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Ácaro
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aliado do
citricultor
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pragas nos
pomares
ENTREVISTA
O Eng. Agr. André Luís
Teixeira Creste fala
sobre o modelo de
sucesso na expansão dos
negócios da Agro São José
SUSTENTABILIDADE
Cobertura vegetal e a
qualidade microbiológica do
solo em pomares de citros

Editorial

S

empre que começamos a escrever um editorial, procuramos dar uma introdução
sobre o que vocês, leitores, encontrarão na edição da Citricultura Atual, além de
uma perspectiva atualizada da nossa citricultura. Mas está ficando redundante

Capa:

falar sobre a influência do clima e novamente temos interferência do volume de

Montagem
Adobe Stock

chuvas na próxima produção. Em algumas regiões, a principal florada ocorreu no final de
2020, e com os índices pluviométricos abaixo da normalidade, os frutos não se desenvolveram plenamente, principalmente nas variedades precoces e de meia-estação.
Com isso, ocorrerá uma oferta menor de frutos, e provavelmente com valores maiores
que serão negociados pelas indústrias e as frutas destinadas ao comércio de frutas in
natura também terão valores melhores.
Para tentar manter as plantas mais saudáveis e assim ter uma maior tolerância a pragas e doenças, e mesmo à seca, o manejo do solo é imprescindível, promovendo o enriquecimento, e o manejo de coberturas vegetais se torna muito importante, favorecendo
os microrganismos e consequentemente a melhoria dos pomares.
Algumas pragas nunca deixam de ter importância, e a Mosca das Frutas sempre causa
problemas e grandes prejuízos, e por isso os produtores fiquem atentos e vejam nesta
edição o que pode ser melhorado no seu controle. Outra praga é o Ácaro da Leprose, e
muitíssimo importante é o seu manejo, principalmente porque temos poucos princípios
ativos para o seu controle. Nesta edição, trazemos atualidades sobre essa praga.
Com a complexidade de fatores que envolvem o manejo dos pomares, a boa gestão
de todos os fatores envolvidos é fundamental para o sucesso da atividade, e mantê-la
rentável e sustentável são grandes desafios.
Por fim, todos os anos o GCONCI elege um profissional que prestou serviços relevantes à citricultura, e em 2021 o Dr. Eduardo Stchuci (da Embrapa) recebe a láurea máxima
de ter seu nome no Hall da Fama da Citricultura como resultado de seus inúmeros trabalhos e de grande dedicação à citricultura brasileira.
Tenham uma excelente leitura.
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Economia

Novos contratos para compra
de laranja chegam a R$ 30,00/cx
2021/2022 PODE SER MAIS UMA SAFRA SEM EXCEDENTE DE SUCO NAS INDÚSTRIAS

A

s primeiras propostas para
a compra das laranjas da
temporada 2021/2022 por
parte das grandes processadoras paulistas se iniciaram no
fim de março – assemelhando-se
ao cenário de 2020/2021, quando as negociações começaram em
abril. Das três grandes empresas,
duas estão realizando novas compras para contratos de curto prazo
(até uma safra). Até o final de maio,
os valores estavam entre R$ 28,00
e R$ 30,00/cx de 40,8 kg, colhida
e posta na unidade. Estes valores,
por serem superiores aos verificados nas primeiras propostas de
2020/2021 (até R$ 24,00/cx), podem sinalizar preocupação de processadoras quanto à oferta de laranja na temporada.

No geral, não há grande disponibilidade de frutas para serem
contratadas nos próximos meses,
já que a maioria já foi previamente
negociada, tanto nos últimos dois
meses quanto em safras anteriores
(no caso desta última modalidade,
em contratos de médio prazo).
O posicionamento das indústrias, de oferecer preços mais altos frente à temporada anterior,
corrobora a expectativa de uma
safra sem excedentes, que tende a manter os estoques de suco
de laranja em níveis controlados.
A divulgação da última estimativa da CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos), em fevereiro deste
ano, indica que o estoque final de
suco de laranja nas processadoras

O objetivo da Fadel Sociedade de Advogados consiste em entender e encontrar
as questões jurídicas prejudiciais ao cliente, ocultas em seus negócios.
Consultoria e advocacia defensiva, produtiva, proativa e culta. Todo trabalho é
personalizado de acordo com a cultura de cada cliente.
Estamos à disposição.
fadel@ffadel.com.br
www.ffadel.com.br
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paulistas em junho deverá ser de
272,9 mil toneladas em equivalente concentrado, 42% menor
frente ao fechamento da temporada anterior – volume que, mesmo
em níveis suficientes para garantir o abastecimento global, já preocupa agentes quanto à temporada
2021/2022. Como a produção de
laranja na próxima safra não deve
ser elevada, as fábricas tendem a
absorver bons volumes de matéria-prima para manter os seus estoques em níveis suficientes para
abastecer o mercado.
COM LIMITAÇÕES CLIMÁTICAS,
RECUPERAÇÃO DA SAFRA 21/22
SERÁ PEQUENA
Estimativa divulgada em 27 de
maio confirmou a expectativa de
agentes consultados pelo Cepea de
que a colheita de laranjas da safra
2021/2022 seria superior à da anterior, mas a produção ainda não seria elevada.
Segundo o Fundecitrus (Fundo
de Defesa da Citricultura), a colheita de laranjas do cinturão citrícola
(São Paulo e Triângulo Mineiro) deve
somar 294,17 milhões de caixas de
40,8 kg em 2021/2022, aumento
de apenas 9,5% frente à temporada 2020/2021, que, por sua vez,
apresentou forte queda em relação
à anterior. No geral, a produção de
2021/2022 deve ficar 10,5% abaixo da média das últimas dez safras.

Economia

No final de 2020, colaboradores
do Cepea apostavam em recuperação próxima dos 15%, mas, diante do menor volume de chuvas em
2021, a percepção dos agentes já
era de aumento menor – o que foi
confirmado pelo Fundecitros.
Essa tímida recuperação é resultado do clima adverso, especialmente de chuvas abaixo da
média – tanto no segundo semestre de 2020 (o que prejudicou a
abertura e o pegamento das floradas) como neste primeiro semestre de 2021 (impactando no enchimento dos frutos).
Neste sentido, o sudoeste de
São Paulo deve registrar novamente a maior produtividade média do
cinturão citrícola, tendo em vista
que o regime de chuvas na região é
mais regular. O norte paulista, onde
mais de 60% da área de laranja é
irrigada, deve apresentar a segunda
maior produtividade média.
E essa pequena recuperação,
por sua vez, interrompe o comportamento bianual de produção que
a cultura vinha apresentando. Desde 2015/2016, quando se iniciou
o Projeto de Estimativa de Safra –
PES – do Fundecitrus), a colheita
de laranja intercalava anos de alta
e de baixa produção – e esse fator
era justamente o que vinha dando equilíbrio à oferta e à demanda
pela fruta.
Uma temporada baixa seguida
de outra também reduzida pode
reforçar a já elevada demanda industrial por laranjas e, consequentemente, elevar os preços. Até o
momento, os valores oferecidos pelas grandes processadoras chegam
a R$ 30,00/cx de 40,8 kg, colhida e
posta na unidade de moagem. Vale
lembrar que as empresas começaram as propostas no final de março,
já temendo produção limitada.

Ainda que os preços mais firmes
sejam um alento, é importante considerar que, para produtores que tiverem produtividades médias muito baixas, as margens ainda podem
ficar apertadas ou até mesmo negativas, já que o pequeno rendimento
tende a elevar os custos por caixa.
Neste ano, especificamente, pesa
ainda mais sobre os custos a alta
dos insumos, devido à valorização
do dólar frente ao Real.
A demanda industrial firme, por
sua vez, reflete o impacto que a baixa produção deve ter nos estoques
de passagem. Dados da CitrusBR
(Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos) mostram que o estoque de entrada da
temporada 2021/2022 (em julho
de 2021) deve ser de quase 273
mil toneladas de suco de laranja,
em equivalente suco concentrado
(FCOJ). Tendo-se como base a produção estimada pelo Fundecitrus,
de 294 milhões de caixas, o volume
processado pode ser ao redor de
260 milhões de caixas, já considerando uma possível queda na participação do mercado in natura, que
deve consumir apenas 34 milhões
de caixas. Neste cenário, cálculos
realizados pelo Cepea indicam que
os estoques de passagem da safra
2021/2022 (em junho de 2022)
devem ficar próximos de 200 mil
toneladas, patamar que não era verificado desde o fim de 2016/2017.
É importante lembrar, porém,
que os cálculos acima consideram
vendas estáveis e o rendimento industrial médio das últimas cinco
safras (de 271,7 caixas para a produção de uma tonelada de FCOJ).
Porém, é possível que as chuvas
abaixo da média favoreçam esse
parâmetro, sendo necessários menos caixas para a produção de uma
tonelada de suco concentrado.

TAHITI INICIA ANO COM BOM
DESEMPENHO, MAS COTAÇÕES
RECUAM EM ABRIL E MAIO
Os preços da lima ácida Tahiti in natura iniciaram o ano com bom desempenho no mercado paulista. No
primeiro trimestre de 2021, apesar de ser o período típico de pico
de safra, a oferta não foi tão intensa como o normal para a época, resultando em cotações firmes frente
a 2020, mesmo com as exportações
menos aquecidas.
Segundo colaboradores consultados pelo Cepea, assim como verificado para a laranja, o período de seca
no segundo semestre de 2020 também impactou na produção da Tahiti, que teve menor volume disponível
no primeiro trimestre de 2021, principalmente de frutas de boa qualidade. Já a partir da segunda quinzena
de março, a colheita de frutas provenientes de uma segunda florada (e
que, portanto, tiveram melhor regularidade de chuvas) permitiu melhor
qualidade e maior regularidade na
oferta, pesando negativamente sobre os preços. Vale lembrar também
que essa recuperação no volume colhido coincidiu com o período de intensificação das medidas de restrição devido à pandemia de Covid-19,
havendo impactos negativos na demanda pela fruta.

Eng. Agr. Margarete Boteon
Pesquisadora – Cepea/Esalq-USP
Fernanda Geraldini
Caroline Ribeiro
Analistas de Mercado – Cepea/Esalq-USP
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Covid-19 pode ou não ser
considerada acidente de trabalho?

E

m abril de 2020, o STF reconheceu em liminar que o fato
do trabalhador ser contaminado pelo coronavírus era considerado como doença ocupacional,
ou seja, equiparou a contaminação
ao acidente de trabalho.
A decisão do STF não permite
reconhecer o direito automaticamente, mas diminui o obstáculo
quando classificou a doença como
acidente de trabalho sem necessariamente precisar provar o nexo
causal (vínculo da contaminação).
A pandemia se estende em tempos jamais imaginados. Completamos mais de um ano da declaração
do estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde.
A vida dos empregados e empregadores não pode parar. E agora? A
contaminação é ainda reconhecida
como acidente de trabalho?
O cerne da questão deve ser pautado pelo ambiente de trabalho. Para
que a empresa não seja condenada
pela contaminação de um funcionário,
deverá provar que o ambiente de trabalho está equipado com todos os
produtos (álcool em gel, limpeza adequada) e posturas (máscaras faciais e
distanciamento pessoal) para evitar
a contaminação. Além disso, para os
ambientes fechados, precisará provar
que o ar circula devidamente e que

o local não depende apenas do uso
do ar-condicionado necessitando da
completa renovação do ar.
O mencionado julgado (STF) apenas delimitou que não é do funcionário o ônus de provar que se contaminou no ambiente de trabalho, isso
será ‘presumido’. Entretanto, caberá à
empresa provar que o seu ambiente
de trabalho é sadio e não contribuiu
para a contaminação. Outros aspectos deverão ser analisados pelo Judiciário, como, por exemplo: se o funcionário utiliza transporte público,
se em algum momento transgrediu
as regras do distanciamento na vida
profissional ou pessoal. Mas frise-se, este será um ônus da empresa.
Por outro lado, se houver um surto de Covid-19 dentro da empresa,
o trabalhador poderá ser indenizado, dependendo das circunstâncias. Isso porque a questão da prova
e seu ônus deverão ser analisados
caso a caso.
Assim, não é possível garantir
que o trabalhador será indenizado,
mesmo porque os casos serão julgados com base em probabilidades
e diante dos fatos concretamente
provados, o que não retira desses a
insegurança e incerteza.
De toda forma, a empresa que enfrentar um processo trabalhista desse gênero tem o dever processual e

legal de provar que o seu ambiente
de trabalho é sadio e que utilizou
de todos os procedimentos para minimizar os riscos da contaminação
neste ambiente.
Outra questão bem debatida é a
relacionada ao transporte público
(grande motivo de aglomeração nas
grandes cidades). Se o empregado
é obrigado a se deslocar para o trabalho, que poderia acontecer em
sistema de home office, o judiciário
trabalhista também poderá levar a
questão em consideração, como se
o empregador pretendesse correr o
risco da contaminação, o que levaria
a indenização.
Agora, se o contágio ocorre em decorrência da necessidade de deslocamento, a interpretação poderá se
basear no acidente de percurso. Contudo, após 2018, esta modalidade
não se enquadra mais como acidente
de trabalho, não restando ao empregador qualquer indenização.
A maioria das discussões jurídico-trabalhista não está escrita na Lei
nem nas Convenções Coletivas. A
análise do caso concreto é que será
importante para a estratégia de ação
da empresa diante de dilemas como
esses acima, principalmente quando
estamos diante de questões novas
que nem a medicina e tampouco os
órgãos governamentais sabem lidar.

