esses eventos proporcionam oportunidade de aumento de
conhecimento sobre novos produtos e tecnologias.'
Cristina Rappa
Jornalista e sócia-gerente da Crível
Comunicação
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Ácaro da Ferrugem dos Citros e a
Mancha Trincada da Pinta Preta
o sintoma de Mancha
Trincada não pode ser
exacerbada porque não é
muito frequente, e o pouco
que aparece depende do
bom manejo feito tanto
para o Ácaro da Ferrugem
como para a Mancha
Trincada da Pinta Preta

O

Ácaro da Ferrugem Phyllocoptruta oleivora é uma das
pragas mais importantes da
cultura dos citros na atualidade, tanto para a fruta para a indústria como para o mercado in natura. Danos acentuados prejudicam
a produção em volume e a aparência para as vendas de laranjas ou tangerinas no varejo. Antes de abordar
a possível relação com a Pinta Preta
dos Citros Guignardia citricarpa, é necessário conhecer melhor aspectos
bioecológicos do ácaro. O seu comportamento é peculiar, apresentando
movimento migratório quase que exclusivamente pelo vento, espalhando-se pelos pomares de citros, sendo
uma forma muito eficiente de disseminação. Uma curiosidade do seu
comportamento está na maneira com
que os indivíduos da população se
preparam para serem arrastados pelo vento: movimentos instantâneos
de elevação do corpo, quando a população está em alta densidade. A
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peculiaridade é a forma de reprodução. É do tipo partenogênese arrenótoca (ovos não fertilizados dão
origem a machos), enquanto os fertilizados produzem tanto macho como
fêmeas. Outra curiosidade é que não
há acasalamento físico entre machos
e fêmeas, pois os machos deixam espermatóforos sobre a folha e as fêmeas passam por cima, captando os
espermatóforos. Entretanto a maior
proporção de descendentes ocorre
pela forma assexuada, isto é, as fêmeas não dependem de fertilização pelos machos, mesmo não havendo acasalamento formal e, sim, captação de
espermatóforos. A última curiosidade
é que os ovos são muito grandes em
relação às fêmeas. O ovo é pequeno
ao ser expelido, mas incha em contato com o ar, parecendo grande (1/4 do
tamanho da mãe).
Outro aspecto interessante do
Ácaro da Ferrugem é sua característica de densidade populacional, que
é muito elevada e pode produzir

Foto: C. W. McCoy

A atenção dada para

várias gerações (até 30) durante o
crescimento dos frutos. Se um fruto
normal de laranja Pera tem cerca de
300 cm2 de área exposta de casca e
se fosse totalmente infestado durante várias gerações, poderia abrigar
cerca de 30.000 ácaros, chegando
a 200 ácaros/cm2. Sob densidades
altas (50 a 200 ácaros/cm2), durante o verão e outono, há intensa liberação de etileno (C2H4) causando a
ferrugem (cor castanho-avermelhado). Porém, a descoloração ou ferrugem é, também, associada à formação de lignina e, provavelmente,
da oxidação de algumas substâncias
do citoplasma de dentro das células da epiderme (casca). Em resumo, os danos que aparecem na formação dos frutos são de três tipos:
em frutos novos é parecido com pele de tubarão; quando o ataque é em
frutos médios aparece como ferrugem; e em frutas já granadas, o dano é conhecido como bronzeamento. Para chegar a esses sintomas de
Figura 1.
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danos, o ácaro precisa picar as células conforme observado na figura 1
(C. W. McCoy, Universidade da Flórida, Lake Alfred, 1996).
Feito essa abordagem do Ácaro
da Ferrugem, passaremos a tratar da
possível relação com a doença Pinta Preta dos Citros G. citricarpa, um
dos seus seis sintomas encontrados
aqui no Brasil. Pois bem, havia uma
suspeita, mas agora com a tese de M.
H. Nozak (2007) sob orientação do
Prof. A. Goes, concluiu-se que existe, sim, uma relação, mas os estudos
estão ainda no início, necessitando
de muito mais trabalhos a respeito.
Fazendo um paralelo com o comportamento e biologia do Ácaro da Ferrugem, podemos especular de como
a mancha chamada de trincada, causada por G. citricarpa, poderia se formar influenciada pelo ácaro. Pela figura 1, se observam as pontuações
deixadas pelo ataque do ácaro para
sugamento da seiva, que extravasa
sobre a casca da fruta. Esses sinais
deixados podem ser explorados pelas formas de reprodução do fungo
quando atingem as folhas e frutos
atacados pelo ácaro. A outra forma
que se supõe que os ácaros podem
auxiliar na dispersão e germinação
dos ascósporos e esporos sobre a
casca seria pelo transporte desses
elementos reprodutivos para áreas
dos frutos já com sintomas de danos
pelo ácaro.
A Mancha Trincada é resultado
de infecção em frutos ainda verdes
já com sintomas do ácaro, mas somente quando os frutos atingem a
maturidade é que a casca apresenta trincas ou fissuras (ver figura 2).
De acordo com afirmação do Prof.
Goes e colaboradores em 2000, há
suspeita de que a Mancha Trincada
esteja associada à presença dos danos causados pelo Ácaro da Ferru-

