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É

com orgulho e satisfação que nos dirigimos aos profissionais da cadeia citrícola
brasileira neste breve relato do que é, o que fez e faz o Grupo de Consultores em
Citros – GCONCI, para comemorarmos juntos os 25 anos de criação do nosso Grupo.
Com esta edição da Citricultura Atual, convidamos a todos a fazerem uma reflexão
sobre os 25 anos do Grupo com a publicação de resenhas de acontecimentos vividos
e compartilhados e que, com certeza, em muito contribuíram e contribuirão para a citricultura brasileira, além de quatro novos artigos relevantes para o atual cenário citrícola no Brasil. Trazemos, também, uma visão histórica daqueles tempos da nossa criação e discutimos aspectos cruciais atualmente, como seca, pragas e doenças, e chegar
a uma edição comemorativa mostra que, nesses últimos 25 anos, os colaboradores, os
editores e a diretoria trabalharam muito e muito bem, com resiliência e persistência, e
como foi fundamental a contribuição de todos que acreditaram no trabalho do GCONCI.
Percebemos um constante crescimento e consolidação cada vez maior da nossa
identidade ímpar. A pluralidade de ideias e vértices técnicos é, em nosso entender, o
que de melhor podemos oferecer aos citricultores e profissionais da área sobre os mais
diversos avanços tecnológicos nas distintas instâncias da citricultura. Nosso objetivo
é oferecer tecnologia, produtos, serviços e informações atualizadas ao setor, por meio
do aprimoramento técnico e pessoal constante, promovendo a competitividade e almejando a sustentabilidade do agronegócio.
A excelência em consultoria, contudo, é feita com o envolvimento amplo de quem
produz, e o GCONCI faz o rastreamento do conhecimento tecnológico, interagindo com
as instituições de ensino e de pesquisas, no Brasil e no exterior, coletando as demandas
das empresas conveniadas, ‘casando’ com o interesse e com a busca constante dos citricultores por melhores rentabilidade e produtividade. É nesse sentido que nos orgulhamos em contar com uma lista extensa de incansáveis colaboradores desde o ‘nosso
nascimento’ – e seria impossível aqui nomeá-los, sob pena de cometer injustiça ao esquecer de citar algum nome. Com a dedicação dos colegas que constituíram o Grupo e
lançaram o propósito de estabelecer uma linha constante embasada em uma agricultura dinâmica, abordando os temas de interesse dos produtores da época que eram debatidos em jornadas de palestras no Centro de Citricultura.
Ao longo desses anos, os consultores do GCONCI participaram de diversas missões
técnicas às citriculturas em todos os continentes, buscando conhecimentos para muitas práticas e manejos, hoje comuns na citricultura.
Para comemorar os 25 anos da GCONCI, escolhemos algumas personalidades da
história do Grupo para contar a nossa história em forma de depoimentos: Joaquim Teófilo Sobrinho, Margarete Boteon e Luiz Gonzaga Fenólio, que estão também, merecidamente, no Hall da Fama da Citricultura Brasileira.
Esta edição é dedicada, portanto, a todos os companheiros do setor citrícola, que
direta e indiretamente ajudaram e ajudam o Grupo na sua trajetória.
Parabéns pelos 25 anos, GCONCI!
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KOPPERT BRASIL.
UMA DÉCADA DE
PA R C E R I A C O M O S
PRODUTORES DE CITROS
E C O M A N AT U R E Z A .

A agricultura que queremos
para o nosso futuro está em
nossas mãos. Leia o QRcode
com o seu celular e descubra
os caminhos para fazer parte
dessa mudança.

Desenvolvemos soluções biológicas para tornar
nossas lavouras mais saudáveis, seguras e produtivas.
Porque é assim que se faz agricultura sustentável:
com um olho no bolso e o outro no futuro, respeitando
a vida e o meio ambiente.
Saiba mais em KoppertBrasil10anos.com.br ou acesse

@koppert_brasil
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Tecnologia viva que transforma
o campo

A história do GCONCI
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Como nasceu o Grupo de Consultores em Citros

E

do citricultor é, e sempre será, o mais importante. Além disso, valorizamos a classe dos agrônomos consultores em citros.
Em Assembleia de Constituição e Estatuto Social, estabeleceu-se que o Grupo teria as seguintes funções: representar e congregar os consultores em citros; promover o aperfeiçoamento técnico dos membros do Grupo; impulsionar a aproximação nacional
e internacional de técnicos; e desenvolver a citricultura nacional.
No entanto, faltava divulgar esse trabalho, que passou a ser feito
por meio da Revista Citricultura Atual.
Para atingir nossos objetivos, era necessária a parceria com
os setores de pesquisa e de empresas privadas, formando o tripé
pesquisa-extensão-empresas, pois um segmento depende do outro no contexto citrícola. A primeira parceria foi com a pesquisa.
O Centro de Citricultura Sylvio Moreira, de Cordeirópolis (SP), por
meio de seu diretor, Dr. Joaquim Teófilo Sobrinho (Hall da Fama da
Citricultura Brasileira), que vendo a importância da colaboração

Fotos: acervo GCONCI

m agosto de 1996, definiu-se a associação de 18 consultores
em citros como GCONCI (Grupo de Consultores em Citros), os
quais eventualmente se reuniam para a discussão de assuntos técnicos da citricultura. No passado, as poucas reuniões aconteciam
quando as empresas de insumos divulgavam seus produtos. Organizadas pelos técnicos das empresas, normalmente os assuntos estavam ligados aos seus produtos. Porém, tais reuniões eram
insuficientes para a troca de informações e debates sobre outros
temas. Daí surgiu a pergunta: por que não se criar uma associação de consultores em citros e organizar nossas próprias reuniões?
Discutir os pontos mais importantes para nós, consultores, citricultores, pesquisadores e empresas, e repassar os conhecimentos ao
setor para seu fortalecimento e benefício foram os pontos de partida
da criação do GCONCI, que pretende proporcionar uma melhora na
qualidade da consultoria e diminuir os pontos divergentes dos assuntos polêmicos da citricultura, pois a sobrevivência e prosperidade

Amauri Tadeu Peratelli
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Antonio Celso Sanches

Camilo Lázaro Medina

Ernesto Luiz Pires de
Almeida

Francisco Pierri Neto

Institucional
MENÇÕES E AGRADECIMENTOS

Ex-Consultores:
Angelo Petto Neto
Arlindo de Salvo Filho
Eduardo Antonio Lucato
Eduardo Melo Peres
Francisco Bonin
José Henrique Soares Stahlberg
José Roberto Jacon
Paulo Eduardo Branco Paiva
Sidney Marcos Rosa

Fotos: acervo GCONCI

dos consultores na divulgação das pesquisas e sentindo a necessidade de se ter mais informações de campo, cedeu provisoriamente o local para a instalação da sede do Grupo. Isso aproximou os consultores ao que de mais novo vem se desenvolvendo

na pesquisa. Além disso, o Grupo tem opinado e participado mais
diretamente e contribuído na organização de eventos e levantamento de fundos destinados à pesquisa citrícola.
Posteriormente, realizaram-se parcerias com empresas privadas (Basf, Cyanamid, Manah, Monsanto, Novartis e Wiser). Nas
reuniões, os consultores expressam suas opiniões sobre os pontos
positivos e negativos dos produtos e procuram alternativas mais
econômicas no manejo do pomar, propiciando ao citricultor o melhor custo-benefício.
Por ser uma associação sem fins lucrativos, os recursos arrecadados pelo GCONCI, por meio de anuidade dos membros,
doações de empresas e parcerias técnicas, são empregados para
atingir seus objetivos, ou seja, divulgar informações ao setor (Internet, revista, consultorias, palestras); aperfeiçoamento técnico
do Grupo (seminários, cursos, viagens técnicas); propaganda e incentivo do consumo de suco de laranja (adesivos promocionais),
iniciativa essa que poucos tiveram até hoje e que é fundamental
para a prosperidade do setor.

Giovane Barroti

Hamilton Ferreira de
Carvalho Rocha

Jeferson Maurício
Pereira

Fotos: acervo GCONCI

Gilberto Tozatti

Marco Valério Ribeiro

Maurício Lemos Mendes
da Silva

Mauro Fagotti

Fotos: acervo GCONCI

José Eduardo
Mazzonetto Teófilo

Oscar Augusto
Simonetti

Reinaldo Donizeti Corte

Santin Gravena

Wilson Roberto
Chignolli
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Diretoria, comissões, sede e secretaria
Diretoria do GCONCI – (Gestão
Biênio – Agosto/2020 a Agosto/2022)
Eng. Agr. Oscar Augusto Simonetti, Diretor Presidente
Eng. Agr. José Eduardo M. Teófilo, Diretor Tesoureiro
Eng. Agr. Reinaldo D. Corte, Diretor Secretário
Eng. Agr. Hamilton F. C. Rocha, Diretor Relações Públicas
Secretárias
Cliciane Raquel Dalfré Gomes (maio de 1997 até o momento)
Keli Cristina Minatel (janeiro de 2008 até o momento) )

Secretaria – Sede

Em seus 25 anos, o GCONCI ocupou três prédios como sedes,
no município de Cordeirópolis:
• A sede provisória no Centro de Citricultura desde a sua fundação até fevereiro de 2002 (gentilmente cedida pelo Dr.
Joaquim Teófilo Sobrinho, quando era diretor);
• Depois foi alocada uma sala comercial no centro de cidade,
onde o Grupo permaneceu até março de 2012;
• Atualmente, o GCONCI está alocado em dependências
maiores e com mais conforto, também no centro de cidade,
situada à Rua Santos Dumont, 307, no Centro.