Fábio A. Fadel
Advogado especializado em Direito Processual
Sócio do Escritório Fábio Fadel & Associados
Doutorando em Direito Internacional do
Trabalho na Universidade de Buenos Aires
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COBERTURA VEGETAL

e qualidade microbiológica do solo
em pomares de citros
A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE OU DA SAÚDE DO SOLO EM SISTEMAS AGRÍCOLAS É UM PROCESSO IMPORTANTE
PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA CITRICULTURA SUSTENTÁVEL
Fotos: Fernando A. Azevedo

O

solo é um ambiente vivo,
com enorme diversidade
de organismos, desde macrofauna a microrganismos, e sua abundância (quantidade
de indivíduos) e riqueza (diferentes grupos), além da diversidade de
plantas cultivadas, são de suma importância para a manutenção das interações entre os seres produtores,
consumidores e decompositores no
ambiente, que também são fortalecidas pela diversidade das plantas
cultivadas. A interação mais antiga
entre os microrganismos e plantas
foi constatada entre fungos micorrízicos e plantas vasculares, favorecendo a saída das plantas do ambiente aquático, e hoje estima-se
que 82% das plantas terrestres faça
tal associação.
Técnicas de agricultura de conservação, como rotação de culturas
ou o cultivo consorciado, utilizando,
além da cultura principal, plantas
que proporcionam cobertura permanente ao solo, estimulam o uso
eficiente dos recursos do solo pelas plantas, podendo, ainda, reduzir
ou melhorar a eficiência do uso dos
agroquímicos. Na citricultura essas
práticas que promovem a qualidade do solo, principalmente o efeito
na microbiologia do solo, ainda são
pouco estudadas. A manutenção da
qualidade ou da saúde do solo em
sistemas agrícolas é um processo

Figura 1. Plantio de Urochloa ruziziensis na entrelinha do pomar, manejada com
roçadora ecológica e herbicida, proporcionando camada de palha na linha de plantio
de lima ácida Tahiti (Mogi Mirim/SP, 2010-2019)

importante para o desenvolvimento
de uma citricultura sustentável.
Diferentes espécies de Urochloa
(sin. Brachiaria), como a U. ruziziensis
e U. decumbens, têm sido utilizadas
em consórcio com as plantas de citros por meio da semeadura na entrelinha dos pomares. Posteriormente,
são manejadas com o uso de roçadora
ecológica, que corta toda a biomassa
da entrelinha, projetando-a para baixo
das plantas de citros, acarretando
em uma excelente camada de palha,
também denominada de mulching
(figura 1). Essas espécies favorecem
a ciclagem de nutrientes, o controle
de plantas daninhas, proteção do solo, acarretando menores perdas de
solo por erosão, melhoram a atividade

microbiana do solo, e consequentemente incrementam a produtividade
do pomar.
Nesse contexto, no intuito de entender as mudanças na comunidade
microbiana do solo, em diferentes manejos, o Centro de Citricultura Sylvio
Moreira do Instituto Agronômico (IAC)
estuda sistemas de citricultura de conservação há mais de dez anos. Como
exemplo, em um experimento com
lima ácida Tahiti IAC 5 enxertada sob
citrumelo Swingle, instalado em Mogi
Mirim (SP), avalia o consórcio de U. decumbens e U. ruziziensis como plantas
de coberturas permanentes nas entrelinhas do pomar, além do manejo
diferenciado com roçadoras convencional (biomassa cortada permanece
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Figura 2. Carbono da biomassa dos microrganismos, respiração basal do solo,
colonização micorrízica e produtividade da lima ácida Tahiti (Mogi Mirim/SP, 2014-2019)

na entrelinha) e ecológica (biomassa
lançada para a linha de plantio dos citros), com aplicação ou não de herbicida sistêmico (glifosato) na linha de
plantio (figura 1).
Sabendo-se que os microrganismos são indicadores sensíveis de alterações na qualidade do solo, foram
avaliados o carbono da biomassa microbiana (carbono presente no solo,
advindo de microrganismos), respiração basal do solo (representa a atividade dos microrganismos no solo)
e a colonização das raízes dos citros
por fungos micorrízicos arbusculares
(micorrizas). E também foram utilizadas técnicas modernas de quantificação gênica por meio do uso de genes específicos de bactérias e fungos,
e aqueles de grupos com funções específicas, como os mineralizadores de
fosfato e os nitrificantes.
As espécies de Urochloa apresentaram alta produtividade de biomassa,
principalmente nos primeiros anos do
estudo (próximo a 10 toneladas/hectare). Porém, as duas plantas de cobertura apresentaram diminuições na produtividade ao longo do tempo, possivelmente devido à diminuição da incidência da radiação solar nas entrelinhas,
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atrelado ao crescimento das plantas
de lima ácida Tahiti e ao constante tráfego de máquinas no pomar.
A roçadora ecológica promoveu
maior deposição de biomassa na linha de plantio do pomar, refletindo
em melhoria nos atributos químicos
do solo, com um incremento acumulado ao longo do tempo para o P (5%), K
(37%) e Mg (12%), e menor perturbação da atividade microbiana do solo,
com aumentos em média ao longo
dos anos na respiração basal do solo
(45%), carbono da biomassa microbiana (25%), abundância dos genes 16S
rRNA (1,5%), ITS (3,5%), phoD (2,5%),
nifH (2,5%) e fungos micorrízicos arbusculares (30%), proporcionando
ganhos de 20% na na produtividade
da lima ácida Tahiti (figura 2). O herbicida pouco influenciou os atributos
avaliados. O incremento de bactérias
com funções específicas auxilia na ciclagem de nutrientes no solo, como
mineralização e imobilização do nitrogênio (nifH) e a mineralização do fósforo orgânico (phoD), favorecendo a produtividade dos citros.
O constante incremento de biomassa das braquiárias depositado na
linha de plantio dos citros, com o uso

da roçadora ecológica e a consequente cobertura do solo, acarretou em um
ambiente como menor potencial de
estresse por meio da manutenção da
umidade e menor amplitude térmica
o que favoreceu a atividade microbiana do solo. Influenciada também positivamente pelo incremento da matéria
orgânica, pois eles utilizam esse resíduo, depositado na linha, como fonte
de energia para as suas atividades e
após a sua morte, os nutrientes, como
N, P, Mg, K, consumidos na degradação
da biomassa, são liberadas para o uso
das plantas dos citros.
Em resumo, observou-se que a
adoção da roçadora ecológica (mulching) proporciona menor distúrbio às atividades microbiológicas do
solo. Ressalta-se que o uso do herbicida, nas doses corretas, não afetou
a microbiota do solo. Portanto, após
dez anos de estudo, pode-se concluir que o uso de U. ruziziensis como
planta de cobertura, na entrelinha
de plantio e manejada com roçadora ecológica, melhora e sustenta a
qualidade do solo e a produtividade
de frutos de lima ácida Tahiti, sendo
práticas sustentáveis da agricultura
de conservação para citros.
Neste sentido, a microbiota pode
ser utilizada como índice de qualidade biológica do solo, respondendo rapidamente às mudanças do sistema
devido à sua relação dinâmica com a
qualidade e quantidade da cobertura
morta. Pesquisas futuras deverão englobar a análise do metagenoma de
bactérias e fungos do solo, identificando também outros genes específicos e atividades enzimáticas da comunidade microbiana do solo, com
importância para o cultivo de citros e
qualidade do solo.
Eng. Agr. Fernando Alves de Azevedo
Eng. Agr. Ana Carolina Costa Arantes
Eng. Agr. Dirceu de Mattos-Jr
Eng. Agr. Rodrigo Marceli Boaretto
Centro de Citricultura Sylvio Moreira/IAC
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PRODUÇÃO DE CITROS DE MESA
em sistema de cultivo protegido
MÓDULO EXPERIMENTAL E DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE CITROS DE MESA EM CULTIVO
PROTEGIDO DE VETORES DE HLB É INSTALADO NO CENTRO DE CITRICULTURA SYLVIO
MOREIRA PARA AVALIAR AMBIENTES E COMBINAÇÕES COPA E PORTA-ENXERTOS

A

atualmente 28 a 30 mil ha, nos
quais são produzidas hortaliças, flores e plantas em fase de sementeira
e viveiro, metade dessa área no Estado de São Paulo.
O cultivo protegido na citricultura já é utilizado no Japão, onde
variedades da tangerina Satsuma

(Citrus unshiu Marc.) é cultivada
sob plástico para produzir frutos
de qualidade no verão, período de
entressafra da variedade. Na Coreia
do Sul, a produção de Satsuma sob
plástico e com aquecimento suplementar para a produção fora de
época também tem sido feita desde
Fotos: Sérgio A. Carvalho

adoção do cultivo protegido está em ascensão em
todo o mundo. Em 2010,
havia cerca de 3,7 milhões
de hectares (ha) no mundo, sendo
3,3 milhões ha na China. Em 2014,
o Brasil já superava 22 mil hectares
em túneis e estufas, estimando-se

Plantas com 2,5 anos ( Set 2017)

Plantas com 3,5 anos ( Out 2018)

Tangor Dekopon sob cobertura plástico (Jun 2020)

Planta com 4 anos ( Fev 2019)

Planta com 5,5 anos ( Jun 2020)

Laranja Navelina sob cobertura plástico (Jun 2020)

Figura 1. Módulo experimental e demonstrativo e frutos produzidos em sistema de cultivo protegido para produção de citros de
mesa do Centro de Citricultura Sylvio Moreira – IAC. Cordeirópolis (SP), 2017 a 2020
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Figura 2. Projeção da produtividade média de frutos (ton/ha) das diferentes
variedades copa cultivadas sobre dois porta-enxertos nos ambientes cobertos com
plástico (A) e com tela (B). Centro de Citricultura Sylvio Moreira – IAC, Cordeirópolis
(SP), junho a setembro de 2019

1987, ocupando atualmente 28%
da área plantada. Com objetivo de
proteger contra psilídeos (Diaphorina citri) vetores de Huanglongbing
– HLB (Candidatus Liberibacter spp),
essa tecnologia tem sido avaliada
pela Universidade da Flórida (EUA),
onde já existem iniciativas para produção comercial de citros sob tela.
Além da exclusão do psilídeo
vetor do HLB, o cultivo em ambiente
protegido de variedades copa para
a produção de frutos de mesa, com
uso de espaçamento superadensado e porta-enxertos ananicantes,
manejo intensivo de adubação, irrigação, poda, desbaste e outras
técnicas para melhoria do tamanho, coloração e sabor dos frutos,

10

GCONCI – Grupo de Consultores em Citros

aliado ao controle da floração e frutificação para oferta em épocas de
melhor preço, podem agregar valor
aos frutos, favorecendo a relação
custo/benefício.
Com o objetivo de avaliar a viabilidade desses sistemas e adequação de práticas de cultivo em nossas
condições, com opoio financeiro da
Fapesp (Processos 2011/18605-0
e 2014/50880-0), foi instalado em
fevereiro de 2015, no Centro de Citricultura Sylvio Moreira (IAC), em
Cordeirópolis, (SP), um módulo experimental e demonstrativo de produção de citros de mesa em cultivo
protegido de vetores de HLB com
avaliação de ambientes e combinações copa e porta-enxertos.

A estrutura de proteção é construída com perfis metálicos com pé-direito de 3 m de altura, laterais e
cobertura com tela antiafídeos ou
plástico em arcos, e área total de
2.197 m2. O módulo conta com duas
ante-salas (55 m2) e quebra-vento
na área perimetral. São cultivadas
748 plantas dispostas em linhas espaçadas de 2,33 m com 1 m entre
plantas (3.492 plantas/hectare, considerando os espaços necessários
para carreadores de 3 m de largura,
no início, no meio e no final das linhas, e em uma das laterais do telado). No experrimento são avaliados
dois tipos de cobertura do ambiente:
tela e plástico, dois porta-enxertos −
Poncirus trifoliata (L.) Raf. (trifoliata
Limeira) e P. trifoliata var. monstrosa
(T. Ito) Swingle: (trifoliata Flying Dragon) − e oito variedades copa − laranjas doces C. sinensis L Osbeck
(Baianinha, Navelina, Seleta do Rio,
Pera IAC e Charmute de Brotas), tangerinas C. reticulata Blanco (Ponkan)
e C. clementina (Clementina) e um
tangor − C. reticulata x C. sinensis
(Dekopon). As mudas foram produzidas em viveiro protegido com tela e
plantadas em fevereiro de 2015. As
plantas são conduzidas em sistema
de líder central, utilizando-se tutoramento com fita e bambu (figura 1).
O sistema de irrigação é o localizado por gotejamento e a injeção de
fertilizantes via água é realizada com
injetor elétrico, que permite o ingresso simultâneo de dois fertilizantes incompatíveis. Um conjunto motobomba elétrico é responsável pela
pressurização do sistema com acionamento pelo princípio da tensiometria.
O monitoramento de pragas é
realizado por meio do uso de armadilhas amarelas adesivas e inspeções visuais da presença de psilídeos e de outros insetos e pragas.

Pesquisa em Foco

O monitoramento ambiental é realizado pela coleta semanal de dados
de temperatura máxima e mínima
em cada ambiente avaliado, data
loggers para avaliação de temperatura e luminosidade e miniestações
metereológicas, também utilizadas
no monitoramento da temperatura,
além da umidade do ar e do solo. A
partir do sexto mês após o plantio,
iniciaram-se as avaliações de crescimento das plantas, como altura
e diâmetro de copa e diâmetro de
caule abaixo e acima da enxertia,
crescimento de raízes com uso de
tubos acrílicos e scanner, e parâmetros fisiológicos, como trocas gasosas e potencial hídrico foliar. A partir
do segundo ano após o plantio, estão
sendo também avaliados dados de
produção e qualidade dos frutos.
Nos seis anos de condução do
experimento, não houve detecção
de psilídeos nas armadilhas amarelas e inspeções visuais no telado.
Avaliações laboratoriais para detecção de Candidatus liberibacter nos
tecidos das plantas confirmam que
o sistema e o manejo adotado têm
sido eficientes para garantir 100%
de proteção das plantas para a bactéria causadora do HLB.
Os dados obtidos nas avaliações
do crescimento das plantas, florescimento e frutificação indicam maior
potencial de adequação ao sistema de
cultivo protegido com elevado adensamento, de variedades com início
em produção mais precocemente,
como a Baianinha, Seleta do Rio, Navelina, Ponkan, Dekopon e Pera IAC.
Como porta-enxerto de maior potencial destaca-se o Flying Dragon,
que por proporcionar menor porte
às copas se adequa melhor no
manejo nesse sistema, com menor
necessidade de podas e principalmente pela maior precocidade no

início de produção dos frutos em
relação ao trifoliata Limeira. Ainda,
pela maior facilidade de manejo
fitossanitário das plantas, maior
controle ambiental favorecendo a
frutificação e a maturação mais precoce e melhor aspecto dos frutos
(figura 1), a cobertura com plástico,
mesmo com a elevação da temperatura, tem maior potencial de uso
nesses sistemas de cultivo.
A produtividade projetada para
toneladas/ha (considerando-se também a área ocupada pelos carreadores), com base nos dados obtidos
pela produção por planta das diferentes variedades em 2019 (figura
2), indica valores bastante superiores aos obtidos no cultivo comercial
de citros a campo. Por outro lado, a
tangerina Clementina, por ser uma
variedade autoincompatível, apesar
de intenso florescimento, somente
apresentou frutificação no ambiente
protegido com polinização artificial
feita manualmente. Desta forma, em
decorrência da ausência de insetos
polinizadores e ventilação suficiente
para a polinização cruzada, o cultivo
de materiais com essa característica
exigiria manejo específico para esse
aspecto, como o uso de abelhas no
período de florescimento.
Desde a sua instalação, o projeto piloto tem recebido inúmeras
visitas de produtores, técnicos, e
pesquisadores e continua à disposição para os interessados. Mesmo
necessitando ainda de avaliação por
um período maior para determinar
a viabilidade econômica, os resultados obtidos até o momento no estudo já evidenciam que, com foco
na exploração de variedades com
elevado valor agregado dos frutos
de mesa, a tecnologia tem potencial
para adoção em escala mais ampliada por produtores de citros do