Figura 2.
Sintomas típicos
de Mancha
Trincada
produzida pela
infecção de
G. citricarpa
na presença
de danos ou
de Ácaros da
Ferrugem

gem (P. oleivora). E, ainda, de acordo
com o Fundecitrus, em publicação
de 2005, um sexto sintoma também
é caracterizado, que seria a Mancha
Rendilhada, com presença de lesões
superficiais, sem borda definida, e
textura lisa, que aparecem quando
os frutos ainda estão verdes. Por outro lado, o Prof. Goes, em 2001, definiu esse último sintoma como uma
variante do tipo Falsa Melanose. Os
sintomas de Mancha Trincada encontrados até agora aparecem em
frutos quase completamente amarelos, ou seja, com muito pouco ataque ou nada, do Ácaro da Ferrugem.
Outras frutas com a Mancha Trincada aparecem com sintomas médios
do Ácaro da Ferrugem. Faltam estudos, então, para esclarecer definitivamente se há mesmo influência
dos danos do ácaro ou do próprio
Ácaro da Ferrugem.
De qualquer forma, a atenção
dada para esse sintoma de Mancha Trincada não pode ser exacerbada porque não é muito frequente
e o pouco que aparece depende do
bom manejo feito para os dois organismos pelo citricultor. Assim, o
que recomendamos é que o manejo
ecológico do Ácaro da Ferrugem seja feito da forma mais correta possível. Se a produção é destinada à

Foto: Depto Técnico GCONCI
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indústria, sugerimos que o nível de
ação seja de 10% de frutos com
30 ou mais ácaros por cm2 (ver figura 3). Se o destino é o mercado
de fruta fresca, sugerimos 10% de
frutas com 20 ou mais ácaros/cm2.
Em ambos os destinos de produção,
se ocorrer 30% de frutos com cinco
ou mais ácaros por cm2, sugerimos
entrar com controle. Os produtos
disponíveis são enxofre, abamectin, diflubenzuron, fenpiroximate e
Envidor®, utilizados em forma de
rotação para evitar a resistência do
Ácaro da Ferrugem.
Quanto ao manejo da Pinta Preta,
sugerimos que os produtores sigam
rigorosamente as recomendações
da Unesp, do Instituto Biológico e do
Fundecitrus. Controlando a doença
e o ácaro devidamente, não haverá preocupação do surgimento de
sintomas conhecidos como Mancha
Trincada, pois não havendo dano do
ácaro e o ácaro não haverá também
a referida mancha. Estamos falando com muita simplicidade de dois
problemas da citricultura, a Ferrugem e a Pinta Preta. Entretanto,
existem outros problemas que devem ser manejados conjuntamente
que são o Ácaro da Leprose, o Bicho
Furão, o Ácaro Branco, a Mosca das
Frutas, para lembrar de algumas, e

GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Figura 3. População do Ácaro da Ferrugem em alta densidade, maior do que
30 ácaros por cm2

o problema maior do momento que
é o psilídeo dos citros causador do
HLB (Greening). Para isso, o produtor precisa ter uma boa equipe de
amostragem de pragas e uma boa
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equipe de inspeção total de doenças graves como Cancro e HLB. No
caso das pragas, tendo fichas de
inspeção corretamente preenchidas, o citricultor pode decidir por

combinações de produtos e ações
mais adequadas para o manejo de
todos os problemas conjuntamente, sempre cuidando da rotação dos
grupos químicos para melhor eficácia. Nós, consultores do GCONCI,
estamos sempre à disposição para
ajudar os produtores na sua nobre
função de produção de citros com
total qualidade aliada à sustentabilidade tão necessária para a sociedade brasileira.
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Um novo

bioproduto à base do

fungo Isaria fumosorosea
para o controle de Diaphorina

O USO desse bioproduto
em programas de manejo
integrado de pragas
em pomares comerciais
representa uma alternativa
promissora para reduzir
o número de aplicações
de inseticidas químicos
Como funciona o bioproduto?
A Esalq-USP, em parceria com Fundecitrus e com a empresa Koppert Brasil,
desenvolveu um bioproduto à base do
fungo Isaria fumosorosea para o controle de Diaphorina citri, o inseto vetor
da doença denominada HLB. O bioproduto consiste em uma mistura de adjuvantes com as estruturas reprodutivas
do fungo I. fumosorosea denominadas
conídios. Quando o bioproduto é pulverizado sobre ninfas e adultos de D.
citri, os conídios entram em contato
com a cutícula do inseto e germinam,
formando um tubo germinativo que
por pressão e produção de compostos
químicos (enzimas) degradam a cutícula e penetram no interior do inseto.
Durante a colonização interna, o fungo
cresce pelos órgãos e produz toxinas
que resultam na morte do D. citri. Finalmente, se as condições ambientais são
favoráveis (elevada umidade), o fungo
cresce externamente ao corpo do inseto, formando estruturas brancas denominadas micélio, que irão produzir
grandes quantidades de conídios na