Menções e Agradecimentos
GALERIA DOS EX-PRESIDENTES

 Gilberto Tozatti (período de agosto/1996 a agosto/2004)
 Camilo Lázaro Medina (período de agosto/2004 a agosto /2010)
 José Eduardo M. Teófilo (período de agosto/2010 a agosto /2014)
 Hamilton Ferreira de Carvalho Rocha (período de agosto/2014 a
agosto/2018)
 Oscar Augusto Simonetti (período de agosto /2018 a agosto/2020)

GALERIA DOS EX-TESOUREIROS

 Oscar Augusto Simonetti (período de agosto/1996 a agosto/2004)
 Eduardo Antonio Lucato (período de agosto/2004 a agosto/2012)
 Wilson Roberto Chignolli (período de agosto/2012 a agosto/2014)
 José Eduardo M. Teófilo (período de agosto/2014 a agosto/2016)
 Oscar Augusto Simonetti (período de agosto/2016 a agosto/2018)
 José Eduardo M. Teófilo (período de agosto/2018 a agosto/2020)

GALERIA DOS EX-SECRETÁRIOS

 Reinaldo Donizeti Corte (período de agosto/1996 a agosto/2004)
 Wilson Roberto Chignolli (período de agosto/2004 a agosto/2006)
 Sidney Marcos Rosa (período de agosto/2006 a agosto/2010)
 Hamilton Ferreira de Carvalho Rocha (período de agosto/2010 a
agosto/2014)
 Wilson Roberto Chignolli (período de agosto/2014 a agosto/2018)
 Reinaldo Donizeti Corte (período de agosto/2018 a agosto/2020)

GALERIA DOS EX-RELAÇÕES PÚBLICAS

 Arlindo de Salvo Filho (período de agosto/1996 a agosto/1998)
 Antonio Celso Sanches (período de agosto/1998 a agosto/2002)
 Amauri Tadeu Peratelli (período de agosto/2002 a agosto/2010)
 Francisco Pierri Neto (período de agosto/2010 a agosto/2014)
 Gilberto Tozatti (período de agosto/2014 a agosto/2018)
 Hamilton Ferreira de Carvalho Rocha (período de agosto/2018 a
agosto/2020)
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COMISSÕES INTERNAS DO GCONCI (ATUAIS)

Para atender à demanda do setor, o GCONCI definiu várias
comissões internas para o desenvolvimento de projetos
em suas respectivas áreas. Essas comissões atuam nas
áreas de meio ambiente, capacitação técnica do grupo,
na promoção da citricultura e na difusão de informações
em apoio ao a cada segmento.
 Conselho Editorial da revista Citricultura Atual – CERCA,
coordenada por Mauro Fagotti
 Comissão de Meio Ambiente do GCONCI – CMAG, coordenada
por Francisco Pierri Neto
 Comissão Técnico-Científica do GCONCI – CTCG, coordenada
por Reinaldo Donizeti Corte
MENÇÕES E AGRADECIMENTOS

Houve ainda as comissões que foram desativadas:
 Comissão dos Agronegócios – CAN, coordenada por Amauri
Tadeu Peratelli
 Comissão de Comunicação e Marketing – COMAG, coordenada
por Gilberto Tozatti
Dentro da Comissão Técnico-Científica do GCONCI – CTCG foi
criado, em maio de 2010, o Departamento Técnico do GCONCI
para atender às demandas das empresas parceiras para
experimentação de campo. Estiveram à frente nos trabalhos
de campo os ex-funcionários-técnicos agrícolas: Ewerton Tinelli
e Ricardo Luiz Poli.
O Departamento Técnico foi desativado.
MENÇÕES E AGRADECIMENTOS

À secretária Camila Vidoretto e ao técnico
agrícola Osvaldo Betti que fizeram parte
do quadro de funcionários.

Institucional
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Primeira Missão
Técnica. O
Grupo viaja
à Europa

Publicação
da edição nº 1
da Revista
Citricultura
Atual, em
dezembro

Missão
Técnica nos
Estados
Unidos

Criação do
primeiro site
dedicado à
citricultura
no Brasil

Missão Técnica
à China e
divulgação
da ‘Carta da
China’

Missão
Técnica na
Austrália
e Nova
Zelândia

2008

1997

Criação do
Grupo de
Consultores
em Citros
em agosto

2006

1996

LINHA DO TEMPO GCONCI
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O Grupo
participa da
Conferência
Internacional
sobre HLB

Missão Técnica
A

s missões técnicas dos consultores do GCONCI são organizadas com o objetivo de estreitar o relacionamento com
pesquisadores, órgãos públicos e privados, citricultores e demais
pessoas envolvidas no agronegócio citrícola internacional e nacional, a fim de promover o intercâmbio técnico e científico por
meio da vivência da realidade da produção de citros de diferentes

países, adquirindo novos conhecimentos e tecnologias que possam ser adaptados e empregados na citricultura brasileira. Nesta
busca de visões diferentes da citricultura, as missões já visitaram
citriculturas nas Américas, Ásia, Europa, Oceania e África.
Os aprendizados das missões técnicas foram divulgados nas
edições da Revista Citricultura Atual.

França – 1997
Espanha – 1997; 2012
Portugal – 2012

EUA/Califórnia – 2010
México – 2010

China – 2004

EUA/Flórida
1998; 2008;
2015; 2017
Brasil

Argentina
e Uruguai – 2018

Bahia – 2012
Paraná – 2014
África do Sul – 2009
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Austrália e
Nova Zelândia – 2006

20 anos da
fundação do
GCONCI

Missão
Técnica
na Flórida

Missão
Técnica na
Argentina
e Uruguai

2021

2017

Missão
Técnica na
Flórida

2018

2016

Missão
Técnica em
Portugal e
Espanha

2015

2010
Missão
Técnica no
México e na
Califórnia

2012

2009
Missão
Técnica na
África do Sul

25 anos de
fundação
do GCONCI

Importantes ações do GCONCI
em prol da citricultura
Em julho de 2001, o GCONCI participou da criação do Comitê
Laranja Brasil (selo e site) para fomentar o desenvolvimento do
setor citrícola, principalmente o incentivo ao consumo de suco
de laranja no mercado interno. A associação reuniu produtores de
laranja, indústrias de suco, fabricantes de máquinas e equipamentos, fornecedores de insumos, transportadores, fornecedores de embalagens e consultores em citros. Segundo o presidente eleito da associação, Marcos Lourenço Santin, três eram
os objetivos prioritários da entidade: promover o aumento do
consumo da laranja e do suco de laranja no mercado interno;
defender os interesses comuns e convergentes da cadeia produtiva, promovendo um aumento de competitividade do setor; e
pesquisar dados e informações necessários ao conhecimento da
realidade do consumo de frutas cítricas e seus derivados naturais, para orientar as ações no mercado interno, e obter um aumento do consumo.
Leia reportagem da época no link: https://www.comciencia.
br/dossies-1-72/reportagens/agronegocio/10.shtml

2002 – Morte Súbita dos Citros

Os consultores do GCONCI participaram, em 2002, de uma
força-tarefa contra a Morte Súbita dos Citros em conjunto com
a associação Laranja Brasil e da entrega de um manifesto ao então governador Geraldo Alckmin e ao ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues na ocasião, para que as autoridades tomassem providências em relação à doença com as medidas fitossanitárias cabíveis.

Foto: Camilo L. Medina

2001 – Laranja Brasil

Consultores
do GCONCI
em Missão
Técnica na China,
em 2004. O
resultado deste
intercâmbio foi
a oficialização
da 'Carta
da China',
reproduzida à
esquerda.

2004 – Carta da China

Uma das ações do GCONCI de grande importância para o segmento citrícola foi a organização de uma missão técnica à China
para conhecer in loco o problema do HLB na citricultura daquele
GCONCI 25 ANOS
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país, que ainda era desconhecido no Brasil. Os consultores do
GCONCI redigiram um documento, que foi encaminhado às autoridades brasileiras e denominado ‘Carta da China’, solicitando às
autoridades brasileiras do setor agilidade no combate à doença.
Após 15 dias na China, onde foram verificar a forma com que
os chineses combatiam a doença existente em seus pomares há
anos, os consultores do GCONCI retornaram da Missão Técnica
preocupados com o potencial destrutivo dessa doença, e por isso
foi elaborado o documento ‘GCONCI – Carta da China’, com propostas urgentes visando o controle do HLB no Brasil, o qual foi encaminhado para as autoridades competentes.
O documento ‘GCONCI – Carta da China’ recomendava quatro medidas principais:
• Programa para erradicação imediata e sistemática das plantas
que apresentam o sintoma da doença;
• Investimento na conscientização do produtor visando a adoção das medidas de controle;

• Controle do vetor, de forma sustentável, em áreas de ocorrência da doença;
• Utilização de mudas sadias em todo o território nacional.
O presidente do GCONCI em 2004, Camilo Medina, afirmou que
‘O GCONCI recomenda a agilização dessas medidas pelas autoridades competentes em um esforço conjunto de toda a cadeia citrícola, para o combate urgente dessa ameaça à citricultura brasileira’.
O documento foi publicado na edição nº 16 da Revista Citricultura Atual.
Leia a reportagem no site Agrolink à época em: https://www.
agrolink.com.br/noticias/grupo-consultores-em-citros-apresenta-proposta-para-controle-do-greening_21881.html

2012 – Pulverização de Inverno

Os consultores do GCONCI apoiaram a Campanha de Pulverização
Regional de Inverno, lançado em junho de 2012, visando o controle do psilídeo vetor do HLB.

Como um grupo de consultores independentes
inovou e ajudou a conduzir a citricultura a novos
patamares de produtividade e excelência
Reportagem publicada na edição nº 109 – maio de 2016, desta revista

N

a safra 1995/1996, o Brasil colhia 340 milhões de caixas de
laranja e a época de ‘vacas gordas’ – ou melhor, bons preços da caixa de laranja – pareciam ter chegado ao fim, ao mesmo
tempo em que os gastos com tratamentos fitossanitários aumentavam. A situação deixava bem claro que na citricultura não haveria mais espaço para amadores; só sobreviveriam os profissionais.
Naquele ano, profissionais ligados à citricultura, em sua maioria
engenheiros agrônomos, resolveram unir suas forças e expertises
para criar um grupo de consultores especializado em citricultura.
Nascia o Grupo de Consultores em Citros, ou simplesmente
GCONCI. De 20 anos para cá, foram muitas as transformações e
também os desafios enfrentados pelo setor – períodos de recorde
de produção tanto em São Paulo como na Flórida, os maiores produtores mundiais derrubando preços; surgimento de novas doenças e pragas, como a Clorose Variegada dos Citros (CVC) e, mais
recentemente, o HLB (Greening), levando às alturas os custos com
os tratamentos fitossanitários; baixa no consumo global de suco
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de laranja; busca por tratamentos menos agressivos ao meio ambiente, para a sustentabilidade do pomar e até para atender a um
consumidor mais crítico, entre outros.
Nestas duas últimas décadas, o setor soube, no entanto, cavar
oportunidades de crescimento durante as fases mais difíceis e contou, para isso, com a ajuda de grupos como o GCONCI, criado para
pensar e desenvolver o negócio do citricultor de maneira sólida e
sustentável. ‘O Grupo nasceu da necessidade de trocar e difundir
informações e buscar a excelência na consultoria em uma época
em que não se podia mais contar com a extensão rural oficial’, lembra Gilberto Tozatti, um dos fundadores e presidente do Grupo por
diversas gestões, até 2004, quando foi sucedido por Camilo Lázaro
Medina e, mais tarde, por José Eduardo Teófilo e Hamilton Rocha.
Tozatti destaca, com orgulho, o pioneirismo do GCONCI: ‘fomos o
primeiro grupo de consultores especializados em uma única cultura, o que era um diferencial, além de termos contribuído para a valorização do consultor de citros’. ‘Respeito mútuo e ética são marcas
muito fortes desse grupo, e por isso foi muito fácil presidi-lo. Gostaríamos que a experiência que temos com esse setor seja também
replicada em outras culturas’, diz José Eduardo Teófilo.
Com a missão de buscar o aprimoramento técnico constante,
levar informações atualizadas ao setor, atender às necessidades
dos produtores com inovação, captação e adequação de tecnologias, o Grupo pensa a citricultura de forma holística, considerando
todo o negócio do citricultor, fazendo-o aprimorar a gestão e crescer, sem deixar de lado a preservação ambiental. Em sua trajetória, criou convênios técnico-científicos com empresas de insumos
(como defensivos, fertilizantes e máquinas), contribuindo na elaboração e melhoria de produtos e estratégias, e na sua difusão ao setor. ‘Além de se tornar uma referência, o GCONCI tem essa habilidade de unir inteligências em torno de um interesse comum, que é
o desenvolvimento e a evolução da citricultura brasileira’, destaca
Camilo Lázaro Medina. ‘A citricultura mudou muito nestes 20 anos.
Os desequilíbrios aumentaram, tanto no campo como na economia. Mas o citricultor também mudou a sua abordagem, mostrando-se resiliente, mais profissional e esperançoso em uma citricultura melhor’, diz Hamilton Rocha, atual presidente do GCONCI, já
vivenciando a nova boa fase de preços da laranja, premiando quem
soube gerir bem sua propriedade e se manter no negócio.