Estado de São Paulo e outras regiões do Brasil, especialmente por
pequenos e médios produtores.
Além de alternativa ambientalmente mais sustentável na manutenção
da citricultura em condições de alta
incidência de HLB, essa tecnologia
poderá proporcionar o uso de mão
de obra familiar pelo produtor e a
disponbilização de frutos de mesa
de qualidade para o consumidor.
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ATUALIDADES

sobre a Leprose dos Citros
RECONHECIDA COMO UMA DAS MAIS IMPACTANTES DOENÇAS VIRAIS DOS CITROS NO BRASIL, A LEPROSE
CONTINUA A CAUSAR PREJUÍZOS E A ONERAR OS CUSTOS DE PRODUÇÃO NOS POMARES, PRINCIPALMENTE
NAS REGIÕES NORTE E NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

C

om ocorrência em praticamente todo o território nacional, a doença é bem conhecida pelos citricultores e
identificada no campo pelos sintomas característicos de manchas cloróticas e/ou necróticas em folhas,
ramos e frutos (figura) de laranjeiras
doces (Citrus sinensis L. Osbeck), que
é a espécie mais suscetível ao vírus.
Graças ao empenho dos institutos
de pesquisa, universidades, agências de fomento (Fapesp, CNPq) e algumas empresas privadas, o apoio
aos estudos com Leprose dos Citros
puderam ser intensificados e diversificados nos últimos 15 anos.
Desta maneira, hoje estão disponíveis dados biológicos e moleculares sobre todos os envolvidos nesse
peculiar patossistema, ácaro-vírus-planta, que, aos olhos do citricultor
bem informado, podem fazer toda a
diferença no controle e manejo da
Leprose. Como marco deste período,
tem-se o sequenciamento do genoma completo do principal patógeno
da Leprose dos Citros dos pomares
comerciais, o vírus da Leprose dos
Citros C (CiLV-C). O conhecimento
genômico do vírus possibilitou identificar variantes de CiLV-C, sendo encontradas nos pomares do Brasil as
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estirpes ‘Cordeirópolis’ (CRD) e ‘São
José do Rio Preto’ (SJP), ambas causando os sintomas e prejuízos típicos de leprose. Porém, esta última
(SJP), supostamente mais agressiva e mais facilmente transmissível
pelo vetor, é a predominante nos
pomares do cinturão citrícola de São
Paulo-Minas Gerais.
Graças ao genoma do vírus, também foi possível desenvolver métodos de detecção molecular, em
plantas e ácaros, para identificar a
presença do CiLV-C, permitindo não
somente confirmar a doença em
amostras suspeitas, mas auxiliar na
identificação de ácaros virulíferos
nos pomares, com precisão para a
estirpe do vírus. As ferramentas de
detecção molecular foram igualmente sensíveis e úteis na comprovação
da ocorrência natural do CiLV-C em
plantas comuns de pomares, como
a invasora trapoeraba (Commelina
benghalensis) e a rutácea Swinglea
glutinosa, usada como cerca-viva em
países como a Colômbia, ambas sabidamente de alto risco como hospedeiras alternativas e fontes de inóculo do vírus nos pomares.
A partir do conhecimento genômico do CiLV-C, outros benefícios
foram conquistados, como a carac-

terização de diversos vírus responsáveis pela indução de sintomas semelhantes aos de leprose em dezenas de hospedeiras vegetais e
inoculados por diferentes espécies
do ácaro – denominados de vírus
transmitidos por Brevipalpus (VTBs)
−, agora devidamente classificados
em famílias e gêneros distintos com
base em suas características peculiares. Esses VTB são divididos em
tipo citoplasmático (gênero Cilevirus, família Kitaviridae) e tipo nuclear
(gênero Dichorhavirus, família Rhabdoviridae), sendo que, especificamente para a Leprose dos Citros no
Brasil, o primeiro é predominante e
ocorre em > 99% dos casos em pomares comerciais e os nucleares são
de ocorrência rara. Há dois VTB nucleares associados à leprose recentemente caracterizados no Brasil: o
vírus da Leprose dos Citros N (CiLV-N), presente em pomares domésticos e em regiões com maiores altitudes e baixas temperaturas do Estado
de São Paulo, e o vírus da Mancha
Clorótica dos Citros (CiCSV), relatado até o momento apenas no Piauí.
Com relação ao ácaro vetor, muitas atualizações ocorreram nos últimos anos, incluindo a revisão taxonômica e a investigação da capacidade

vetora das espécies mais comuns
nos pomares, o tempo para aquisição e inoculação do vírus, os padrões
de distribuição da doença e do ácaro
em campo, a resistência a acaricidas
e a influência da mistura com outros
defensivos. Assim, após extensivas
amostragens, avaliações morfológicas e moleculares, a partir de 2015
estabeleceu-se que a espécie vetora
predominante e constantemente associada ao CiLV-C nos pomares brasileiros é Brevipalpus yothersi, redescrito como pertencente ao grupo B.
phoenicis sensu lato, que por sua vez
se trata de um complexo de espécies. Com esta redefinição, foi necessário retomar os estudos de aquisição e inoculação do vírus da leprose,
revelando quais ácaros seriam de
fato agentes vetores.
Com o auxílio de microscopia na
identificação de ácaros coletados
em pomares de diferentes regiões
do Brasil, somado aos experimentos em laboratório comprovando a transmissão do vírus, foi possível estabelecer que B. yothersi e
B. papayensis são capazes de adquirir e inocular o CiLV-C, sendo o
primeiro não apenas mais eficiente na transmissão, como também
prevalente nos pomares. B. yothersi
(ou alguma nova espécie muito
parecida com esta, provisoriamente denominada B. affinis yothersi)
é capaz de transmitir o CiCSV, enquanto B. phoenicis stricto sensu é
a única espécie de ácaro vetora do
CiLV-N. A especificidade observada
nesses experimentos sugeriu mecanismos moleculares muito particulares nas interações vírus-vetor para
a Leprose dos Citros, cuja resposta
ainda não dispomos, mas é motivo
de pesquisas em andamento.
Um aspecto bastante interessante dessas interações refere-se ao
tempo de aquisição e inoculação do

Fotos: Valdenice Moreira Novelli
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Figura. Sintomas típicos de Leprose dos Citros em (A) folhas, (B) frutos, (C) ramos,
(D) aspecto geral de planta afetada pela doença (Fotos: arquivo Laboratório de
Acarologia, CCSM/IAC, Cordeirópolis/SP)

vírus, refletindo diretamente nas medidas de manejo e controle do ácaro
em campo. Estudos verificaram que
são necessárias menos de quatro
horas de alimentação em fontes de
inóculo para que o ácaro B. yothersi
adquira o CiLV-C, com latência de
apenas sete horas para tornar-se infectivo, apto à transmissão. Tais dados são importantes para o controle
e manejo da doença no campo, uma
vez que podem auxiliar na decisão
do período e intervalo para maior
eficiência de aplicação de acaricidas.
Tratando disso, estudos recentes demonstraram que a mistura de

defensivos, como o acaricida espirodiclofeno e os inseticidas fosmete e
imidacloprido, em tanques de pulverização, pode levar à interferência na eficácia do produto e, consequentemente, redução no período
de controle do ácaro. Embora naturalmente exista uma diversidade
de resistência dos ácaros, é sabido
que o uso frequente de uma mesma
molécula, ou seja, a falta de rotatividade de produtos, pode acelerar a
evolução e seleção de populações
resistentes nos pomares. Pesquisas avaliando diferentes moléculas
detectaram resistência de ácaros
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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da Leprose aos acaricidas dicofol,
hexythiazox, propargite, enxofre e
calda sulfocálcica, de maneira que o
produto atualmente mais comercializado tem sido o espirodiclofeno.
Este produto tem boa ação em fases
imaturas e adultas do ácaro, atuando na inibição da enzima acetil-CoA
e interferindo na biossíntese de lipídeos. No entanto, tem sido requerida atenção no seu uso, pois surgiram relatos de baixa eficiência e
falhas no controle do ácaro em algumas regiões no Estado de São Paulo.
De fato, em recente trabalho, foi
constatada variabilidade quanto à
suscetibilidade os ácaros ao espirodiclofeno, bem como observado o custo adaptativo associado à
resistência ao produto. A frequência de ovos resistentes foi variável
(0,7 a 85,8%) e as taxas de sobrevivência atingiram valores acima de
79%. Tais resultados reforçam a necessidade de avaliação frequente
da ação e estabilidade dos acaricidas em campo, incluindo ocorrência de possível resistência cruzada
entre produtos. Com base nestas
informações, acredita-se ser viável
programar períodos mínimos entre
pulverizações, de maneira a favorecer uma maior frequência de populações suscetíveis aos produtos,
em uma estratégia segura e racional
para manejo da resistência, garantindo maior tempo de vida útil desta molécula nos pomares.
Quanto à suscetibilidade à Leprose, além de laranjas doce, algumas espécies do grupo das tangerinas, como C. deliciosa, C. reticulata, C.
unshiu e C. clementina, também são
suscetíveis ao vírus, com os sintomas
da doença mais facilmente encontrados em folhas. Por outro lado, algumas variedades de tangerinas, tangores e tangelos apresentam maior
resistência, com poucos ou nenhum
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sintoma quando infectadas. Tangores Murcott, Temple IAC 200 e IAC
247 são exemplos, em experimentos controlados, de alta resistência
ao vírus sem apresentarem sintomas.
O mesmo ocorre com limões verdadeiros (C. limon) e laranjas azeda (C.
aurantium), com algumas variedades
assintomáticas após inoculação. No
México, após experimentos em casa
de vegetação, a lima ácida Tahiti (C.
aurantifolia) foi considerada suscetível à Leprose. Porém, ao longo desses 15 anos de intensas pesquisas,
não há relatos no Brasil de plantas
dessa espécie sintomáticas e/ou positivas por RT-PCR para o vírus da Leprose, seja em campo ou em experimentos controlados.
A interação vírus-planta-vetor e
os mecanismos moleculares da infecção são novas abordagens para
ampliar o conhecimento da Leprose. Estudos de transcriptoma, ou
seja, da avaliação global e comparativa dos genes expressos, na condição de plantas com e sem o CiLV-C,
possibilitaram entender que os sintomas da doença resultam de uma
resposta do tipo hipersensibilidade
em uma interação não compatível.
Os genes e vias identificados neste
processo de infecção permitiram sugerir que evolutivamente esta resposta de contenção do vírus pela
planta representa uma interação recente de um ancestral viral de artrópodes ainda não totalmente adaptado a este tipo de hospedeiro.
Essas e outras investigações demonstram que o patossistema Leprose é, portanto, bastante complexo.
As pesquisas avançaram, mas há muito a ser desvendado. Os dados gerados têm sido explorados na busca
por genes que permitam entender
melhor a biologia do sistema, as relações com outros VTBs e, em uma
perspectiva inovadora e aplicada, no

desenvolvimento de ferramentas que
resultem positivamente no manejo
sustentável da Leprose dos Citros.
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Foto: André Luís T. Creste

COM A EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS, O ENG. AGR. ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA
CRESTE FALA SOBRE AS TOMADAS DE DECISÕES NOS POMARES DA AGRO
SÃO JOSÉ E FAZ UMA AVALIAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL DA CITRICULTURA
DIANTE AOS DESAFIOS DAS DOENÇAS CÍTRICAS, MÃO DE OBRA
QUALIFICADA E TAMBÉM DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Foto: acervo pessoal

Conte-nos sobre a sua história e
como começou o seu trabalho na
Agro São José.
Concluí o curso em Agronomia na
Unesp – Campus Botucatu em 2000,
embora tenha iniciado o meu primeiro trabalho com citros em 1997, cujo
tema foi ‘Métodos de extração de óleo
essencial do Limão Siciliano’, como
estagiário na Companhia Agrícola Botucatu. Desse trabalho foram surgindo outros temas, sempre relacionados com a cultura até o final de 1998.
Em 1999, comecei um projeto
visando melhorar a produtividade
com foco na fisiologia dos citros, em
Rio Claro (SP), na Fazenda São José,
onde permaneço até hoje. Nesse
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período, concluí o mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal, e paralelo a isso participei de cursos de
gestão do agronegócio.
A Agro São José cultiva aproximadamente, dentre outras culturas,
5.100 hectares de laranja e 550 hectares de limão Siciliano, no qual atuo
como Diretor Agrícola, sendo responsável pela gestão agrícola de todas as
unidades produtivas nas diferentes
regiões em que estamos situados.
A Fazenda Agro São José, como é conhecida por todos, expandiu muito
nos últimos cinco anos para outras
regiões do Estado. Quais os motivos
que levaram a buscar outras regiões?
Com a chegado do HLB em 2004 tudo
mudou. Em Rio Claro, cidade sede da
Agro São José, a pressão do inseto
vetor é muito grande. A proximidade
das cidades, no caso Araras e Rio Claro, fez com que não tivéssemos muito
sucesso no controle, o que tornou inviável o cultivo do citros nessa região.
Por outro lado, os pomares apresentavam idade avançada e a renovação
dos citros no meio dessa pressão toda
do HLB nos fez buscar outras regiões
para o cultivo, uma vez que acreditamos na cultura e temos paixão por
aquilo que fazemos.
Essas regiões apresentavam, na
época, menores índices do HLB e condições edafoclimáticas muito favoráveis ao desenvolvimento dessa cultura, incentivando a nossa migração.