superfície do cadáver (fenômeno chamado de esporulação). Assim, os conídios produzidos podem ser disseminados para outros insetos e iniciar
novos ciclos de infecção. Após a morte
pelo fungo I. fumosorosea, as ninfas e
adultos aderem à folha e adquirem coloração branca, com aspecto similar ao
algodão (ver figura 1).
Eficiência do bioproduto em
pomares comerciais
Pesquisas têm sido conduzidas para
demonstrar a eficiência do bioproduto à base de I. fumosorosea em pomares comerciais do Estado de São Paulo.
Os primeiros estudos foram conduzidos em parcelas demonstrativas de
citros, variedade Valência, de 16,4 ha
localizadas em Itapetininga (SP). Neste

citri

ensaio, foram realizadas 12 aplicações
do bioproduto no período de dezembro de 2011 a janeiro de 2013 (uma
aplicação por mês) para avaliar o desempenho do bioproduto ao longo
do tempo sob diversas condições ambientais. Para cada aplicação, foram
confinados 20 adultos de D. citri em
sacolas de tecido voile e amarrados na
parte externa no estrato médio de cada árvore. Os tratamentos foram pulverizações de: bioproduto à base de
I. fumosorosea, inseticida químico recomendado para D. citri (Provado® SC
ou Dimexion® CE) e apenas água como testemunha. Os resultados demostraram que o nível de controle de adultos de D. citri pelo fungo I. fumosorosea
foi tão eficaz quanto os inseticidas químicos, obtendo valores de mortalida-

Foto: Marcos R. Conceschi
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Pesquisa

Figura 1. As ninfas e adultos aderem à folha e adquirem coloração branca,
com aspecto similar ao algodão
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de que variaram de 96,1% a 57,8%.
As aplicações de inseticidas químicos
produziram mortalidade entre 93,9%
e 73,3% e a mortalidade registrada na
testemunha (água) variou de 32,2%
para 17,2%. Ao comparar os níveis de
controle do bioproduto nas 12 aplicações, foi possível observar que houve
uma tendência de aumento da mortalidade com o aumento da umidade relativa e as precipitações com maior eficiência das aplicações no período de
novembro a abril (primavera-verão).
Uma vez demonstrada a eficiência do bioproduto com adultos de
D. citri confinados nas árvores de citros, conduziu-se um novo estudo para avaliar o nível de controle em populações naturais de D. citri e outras
pragas presentes em pomares comerciais da variedade Valência. O estudo
foi realizado em uma área de 18 ha
com produção orgânica situada em Itirapina (SP), dividida em seis parcelas,
onde as populações de pragas foram
monitoradas pela observação visual
e a utilização de armadilhas amarelas
adesivas. Comparou-se o controle de
D. citri em parcelas com aplicações do
bioproduto à base de I. fumosorosea
com o manejo de D. citri da propriedade. Todos os outros tratamentos para
o controle de pragas e doenças e adubações foliares comumente realizados
pela fazenda foram feitos normalmente de acordo com a necessidade de
forma semelhante nos dois tratamentos. A frequência de aplicação dos tratamentos foi mensal no período de
2/5/2014 a 9/1/2015 e quinzenal
no período de 9/1/2015 a 8/4/2015,
sendo essa frequência determinada
pelo monitoramento da população de
D. citri. Os resultados indicaram que
durante um ano de aplicação do bioproduto a mortalidade dos adultos de
D. citri variou de 28,95% a 90,85%,
obtendo maiores eficiências no período de setembro de 2014 a feverei-
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Figura 2. Observou-se uma redução de 6,5 vezes no tratamento com o fungo
I. fumosorosea em comparação com o tratamento-padrão

ro de 2015, quando a umidade relativa
do ar foi superior a 82% de UR. Ao avaliar a flutuação da população de D. citri
durante o ano, observou-se uma redução de 6,5 vezes no tratamento com o
fungo I. fumosorosea em comparação
com o tratamento-padrão da propriedade (controle) (ver figura 2). A população de adultos de D. citri encontrada
na bordadura foi 8,35 vezes superior à
encontrada no interior da área experimental com aplicação do bioproduto,
indicando que o controle de D. citri foi
eficaz no interior das parcelas, mesmo
com a constante migração dos insetos
provenientes da bordadura.
Em relação a outras espécies de
pragas presentes na área de estudo, observou-se que a aplicação do
fungo I. fumosorosea resultou em redução significativa na população do
Ácaro da Leprose quando comparado
à área de controle.
Quais as vantagens do uso do
bioproduto?
O potencial do fungo I. fumosorosea
demonstrado nesses estudos foi a base para o desenvolvimento de um novo biopesticida, em fase de registro no

Brasil com o nome comercial de Puma
(Koppert Sistemas Biológicos Ltda.).
O bioproduto utilizado é compatível
com a maioria dos agroquímicos usados na citricultura em mistura de tanque e, portanto, será uma nova opção
para o controle de D. citri em pomares de citros. O uso desse bioproduto em programas de manejo integrado
de pragas (MIP) em pomares de citros
comerciais representa uma alternativa promissora para reduzir o número
de aplicações de inseticidas químicos,
minimizando o risco de seleção de populações de D. citri resistentes e auxiliar no controle de outras pragas.
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