Profissionalismo

Acompanhando o trabalho do Grupo desde o início, em 1996, Rubens Feferbaum, médico e também citricultor há mais de 35 anos,
enxerga o contexto daquela época e o de hoje como mundos bem
diferentes. ‘Antes, tínhamos problemas em relação aos preços e
o manejo da cultura era algo muito simplificado. Com o GCONCI,
conseguimos uma resposta mais profissional da atividade, porque
ele se tornou um meio de divulgação de informações técnicas, de
troca de experiências entre engenheiros agrônomos, químicos

e pesquisadores. Formou-se um grupo muito refinado no sentido técnico e científico’, conta. ‘Na minha opinião, o trabalho do
GCONCI veio para quebrar um paradigma. Trabalho com eles há
quatro anos, mas já vinha acompanhando o Grupo há oito. Antigamente, nesse setor, perguntar para um produtor ou um profissional o que havia sido feito em uma propriedade que obteve
bons resultados não era possível; era segredo. Com o GCONCI,
isso mudou’, afirma Norberto Costa, citricultor há 11 anos em São
João da Boa Vista (SP). Além da divulgação sistemática de informações, Costa destaca, inclusive, a abertura do Grupo para o uso
de novas tecnologias. ‘O grande diferencial do GCONCI é a sua visão de futuro, trazendo sempre para nós o que há de mais avançado’, completa. Costa diz ainda que, após o início do trabalho com
o GCONCI, conseguiu, além de um incremento de produtividade,
uma diminuição dos custos por caixa de laranja produzida, e uma
melhoria significativa da fruta. O citricultor colheu na última safra 130 mil caixas em uma área de aproximadamente 120 hectares.

Multidisciplinar

Criado para ser um elo entre as instituições de pesquisa públicas,
empresas privadas e o setor produtivo, o GCONCI reúne 18 especialistas, que, além de orientar o produtor nas áreas fitossanitária e nutricional, apresentando-lhe as mais modernas tecnologias, também
dão assistência em planejamento, estratégia, administração e gestão de pessoas. ‘Nossas missões técnicas internacionais e trabalhos
de cooperação científica com diversas instituições nacionais, como
é o caso do Centro de Citricultura Sylvio Moreira, do IAC, e internacionais, além dos convênios técnicos com empresas fabricantes de
insumos, nos capacitam para fornecer ao citricultor as informações
mais atualizadas possíveis’, afirma Gilberto Tozatti.
Gerenciando uma propriedade de 120 hectares em São João
do Caiuá, no noroeste do Paraná, a engenheira agrônoma Cláudia
Marques Cristina Rappa, jornalista e sócia-gerente da Crível Comunicação Dias, vê o trabalho do GCONCI com bons olhos. ‘Com o
Grupo, percebi que houve dinamização, maior velocidade na chegada de informações. Há total envolvimento dos profissionais,
que estão sempre em busca do que há de mais atual para aplicar
em nossas áreas’, destaca Cláudia, complementando que ‘observo
que meu custo de produção vem diminuindo e tenho conseguido
uma melhor avaliação das condições do meu pomar. As relações
com a indústria e com o mercado mudaram. Precisamos nos adaptar às novas condições e ainda assim fazer com que nossa atividade seja rentável. Por isso, o trabalho do GCONCI tem sido fundamental. Eles têm uma visão interessante do negócio como um
todo e nos trazem a realidade de outros produtores, de diferentes
regiões citrícolas’, conclui Cláudia.

Jornalista Cristina Rappa
GCONCI 25 ANOS
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Institucional

Importância Técnica da Consultoria em Citros
1. Pioneira na formação de uma associação de consultores
independentes.
2. Promove o reconhecimento e a valorização do profissional
consultor em citros.
3. Quebra de paradigma ao reunir profissionais concorrentes no
mercado para a troca de informações, crescimento profissional, buscando a excelência na consultoria.
4. Formalização do importante papel do consultor como elo entre a pesquisa, empresas privadas e o citricultor.
5. Papel fundamental na difusão e adaptação de tecnologia, e no
levantamento das demandas do setor produtivo para a pesquisa/empresas privadas.
6. Busca constante da sustentabilidade para a preservação do
meio ambiente, proteção do ser humano, e econômico.
7. Grupo inovador, trabalhando com a ética, profissionalismo, e
ênfase no relacionamento interpessoal.
8. Contribui com a evolução da multidisciplinaridade do Consultor em Citros (nutrição, fertilidade, entomologia, economia,
agronegócio, administração, planejamento, fisiologia, química, engenharia, auditoria etc.).
9. Importância e abrangência da consultoria do Grupo – em
torno de 20% da área total de citros no Estado de São Paulo.
10. Consultoria nacional e internacional.
11. Convênios técnico-científicos com empresas de insumos do
setor (defensivos, fertilizantes, máquinas etc.), contribuindo
na elaboração e melhorias de produtos e estratégias, e na sua
difusão para o setor.
12. As Missões Técnicas promoveram a citricultura brasileira em
outros países, assim como foram recepcionados no Brasil em
torno de 15 delegações estrangeiras.
13. Busca de tecnologias do exterior para o Brasil, como o manejo
da Larva Minadora antes de sua expansão no Brasil. Em 2004, o
Grupo foi à China para conhecer estratégias de combate ao HLB.
Também foram pesquisados os citros de mesa em países especializados no assunto, para contribuir com o pequeno, médio e grande produtores brasileiros.
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14. Criação da Revista Citricultura Atual para a difusão de tecnologia ao setor, assim como permitir às empresas divulgarem
seus produtos e serviços.
15. Criação e divulgação do conceito de citricultura regenerativa,
na qual produziram tecnologias como incremento da fertilidade do solo através do plantio da Braquiaria ruziziensis, manejo do mato de acordo com sua característica alelopata aos
citros, redução de herbicidas que impactam negativamente
nas defesas das plantas cítricas, consórcio com plantas ‘companheiras’ para o incremento da fertilidade e aumento de inimigos naturais, roçadeira ecológica, contribuição para o conceito de Manejo Integrado e Ecológico de Pragas, redução do
uso de fertilizantes químicos sem comprometer a produção
ou qualidade das frutas, adubação equilibrada para o aumento
das defesas das plantas e consequente aumento da vida útil
dos defensivos.
16. Treinamento direto a centenas de inspetores de pragas de
forma fixa ou itinerante nos municípios produtores de citros.
17. Incentivo à cooperação entre os players do setor, para o combate ao HLB, e para o marketing do suco de laranja genérico
em nível internacional.
18. Realização de pesquisas, publicações de trabalhos científicos,
e apresentações em congressos nacionais e internacionais.
19. Ações independentes para o incentivo ao consumo de suco de
laranja no mercado interno.
20. Foi exemplo e contribuiu para a criação de outras associações.
21. Criação do Hall da Fama da Citricultura Brasileira, reconhecendo a contribuição ao setor de profissionais que se dedicam
à citricultura brasileira com o prêmio GCONCI. O primeiro homenageado foi em 1996.
22. Participação técnica na Força Tarefa contra a Morte Súbita na
Câmara Setorial Estadual de Citricultura e na Câmara Setorial
Federal de Citricultura, Comissão Técnico-Científica do Fundecitrus e na ProteCitrus.
23. Planejamento Estratégico: Fábio Di Giorgi, Maria Theotônio,
Celso Leite e Francisco Lemos.

Institucional

Eventos GCONCI

U

ma das missões do GCONCI é difundir informações atuais,
tendências do setor e conhecimentos tecnológicos. Para isso,
são realizados diversos eventos, como os destacados a seguir.

Dia do Consultor em Citros

Um dos primeiros eventos organizados pelo GCONCI foi o Dia do
Consultor em Citros, no Centro APTA Citros Sylvio Moreira/IAC. O
evento fornecia informações atuais para auxiliar nas tomadas de decisões, devido a sua importância na economia globalizada. Na oportunidade, também era prestada homenagem a um consultor, que havia se destacado pela inovação e desenvoltura no setor citrícola, com
o prêmio GCONCI – Hall da Fama da Citricultura Brasileira, que depois
passou a ser realizado na abertura da Semana da Citricultura.

EMAG – Evento Meio Ambiente do GCONCI

Sempre com temas atuais em relação ao meio ambiente, o evento,
realizado anualmente pelo CMAG – Comissão de Meio Ambiente,
permite a discussão, com palestrantes e convidados de renome da
área, sobre a sustentabilidade do setor com a preservação da natureza, inovação e criatividade no aumento de produtividade, e os efeitos negativos que as novas tecnologias podem trazer ao setor, bem
como os pontos positivos que proporcionam ao sistema produtivo.

Reuniões Técnicas Presenciais

• Reuniões Internas Mensais: discussão de temas atuais relacionadas à citricultura.
• Empresas Conveniadas (Técnico-científico): troca de experiências sobre o portfólio das empresas e levantamento de
demanda do setor.
• Instituições de Pesquisa: encontros com pesquisadores e sugestões para pesquisa.
• Comitês, Grupos Técnicos e Câmaras Setoriais: apresentação do ponto de vista do consultor em citros, dentre outros.