Como a expansão se deu em várias
regiões, houve a necessidade de
montar várias equipes e essa foi a
sua responsabilidade. Quais foram
as dificuldades para encontrar esses profissionais?
Encontrar bons profissionais não é
uma tarefa fácil. O mercado dispõe
de inúmeros candidatos, mas formar uma equipe requer muito mais
que uma análise curricular, é preciso
tempo e muita dedicação.
Contudo, não vimos isso como
uma grande dificuldade, sempre tivemos o hábito de investir em pessoas e na sua formação pessoal e
profissional, o que nos favoreceu
no momento da expansão, quando
remanejamos internamente alguns
colaboradores e com isso minimizamos a necessidade de contratação
de novos gestores, que quando necessário, vieram por indicação de
outros profissionais.
Quais características profissionais
você busca na formação da sua
equipe?
Ter uma boa formação técnica é desejável, porém o bom profissional vai
além disso. O conhecimento técnico
deve caminhar junto com a inteligência emocional. Precisa ter capacidade
de liderança, ser proativo, ter honestidade e lealdade aos seus, ser ético,
ser visionário e ter paixão pelo o que
faz. Quando a pessoa é apaixonada
pelo o que faz ela rompe os seus limites de entrega, e isso é saudável.

Entrevista
O GCONCI, por ser formado por um
grupo de consultores especializados na citricultura, preza muito esses profissionais, e apesar da sua
ampla experiência você considera
que há espaço para consultores?
Sim. O trabalho dos consultores tem
importante papel na condução da
produção, um papel singular que
só pode ser exercido por eles próprios. A bagagem técnica dos consultores é muito extensa, permitindo uma ampla troca de experiência
com os demais profissionais. Além
disso, muitos deles são especialistas em determinado assunto, cujas
orientações são fundamentais e indispensáveis para o bom andamento da cultura.
Somos assistidos por consultores
em diferentes áreas técnicas, de manejo de poda a fitossanidade, o que
muito nos ajuda a buscar ferramentas
de gestão, nas tomadas de decisões
e para a formação técnica de todos.
Em relação ao HLB, qual é a sua estratégia para conter essa doença?
O modelo adotado tem conseguido
contê-la em seus pomares?
O HLB tem sido o maior desafio
técnico da citricultura mundial. Temos como premissas as recomendações do Fundecitrus para o manejo
do inseto vetor e para a erradicação
das plantas sintomáticas. Contudo,
cada caso é um caso, cada região tem
sua particularidade e sua pressão
do vetor, e com isso cada uma dela
tem seu tratamento específico, sendo feito de forma intensa, visando o
controle máximo da doença.
Nesse cenário, é de extrema importância o manejo regional para
o controle da Diaphorina. De nada
adianta um manejo correto, obedecendo todas as premissas técnicas
dentro de uma propriedade se o vizinho não estiver na mesma sintonia. Haverá um descompasso e isso

criará uma brecha para que a doença
se instale em ambos.
Os níveis da doença têm se mantido baixo nos últimos anos, o que significa que o manejo adotado tem sido
eficiente no controle do inseto vetor.
Mas cada ano é cada ano, e 2020 foi
muto favorável ao psilídeo, quando
vivenciamos uma explosão dele em
todo Estado de São Paulo. Acredito
que isso trará, a todos, maiores índices em 2021 e 2022.
A cada dia observamos a crescente busca por alimentos mais naturais. Hoje, com a sua experiência em
citros, qual a sua opinião sobre o que
deveria ser feito para começar a mudar esse modelo de uso excessivo de
agroquímicos? Como você vê o termo sustentabilidade na citricultura?
Uma questão muito complexa. A
busca de alimentos saudáveis cresce no mundo todo, porém a sua
oferta não cresce na mesma proporção. O modelo de produção adotado
na citricultura requer o uso de defensivos em todo o ciclo da cultura,
e ainda não temos insumos biológicos que controlem com eficiência
plena, em larga escala, todas as pragas e doenças ao longo desse ciclo.
Acredito que deva ser investido em
pesquisas, tanto de defensivos biológicos como em biotecnologia. Estamos carentes de pesquisas nesses
dois sentidos quando comparamos
as demais culturas.
O trabalho do NPOP-IAC (Núcleo
de Pesquisas Orientado a Problemas),
que está sendo desenvolvido pelo
Centro de Citricultura Sylvio Moreira-IAC, será de grande importância para
o setor e acredito que muitas inovações surgirão a partir dele, uma
vez que o foco principal do projeto
é levar a citricultura atual a moldes
mais sustentáveis de produção.
Sustentabilidade tornou-se um
termo muito em alta e acredito que

estamos caminhando para isso. Já
vemos muitos insumos biológicos
disponíveis no mercado, tanto na
área fitossanitária, na nutrição de
plantas e na fertilidade do solo e
agora também esse novo programa
do IAC, acredito que tudo isso seja
um início de uma nova maneira de
conduzir, mas ainda estamos longe
de uma fase de transição de modelo.
Sabemos que a produção de citros
é complexa, e mais ainda em grande escala. Quais as ferramentas
gerenciais que você utiliza no dia
a dia?
São praticamente duas ferramentas,
bastante versáteis. Uma é o modelo
de telemetria, que fornece o rastreamento das operações em tempo
real, permitindo acompanhar o previsto x realizado de cada operação
planejada e que está sendo executada. Com ele, acompanhamos a
performance de máquinas, equipamentos e dos operadores. E a outra
é a ferramenta que permite monitoramento de pragas e doenças, porém não em tempo real.
Com essas duas ferramentas, criamos os relatórios com todas as informações necessárias para a gestão da
cultura e para as tomadas de decisões. Esses relatórios são feitos pelo
Centro de Operações Agrícolas (COA).
Outras ferramentas de apoio são
os levantamentos por imagens. Por
meio deles, temos as informações
de stand de plantas, produção, controle de plantas invasoras etc.
Mantemos o hábito de visitar as
unidades produtivas semanalmente,
isso contribui muito para o bom andamento operacional.
O que você considera os maiores
desafios na produção citrícola?
São vários desafios, mas ainda acredito que o maior desafio técnico seja
o controle do HLB, para o qual a ação
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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conjunta de várias forças, formando
um vetor único, seria a melhor forma de cercar ou minimizar os efeitos da doença. A consciência de que
um fio solto pode colocar em risco
toda a cerca é fundamental, não tem
como barrar a doença de forma isolada, a não ser que você esteja em
uma área isolada.
A mão de obra tem se tornado um
grande desafio também; vê-se grande
dificuldade na contratação de mão de
obra rurícola, que está escassa.
Por outro lado, não menos importante, são os custos de produção, que
têm aumentado sucessivamente. Os
insumos têm sofrido aumentos consecutivos, e com isso os tratos culturais precisam ser revisados ano a ano.
O clima também nos desafia fortemente. Podemos mitigar a sua influência com o auxílio de irrigação
e outras ferramentas, como variedades adequadas à região, nutrição
mineral etc., mas nos últimos anos
o cenário tem sido tão adverso que
até as áreas irrigadas sofrem as consequências da falta de água, apresentando prejuízos em sua produtividade imediata e futura.
Qual a sua opinião sobre mão de obra
de colheita, pomares aptos para colheita manual (produtividade/altura)
e as podas?
Vemos uma diminuição da oferta de
mão de obra para colheita nos últimos anos, e como toda oferta em
baixa, o custo se eleva. Com isso, o
manejo correto da altura dos pomares, por meio de podas, se faz necessário. Tal técnica permite, além
de facilitar a colheita, uma menor
alternância de produção, diminuindo a bianuidade da planta cítrica.
Tal prática deverá ser sempre bem
estudada e orientada por um profissional apto, pois a mesma deverá
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ocorrer no correto estágio fenológico da cultura; caso contrário, o seu
resultado poderá ser desastroso.
Também deve ser atentado a utilização da correta combinação de
copa/porta-enxerto, com o objetivo
de se obter excelentes produções
com copas reduzidas em tamanho.
Outro fato que tem impactado os rendimentos de colheita são as múltiplas
floradas, comumente observadas nos
últimos anos. A maturação desencontrada faz com que aumente o período
da necessidade de colheita, e consequentemente necessidade de mão de
obra, a qual nem sempre está disponível, dificultando ainda mais a retirada
dos frutos.
A colheita mecânica é uma tendência? Em quais situações deve usar
− talvez em variedades de florescimento uniformes, em precoces e
variedades tardias em geral?
A colheita mecanizada seria um aliado muito importante, no entanto caminhou a passos lentos. Temos vários
protótipos em andamento, com várias empresas desenvolvendo esse
mecanismo, e acredito que em breve
teremos novidades que funcionem.
Os citros tem suas particularidades
e o fato de apresentarem diferentes florações dentro de um mesmo
ciclo dificulta o processo de mecanização do processo. Variedades
precoces com floradas uniformes
tendem a apresentar maior sucesso
nesse tipo de colheita.
Com a situação atual do clima no
Estado de São Paulo nos últimos
anos, a irrigação pode ser uma forma de mitigar esses riscos?
Essa adversidade climática que temos
enfrentado nos últimos anos tornou-se frequente, passando a ser praticamente ‘um novo normal’. A irrigação

pode contornar uma perda muito severa frente a isso, porém não em sua
totalidade. A exposição das plantas
a altas temperaturas, a alta radiação
solar e a baixas umidades relativas
faz com que haja queda de produtividade, independentemente de se
ter água ou não. Mas um bom manejo da irrigação, fazendo com que as
floradas ocorram de tal forma que os
picos de temperatura não coincidam
com os períodos mais sensíveis de
fixação do fruto, aí sim acredito que
seja um bom manejo.
Com a pandemia da Covid-19, as
pessoas precisaram ficar em casa, e
com mais tempo para se alimentarem com mais tranquilidade e qualidade, e há necessidade de uma
alimentação mais saudável, como
podemos observar a ocorrência de
um grande salto no consumo de
frutas e suco de frutas. Sendo a cadeia do citros uma das mais organizadas nos setores de frutas em todo
o mundo, ela pode aproveitar esse
aumento para obter uma razoável
valorização dos sucos FCOJ, NFOJ.
Essa tendência deve se prevalecer mesmo depois das soluções
para o coronavírus?
Acredito que sim. É um movimento
que veio para ficar. O consumidor
está mais exigente e analisando o
que coloca dentro de casa, e a qualidade do que vai ser consumido
passou a ser pré-requisito para essa
entrada. O suco de laranja, tido no
passado como vilão dos carboidratos, passou novamente a ser o ‘mocinho’ da vitamina C. Só que agora
com todos as outras vitaminas e
minerais juntos. Vejo o momento
como grande oportunidade para
o crescimento da cadeia, e, sem
dúvida, o Brasil tem condições de
liderar movimento.

Meio Ambiente

OUTORGA NO MEIO RURAL
E A OBRIGATORIEDADE DE
REGULARIZAÇÃO
DESAFIOS DO FUTURO DENTRO DO CONTEXTO DOS USOS MÚLTIPLOS
DA ÁGUA, E COMO FAZER A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A

água é um recurso essencial para a sobrevivência,
não apenas para o consumo, mas para grande parte
na produção de alimentos.
A agricultura é uma atividade
que atualmente tem usado muito
esse recurso hídrico, tanto na produção agrícola como pecuária, como
forma de manejo, antecipando plantios, floradas, colheitas, entre outros,
tendo como um dos fatores a escassez de chuvas dentro dos períodos
de manejo da atividade.
A irrigação é muito importante de
acordo com a atividade agrícola, entretanto o processo de irrigação não
é tão simples assim. É necessário informação da disponibilidade hídrica dentro de uma bacia hidrográfica
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pela qual se faz parte, para obtenção de outorgas de direito de uso,
de acordo com as legislações vigentes a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997:
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:
I – A água é um bem de domínio
público;
II – A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III – Em situações de escassez, o
uso prioritário dos recursos hídricos
é o consumo humano e a dessedentação de animais;
IV – A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso
múltiplo das águas;
V – A bacia hidrográfica é a

unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI – A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar
com a participação do Poder Público,
dos usuários e das comunidades.
A gestão dos recursos hídricos
vem garantir a disponibilidade e a
qualidade da água para os mais diversos usos, incluindo o abastecimento público e a preservação do
meio ambiente.
As explorações clandestinas das
águas se dão de forma alheia à disponibilidade hídrica local, desrespeita o direito de uso de terceiros e

CONTROLAR O PSILÍDEO MAIS
RÁPIDO E POR MAIS TEMPO.
ISSO É SER EFICIENTE.

• ALTA PERFORMANCE:

CHOQUE E RESIDUAL JUNTOS

• REGISTRADO PARA APLICAÇÃO

AÉREA E PRESENTE NA LISTA PIC

• IDEAL PARA O MANEJO
DA RESISTÊNCIA

CONTROLE DE PRAGAS
DO JEITO QUE VOCÊ PRECISA.

Foto: scharfsinn86/stock.adobe.com
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impede que se arbitrem os seus impactos e problemas ambientais, que
podem influenciar outras crises (alimentar, energética, ecológica e produtiva) com consequências sociais,
políticas e econômicas distintas e
imprevisíveis.
Essas explorações das águas
estão sujeitas à obtenção de outorga de uso de recursos hídricos perante o órgão competente.
A outorga do direito de uso de recursos hídricos é o instrumento pelo
qual o Poder Público atribui ao interessado, público ou privado, o direito de utilizar privativamente dos recursos aquíferos. E, segundo o artigo
5º, III, da Lei nº 9.433/97, a outorga é
um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, sendo
assim por meio das outorgas. Dessa
forma, temos a obrigatoriedade de
regularizar os recursos hídricos.
Estão sujeitas à outorga, pelo Poder Público, os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos conforme o artigo 12 da Lei 9.433/97:
Derivação ou captação de parcela
da água existente em um corpo de
água para consumo final, inclusive
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abastecimento público, ou insumo
de processo produtivo;
Extração de água de aquíferos
subterrâneo para consumo final ou
insumo de processo produtivo;
Lançamento em corpo de água
de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não,
com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
Aproveitamento dos potenciais
hidrelétricos;
Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da
água existente em um corpo de água.
A utilização dos recursos hídricos
sem a outorga configura infração das
normas de utilização, levando a administração pública a aplicar a pena
de advertência, a multa, o embargo
provisório e o embargo definitivo.
A exigência de outorga se destina a todos os que pretendem fazer uso de águas superficiais (ribeirão, lago ou nascente) ou águas
subterrâneas (poços tubulares) para
as mais diversas finalidades, como
abastecimento doméstico, abastecimento público, aquicultura, combate a incêndio, consumo humano,

controle de emissão de partículas,
dessedentação de animais, dentre outros usos de acordo com a
legislação.
Aqueles que não obtêm outorgas
regularizadas ficam sem direito de
uso de captação mediante a uma
escassez hídrica, tendo muitas vezes os seus equipamentos lacrados
quando sofrem fiscalizações do órgão competente. Já os usuários outorgados serão informados sobre
quais os horários para o uso dos recursos hídricos.
Houve um crescimento expressivo e significativo na procura por
outorgas no meio rural devido às
exigências em linhas de crédito. As
instituições financeiras exigem que
os agricultores e pecuaristas que
possuem atividades que demandam
o uso dos recursos hídricos no manejo produtivo obtenham as outorgas vigentes ou dispensas de outorga, sendo um dos documentos
exigidos para liberação do crédito
bancário.
Diante do cenário atual, é necessário que medidas sejam tomadas tanto pelos produtores rurais,
em nível de propriedade, como pelos tomadores de decisão, no nível
de órgão competente por gestão e
fiscalização, de modo que venha a
garantir água para os usos múltiplos
das gerações presente e futura.

Eng. Ambiental Daiana Silva
Especialista em Gestão de Recursos Hídricos
Eng. Agro. Antonieta Polatto
Especialista em Crédito Agrícola

NANO

IDEIAS

GRANDES

RESULTADOS

A mais nova
solução da Allplant
para a Agricultura

Tel. 17 3323 8393

allplant@allplant.com.br
www.allplant.com.br

Ácaro predador fitoseídeo
Euseius nativo dos
pomares brasileiros à
caça de presas (outros
ácaros, ninfas de
cochonilhas, moscas
brancas, psilídeos, pólem
etc.), com preferência a
ácaros tetraniquídeos,
da Leprose, Branco e
Ferrugem, em ordem
decrescente, mas predam
todos esses ácaros para
se desenvolverem e
reproduzirem

Predação dos ácaros pragas dos citros por

ácaros predadores
QUANDO OS ÁCAROS PREDADORES NATIVOS ESTÃO EM CERTA ABUNDÂNCIA RELATIVA, ELES PODEM MANTER
AS POPULAÇÕES DOS ÁCAROS PRAGAS EM BAIXAS DENSIDADES, EVITANDO APLICAÇÃO DE ACARICIDAS

U

m grande aliado do produtor
de citros sempre foi o ácaro
predador. Esse grupo de ácaros é composto de duas famílias, que por sua vez estão ao lado
das aranhas que todos conhecem:
Classe Arachnida, subclasse Acarina.
As duas famílias são Phytoseiidae e
Stigmaeiidae. A primeira família tem
vários gêneros, mas nos nossos pomares os mais comuns são o Euseius
e o Iphiseiodes. A segunda família é
o Agistemus, bem brasileiro: A. braziliensis. Quando desenvolvemos o
sistema do MIP nos anos 1970 e o
difundimos nos anos 1980, esses
ácaros receberam os nomes populares de ‘Pera’, para Euseius, ‘Maçã’,
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para Iphiseiodes, e ‘Morango’, para
Agistemus, todos por se assimilarem a
essas frutas. Isso para integrarem as
fichas de inspeção e facilitar a avaliação de densidade nos pomares
para uso no nível de não ação que
mencionarei neste artigo. A pergunta que os consultores e citricultores nos fazem é: será que esses predadores predam os ácaros Branco,
Ferrugem e Leprose também, além
dos tetraniquídeos? Separaremos
os ácaros chave da citricultura no
texto para abordar a eficácia da predação natural exercida pelos ácaros
predadores dos três grupos mais
comuns encontrados nas nossas
plantações citrícolas.

ÁCARO BRANCO DOS CITROS (ABC)
POLYPHAGOTARSONEMUS LATUS
Pelo modo de vida do Ácaro Branco
e a estreita ‘janela’ de ocupação na
fenologia da planta era de se supor, mesmo, que a predação seria
insignificante. Porém, não é o que
a pesquisa indica. O pesquisador
J. E. Peña foi um dos pioneiros no
estudo da relação predador-presa
dos ácaros Phytoseiidae: Ácaro
Branco, no sul da Flórida. Ele verificou que fitoseídeo nativo Typhlodromalus peregrinus predava o Ácaro
Branco ≥ (ovos, ninfas e adultos)
em uma eficiência de 75% em seis
dias. Para Badawi Abou-Awad e colaboradores, em 2014, o fitoseideo

Foto: Santin Gravena

Matéria de capa

Para maiores resultados
use SuperCitros.

345
Produza em média

caixas a mais por hectare ao ano.*
*Baseado em pesquisas feitas entre 2003 e 2012.

Quer saber mais? Procure um representante Yara ou acompanhe nossos canais oficiais yarabrasil.com.br
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Foto 1. Ácaro predador nativo predando
ninfas de Ácaro Branco, mas em
uma condição de alta densidade,
necessitando do MIP/MEP

Amblyseius swirskii, em estudo em
pimentão no Egito, concluiu que
o Ácaro Branco foi consumido em
uma taxa de quatro presas ao dia
pela fêmea adulta. Uma das maneiras de avaliar a eficácia de um ácaro predador é aplicar um inseticida
sabidamente causador de desequilíbrio, como são os organofosforados e piretroides, para suprimir os
predadores das parcelas em estudo.
Foi o que fez Peña com permethrin
suprimindo os Phytoseídeos (figura
1) nas parcelas testemunhas, invertendo totalmente os gráficos, provando que os predadores são eficazes no controle do Ácaro Branco.
O fitoseídeo predador mais comum
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ÁCARO DA FERRUGEM DOS CITROS
(AFC) PHYLLOCOPTRUTA OLEIVOR
Pelo modo de reprodução partenogeneticamente e disseminação
quase que exclusivamente pelo
vento, ao contrário do Ácaro Branco,
tem uma larga ‘janela’ na fenologia
da planta. Permanece na planta durante todo o tempo de formação da
fruta, desde o tamanho de ‘azeitona’
(±2,5cm) até ‘quase maduro’ (±9cm).
Isso equivale a ±240 dias de exposição das frutas ao ataque do AFC,
variando para mais ou para menos
conforme a variedade.
Se considerarmos uma geração por mês, temos ±8 gerações,
de novembro a julho, do fruto ‘azeitona’ ao ‘quase maduro’. No MEP, a
amostragem discrimina três tipos de

densidades referência na estimativa de número de ácaros por cm2: ≥5
(para qualquer destino da produção,
indústria ou mercado), ≥20 quando
a produção é para o mercado e ≥30
quando é para a indústria. O controle biológico convém ser considerado, no caso do AFC, a primeira referência (≥5 ac/cm2) na relação com o
predador Euseius sp. (concordis ou citrifolius) ou Iphiseiodes zuluagai, porque a eficácia na predação é maior
na relação predador-presa (foto 2).
Em outro estudo de Peña, o fitoseídeo nativo não rejeitou o Ácaro
da Ferrugem como alimento, mas
se tiver de escolher, prefere o Ácaro
Branco. Se tiver só a florada principal, o predador começa no Ácaro
Branco e depois passa para o da
Foto: Santin Gravena

Foto: Santin Gravena

Figura 1. Exclusão de ácaros predadores
por inseticida comparado aos presentes
no controle do Ácaro Branco em limão

nos pomares, nas nossas condições, parece ser o Euseius citrifolius
(foto 1), é o mais populoso e frequentemente encontrado nas inspeções do Ácaro Branco. Portanto, sugere-se incluir uma coluna ao
lado da coluna do Ácaro Branco para
termos a relação predador-presa e
usar o nível de não ação, por enquanto sendo indicado não pulverizar quando encontrar uma relação
1:10, ou ≥30% ou mais de presença do ácaro predador nas inspeções.

Foto 2. Ácaro predador nativo Iphiseiodes
zuluagai predando ninfas e adultos do
Ácaro da Ferrugem em condição de baixa
densidade − ≥5ac/cm2

Ácaro da Ferrugem

Ácaros
predadores

Datas das amostragens

Figura 2. População do ácaro predador crescendo com o aumento de frutos com
presença do AFC e controlando eficientemente, em seguida zerando nos três
meses seguintes

Ferrugem, em sequência. Em um pomar orgânico ou programa de citricultura sustentável, é recomendável
verificar no mercado de macrobiodefensivos qual espécie tem mais
preferência para o Ácaro da Ferrugem, qual é o mais propenso ao
Ácaro Branco, caso tenha floradas
concomitantes com frutas em crescimento, para compra e liberação.
Para o nível de não ação, podemos
usar o mesmo para os outros ácaros: ≥30% presença de ácaros predadores (Euseius ‘Pera’, Iphiseiodes
‘Maçã’ e/ou Agistemus ‘morango’).
ÁCARO DA LEPROSE DOS CITROS
(ALC) BRAVIPALPUS YOTHERSI
É o pior dos três ácaros por ser associado ao Vírus da Leprose, ao qual
serve de transmissor. O ácaro em si
não é praga. Ele não causa dano
físico significativo pelo sugamento
de seiva, basta ver que as tangerinas, por exemplo, onde as populações normais com ou sem a virose
envolvida, não são afetadas. Não
causa dano físico porque tem a chamada Característica de Abundância
(CA) baixa, enquanto o Ácaro Branco

e o Ácaro da Ferrugem são de CA
média e alta, respectivamente.
Muitos têm dúvida se os fitoseídeos e estigmeídeos são predadores
eficazes do B. yothersi, mas estudos
de exclusão com inseticidas como
fosforados e piretroides comprovam que sem eles a população do
Ácaro da Leprose aumenta e causa
dano com o vírus. Outra certeza de
que estão predando é a cor que assumem quando estão saciados, vermelho-amarelado (figura 3). Quando está sem alimento (sangue) no
corpo, o Euseius é branco-hialino.
Estudos feitos por orientandos de
graduação e mestrado na Unesp
em 1990, Benetoli e 1993, Moreira,
além de outros pesquisadores, como
Paulo Rebelles Reis, dão conta que
Euseius sp. nas suas fases de larva,
ninfa e fêmea adulta são mais eficazes do que o macho na predação
do Ácaro da Leprose.
Estudando as fases da presa, perante o predador, verificaram que a
preferência maior na predação é, em
geral, sobre as larvas do Ácaro da Leprose. Em segundo lugar vem a ninfa da presa caindo 14% em média

Relação ácaro predador-Ácaro da Leprose

Foto: Aline Borba

Matéria de capa

Foto 3. Ácaro fitoseídeo Euseius
sp. em processo de acasalamento
de ocorrência natural, em pomar de
tangerina sem sementes, sustentado
por colônias residuais dos três ácaros
objetos deste artigo

a predação e bastante sobre adultos, caindo a eficiência em 40%, em
comparação ao consumo de larvas
do Ácaro da Leprose. O interessante
é que todas as fases, com destaque
para a ninfa, do predador são altamente eficientes na predação de ovo
do Ácaro da Leprose que usualmente é posto em fendas, brechas, Verrugose etc., em autoproteção da fêmea.
Entre as fases do predador, a fêmea é
a mais eficiente, predando até adultos do Ácaro da Leprose em 11%.
Por fim, baseados nos estudos,
estipulamos que o nível de não ação
do Ácaro da Leprose para uso no MEP
é de dois ou três ácaros praga para
um ácaro predador presente (figura
3, foto 3), sem histórico de infecção
de vírus recente, índice que o consultor do grupo GCONCI Ernesto Almeida vem usando há muito tempo com
resultados altamente positivos.

Prof. Santin
Gravena
Consultor do
Grupo GCONCI e da
Koppert

Figura 3. Relação predador-presa calculado por nós para uso no MEP como nível de
não ação mínimo em condição em que existe o ácaro no pomar de laranja, mas não
tem histórico do vírus instalado ainda – fotos gráfico: Santin Gravena
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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LODO DE ESGOTO

de resíduo a fertilizante orgânico
O CONHECIMENTO DAS
POTENCIALIDADES DESSE
FERTILIZANTE ORGÂNICO POR
PARTE DOS AGRICULTORES,
CERTAMENTE TRARÁ BENEFÍCIOS
À AGRICULTURA E À ECONOMIA
CIRCULAR, E SERÁ UMA
ALTERNATIVA IMPORTANTE À
GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS
NOS CENTROS URBANOS

O

lodo de esgoto é um resíduo sólido não perigoso e
não inerte gerado no tratamento biológico de esgotos
sanitários. A sua composição é predominantemente orgânica, com 60 a
75% de matéria orgânica (base matéria seca), devido ao excedente de
biomassa microbiana cultivada no
processo de tratamento dos esgotos.
Na fração mineral, encontram-se partículas de areia fina, argila, silte e elementos químicos, como nutrientes
de plantas e metais pesados.
A sua reciclagem agrícola, seja
para o aproveitamento de nutrientes
ou como condicionador de solos, é
prática tradicional na Europa, Austrália, Canadá e Estados Unidos. No
Brasil, embora seja tema de pesquisas desde o final da década de
1970, o seu uso só foi concretizado,
em escala operacional, a partir do
final da década de 1990, essencialmente nos estados de São Paulo e Paraná e no Distrito Federal. É
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uma prática relativamente nova no
país, pois o grande desafio ainda é a
coleta, afastamento e tratamento
dos esgotos, evitando despejá-los in
natura nos rios.
Nos últimos 20 anos, a legislação
para a reciclagem agrícola do lodo
de esgoto, seja como matéria-prima
para fabricar fertilizantes orgânicos
e condicionadores de solo ou para
uso direto no solo como resíduo,
muito avançou. Como matéria-prima,
as regras foram atualizadas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), por meio
da Instrução Normativa SDA no 61
de 08/07/2020, e como resíduo, o
seu uso direto no solo segue os
critérios da Resolução CONAMA no
498 de 19/08/2020, versão atualizada da Resolução Conama no 375
de 29/08/2006.
O seu uso como matéria-prima é
bastante promissor. Neste contexto,
uma das tecnologias adequadas às
condições brasileiras é a compostagem termofílica, essencialmente
pela sua capacidade de transformar
biologicamente o lodo de esgoto
em um produto completamente diferente do resíduo que lhe deu origem. Nessa transformação, ocorre
ainda redução de massa e volume
pela respiração microbiana e perda
de umidade, além da completa higienização do produto final. Ademais,
normalmente o composto orgânico resultante é passível de registro
no MAPA como produto de uso seguro e irrestrito na agricultura, e o
seu valor agronômico é dado pelo