Palestras técnicas

Diante do conhecimento acumulado ao longo dos seus 25 anos de
convivência e troca de experiências entre os consultores, era de
se esperar que houvesse uma demanda por parte de instituições
e empresas por apresentações do Grupo para um público específico. As palestras abordam temas variados, como: Análise Setorial,
Perspectivas e Tendências, Nutrição de Plantas, Fisiologia dos Citros, Manejo de Doenças e Pragas, Qualidade de Frutas.

Citrus Dinner

Foram realizadas cinco edições do evento (2007 a 2011) que
contou com a participação de renomados pesquisadores norte-

-americanos, com foco nas perspectivas econômicas da citricultura, enfatizando o mercado de frutas e de suco, e os desafios enfrentados por toda cadeia citrícola. Dentre as conclusões desses eventos, vislumbrava-se que é possível, a partir
de uma agenda proativa, a continuidade, a sustentabilidade
e a prosperidade do setor. Representantes das indústrias de
suco, pesquisadores e produtores, entidades e empresas de
insumos estiveram entre os convidados. O evento era realizado em Limeira (SP).

Workshops

O GCONCI tem promovido workshops para suprir as demandas
do setor.
• O ambiente de network favorável atrai agentes importantes do
setor, como agrônomos, gerentes, consultores etc.
• Temas técnicos relevantes do momento, pois todos querem
saber mais e trocar experiências.
• Apresentações pouco acadêmicas e mais práticas, proferidas
por excelentes profissionais, e debates isentos de conflito de
interesses.
• Modelo compacto que permite ao participante se organizar
melhor e dedicar o seu tempo com qualidade.

Fórum GCONCI

Destaca-se como um dos eventos mais importantes do setor,
promovendo a troca de informações entre os representantes da
cadeia citrícola, como representantes das maiores empresas de
suco, empresas de defensivos/insumos e os mais relevantes produtores do setor. O evento reúne em torno de 40% de profissionais que atuam na produção de citros.

Simpósios/Seminários

Com o objetivo de promover a atualização técnica dos consultores na busca de alternativas para melhorar a produtividade e a
qualidade dos citros, conta com a participação dos consultores do
Grupo e convidados da cadeia citrícola, promovendo importantes
mudanças no setor.

Webinars

Com o avanço da pandemia da Covid-19, em 2020 o GCONCI não
deixou de levar informações ao setor, e tem realizado transmissões de forma interativa e gratuita. Vários assuntos já foram abordados, com destaque para: ‘Desafios e perspectivas para a nova
safra de laranja’, ‘Tendências do mercado interno de citros para a
safra 2020/2021’ e ‘Citricultura sustentável’.
Em 2021, os webinars continuam acontecendo, e em 17 de junho ocorreu o primeiro, com o tema ‘Clima, Custos e Pandemia:
Desafios da safra 2021/2022’. O segundo foi realizado em 19 de
agosto, e o terceiro acontecerá em novembro.
GCONCI 25 ANOS
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Depoimentos
‘O GCONCI foi criado em 1996 dentro de Centro de Citricultura
Sylvio Moreira. Parabenizo essa associação pelos 25 anos de
criação e pela sua contribuição dada à citricultura neste período. Fui o primeiro homenageado com o prêmio Hall da Fama
da Citricultura Brasileira, e agradeço e desejo ao GCONCI mais
25 anos de sucesso.’

Eng. Agr. Dr. Joaquim Teófilo Sobrinho
Ex-Diretor do CCSM/IAC - Hall da Fama da
Citricultura Brasileira 1996

‘Quero parabenizar a todos do GCONCI pela data de 25 anos de formação do grupo. Incentivá-los a persistirem no importante papel
que vocês têm hoje como organização e conscientizá-los da importância do grupo em preparar uma nova geração de consultores
para os próximos 25 anos. Quero fazer um agradecimento pessoal
a todo incentivo de vocês ao meu trabalho de analista de mercado
de citros. Parabéns, GCONCI! Persistam como entidade organizada
e incentivem os jovens ao conhecimento da citricultura. São organizações fortes que avançam nas incertezas.’

Eng. Agr. Dra. Margarete Boteon
ESALQ/USP - Hall da Fama da Citricultura
Brasileira 2015

‘Estou muito orgulhoso em participar dos 25 anos de aniversário
do GCONCI. O primeiro grupo brasileiro de consultoria em cultura
permanente – os citros. O GCONCI, que acompanhei desde a sua
concepção e criação, é formado por uma elite da mais alta competência para conduzir um pomar de citros. Pela vocação natural
do Grupo, a citricultura brasileira é beneficiada. É um Grupo heterogêneo de saber técnico reconhecido, atuando e contribuindo
para o Brasil. Eu quero, nesta oportunidade, fazer um brinde pelos 25 anos de boas colheitas do GCONCI.’

Eng. Agr. Prof. Luiz Gonzaga Fenólio
Hall da Fama da Citricultura Brasileira 2019

Comunicação/Mídias

O

GCONCI mantém vários canais de comunicação com o seu
público-alvo, informando sobre as atualidades do segmento
citrícola nas plataformas digitais e por meio da sua Revista, a
Citricultura Atual.
• Site
http://www.gconci.com.br
• Facebook
Gconci Citros | Facebook
GCONCI - Grupo de Consultores em Citros | Facebook
• Instagram
GCONCI Oficial (@gconci.oficial)
• Youtube
GCONCI Grupo de Consultores em Citros - YouTube

Revista Citricultura Atual – versões
impressa e digital

Em dezembro de 1997, a cadeia produtiva da citricultura brasileira passou a ter um importante veículo de comunicação à sua
disposição: a Revista Citricultura Atual, publicação do Grupo de
Consultores em Citros – GCONCI, cujo objetivo principal sempre
foi impulsionar o crescimento e fortalecimento do produtor citrícola brasileiro. Em suas páginas, a revista traz importantes artigos
científicos assinados pelos mais proeminentes engenheiros agrônomos, cientistas e pesquisadores do país, uma parceria com especialistas de instituições de renome nas diversas áreas da pesquisa e da gestão, cujo resultado são informações que abrangem
todos os segmentos da citricultura, incluindo ações voltadas para
a sustentabilidade do meio ambiente.
Esses fatores tornaram a Revista Citricultura Atual uma fonte
segura de apoio e fomento à tomada de ações do setor. Além disso,
a seriedade e ineditismo da abordagem dos seus artigos são uma
referência para a atuação no campo, principalmente em relação
aos cuidados com as pragas e doenças, e mais recentemente com
um trabalho focado nas preocupações com o avanço do HLB, buscando informações com especialistas do Brasil e do exterior. Para
se chegar a 130 edições ininterruptas, voltadas para um público
tão específico, é necessário ter um direcionamento editorial responsável, mantendo-se fiel aos princípios editoriais a que se propõe, e é desta forma que até hoje trabalham os consultores que
formam o Conselho Editorial da Citricultura Atual.
Por tudo isso, o agronegócio citrícola tem o apoio do GCONCI
por meio da sua atuação direta no campo e também pelas páginas
da sua revista, ajudando a fortalecer esse que é um dos mais importantes negócios da agricultura nacional.

Jornalista Deborah Peleias
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Homenagens
Hall da Fama da Citricultura Brasileira

Esta homenagem dos Consultores em Citros é realizada uma vez
por ano, durante a abertura da Semana da Citricultura. O prêmio é dado àqueles que se destacaram pelos relevantes serviços prestados durante sua vida ao fortalecimento de nossa citricultura. Com isso, o homenageado passa a pertencer ao Hall
da Fama da Citricultura Brasileira. O GCONCI pretende, dessa
forma, colaborar para a construção de nossa história e para que
as futuras gerações possam seguir o exemplo de dedicação e
contribuição destes profissionais ao desenvolvimento de nossa
citricultura. O Hall da Fama da Citricultura Brasileira está exposto provisoriamente na sede do GCONCI, até que se construa
o Museu da Citricultura Nacional.

RELAÇÃO DO HALL DA FAMA DA
CITRICULTURA BRASILEIRA

1997

Joaquim Teófilo Sobrinho

1998

Francisco Cabral de Vasconcellos *

1999

Veridiana Victória Rosseti *

2000

Ody Rodriguez*

2001

Gerd Walter Muller

2002

Luis Carlos Donadio

2003

Eduardo Feichtenberger

2004

Santin Gravena

2005

Ary Apparecido Salibe*

2006

Edmundo Eugênio Archelos Blasco

2007

José Orlando Figueiredo

2008

José Dagoberto De Negri

2009

Jorgino Pompeu Junior

2010

Antonio Ambrósio Amaro

2011

Walkmar Brasil de Souza Pinto

2012

Marcos Antonio Machado

2013

Ondino Cleante Bataglia

2014

Antonio de Goes

2015

Margarete Boteon

2016

Antonio Fortes Filho*

2017

Antonio Juliano Ayres

2018

Agostinho Mario Boggio

2019

Luiz Gonzaga Fenólio

2020

Não houve homenagem**

2021

Eduardo Sanches Stuchi

Destaque entre as empresas de consultoria técnica

O GCONCI foi homenageado em 2006 pela AEASP – Associação
dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo como Destaque entre as empresas de consultoria técnica – A premiação aconteceu no Instituto Agronômico de Campinas.
A Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São
Paulo (AEASP) nasceu em 1944, com o objetivo de unir os profissionais da agronomia na busca de seus interesses e promover a
valorização da categoria.

Revista Citricultura Atual

Com 24 anos de história, a revista do GCONCI foi homenageada com o ‘Prêmio Centro de Citricultura’, em 2019, pelo
Centro de Citricultura Sylvio Moreira, que é vinculado ao
Instituto Agronômico de Campinas (IAC). As conquistas
são estímulos e pertencem a todos os colaboradores e editores/consultores para a continuidade de seu crescimento.

Convênios Técnicos – Parceiros
O GCONCI mantém vários convênios técnicos com empresas para promover
a aproximação entre os profissionais e os consultores, criando um ambiente
profissional de excelência a partir de discussões de produtos e estratégias
apresentadas. Buscando a valorização e simplificação do convênio técnico
frente às novas perspectivas e desafios do setor, o GCONCI aprimorou o seu
plano de trabalho.
Menções e agradecimentos
Aos nossos ex-parceiros e aos seus respectivos representantes, os nossos
agradecimentos àqueles que de uma maneira fizeram parte da nossa história.
Parceria entre o Centro de Citricultura Sylvio Moreira e o GCONCI
A parceria do GCONCI com o Centro de Citricultura Sylvio Moreira tem fomentado importantes ações em defesa da citricultura.
Expocitros e Semana da Citricultura – Desde a 24ª Expocitros, em 1999,
o GCONCI possui um estande no evento, o qual anualmente atrai visitantes
de todos os estados do Brasil e também do exterior. Esta é uma oportunidade para criar laços de amizades e manter o relacionamento profícuo e a
tradição de compartilhar conhecimentos técnicos, recepcionando o estudante, o pesquisador e o produtor com a mesma dedicação. Em seus 25 anos
de Grupo, os consultores também contribuíram com indicações e sugestões
de temas para a programação e contribuíram como palestrantes, participando de debates e na coordenação de sessões em diversas áreas durante a
realização da Semana da Citricultura. E, em 2021, o GCONCI participou da
Semana Citricultura/Expocitros na sua versão 100% digital.