conteúdo de carbono orgânico, macro e micronutrientes, capacidade
de troca de cátions (CTC), capacidade de retenção de água (CRA), substâncias húmicas e fúlvicas e grande
diversidade microbiológica, representada por inúmeras espécies bactérias e fungos.
Por ser gerado em ambiente urbano, seu cotratamento em plantas de compostagem com outros
resíduos orgânicos é propício. Nesse caso, destacam-se os lodos biológicos de Sistema de Tratamento
de Águas Residuárias (STAR) gerados por indústrias e agroindústrias,
além de restos de alimentos pré e
pós-consumo, segregados na fonte, coletados de forma diferenciada,
gerados por grandes redes de hipermercados, shopping centers, restaurantes coorporativos, indústrias de
alimentos, entre outros. Como o resíduo não tem um padrão definido,
a indústria da compostagem pode
lançar mão do uso de insumos agrícolas que, em pequenas quantidades, conferem padrão de qualidade
agronômica ao composto orgânico,
entre eles podemos citar o calcário,
gesso agrícola, remineralizadores
diversos, rochas fosfáticas etc.
A atividade de compostagem industrial é passível de licenciamento ambiental pelo órgão competente e todos os resíduos inseridos no
processo devem obrigatoriamente
ter pré-autorização para uso. Já a
qualidade do produto é estabelecida e garantida pelo MAPA, por meio
dos registros de Estabelecimento
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Produtor e de Produto. Desta forma,
fica evidente que ao ser adquirido
de empresa legalmente estabelecida, não há o que se temer quanto à
qualidade e segurança do produto.
Em Jundiaí (SP), há 20 anos existe
uma importante iniciativa para o tratamento de lodo de esgoto com a finalidade de obtenção de fertilizante
orgânico de uso seguro na agricultura. Operada pela empresa Tera Ambiental Ltda., a planta de compostagem industrial processa anualmente
cerca de 90.000 toneladas de resíduos orgânicos urbanos, sendo o
lodo de esgoto, em média, 65%
dessa massa. São produzidas anualmente cerca 36 mil toneladas de fer-

tilizante orgânico composto Classe B,
peneirado e com 65% de sólidos.
O produto obtido apresenta excelente qualidade agronômica. Na
tabela são descritas as características físico-químicas dos últimos
nove lotes produzidos pela Tera.
Outro destaque é o teor de substâncias húmicas. Avaliações internas do
fabricante têm apontado teores médios de substâncias húmicas totais
de até 10% (base matéria seca),
mais um aspecto a ser valorizado no
produto, seja pela importância reconhecida dessas substâncias para o
sistema solo-planta, seja pelo reconhecimento do seu valor no mercado de insumos agrícolas.

Tabela 1. Características agronômicas do fertilizante orgânico composto Classe B,
obtido pela compostagem de lodo de esgoto e outros resíduos orgânicos urbanos,
em lotes produzidos nos últimos nove meses, na planta de compostagem industrial
de Jundiaí, SP
Lotes (3.000 t/mês)
2019

2020

Determinações

11

12

1

2

3

4

5

6

7

pH (CaCl2 mol/L)

7,9

7,9

7,6

8,0

8,0

7,4

7,3

7,3

8,1

Umidade (%)

31,3

36,8

32,3

38,2

37,3

41,0

33,6

31,5

38,8

Carbono-total (%)

16,7

21,8

20,5

18,7

17,9

14,8

13,1

14,3

18,8

N-total (%)

2,0

1,5

1,4

1,4

1,7

1,9

1,7

1,4

1,7

P2O5- total (%)

2,5

2,1

2,5

2,6

2,7

3,1

3,8

2,6

4,1

K2O-total (%)

1,0

1,0

1,0

1,4

1,3

1,1

1,2

0,9

1,2

Ca-total (%)

6,3

5,8

4,8

4,5

7,8

4,5

4,5

5,8

6,4

Mg-total (%)

1,6

1,1

0,8

0,9

1,0

1,4

1,2

1,4

1,3

S-total (%)

0,7

1,1

0,7

1,0

0,9

1,3

1,7

1,0

1,0

8

14

14

13

10

8

8

10

11

C/N
B-total (mg/kg)

18

8

9

21

20

22

-

21

22

Cu-total (mg/kg)

319

225

328

361

314

263

255

275

326

Mo-total (mg/kg)

6,3

8,3

8,9

6,5

6,1

6,2

6,8

8,2

4,4

Zn-total (mg/kg)

507

1.930

939

1.070

885

1.000

766

791

1.220

CTC (mmolc/kg)

260

330

380

390

720

-

-

870

360

CRA (%)

76

117

68

98

82

-

-

72

94

Resultados analíticos expressos com base na matéria seca;
Determinações analíticas realizadas pelo laboratório do Departamento de Ciência
do Solo da ESALQ/USP;
CTC = Capacidade de Troca de Cátions; CRA = Capacidade de Retenção de Água.

Sempre que se enaltecem as vantagens agronômicas do aproveitamento do lodo, a questão dos metais
pesados é uma preocupação. Mas
o que são metais pesados? O conceito mais utilizado diz tratar-se de
elementos químicos com densidade
acima de 4 ou 5 g/cm3 e tóxicos aos
seres vivos em baixas doses. Selênio e arsênio não são metais, mas
frequentemente são incluídos nesse
grupo. O mais importante é considerar que tais elementos ocorrem naturalmente nos solos, porém as suas
concentrações são baixas, em partes
por milhão, assim como a sua solubilidade. Cabe lembrar que os micronutrientes Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn e Ni são
metais pesados e que o limite entre a
essencialidade e a toxicidade é dada
pela dose de aplicação ou concentração disponível no solo às plantas.
A concentração dos metais pesados tóxicos não essenciais, como Cd,
Pb, Hg, Cr+6, além de arsênio e selênio, varia amplamente com as características da bacia de esgotamento
onde o lodo de esgoto é gerado, e,
portanto, não é possível generalizar.
Comumente, em todo o planeta,
maiores concentrações dessas substâncias ocorrem em lodos de esgotos gerados em grandes metrópoles industrializadas, e mesmo assim
nem sempre isso é uma verdade. O
fundamental é ter critérios para classificar o que são teores elevados ou
não. O MAPA, por meio da IN no 7 de
12/04/2016, estabelece os limites
máximos de contaminantes em fertilizantes orgânicos e condicionadores de solo, independentemente se
o produto contém lodo de esgoto
ou somente resíduos da atividade
agropecuária em seu conjunto de
matérias-primas. Abaixo dos teores
máximos estabelecidos (tabela 2), o
produto é de uso seguro e autorizado para todas as culturas agrícolas.
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Os microrganismos patogênicos
ao homem, quando presentes no lodo
de esgoto, podem ser eliminados por
diversas tecnologias, sendo a compostagem reconhecida por sua eficiência na higienização dos produtos
fabricados a partir de resíduos orgânicos. Dados de monitoramento desses indicadores no produto fabricado
pela Tera (tabela 2) evidenciam que
há uma folga no atendimento aos limites legais, o que demonstra a segurança do produto.

O aproveitamento do lodo de esgoto na agricultura crescerá nos próximos anos, essencialmente devido
aos avanços da legislação aplicável e
ao aumento da sua geração dado pela
melhoria dos índices de saneamento
básico. O conhecimento das suas potencialidades, por parte dos agricultores, certamente trará benefícios
à agricultura e à economia circular,
e será uma alternativa importante à
gestão dos resíduos gerados nos centros urbanos.

Tabela 2. Teores de arsênio, selênio, metais pesados e indicadores de patogenicidade
no fertilizante orgânico composto Classe B, obtido pela compostagem de lodo de
esgoto e outros resíduos orgânicos urbanos, em lotes produzidos nos últimos nove
meses, na planta de compostagem industrial de Jundiaí, SP
Lotes (3.000 t/mês)
2019
11

MAPA

2020
12

1

2

3

4

5

6

7

IN SDA
7/2016

-------------------- mg/kg --------------------

Determinações
Arsênio

< 1,0

10,3

5,2

4,1

4,4

3,8

4,3

5,2

3,2

20,0

Cádmio

0,8

1,2

1,0

0,9

0,9

0,9

0,8

1,0

0,6

3,0

Chumbo

23,1

25,4

26,1

20,9

20,5

20,0

19,3

23,4

13,8

150,0

Cromo hexavalente

0,7

0,6

0,5

< 0,5

< 0,5

1,6

0,9

0,9

0,6

2,0

Mercúrio

0,3

0,2

0,2

0,2

< 0,05

0,3

0,3

0,4

0,2

1,0

Níquel

28,3

32,8

27,5

21,7

24,7

21,4

21,8

27,7

16,0

70,0

Selênio

< 1,0

< 1,0

6,5

5,8

< 1,0

4,4

5,5

5,7

8,0

80,0

0

0

1.000

A

A

Ausência

0,4

1

Número Mais Provável/g de matéria seca (NMP/g de MS)
Coliformes
termotolerantes

0

0

0

0

0

0

0

Referências bibliográficas
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente.
Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Resolução Conama no 375, de 29 de agosto
de 2006. Define critérios e procedimentos,
para o uso agrícola de lodo de esgoto
gerado em estações de tratamento
de esgoto sanitário e seus produtos
derivados. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF,
30 ago. 2006.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento. Instrução Normativa
SDA Nº 7, de 12 de abril de 2016. Altera a
Instrução Normativa SDA Nº 27, de 5 de
junho de 2006 que estabelece os limites
máximos de contaminantes e agentes
fitotóxicos patogênicos ao homem,
animais e plantas a serem atendidos
nos fertilizantes, corretivos, inoculantes
e biofertilizantes. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília,
DF, 02 de maio de 2016.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento. Instrução Normativa
SDA Nº 61, de 08 de julho de 2020.
Estabelece as regras sobre definições,
exigências, especificações, garantias,
tolerâncias, registro, embalagem e
rotulagem dos fertilizantes orgânicos e dos
biofertilizantes, destinados à agricultura.
Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 15 de julho
de 2020.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente.
Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Resolução Conama no 498, de 19 de agosto
de 2020. Define critérios e procedimentos
para produção e aplicação de biossólido
em solos, e dá outras providências. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 21 de agosto de 2020.

Ausência em 10g de matéria seca
Salmonellas sp.

A

A

A

A

A

A

A

Número por 4 gramas de sólidos totais (no em 4g de ST)
Ovos viáveis de
helmintos

0

0

0,2

0,2

0

0,2

0,2

0

Resultados analíticos expressos com base na matéria seca. As determinações analíticas dos
elementos químicos foram realizadas pelo laboratório Bioagri Ambiental Ltda. NBR ISO/IEC CRL
0172. As determinações analíticas dos indicadores de patogenicidade foram realizadas pelo
Instituto Agronômico/Centro de P&D em Solos e Recursos Ambientais/Microbiologia do Solo.
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O segredo da água potável
PARA ENTENDER A QUESTÃO DA ÁGUA NA ATUALIDADE, É NECESSÁRIO PENSAR UM POUCO SOBRE
COMO É FEITA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL

H
Foto: Irina/stock.adobe.com

oje é um desejo de toda sociedade ter água em quantidade suficiente e de boa
qualidade para todos. Isso
vem se tornando realidade em
muitas regiões, mas a qualidade da
água fornecida para a população
vem sendo muito questionada. Contaminantes dos mais variados tipos
são reportados na nossa água, e a
população fica muitas vezes em dúvida sobre qual água é segura para
consumo.
Para entendermos um pouco
mais esse problema, precisamos
olhar a água de forma mais ampla.
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De onde afinal vem a água que bebemos? Essa que vem para a nossa
casa através das tubulações e chega
nas nossas torneiras? Ela vem do que
chamamos de mananciais de água,
que podem ser rios, represas ou poços. Para que ela se torne potável,
passa por um tratamento para remoção de impurezas e desinfecção.
Hoje, existem estações de tratamento e distribuição de água para
o consumo humano na maioria das
cidades brasileiras.
Então, qual o problema? Para
entender essa questão, é necessário pensar um pouco sobre como é

feita a gestão dos recursos hídricos
no Brasil, um país com tanta água.
Vamos pensar juntos sobre o ciclo
urbano da água: nas nossas casas,
geramos fezes e urina que seguem
através de uma rede de tubulações,
que são chamadas de esgoto. Esse
esgoto é despejado nos rios e mares.
Antigamente, como tínhamos muita
água e pouca gente, a própria natureza se encarregava do tratamento
desse material por meio do que chamamos de autodepuração, feita pelos
microrganismos presentes na água,
tornando-a limpa novamente. Mas
com o crescimento da população,
passamos a ter muito rejeito para
a mesma quantidade de água dos
rios/represas. Ou seja, muito esgoto
para pouco volume de água, e consequentemente corpos de água poluídos ao redor das cidades. Como essa
é a única fonte de água potável disponível, estamos diante do desafio
de tratar esgoto para beber.
A solução para se evitar a poluição das águas é o tratamento do
esgoto. Esse processo consiste em
uma ‘depuração forçada’ em estações de tratamento. Quanto maior a
quantidade de esgoto a ser tratado,
maior o custo energético, além da
geração de grande quantidade de
lodo, que precisa ser disposto em
aterros. Mesmo com essa tecnologia
já bem desenvolvida no Brasil, muito do nosso esgoto é apenas afastado ou tratado de forma muito precária, deteriorando a qualidade dos

7
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rios e represas. No caso das cidades litorâneas, isso é bem evidente,
pois o esgoto que é hoje despejado no mar, apesar de sofrer uma
desinfecção para eliminação de
organismos patogênicos, despeja
grande quantidade de matéria orgânica e contaminantes diretamente no ecossistema marinho. Isso leva
à contaminação química, causando
grandes danos à biota aquática, e
comprometendo a qualidade dos
peixes e frutos do mar.
Com a deterioração da qualidade da água superficial, também
chamada de água bruta, está cada
vez mais caro e complexo o seu
tratamento para torná-la potável.
Temos de utilizar grandes quantidades de insumos químicos e muitas
vezes não há sucesso na remoção
de várias classes de compostos tóxicos, o que pode levar a problemas
crônicos de saúde como alterações
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dos sistemas endócrinos, imunológicos e diversas doenças, inclusive
o câncer.
Então, qual seria a solução?
Continuar investindo em tratamentos cada vez mais caros e sofisticados para tratar a água que
bebemos e viver em cidades com
rios e represas poluídos, impedindo usos nobres da água como irrigação, pesca e recreação? Não nos
parece a melhor saída.
Claro que precisamos reduzir a
poluição difusa, inovando nas práticas agrícolas e reforçando as matas ciliares para evitar o carreamento de agrotóxicos e nutrientes
para as águas, pois a contaminação
da água superficial e subterrânea
também se dá por essas fontes de
poluição. Entretanto, nos grandes
centros urbanos, o maior impacto
na qualidade da água ainda se deve
ao despejo de esgotos.

Hoje, existem tecnologias para o
tratamento do esgoto que são usadas pelos países desenvolvidos. São
processos de alta eficiência, os quais
removem não somente a matéria
orgânica, mas também organismos
patogênicos e poluentes químicos
como agrotóxicos, drogas, hormônios, compostos industriais etc. No
entanto, podemos argumentar que
esse processo é caríssimo, e que não
temos como implementar essa sofisticação no tratamento do esgoto
no Brasil. Será? Claro que aumenta
o custo, mas e o ganho ambiental?
Imaginem como seria fantástico viver rodeado por rios e represas limpas, onde podemos nadar, pescar,
irrigar as nossas culturas sem preocupação. E o que mais? Seria muito
simples e muito mais barato tratar a
água para o consumo humano, pois,
dessa forma, antes mesmo do tratamento, água já teria boa qualidade.
O segredo da boa água potável está,
portanto, no tratamento do esgoto.
Simples assim! O que precisamos
atualmente é implementar tratamentos eficazes em todas as nossas
estações de tratamento de esgoto
para poder prover a população com
água potável de alta qualidade e uma
vida segura e prazerosa para todos.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
do?metodo=apresentar&id=K4780856P8

Bióloga Gisela de
Aragão Umbuzeiro
Professora titular
da Faculdade
de Tecnologia
da Unicamp,
coordenadora o
Laboratório de
Ecotoxicologia e
Genotoxicidade – LAEG

Foto cedida pela Fundecitrus
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O manejo de
ácaros desfolhadores
inicia com o uso
de inseticidas seletivos

Pragas

Uso do óleo mineral no manejo
de pragas dos citros, com
ênfase no controle do psilídeo
ESTUDO CONDUZIDO NO
FUNDECITRUS, UTILIZANDO A
TÉCNICA DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DA ALIMENTAÇÃO
DE INSETOS SUGADORES,
DEMONSTROU QUE O
ÓLEO MINERAL REDUZ
SIGNIFICATIVAMENTE
A ALIMENTAÇÃO DO PSILÍDEO
NA PLANTA, COM ALTA
MORTALIDADE DAS NINFAS

O

óleo mineral é um produto
utilizado há muitas décadas na citricultura como adjuvante ou inseticida/acaricida. O seu modo de ação depende
da concentração em que é utilizado.
Em geral, concentrações entre 0,120,25% são usadas como adjuvantes.
Para um efeito inseticida/acaricida
é necessário aumentar a concentração do óleo mineral. Reduções nas
populações de insetos e ácaros normalmente são observadas a partir de
0,5%; contudo, resultados mais consistentes são observados com concentrações entre 0,75-1%.
Muitos citricultores tem o receio
de utilizar o óleo mineral em altas
concentrações devido à possibilidade de ocorrência de fitotoxidade.
Porém, atualmente os óleos minerais
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utilizados na agricultura apresentam
uma melhor qualidade (mais refinado) e se utilizados de forma adequada (temperatura <32ºC) a chance de
ocorrência de fitotoxidade é baixa.
Um outro fator que limita a utilização do óleo mineral em altas concentrações é o custo, que aumentou
significativamente nos últimos anos.
Contudo, isso pode ser compensado
pelo abrangente número de pragas
controladas por esse produto. Em
citros, o óleo mineral (concentração
≥0,75%) quando aplicado isoladamente é capaz de reduzir significativamente populações de diversos
ácaros (por exemplo, Purpúreo, Ferrugem e Leprose), cochonilhas, pulgões, Larva Minadora dos Citros,
Mosca das Frutas e do psilídeo Diaphorina citri.
O óleo mineral apresenta diferentes modos de ação, com efeitos
diretos e indiretos sobre as populações das pragas. Como efeito direto,
quando pulverizado sobre insetos
pequenos e ácaros pode causar alta
mortalidade (≥80%) por meio do
sufocamento, a ação é favorecida
quando estes apresentam baixa mobilidade (ninfas do psilídeo, ácaros
e cochonilhas), e no efeito indireto
a sua pulverização pode resultar em
uma redução da oviposição (Larva
Minadora, psilídeo e Mosca das Frutas) e alimentação na superfície tratada (pulgões e psilídeo).

Em geral, estudos conduzidos
pelo Fundecitrus, institutos de pesquisa da Ásia, Oceania e Flórida
demonstraram que o óleo mineral
quando aplicado (0,75-1%) sobre
as brotações tem um efeito de repelência sobre o psilídeo e, como consequência, reduz significativamente
o número de ovos observados nas
brotações. Alguns estudos também
sugerem que este produto tem um
efeito ovicida (impede a eclosão das
ninfas), mas isso ainda não está bem
comprovado. Contudo, como ocorre
com os inseticidas químicos, o óleo
mineral quando aplicado sobre as
brotações tem sua efetividade reduzida devido ao rápido crescimento
dos brotos, sendo necessário pelo
menos duas ou três aplicações para
proteger o fluxo vegetativo. A proteção dos brotos é de extrema importância, pois além de ser a fase vegetativa em que o psilídeo coloca os
seus ovos, também é o local preferido para alimentação e mais suscetível à inoculação das bactérias associadas ao HLB.
Um estudo conduzido no Fundecitrus, utilizando a técnica de
monitoramento eletrônico da alimentação de insetos sugadores, demonstrou que o óleo mineral reduz
significativamente a alimentação
do psilídeo na planta tratada, resultando em mortalidade do inseto. Porém, altas mortalidades resultantes

da aplicação do óleo mineral são
observadas principalmente nas ninfas, pois têm uma mobilidade limitada e consequentemente não conseguem sair da planta tratada.
Em parceria com a Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, o Fundecitrus realizou um experimento para avaliar a eficácia do
óleo mineral sobre a população do
psilídeo em um pomar de laranjeira
Pera em formação (0-4 anos). Neste trabalho, foram avaliados quatro
tratamentos:
1) óleo mineral (1%);
2) inseticidas de diferentes grupos químicos aplicados em rotação;
3) aplicação de óleo mineral
(1%) em mistura com inseticidas;
4) controle (sem aplicação de
óleo nem inseticidas).
Foram realizadas avaliações visuais a cada duas semanas para
contabilizar o número de ninfas e
adultos do psilídeo. Em geral, após
um período de quatro anos, os tratamentos com aplicação de óleo mineral, inseticidas e óleo mais inseticidas, causaram uma redução de
74, 81 e 87% no número de ninfas,
respectivamente, em relação ao tratamento controle. Com relação aos
adultos, foi observada uma redução
de 77, 86 e 93% nos tratamentos
com aplicação óleo mineral, inseticidas e óleo mais inseticidas, respectivamente, em relação ao tratamento controle. Embora o trabalho
tenha sido realizado em uma área
pequena (1 ha), também fez-se a
avaliação de plantas com sintomas
de HLB. Em geral, todos os tratamentos causaram uma redução de
aproximadamente 36% na incidência de plantas doentes, comparado
com controle (não tratado), mostrando que o óleo mineral também
apresenta potencial para a redução
da doença. Isso pode ter ocorrido

Foto: Marcelo Pedreira de Miranda
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porque, além da redução da população do psilídeo, o óleo mineral
também reduz a alimentação do inseto, sendo que a transmissão das
bactérias associadas ao HLB ocorre
justamente quando os insetos estão
se alimentado. Durante os quatro
anos de avaliação desse trabalho,
não foi observada fitotoxidade nas
plantas tratadas com óleo mineral,
reforçando a necessidade da utilização de produtos de boa qualidade.
Cada vez mais a sociedade exige
a produção de alimentos de forma
mais sustentável, e o óleo mineral
é um produto aceito na agricultura orgânica e em geral é menos nocivo aos inimigos naturais e menos
tóxico a vertebrados, além de reduzir o risco de seleção de insetos
e ácaros resistentes a inseticidas/
acaricidas químicos. Assim, pensando em uma citricultura mais sustentável, é interessante a utilização do
óleo mineral dentro de um programa de manejo integrado de pragas.
Para viabilizar a parte econômica, o óleo mineral pode ser aplicado

em momentos e áreas específicos
para o controle conjunto de um complexo de pragas. Como sugestão, o
óleo mineral poderia ser utilizado
quando observada alta população
do psilídeo (áreas com presença de
ovos, ninfas e adultos) concomitantemente com a presença de ácaros
e cochonilhas. Contudo, neste caso
é importante que o produtor utilize
um volume de calda de pelo menos
100 ml/m3 de copa para obter um
controle satisfatório dos ácaros e
cochonilhas.

Eng. Agr. Marcelo
Pedreira de
Miranda
Pesquisador
Científico,
Departamento P&D
do Fundecitrus
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Porta-Enxertos

CONHEÇA O
citrandarin IAC 1710
ESTUDOS ABORDADOS NESTE
ARTIGO TIVERAM COMO OBJETIVO
AVALIAR O COMPORTAMENTO
DO IAC 1710 NAS CONDIÇÕES
FITOSSANITÁRIAS E CLIMÁTICAS
QUE OPRIMEM A CITRICULTURA
PAULISTA, INCLUSIVE A AUSÊNCIA
DE IRRIGAÇÃO

C

om o objetivo de obter porta-enxertos que reunissem as
características positivas das
tangerinas como tolerância
ao Declínio, ao Viroide da Exocorte
e aos solos calcários, às dos trifoliatas, entre elas a imunidade à Tristeza, resistência à Gomose, a nematoides e ao frio e à formação de plantas nanicas, o Dr. John Furr, na Estação Experimental de Índio, Califórnia,
em 1965 polinizou tangerinas com
trifoliatas, criando dezenas de porta-enxertos denominados citrandarins.
Em 1992, parte desses citrandarins foram introduzidos no Banco
de Germoplasma de Citros do Centro de Citricultura Sylvio Moreira-IAC, entre os quais os citrandarins
Changsha x English Small Flower
(US 801) e Changsha x English Large
Flower (US 852) e identificados
como IAC 1710 e IAC 1711.
Citrandarins já são utilizados em
diversos países: na África do Sul,
o citrandarin X-639 (Cleópatra x
Trifoliata); nos Estados Unidos, os
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citrandarins Changsha x English Large Flower (US-852), Sunki x Benecke
(US-812) e Cleópatra x Flying Dragon (US-897); na Espanha os citrandarins Cleópatra x Trifoliata (Forner
& Alcaide-5) e F&A-13, e tangerina x
citrange Troyer (F&A-418).
Em São Paulo, o interesse pelos citrandarins foi motivado pelo
bom comportamento do citrandarin Changsha x English Small Flower
(IAC 1710) em diversos experimentos conduzidos pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira-IAC, inclusive no sudoeste do estado de Minas
Gerais, em área endêmica da Morte
Súbita dos Citros, onde mostrou ser
tolerante a essa doença e indutor de
grandes produções de frutos.
Os estudos a seguir mencionados
tiveram como objetivo avaliar o comportamento do IAC 1710 nas condições fitossanitárias e climáticas que
oprimem a citricultura paulista, inclusive a ausência de irrigação.
No primeiro experimento, instalado em Pirassununga (SP), em 1986,
em latossolo vermelho-amarelo arenoso, o citrandarin IAC 1710 induziu
precocidade na produção dos frutos
da laranjeira Valência semelhante à
do limão Cravo, suplantando o citrumelo Swingle quer na precocidade
quer no acumulado das quatro e das
oito colheitas controladas. As plantas sobre o limão Cravo mostraram
sintomas do Declínio dos Citros aos
três anos de idade, razão pela qual
deixaram de ser avaliadas.

Em experimentos instalados em
1997, em Mogi Guaçu (SP), em latossolo vermelho-amarelo arenoso, o
IAC 1710 também induziu precocidade de produção na cultivar Valência e proporcionou maior produção
nos totais das quatro e sete colheitas
computadas, superando o citrumelo
Swingle em ambos os períodos.
Ao lado desse experimento, laranjeiras Pera enxertadas no citrandarin IAC 1710 com oito anos de idade não apresentavam anel de goma
na linha de enxertia, considerado
sintoma de incompatibilidade, e produziram 26% mais que o limão Cravo no acumulado das seis primeiras
colheitas. Embora não sintomáticas,
as plantas sobre o limão Cravo poderiam estar contaminadas pelo Declínio dos Citros, endêmico na região,
o que justificaria a menor produção
de frutos. Plantas da combinação laranja Pera/citrumelo Swingle mostraram sintomas de incompatibilidade a
partir dos cinco anos de idade.
Pesquisadores da Embrapa (Estação Experimental de Citricultura
de Bebedouro) constataram que laranjeiras Folha Murcha, limeiras ácidas Tahiti e tangerineiras Satsuma
Okitsu enxertadas no citrandarin
IAC 1710 cultivadas em latossolo
vermelho-escuro argiloso apresentaram, após as cinco primeiras colheitas, produção acumulada semelhante às obtidas nas plantas sobre
citrumelo Swingle, porém inferiores às sobre limão Cravo Limeira.

Porta-Enxertos

Experimentos no campo e em laboratório mostraram que o citrandarin IAC 1710 é tolerante à Tristeza,
que ocorre no planalto paulista, e ao
Declínio, e apresenta boa resistência à seca, à Gomose de Phytophthora nicotianae e ao Nematoide dos
Citros Tylenchulus semipenetrans.
Não é conhecida a sua tolerância
às raças fortes do Vírus da Tristeza, como a estirpe Capão Bonito. As
plantas sobre esse porta-enxerto
são mais altas do que as sobre citrumelo Swingle.
Quanto à formação das mudas, as
plantas matrizes do citrandarin IAC
1710 produzem grande número de
frutos contendo, em média, 15 sementes com poliembrionia nucelar
de 60%, o que facilita a obtenção
de ‘cavalinhos’ típicos da variedade.