* in memorian; ** Pandemia Covid-19
GCONCI 25 ANOS
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Artigos históricos
Nesta seção, são republicados artigos desta
revista, que exemplificam a importância da
atuação dos consultores do GCONCI para o
fomento da citricultura brasileira

EDIÇÃO Nº 21 • ABRIL DE 2001

Nutrição para a produção
sustentável de citros
DENTRE AS DIFERENTES APLICAÇÕES DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, UMA ATIVIDADE
DEVE SER ADOTADA E PROGRAMADA PARA SER VIÁVEL POR LONGOS PERÍODOS

D

entre as diferentes aplicações da agricultura sustentável, a
aceitação da utilização de nutrientes minerais é variada, mas
nenhuma delas aceita o nitrogênio, o maior vilão da suscetibilidade das plantas a pragas e doenças, a não ser na forma orgânica.
O nitrogênio deve ser de origem orgânica, como os compostos e
nos estercos, mas há associações que aceitam resíduos industriais.
Na citricultura orgânica crescente, o uso de compostos e adubos orgânicos é elevado em doses superiores a 20 ton/ha de produtos importados. Dentro do conceito de sustentabilidade, e, em
especial, do balanço energético, não nos parece prática sustentável por ser uma atividade específica e cara e que depende da produção de outras áreas: portanto, é viável para a pequena propriedade diversificada, mas não para a grande. Enquanto o produto
orgânico é novidade, com baixa oferta, os preços atuais permitem exageros. Contudo, uma atividade deve ser adotada e programada, para ser viável por longos períodos.
E se os grandes e médios produtores paulistas (com mais
de 600.000 ha) resolvessem usar 20 ton/ha de composto,
qual seria a logística de compra, preparo e distribuição desses
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produtos, e qual a inflação no preço de aquisição, ao mesmo
tempo em que o preço da fruta baixar pela alta da oferta?
Pensando na sustentabilidade da citricultura paulista, com localização privilegiada quanto à insolação (fonte de energia barata),
com necessidade de manter-se saudável e com solo e plantas sadios, através da biodiversidade local, deve-se dar preferência à
grande produção de fitomassa, dentro do próprio talhão, e à mineralização laminar, que vai fornecer gradualmente os nutrientes,
dentro dos principais orgânicos. Não há custos de transporte, preparo ou aplicação. E nem necessidade de outras áreas.
Dentro deste processo, procura-se iniciar a cultura cítrica em
solos com saturações de base consideradas altas, mas que permitem uma produção mais elevada de biomassa e mineralização.
Com a elevação gradual do teor de matéria orgânica, diminui-se
proporcionalmente a saturação para o nível de 55%.
Quanto aos matos selecionados para a convivência com a
planta cítrica, a biodiversidade é vital, mas a base para produção
de grande quantidade de massa verde é das gramíneas e, em especial, das que não são alelopatas.

Fotos: Antonio Celso Sanches
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Essas gramíneas produzidas no meio da ‘rua’ são adubadas
normalmente junto à planta cítrica, em área total. Com roçadeiras
especiais e adaptadas, são cortadas e jogadas sob a ‘saia’ e a proteção da copa, formando uma cobertura morta, com todas as suas
vantagens. A compostagem laminar e a mineralização vão alimentando naturalmente a planta.
Quanto maior a diversidade de matos, melhor será a compostagem local; quando se consegue (e isto deve ser perseguido) a
interação com folhas largas nativas ou cultivadas regularmente,
com alto valor proteico, enriquece-se e acelera-se a compostagem laminar sob a copa.
O uso de macronutrientes no solo deve ser em faixas, para satisfazer as necessidades dos citros, e em área total, para satisfazer a biodiversidade. Como pomar em produção, a adubação deve
ser em área total.
Usa-se o termofosfato, e/ou o ‘super simples’, em função das
necessidades do solo e o cloreto de potássio e o nitrato de amônio, ou outro cálcio, em função da planta. Como corretivo, inicialmente dá-se preferência ao dolomítico, e quando o magnésio está
em níveis ideais, a preferência é por outros calcários. Quanto aos
micronutrientes, tem-se utilizado, em área total, o boro na forma
de silicatos, junto com os termofosfatos, a ulexita incorporada no
processo de fabricação do ‘super simples’ e o ácido bórico junto
às aplicações de herbicidas, ou mesmo em aplicações específicas.
O molibdênio, na forma de molibdato de sódio em aplicação total, tem obtido uso frequente e crescente dentro do atual manejo.
Em função dos teores internos da planta, quanto ao uso foliar,
aplica-se duas vezes ao ano os micros na forma de sais, e os quelatizados em carona com os defensivos até quatro vezes ao ano.
A aplicação do nitrato e do cloreto de potássio, por via foliar, também tem sido frequente.
O uso de adubos orgânicos, de origem animal e compostos, são
utilizados em aplicações nas linhas sobre o mato a ser roçado. Com
roçadeira, é misturado ao material vegetal e jogado na faixa de plantio. Com esta mistura, procura-se melhorar a compostagem laminar de gramíneas. As doses usadas são significativamente menores.
normalmente 2 ton/ha. Em pomares novos, é usado um composto
sobre a cobertura morta, na projeção da copa.
O uso destes compostos é indicado para quando temos gramíneas inferiores, como Bracharia decumbens, ou quando a área
de produção de matéria orgânica, no pomar adulto, diminui,
significativamente.
Neste sistema, é importante destacar a não-incorporação de
qualquer adubo químico, orgânico ou corretivo. Em um solo vivo,
a fertilidade é mantida pelo revolvimento do solo, realizado pela
fauna local além da ação complementar dos espaços deixados
pela decomposição do sistema radicular.
Eng. Agr. Antonio Celso Sanches – GCONCI
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A busca da sustentabilidade

garantirá a hegemonia
NESTE ARTIGO, FÁBIO DI GIORGI FAZ UMA REVISÃO DOS ÚLTIMOS 25 ANOS DA CITRICULTURA
PAULISTA, ABRINDO UMA DISCUSSÃO SOBRE O ESGOTAMENTO DO PACOTE TECNOLÓGICO

A

citricultura paulista vive uma longa fase onde a oferta trabalhou mais do que a demanda, quer em função do fato de não
ter havido geadas na Flórida durante a década de 90, quer em função do superplantio após os anos 80. Aliados a uma performance
comercial de pouco brilho durante a última década, tivemos o advento de fatores que oneraram a produção.
Por outro lado, observamos que a citricultura se deslocou para
a região Noroeste do Estado de São Paulo, num encaminhamento
natural pela margem direita do Rio Tietê, obedecendo mais aos
conceitos de evitar a margem esquerda devido ao Cancro Cítrico
(observem que na década de 80 tínhamos barreira fitossanitária
nas pontes do Rio Tietê) do que seguindo os conselhos de zoneamento ecológico realizado pelo IAC em 1972; ou seja, parte da expansão se deu em áreas marginais.
O que se constata entre os citricultores é que as dificuldades
cresceram em todos os campos – os custos cresceram em função
do aumento da resistência das pragas ao uso inadequado de defensivos, apareceram pragas e doenças novas, os preços decaíram
durante a década de 90 e, o pior, a produtividade média dos pomares paulistas nunca mais atingiu as três caixas por árvore, como na
safra de 89/90, provocando um estreitamento da margem de lucro, ou, então, fazendo com que essa margem desaparecesse, dependendo, obviamente, do preço alcançado no mercado.

Esgotamento do pacote tecnológico

Quando ocorre aumento nos custos de produção sem a contrapartida da produtividade, o processo produtivo torna-se vulnerável. A produção de laranja tem mostrado dificuldades crescentes
e não temos conseguido obter facilitadores ou tecnologias que venham a responder as novas exigências. Em outras palavras, o pacote tecnológico efetivamente praticado, que permitiu ao Brasil
superar a produção americana desde os anos 80, está inadequado
ou anacrônico; ou então, e o que é mais sério, gerou ao longo dos
anos contradições de díficil superação.
Dizem que o esforço mais árduo que um indíviduo pode fazer é o de abandonar as ilusões. A constatação de que aquilo que
promoveu a riqueza de outrem não serve mais hoje, leva não só
tempo, mas também muito dinheiro.
18
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A crença (que foi bem-vendida a todos os citricultores) de que
a cada praga ou a cada doença correspondia uma nova molécula de
defensivo foi bem-sucedida enquanto a citricultura não estava
concentrada e a resistência dessas pragas não tinha a aceleração
de hoje. A crença de que viveiro não era negócio de especialista e
nem empreitada de gente instruída deu certo enquanto a Gomose
não havia infestado o solo de toda a zona de citros de São Paulo.
A crença de que solo era uma questão menor e que os plantios podiam estar em desnível e em quadro para facilitar a gradeação cruzada deu certo enquanto a fertilidade anterior desses solos suportou toda essa prática pouco técnica. A adubação com fórmula de
alta concentração nitrogenada e sem análise prévia teve sucesso
enquanto se esgotava um equilíbrio e uma fertilidade que esse
solo já continha.

O reinado da concepção imediatista

Enfim, aquelas práticas da citricultura das décadas de 60 e 70
muito bem-sucedidas do ponto de vista econômico, e altamente
eficientes, continham uma característica imediatista, provinda de
uma concepção reducionista muito comum na época. Afinal, nos
anos 60 foi dado um prêmio Nobel para o papa da revolução verde.
A busca incessante da produtividade, sem levar em conta todas as
implicações e complexidades dos sistemas, criou uma onda tão
grande que passou a determinar o preço das principais commodities no mundo e tornou-se paradigma de todas as culturas. A essa
tendência deu-se o nome de ‘teoria reducionista’; ou seja, aquela
que prioriza o aspecto produtividade de uma forma não interligada com outros fatores que, a médio e longo prazo, irão comprometer os objetivos perseguidos.
O subproduto da busca pela redução do tempo é o imediatismo, é o reinado daqueles que buscam de uma forma obsessiva
tirar vantagem em curto prazo sem levar em conta que as coisas
vão continuar; é a negação do raciocínio estratégico e da visão holística dos problemas que enfrentamos.
Ao contrário das culturas de ciclo curto, onde a rotatividade
pode aliviar bastante, mas não eliminar os excessos cometidos, as
culturas chamadas perenes não têm aquela vantagem. Os excessos cometidos, na maioria das vezes, são cumulativos quando não
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Fábio Di Giorgi, durante o curso aplicado em Limeira

cumulativos, têm uma eliminação natural cujo tempo varia em função da agressão sofrida e sua natureza, embora alguns eleitos se
tornem permanentes. Refiro-me a excessos não só de defensivos,
mas de adubações indiscriminadas, calagens acriteriosas, manejos
inadequados do solo, utilização inocente dos herbicidas etc.
O caldo cultural moderno não colabora com a compreensão
dos processos naturais porque essa compreensão se baseia em
dois elementos escassos na chamada modernidade: o entendimento da natureza e suas complexidades e o fator tempo, contado pelos ritmos próprios da natureza.