O seu irmão, o citrandarin tangerina Changsha x trifoliata English
Large Flower (US852) IAC 1711,
possui as mesmas características
fitossanitárias do IAC 1710, sendo
recomendado para uso na citricultura da Flórida. Porém, os seus frutos contêm em média quatro sementes com baixa poliembrionia
nucelar, dando origem a 60% de
cavalinhos ‘machos’. Essa característica torna necessária a sua multiplicação por cultura de tecidos o
que encarece o preço das mudas.
Em São Paulo, ele foi avaliado
em um único experimento e apresentou baixa produção de frutos,
inferior à do IAC 1710 e a de outros citrandarins, provavelmente
pela baixa tolerância à seca, característica irrelevante na Flórida,

onde a maioria dos pomares recebe
irrigação.
Por fim, o citrandarin Changsha
x English Small Flower (IAC 1710)
reúne características que o tornam
potencial porta-enxerto para a citricultura paulista.
Porém, sendo um porta-enxerto
novo, recomendamos cautela na sua
utilização. Talhões experimentais em
diferentes solos e climas, com e
sem irrigação, irão contribuir para o
melhor conhecimento das suas características positivas, e eventualmente negativas.
Diversifiquem os porta-enxertos!
Eng. Agr. Dr. Jorgino Pompeu Junior
Pesquisador aposentado do CCSM-IAC
Eng. Agr. Dra. Silvia Blumer
Pesquisadora da CiaCamp

Pragas

O uso de inseticidas para o controle
de Moscas das Frutas na citricultura
EXISTE UMA REDUZIDA DISPONIBILIDADE DE INGREDIENTES ATIVOS AUTORIZADOS PARA O CONTROLE
DESSA PRAGA EM CITROS NO BRASIL, E ESTÃO DISTRIBUÍDOS EM QUATRO GRUPOS QUÍMICOS

D

uas espécies de insetos popularmente conhecidos como
Moscas das Frutas, Anastrepha fraterculus e Ceratitis capitata causam danos à citricultura das
regiões Sudeste e Sul do Brasil. Coincidentemente são as duas espécies
de Moscas das Frutas mais polífagas no Brasil, e que no Estado de São
Paulo apresentam 69 e 44 plantas
hospedeiras, respectivamente. Ambas as espécies, atacam espécies de
plantas nativas e introduzidas.

Ceratitis capitata é uma espécie
introduzida que causa sérios prejuízos na citricultura dos países do
Mediterrâneo. Registrada no Brasil
no início do século passado, C. capitata se encontra amplamente disseminada pelo país e mostra no Estado de São Paulo dominância nas
regiões noroeste e extremo oeste,
inclusive em áreas urbanas e periurbanas. Por outro lado, A. fraterculus
é uma espécie nativa que se adaptou a plantas cítricas, mostrando

altas populações nas regiões centro-leste e sudoeste do estado.
As Moscas das Frutas exigem
medidas de controle de maior âmbito do que a área do talhão porque a frutificação de outros hospedeiros próximos ao pomar permite
a cada 40 dias o surgimento de uma
nova geração de moscas, que migram inicialmente de outros hospedeiros para a periferia dos pomares
de citros. Assim, os primeiros frutos
infestados atraem outros adultos
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Isca tóxica
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(fêmeas e machos), que atacam gradativamente o pomar. Após o estabelecimento da população no interior do pomar, as novas gerações
estão adaptadas e se sucedem em
variedades com múltiplas frutificações ou atacam outras variedades
de citros na mesma propriedade.
As fêmeas colocam quantidades
variáveis de ovos nas glândulas de
óleo de frutos cítricos (interior da
casca dos frutos), iniciando um ciclo
no hospedeiro. Diferentes fêmeas

de C. capitata podem se utilizar de
uma mesma punctura para depositar ovos. Além disso, essa espécie
prefere frutos maduros e tem o hábito de furar a fruta sem realizar a postura, causando ferimento, apodrecimento e perda da fruta. Por isso,
variedades de citros são muito sensíveis ao ataque de Moscas das Frutas,
cujas perdas não ocorrem somente
dentro da porteira, pois os sintomas
visuais de deterioração podem surgir
posteriormente à colheita e embalagem das frutas, sendo observados
somente nos canais de distribuição
(atacadista e varejista) e na mesa do
consumidor. Anastrepha fraterculus
pode infestar frutos a partir da metade do seu desenvolvimento e frutos
embandeirados.
O monitoramento por meio de armadilhas (seca ou líquida) é uma importante ferramenta para avaliar no
tempo e no espaço a ocorrência de
adultos de Moscas das Frutas. O valor de uma a duas moscas/armadilha/dia indica a necessidade de empregar imediatamente medidas de
controle.
No final da década de 1940 e
início da década de 1950, as perdas
de laranjas por causa de Moscas das
Frutas na região de Bebedouro (SP)
chegavam a 30%. Na época, a extensiva cafeicultura paulista propiciava incremento populacional de
Moscas das Frutas, pois o café cereja

Ceratitis capitata se alimentando de isca tóxica
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é um importante hospedeiro das espécies que também infestam espécies cítricas. Diante disso, o Instituto
Biológico e o serviço de assistência
técnica paulista transferiram aos
produtores a tecnologia de uso de
iscas tóxicas.
A simples constatação de queda
excessiva de frutos causada por
Moscas das Frutas demonstra a falta
de monitoramento e o manejo inadequado da praga. Nos últimos 50
anos, o seu controle se baseia no
uso intensivo de inseticidas, e atualmente há registro para uso contra
essa praga em citros de produtos
com efeito adulticida. Com isso,
ovos e larvas nos frutos e pupas no
solo praticamente não são afetados
pelas pulverizações. Consequentemente, só parte da população é
atingida (adultos) pelas aplicações,
provocando controle parcial da praga no pomar.
O controle químico de Moscas
das Frutas pode ser realizado pelo
emprego de isca tóxica ou por aplicação de inseticida em cobertura.
No caso de pomares cítricos, a tática ideal é a aplicação de isca tóxica,
que se baseia na utilização de atrativos alimentares (proteína hidrolisada) com a adição de inseticidas. O
uso de melaço em iscas tóxicas, antiga tradição da citricultura paulista,
deve ser evitado porque permanece na planta mais tempo, matando
inimigos naturais durante o período
residual e alimentando as Moscas
das Frutas após essa fase, além de
favorecer a incidência da fumagina.
Existe uma reduzida disponibilidade de ingredientes ativos autorizados para o controle de Moscas das
Frutas em citros no Brasil, e estão
distribuídos em quatro grupos químicos: organofosforados (clorpirifos,
dimetotato, fosmete, malatiom), piretroides (cipermetrina, deltametrina

e fenpropatrina), espinosina (espinosade) e éter difenílico (etofenproxi). Portanto, por mais de 15
anos não agregamos novas moléculas para o controle de Moscas
das Frutas em Citros.
Precisamos urgentemente da inclusão de Moscas das Frutas (praga
alvo) na grade de inseticidas atualmente disponibilizada em citros
para o controle do psilídeo Diaphorina citri e do Bicho-Furão Ectydolopha aurantiana. Ingredientes como
bifentrina, alfa e zeta-cipermetrina,
imidacloprido, tiametoxam, acetamiprido e flupiradifurona, entre outros, têm ação sobre Moscas das Frutas. Uma maior disponibilidade de
ingredientes ativos possibilitaria escolher a melhor estratégia do ponto de vista de eficácia do produto e
das exigências do mercado a que se
destina a produção.
Um volume de aplicação de 4 a
8 litros de calda por planta utilizada para psilídeos, dependendo do
horário e das condições ambientais, poderia também matar adultos
de Moscas das Frutas. Mas a inclusão de alvo novo no registro precisaria de ajustes, porque geralmente as doses requeridas para Moscas
das Frutas são superiores àquelas
utilizadas para psilídeos. Por isso,
a aplicação de inseticidas visando
o controle de psilídeos tem efeito
limitado na redução populacional
dessa praga, fato que não dispensa
a aplicação de iscas tóxicas. A maioria dos inseticidas da grade de citros
tem boa ação por ingestão, com variações consideráveis no tempo necessário para matar.
O volume de 100 ml de isca tóxica por planta (gotas grandes e espessas) é suficiente para atrair e
matar adultos, podendo ser aplicada em ruas alternadas e com direcionamento para o interior da copa.
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Pragas

Postura em citros

Recentemente, para facilitar a aplicação de isca tóxica, foi desenvolvido
um aplicador tratorizado específico,
que permite o controle de volume
por planta e o direcionamento da
isca para a parte interna da copa.
A ingestão de iscas tóxicas por
fêmeas e machos de Moscas das
Frutas, preparadas com organofosforados e piretroides, causa letalidade em tempos inferiores a 30 minutos. A isca tóxica funciona bem
quando não temos um excesso de
frutos atacados em fermentação,
cujos voláteis atrapalham a atratividade do composto aplicado.
A isca tóxica pronta à base de
espinosade (disponível no mercado
brasileiro) e novas iscas prontas em
desenvolvimento final podem facilitar a adoção, via terrestre ou aérea,
de estações de iscas nas propriedades de citros. A necessidade de

incluir moléculas mais recentes ao
manejo de Moscas das Frutas na
citricultura é premente, principalmente aquelas que mostram ação
ovicida/larvicida com essas pragas
em outras frutas, bem como adequar e desenvolver bioinseticidas,
sejam aqueles de origem microbiológica (por exemplo, fungo Beauveria
bassiana e bactérias entomopatogênicas) ou obtidos de extratos vegetais (como azadiractina).

Eng. Agr.
Adalton Raga
Pesquisador
Científico VI
Instituto Biológico,
Campinas
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Homenagem

Consultor do GCONCI, Maurício Mendes
recebe o Prêmio Engenheiro Agrônomo –
Destaque da Citricultura 2021 do IAC
HOMENAGEM ACONTECE EM 26 DE JULHO DURANTE A 42ª SEMANA DA
CITRICULTURA, REALIZADA NO CENTRO DE CITRICULTURA SYLVIO MOREIRA

E

Foto: acervo pessoal

ngenheiro Agrônomo, Citricultor e Consultor em Citros,
membro do GCONCI Maurício Mendes é homenageado com o Prêmio Engenheiro Agrônomo – Destaque da Citricultura,
2021, concedido pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira, do Instituto Agronômico (IAC).
Essa homenagem foi criada em
1991, e a escolha se faz após consulta ao segmento e aprovação da
diretoria do Centro de Citricultura
de forma unânime. Ela é concedida
ao profissional por sua atuação no
setor e contribuição à citricultura ao
longo da sua vida profissional.
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Formado pela Esalq/USP em 1979,
Maurício é pós-graduado na FGV-SP em Administração de Empresas,
é Conselheiro de Administração pelo
IBGC. Foi presidente por duas gestões
da ABMRA (Associação Brasileira de
Marketing Rural e Agronegócio), onde
é ainda Conselheiro. Foi conselheiro
do COSAG (Conselho do Agronegócio) da FIESP por seis anos. É consultor para Agribusiness do Consulado
da Nova Zelândia em São Paulo; foi
presidente do Conselho Curador da
FUNDAG (Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola) entre 2015 e 2021, e é
atualmente, Conselheiro da FEALQ
e da Fundação Agrisus.

Sua atuação na citricultura se
iniciou em 1981 quando participou
da equipe coordenada pelo prof.
Dr Ary Salibe, que elaborou o projeto de Limão Siciliano, em Botucatu (hoje Dreyfus). Anos depois, em
1988, também com Dr. Salibe, participou da elaboração do projeto da
Citrovita em Itapetininga, onde foi o
primeiro gerente citrícola. Em 198990, Mauricio elaborou o projeto que
introduziu o Grupo Rezende Barbosa – Agroterenas - na citricultura.
Atuou na equipe que fez a avaliação de todas as fazendas da Citrosuco e da Citrovita, que resultou na
fusão das empresas e na criação da
atual Citrosuco.
Enquanto empreendedor, Maurício é sócio-fundador da Agriplanning, Consultoria em Agronegócios.
Foi sócio e CEO da Informa Economics FNP, por 14 anos, cocriador de
importantes publicações estatísticas como Agrinual e Relatório de
Preços de Terras ainda publicados
pela IHS-Markit empresa global que
adquiriu FNP.
Maurício participou como palestrante ou debatedor em inúmeros
eventos ligados à citricultura e à indústria de sucos no Brasil, Nova Zelândia, Estados Unidos, Alemanha,
Chile e China, entre outros.
Atua como consultor do GCONCI,
para o qual agrega a sua experiência
e visão de negócio.

Homenagem

Hall da Fama da Citricultura
Brasileira 2021
EDUARDO SANCHES STUCHI É
HOMENAGEADO COM PREMIAÇÃO
DO GCONCI

H

á 24 anos o GCONCI homenageia anualmente uma personalidade do segmento citrícola por seus esforços na
busca da sustentabilidade da citricultura brasileira. Esta premiação é
concedida àqueles que se destacam
pelos relevantes serviços prestados
ao fortalecimento do agronegócio.
Com esta premiação, o homenageado integra o seleto grupo do Hall da
Fama da Citricultura Brasileira.
A premiação Hall da Fama 2021
acontecerá mais uma vez durante a
Expocitros e Semana da Citricultura,
as quais chegam, respectivamente, em suas 46ª e 42ª edições. Realizado pelo Centro de Citricultura
Sylvio Moreira-IAC, o evento neste
ano acontece de 26 a 29 de julho
no formato digital, quando o Engenheiro Agrônomo Eduardo Sanches
Stuchi receberá a outorga máxima
do GCONCI.
Atualmente pesquisador A da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa Mandioca
e Fruticultura) e diretor científico
da Estação Experimental do Agronegócio (EEAB), onde atua desde 2003, Eduardo Sanches Stuchi
possui graduação em Agronomia
pela USP/Esalq (1985), especialização e Master em Citricultura
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pela Universidade Politécnica de
Valência, na Espanha (1993), mestrado (1996) e doutorado (1999)
em Agronomia – Produção Vegetal
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp
– Campus de Jaboticabal). O Engenheiro Agrônomo tem vasta experiência na área de Agronomia, com
ênfase em citricultura, atuando principalmente na seleção de cultivares
de copas e de porta-enxertos, manejo e tratos culturais.
Com diversos estudos publicados
no Brasil e em publicações de outros
países, Eduardo também atua como
assessor ad hoc para a Fundação
de Amparo à Pesquisa de São Paulo
(Fapesp) e para o CNPq, assim como

é membro da Sociedade Brasileira
de Fruticultura, da qual foi secretário
no período de 1999 a 2002. É membro da Câmara de Assessoramento
da Fundação de Apoio à Pesquisa do
Distrito Federal (FAPDF) desde setembro de 2008, e coloca toda a sua
experiência acumulada na Unidade
Mista de Pesquisa e Transferência
de Tecnologia (UMIPTT) Cinturão Citrícola, na Estação Experimental de
Agronegócio de Bebedouro.
Por sua extrema dedicação e competência no desenvolvimento da citricultura, Eduardo Sanches Stuchi
agora passa a fazer parte do privilegiado conjunto de profissionais que
compõem o Hall da Fama da Citricultura Brasileira do GCONCI.
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