Os legados perversos

Peguemos um exemplo dentro da citricultura. Demoramos sete
anos (de 1987 a 1994) para descobrirmos o vetor da Xillela. Sete
longos anos para entender a natureza no penoso, mas seguro,
campo da ciência. Muitos usam a nebulização com fosforados
para controle do vetor. Mal sabem eles que temos, pelo menos,
1.500 insetos de quinze gêneros diferentes visíveis a olho nu por
árvore adulta de citros, convivendo nesse ecossistema de uma
forma interdependente. A nebulização ‘resolve’ o problema rapidamente. Não se vê um inseto no ar. Eles confundem um ecossistema complexo com o quarto onde dormem quando querem eliminar os pernilongos. Tudo isso ocorre depois de mais de quinze
anos da introdução maravilhosa do manejo integrado do pragas.
Em síntese, estamos gerando problemas.
Se fosse possível demonstrar a cada agricultor que numa porção (suficiente para encher a palma da mão) de solo agrícola de
mata há tantos seres vivos quanto o número de habitantes humanos da Terra, ele, certamente, entenderia que o solo tem vida
20
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e teria mais escrúpulos em deixar o solo nu, em usar a grade, em
atear fogo e entrar na lavoura com máquinas pesadas quando o
solo estiver úmido etc.
Se fosse possível provar aos agricultores filhos de imigrantes
que o sucesso de seus pais deveu-se ao trabalho árduo, a um modelo político menos cínico para com a agricultura e, finalmente,
devido a um solo recém-provindo de mata com matéria orgânica
elevada, entre outras maravilhosas características, eles, além de
ficarem mais críticos em relação ao Governo, saberiam que um
dos seus males foi não perceber que práticas errôneas de manejo
do solo permitiram uma depauperação tal, que nenhum adubo mineral poderá corrigir.
Certamente, todos os plantios seriam em nível, uma erosão
seria considerada crime, a adubação verde teria sido feita sistematicamente, as ervas daninhas não seriam mais chamadas de
daninhas indiscriminadamente e, sim, classificadas como interferentes e não interferentes, as dosagens de herbicidas e seu
uso não seriam tão abusivos. Certamente, se, pelo menos, essas práticas tivessem sido utilizadas, os netos dos imigrantes teriam uma terra de qualidade, semelhante àquelas que seus avós
trabalharam. Um dos mais graves problemas que temos, hoje, é
tratar o solo dos trópicos como se trata o solo de países temperados. Esse foi um dos legados perversos da colonização. Aliás,
seria muito bom discutir a fundo se temos uma citricultura tropical ou temperada.
A saudável prática humana de vir selecionando cultivares tomou
uma velocidade extraordinária no último século, mesmo antes do advento da manipulação genética. Essa seleção, a par de vantagens produtivas pronunciadas, causou um afastamento das condições naturais de cultivo, tornando-as extremamente dependentes de fortes
adubações, de altíssimas acuidades de irrigação e manejo de pragas.
Essa dependência é de tal forma crescente que certas plantas cultivadas já apresentam balanço energético negativo; ou seja, gasta-se
mais energia para produzi-las do que elas geram.
Não se trata de retomar à agricultura primitiva, ou então
fazer uma apologia da agricultura orgânica que, no fundo, é uma
reação radical aos excessos da agricultura chamada moderna.
A agricultura orgânica é mais uma reação discursiva mais simbólica do que uma alternativa real de substituição. Trata-se de fazer
uma reflexão sobre aquilo que plantamos no passado e hoje colhemos. A vida útil das laranjeiras está menor, os custos médios
de produção sofreram aumentos, sem a contrapartida da produtividade, enfim, estes elementos nos conduzem à procura de um
novo pacote tecnológico efetivamente praticado, que responda
às exigências de uma citricultura sustentável que nos permita
manter a hegemonia mundial por muito tempo.

Fábio Di Giorgi

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS À SOLO SAGRADO
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Fisiologia das plantas com HLB
O OBJETIVO DESTE ARTIGO É INCENTIVAR A TODOS A CONTINUAREM NO CAMPO DE BATALHA
E ‘QUEIMAR FOSFATOS’ NA BUSCA DE NOSSA SOBREVIVÊNCIA E COMPETITIVIDADE

O

s citros com HLB (Huanglongbing, ex-Greening) são infectados com a bactéria Candidatus Liberibacter asiaticus, transmitida pelo psilídeo Diaphorina citri. Após o período variável, a infecção produz vários sintomas, que vão desde o amarelecimento
irregular das folhas com evolução gradativa para a diminuição do
crescimento dos frutos, sua deformação e queda, desfolha, presença de sintomas de deficiências minerais nas brotações novas,
seca de ramos, depauperamento geral e perda da vida econômica
da planta. O desenvolvimento dos sintomas e sua gravidade são
influenciados pelo cultivar e idade da planta – quanto mais jovem
a infecção ocorrer, mais rápido será o pauperamento da árvore.
Nem todas as hipóteses sobre os mecanismos de patogenicidade
envolvidos na relação entre a bactéria e os citros foram estudadas,
faltando estudos sobre o estilo de vida da bactéria, que é de difícil isolamento, e, ainda, está associada com outros microrganismos. Estas
relações não são totalmente esclarecidas (Machado et al. 2010). Contudo, a hipótese de que os sintomas se relacionam com a colonização
do floema explica a maioria dos sintomas encontrados.
O floema, ou líber (origem do nome Liberibacter para a bactéria),
é constituído por vasos especializados na condução de nutrientes
(carboidratos, proteínas, aminoácidos e minerais), alguns hormônios, substâncias do metabolismo secundários e até microRNAs. Os
nutrientes e hormônios são bases de formação e desenvolvimento
dos diferentes tecidos e órgãos da planta como os frutos e raízes.
A infecção conduz na perda de capacidade de transporte dessas
substâncias promovidas por obstruções nos vasos, resultado do
acúmulo de calose, um polímero de glicose que obstrui as placas
crivosas de ligação das células dos vasos e dos plasmodesmas, que
são canais celulares especializados em transporte de substâncias
das células companheiras que estão na interface entre a fonte e o
floema (Koh, 2012). Esta obstrução do floema é uma das principais
causas dos sintomas encontrados e relacionados à redução do desenvolvimento de folhas e frutos, até mesmo de sua queda.
O floema também é o responsável pelo balanço hídrico dos
frutos, sendo que em algumas fruteiras, 90% da água dos frutos
proveem de sua seiva (Guichard, 2001). Nos citros, isso não é
diferente e os frutos afetados pelo HLB, geralmente, se apresentam murchos (ver foto). Isso também conduz a inúmeras respostas ao estresse hídrico pelas partes afetadas.
Como a parte aérea é responsável pelo fornecimento de carboidratos para o desenvolvimento do sistema radicular e este
fluxo é reduzido em plantas com HLB, as raízes tendem a reduzir
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e até definhar ao longo do tempo e, consequentemente, diminui a
absorção de água e nutrientes minerais, proporcionando deficiências minerais e hídricas da parte aérea.
Além dos processos de redução no fluxo de seiva dos vasos liberianos, as consequências da colonização do floema incluem a
extração de nutrientes da planta. Estudos atuais do genoma evidenciaram que a bactéria possui proteínas especializadas que facilitam a extração de nutrientes necessários a sua sobrevivência,
onde incluem macro e micronutrientes. Felizmente, não há a produção de toxinas ou proteínas que digerem ou degradam células
vegetais em seu favor. Desta forma, a bactéria age como um parasita e não como um fitopatógeno que digere células e se alimenta
das substâncias liberadas pelo processo infeccioso (Duan, 2009).
Teoricamente, se a planta sobreviver por maior tempo e continuar
produzindo nutrientes para a bactéria, melhor para ela.
Pesquisas em campo com laranjeiras infectadas com a bactéria, sintomáticas e assintomáticas, realizadas pela mestranda Vanessa Saccini, do Departamento de Fisiologia da Unesp – Campus Jaboticabal, mostram que, na fase inicial de sintomas foliares,
houve certa manutenção da capacidade fotossintética das folhas que
não se diferiu de plantas sadias, mostrando que o problema da redução de crescimento da planta ou dos frutos não está relacionado, pelo
menos inicialmente, com disfunções na síntese de carboidratos, a fotossíntese, mas provavelmente com o transporte.
Lógico que, com o passar do tempo, com o amarelecimento das
folhas, seja por deficiências minerais e o acúmulo de amido consequente do acúmulo excessivo de carboidratos não transportados,
resultará na redução do número de cloroplastos ativos (organelas
especializadas em fotossíntese) e na perda da capacidade ou eficiência fotossintética. O estudo também corrobora com os de genoma que não encontraram sistemas secretores de substâncias
tóxicas ou enzimas capazes de destruir o aparato fotossintético a
ponto de paralisar a fonte de carboidratos para a planta. A ausência de toxinas e a manutenção da capacidade fotossintética explicam porquê plantas infectadas demoram a mostrar sintomas (entre sete meses a dois anos, ou mais) e reforçam a hipótese de que
os sintomas do parasitismo da bactéria são consequências de desequilíbrios e disfunções de seus tecidos, notadamente do floema,
e não da ação de digestão dos tecidos para extração de nutrientes
necessários à sobrevivência da bactéria.
Assim, compreendemos que a velocidade do depauperamento da planta depende de seu vigor, muitas vezes relacionado à
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variedade, estado nutricional, bem como da sua idade, pois uma
planta adulta possui muitas reservas de nutrientes que são úteis
para a regeneração dos tecidos afetados. Ainda, a planta adulta,
dada a dimensão de seu sistema vascular, estimado em várias árvores em 15 mil dutos de floema/m2 ocupada em cobertura do terreno (Evert 2006), demora muito tempo para paralisar a vida útil
produtiva. Plantas jovens, da mesma forma, se infectadas, tendem
a se deteriorar mais rapidamente.
Há também variações nos sintomas ao longo do ano. Estas
variações estão relacionadas ao maior acúmulo de amido nas folhas adultas, locupletando os cloroplastos que perdem a sua clorofila, bem como ao ciclo natural da planta e à reconstrução de
seus tecidos. Como exemplo está a reconstrução do sistema vascular que se dá em ciclos anuais e, muitas vezes contínuos, notadamente entre a primavera e o verão em muitas espécies (Evert,
2006). Neste processo, há a participação de meristemas como o
câmbio vascular, um dos responsáveis pelo desenvolvimento radial dos ramos. O câmbio, que é uma camada de células que circula os ramos, o tronco, entre a casca e o cerne e se diferencia em
novos tecidos de floema e xilema. A capacidade de regeneração e
renovação dos tecidos dependerá de quanto os meristemas e raízes foram afetados pela menor disponibilidade de nutrientes, pois
requer energia, minerais e hormônios.
Ainda se desconhece como a bactéria é transportada de um
floema velho, que se torna inativo, para um floema novo. Alguns
acreditam que o psilídeo teria esta função, reinoculando a planta
periodicamente. Contudo, como hipótese, há canais de ligação entre os vasos liberianos, conhecidos por anastomoses (Evert 2006), e
é possível que sejam utilizados para o transporte radial do patógeno.
O processo de compreensão da doença deve ser ampliado
ainda mais, sendo necessário integrar planta, patógeno e ambiente, pois até a formação de calose no floema pode ser influenciada pela presença de metais tóxicos no solo e absorvidos pela
planta, como o alumínio (Sivaguru et al. 2000). Observações práticas de campo indicam que a manifestação da doença é mais rápida nas plantações em solos ácidos de pouca fertilidade, com a
presença de horizontes álicos.
O fato de o manejo nutricional influenciar no desenvolvimento
da doença, e mesmo na longevidade das plantas com HLB, também
fez com que muitos produtores da Flórida procurassem uma alternativa à erradicação, tentando manter seus pomares produtivos e
economicamente viáveis ao longo do tempo. Contudo, inicialmente,
isso foi feito de maneira empírica e com resultados variáveis. Destaca-se o produtor Maury Boyde, que vem convivendo ao longo do
tempo com alta produtividade e despertando o interesse de muitos
cientistas da Universidade da Flórida e da iniciativa privada, os quais
iniciaram pesquisas para orientar melhor os produtores.
O princípio que a nutrição pode auxiliar no processo não é bem
claro por enquanto. Alguns partem da teoria que a bactéria extrai
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Frutos de Ponkan
com HLB. A redução
de fluxo de seiva
no floema altera o
balanço nutricional,
hormonal e hídrico,
como observa-se no
fruto pequeno, de
coloração irregular
e murcho

nutrientes da planta e que estes poderiam ser compensados com
uma adubação foliar mais intensiva. A planta mais nutrida também possui maior resiliência e poderia combater naturalmente a
bactéria. Porém, no primeiro caso, há a contradição, pois se a bactéria extrai nutriente e o produtor os repõe há o favorecimento
tanto da planta, debilitada, como também da bactéria, que terá
mais nutrientes minerais para o seu desenvolvimento.
Compreendendo-se como os tecidos são afetados – declínio
em nutrientes, alterações hormonais etc. –, e como interagem
na relação planta-bactéria a partir do estímulo de substâncias de
defesa, bem como o ambiente (solos ácidos, férteis etc.) são bases
para a busca de um manejo alternativo. O que propomos é a base
para o manejo fisiológico de plantas com HLB.
Estudos realizados pela empresa Conplant mostram que por
meio do manejo fisiológico é possível regenerar plantas com HLB
e reduzir sua severidade e manifestação de maneira sustentável
A motivação dos estudos é que há sucessos inegáveis no manejo alternativo, tanto no Brasil quanto na Flórida, levando à longevidade econômica sustentável de muitos pomares. Passou da
hora do assunto ser discutido de forma profunda no Brasil, uma
vez que 54% dos pomares paulistas está com incidência do HLB.
Mas é possível produzir ao longo do tempo se plantas infectadas sem sintomas podem ser fontes de inóculo para as sadias?
Ora, se o que precisamos são pomares produtivos, lucrativos e
sustentáveis, não quer dizer que precisamos de pomares estéreis
ou isentos de parasitas. Os resultados de campo mostraram ser
possível. De que adianta termos pomares sem plantas infectadas
se não temos sustentação econômica, ambiental, por vezes com
excesso de uso de pesticidas?
Pode ser que à luz do conhecimento atual, que as ações de erradicação e manejo coletivo sejam a melhor alternativa para contermos a evolução da praga em muitas fazendas ou regiões. Contudo,
assistimos ao alastrar da doença como se nada fosse possível contê-la. Talvez, por falhas da aplicação do método e do conhecimento
para manejo do psilídeo, e não das ideias de seus promotores, com
bases científicas consistentes. Assim, o objetivo deste artigo é incentivar a todos a continuarem no campo de batalha e ‘queimar
fosfatos’ na busca de nossa sobrevivência e competitividade.
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Eng. Agr. Ondino Cleante Bataglia
Eng. Agr. Pedro Roberto Furlani
Eng. Agr. Ricardo Silvério Machado – Conplant
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Missão Técnica – XII International Citrus Congress
NO FINAL DE 2012, CONSULTORES PARTICIPARAM DE CONGRESSO EM VALÊNCIA, NA ESPANHA,
E TRAZEM IMPORTANTES APRENDIZADOS PARA A CADEIA CITRÍCOLA BRASILEIRA

12ª edição do Congresso Internacional de Citricultura realizada de 18 a 23 de novembro de 2012 em Valência, na Espanha, foi a com maior número de participantes da história dos
congressos de citricultura, com aproximadamente 2.000 pessoas
de 56 diferentes países. O congresso contou com exposições de vários trabalhos científicos e tecnológicos, com um total de 726 apresentações. Sob a coordenação do pesquisador Luis Navarro, do Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), o congresso
teve várias seções plenárias, workshops e trabalhos apresentados
em forma de pôsteres. Os participantes também desfrutaram de
uma excursão técnica durante a semana, além de atividades pré e
pós-congresso. O evento abrangeu inúmeras áreas dentro dos trabalhos apresentados, tais como Biotecnologia, Genética e Melhoramento, Práticas Culturais, Entomologia e Controle de Pragas, Variedades, Porta-enxertos, Fisiologia, Nutrição e Irrigação e, como tema
principal do congresso, Citros e Saúde.
O Brasil se fez representar no Congresso com vários trabalhos em diferentes áreas de diversas organizações e instituições
brasileiras, como Esalq, Fundecitrus, Iapar, Embrapa, IAC, UFPR,
Uesc, UFV, UEM, Instituto Biológico, Unesp/FCAV, Uniara, UFFGS,
UFPe, Citrolima, Unimontes e Grupo de Consultores em Citros –
GCONCI, que apresentou dois trabalhos realizados por seu consultor Dr. Camilo Medina, que apresentou resultados de nutrição
e fisiologia em plantas de citros, dando base para um Manejo Fisiológico de HLB, que já está sendo testado pelos consultores do
GCONCI. A seguir, o resumo dos principais temas do congresso.

CITRICULTURA ESPANHOLA
(Luis Navarro, IVIA)

A cultura de citros foi introduzida na Espanha pelos romanos no
século V e depois outras variedades foram levadas pelos árabes
nos séculos X e XI. Plantios comerciais e exportações de frutas
para outros países da Europa começaram no fim do século XVIII.
No final do século XIX, várias plantas morreram pelo fungo Phytophthora, sobrando somente as plantadas no porta-enxerto Laranja
Azeda, tolerante ao patógeno. Mas este porta-enxerto é susceptível ao Vírus da Tristeza (CTV), o qual matou mais de 44 milhões
de plantas. No final dos anos 1960, os citros ocupavam uma área
de 210.000 ha e a exportação era, na época, a principal fonte de
renda do país. Então, o uso de Laranja Azeda como porta-enxerto
foi proibido devido ao risco de se ter problemas econômicos, e
26
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A

O GCONCI, em busca de aprimoramento dos conhecimentos,
participa de congresso e missão técnica em terra além-mar

consequentemente o porta-enxerto Citrange Troyer foi introduzido. Hoje, o banco de germoplasma possui mais de 600 acessos protegidos em casas de vegetação sob um programa de certificação e a irrigação por gotejo, iniciada nos anos 1980, permitiu
o cultivo em áreas com solos áridos e inclinados. Atualmente, a
Espanha tem cerca de 320.000 ha de citros, com uma média de
produção de 6,5 milhões de t/ano, com representação de 48% de
laranjas doces, 35% de mandarinas 35% e 16% de limões, e é o primeiro exportador de frutas frescas do mundo, exportando mais
de 50% de sua produção. As principais áreas com citros ficam ao
longo da costa do Mediterrâneo nas províncias de Tarragona, Castellón, Valência, Murcia, Almeria e Málaga, além do vale do Rio
Guadalquivir, nas províncias de Córdoba e Sevilla, e na costa do
Atlântico, na província de Huelva. Alguns problemas da produção
de citros atuais são os altos custos de produção e a grande quantidade de outras frutas que estão chegando ao mercado. Um desafio para a citricultura espanhola é obter novos produtos com alta
qualidade e baixos custos.

CITROS E SAÚDE
(Gary Williamson, University of Leeds)

O benefício de se consumir frutas e vegetais é um conceito bem
estabelecido, pois seus componentes mais importantes são a vitamina C, carotenoides e polifenóis. A hesperidina e naringenina
são os polifenóis mais abundantes e encontrados com altos teores nas laranjas e grapefruits, exclusivos dos citros. A hesperidina
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A IMPORTÂNCIA DOS CITROS
PARA A INDÚSTRIA DE SUCOS E BEBIDAS
(Ademerval Garcia, Coca-Cola)

É muito importante a visão de futuro, tanto para a indústria de
sucos como para a cadeia produtiva de citros. A Coca-Cola está
atenta ao gosto do consumidor, e investe nele com muita força,
fazendo um marketing agressivo. O problema é que a companhia
tem outras bebidas além do suco de laranja. Precisamos atingir o
consumidor, valorizando o suco de laranja para que ele, com sua
força, mostre para a Coca-Cola que deseja consumir o suco no lugar de outras bebidas, já que é uma empresa de múltiplas marcas locais e globais. O HLB é a maior ameaça para o futuro da indústria, afetando não somente as laranjas, mas também toda a
citricultura. No entanto, outras doenças como o Cancro, CVC e
Tristeza ainda continuam ameaçando o setor. É um desafio para
o presente e para o futuro. O aquecimento global está afetando
a viabilidade, custo, produtividade e disponibilidade de frutas ao
redor do mundo e pode se tornar uma barreira em alguns lugares de produção. Precisamos ser sustentáveis como um todo na
cadeia produtiva.

SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORMIDADE E
SUSTENTABILIDADE SOCIAL, COM ESTRATÉGIAS
COMERCIAIS PARA FRUTAS E VEGETAIS COM
REFERÊNCIA ESPECIAL PARA CITROS
(Gé Happe, Diretor da Ahold – Holanda)

Na maioria das vezes, o produtor culpa o varejista por seu mal resultado financeiro, mas nós, varejistas, enfrentamos um mundo
de muita competição. Os consumidores sempre buscam por melhores preços e mais qualidade e nos momentos de crise eles buscam o melhor preço. Contudo, para vender mais barato, o varejista
precisa comprar mais barato. Quando o produtor recebe menos,
ele precisa produzir com menor custo e, às vezes, não se atenta
à qualidade. Mas quando o consumidor adquire o produto e não
gosta do que está comprando, consequentemente não o comprará. E todo o dinheiro investido, mesmo que pouco, se perde.
Então, o Modelo AH, já com 50 anos, é um modelo de parceria.
Qualidade é imprescindível, e ao mesmo tempo o modelo possibilita olhar na cadeia para reduzir custos e transmitir esse esforço ao
consumidor. Entretanto, variedades de citros estão sempre evoluindo e a logística também, com contêineres frigoríficos adequados, melhores e mais rápidas formas de transporte, novos terminais de frutas são construídos e, com isso, é possível comprar

frutas de regiões mais distantes, outrora impossíveis de se trazer
para o comércio internacional.
Como varejistas, nós mantemos as mesmas regras de qualidade e esforço social com todos os fornecedores para que as condições sejam as mesmas para todos. Entendemos que a redução
de pesticidas tem um custo implícito e os citros são sinônimos de
saúde. Temos de garantir aos nossos consumidores que o que eles
compram em nossas lojas é saudável. E mais, que nossos citros foram produzidos, empacotados e transportados legalmente e em
condições de segurança. Manter um lugar no mercado é sempre
um desafio, e todos temos de trabalhar para atingi-lo.

A EXPERIÊNCIA DO CONTROLE DA HLB NO BRASIL
(Antônio Juliano Ayres, Fundecitrus – Brasil)

Os primeiros sintomas da HLB no Brasil foram descobertos em
2004, na região de Araraquara (SP). Imediatamente, o Fundecitrus começou a agir, recomendando um manejo adequado que envolve: pulverização de inseticidas nas árvores diversas vezes por
ano para diminuir o vetor, identificação e remoção das árvores infectadas e reposição das árvores arrancadas por mudas sadias.
Desde 2004, alguns fatores cruciais influenciaram fortemente o
manejo de HLB: incidência de HLB na região em que a fazenda
está localizada e incidência da doença na fazenda. Os trabalhos do
Fundecitrus mostram que as pulverizações são eficazes e necessárias. A inspeção com plataformas também é um meio eficiente
de se monitorar o pomar.
As pesquisas de 2011, conduzidas pelo Fundecitrus, mostram
que o modelo é um sucesso e que 200.000 ha de citros têm incidência menor que 1%. Além disso, dentro de cinco ou dez anos,
plantas geneticamente modificadas serão usadas e conviveremos
com a doença. No momento, o Brasil é o único país do mundo em
que o manejo de HLB é um sucesso – em outras partes do mundo
não acontece o mesmo. Métodos alternativos estão sendo usados, mas isso é um erro, pois colocam em risco todo o parque citrícola do Brasil.
Foto: Gilberto Tozatti

ajuda na redução da pressão sanguínea, preservando as funções
vasculares e reduzindo as disfunções endoteliais. Já a vitamina C
é um excelente antioxidante. Por sua vez, os carotenoides também são antioxidantes e benéficos para o sistema cardiovascular.

A busca pela qualidade das frutas é o destaque na citricultura
da Europa
GCONCI 25 ANOS

27

Artigos históricos

NOVAS FERRAMENTAS GENÉTICAS E GENÔMICAS
PARA MELHORAMENTO DOS CITROS
(Mikeal L. Roose, Universidade da Califórnia – EUA)

Foto: Gilberto Tozatti

Os melhoristas de citros enfrentam muitos desafios no seu trabalho de procura por copas e porta-enxertos que possibilitem aos
produtores plantas resistentes a doenças e produtivas, e para os
consumidores, frutas saborosas, com alta qualidade e com muitos
nutrientes. Três grandes abordagens são usadas para desenvolver
novos cultivares: mutação, hibridização e transgenia.
Nos citros, a mutação tem sido usada, principalmente, para
desenvolver cultivares com pouca semente. Os melhoristas transferem genes mutantes para os cultivares que querem desenvolver. Como os citros são uma cultura de longo prazo, os melhoristas têm muita dificuldade de usar esse método, mesmo usando
técnicas para adiantar a produção. Um tempo de geração mais
curto faz o melhoramento ser mais viável. Um método usado é
o Tilling, que é a procura de genes em uma grande população de
plantas mutagênicas para identificar plantas com mutações do
gene-alvo. Esse método requer conhecimento das funções gênicas. Uma abordagem alternativa é expressar genes por enzimas de
restrição como as zinc finger nucleases (ZFN). Quando usadas, as
enzimas quebram o cromossomo fazendo alterações no fenótipo,
que podem ser interessantes. Em citros, esses genes podem ser
carregados por vírus e depois removidos por termoterapia. O sequenciamento genômico dos citros foi desenvolvido pelo Consórcio Genômico Internacional de Citros (haploide de Clementinas),
Universidade da Flórida (diploide de laranjas doces) e Universidade Huazhong (haploide de laranjas doces). Com esses sequenciamentos disponíveis, fica mais fácil descobrir também o sequenciamento dos genes mutantes e de cultivares. A informação
comparativa no sequenciamento genômico permitirá a identificação de possíveis genes candidatos que podem causar diferenças
no fenótipo entre os cultivares por mutação. Uma vez conhecidos, se torna mais fácil transferi-los. Novos métodos prometem
revolucionar o desenvolvimento de cultivares de citros usando

abordagens transgênicas. No passado, a introdução de genes novos nas plantas era feita por meio do uso de Agrobacterium ou
por biolística (também conhecida por biobalística). Estes métodos
resultavam na integração do gene em uma localização no genoma
mais ou menos segura. Com as novas técnicas, agora é possível ter
uma localização exata do gene e, assim, poder trabalhar melhor e
mais rápido. Inclusive, trabalhando com genes de outros citros, diminuindo a oposição aos transgênicos.

CONTROLE BIOLÓGICO E OS CITROS:
UMA HISTÓRIA FRUTÍFERA E LONGA
(Jacques Brodeur, Universidade
de Montreal – Canadá)

Desde tempos remotos, a agricultura tem sido atacada por pragas.
Produtores têm de lidar com insurgências de insetos, plantas daninhas e patógenos. O controle biológico se refere ao uso de organismos vivos, ou produtos derivados de organismos vivos, como
toxinas, para o controle de insetos, plantas daninhas e doenças. É
eficiente e seguro para os humanos e ao meio ambiente, e em muitos casos, mais barato que o controle químico. Pelo menos 7.000
introduções de espécies de inimigos naturais foram feitas mundo
afora. A espécie mais usada foi introduzida em mais de 50 países. O
controle biológico tem uma longa tradição de sucesso em citros. Em
1868, uma cochonilha do algodão foi encontrada na Califórnia e dez
anos mais tarde a citricultura estava em perigo de colapso por causa
da mesma cochonilha. Um inimigo natural, um besouro, foi trazido
do local de origem da praga, sul da Austrália, o que salvou a citricultura. Com a criação de parcerias entre produtores, pesquisadores e
empresas de controle biológico, a citricultura tem usado o MIP (Manejo Integrado de Pragas). Devido ao complexo ecossistema que temos, estudos estão sempre sendo feitos para avaliar o impacto de
introdução de novos organismos em diferentes ecossistemas e novas leis também estão em andamento para regular esse mercado.
O aquecimento global também é um novo ponto de preocupação
para o uso desses organismos. Portanto, o controle biológico cria
um bem público que é sustentável – segurança alimentar, qualidade, redução de pesticidas usados, saúde humana, controle de
pragas, proteção da biodiversidade e manutenção do ecossistema.
Entretanto, a adoção de controle biológico ao redor do mundo tem
ficado para trás do seu potencial. E o desenvolvimento do controle
biológico para citros é dinâmico, e um constante desafio.

Colaboração global em assuntos regulatórios
do limite máximo de resíduos (LMR) em citros
(J.R. Cranney, Jr., California Citrus Quality
Council – EUA)
Desafio da citricultura europeia é investir em tecnologia
para reduzir custos e produzir novos produtos de alta qualidade
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Regiões produtoras de citros ao redor do mundo, como a Califórnia, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e até mesmo o Chile,
país tradicional na produção de outras frutas e grande exportador,
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estão se adequando às novas tendências mundiais em relação à
mudança nas regulações, fazendo cada vez mais testes de resíduos, atentando aos CODEX de países mais exigentes e, principalmente, revisando todos os LMRs de produtos autorizados a ser
usados em citros, geralmente diminuindo essas quantidades em
até 50%. A cada ano, menos defensivos são autorizados para ser
usados nos citros. (Veja reportagem sobre a visita do GCONCI à
Espanha na edição 91, dezembro de 2012, desta revista.)

Novas perspectivas em controle (manejo )
de pragas (Phill Stansley – EUA)

O mundo das pragas é muito dinâmico e sofre interferências de
muitas coisas. Como exemplo, com as mudanças climáticas e
maior salinidade, o Ácaro Rajado se tornou praga nas Clementinas.
Contudo, há muitas alternativas que podem ser utilizadas para reduzir os efeitos negativos do uso dos pesticidas. Como exemplo
temos várias técnicas para:
1. Controle biológico: construção de infraestrutura artificial
(exemplo: ninhos para pássaros insetívoros, local para caixa
de vespas), alimento alternativo (pólen, néctar, em flores de
cobertura verde), presas e hospedeiros alternativos (ajuda na
assincronia de praga como inimigo natural), controle de formigas associadas à honeydew, redução dos efeitos negativos
dos pesticidas;
• Necessidade de mais trabalho interdisciplinar.
2. Semioquímicos (odores produzidos por seres vivos que podem provocar respostas em outros seres vivos);
• F
 eromônios usados para monitoramento de pragas (dinâmica populacional, nível de controle, avaliação de eficácia);
• Fixar a taxa de liberação do feromônio;

• D
 iferentes liberadores – marcas comerciais de feromônios
de empresas não profissionais;
• Técnica de atrair e matar: usada para mosca Bractrocera na
Ásia há mais de 40 anos, o atrativo é aplicado em pasta com
inseticida, mesmo em áreas urbanas;
• Coleta massal: muitas armadilhas de longo efeito capturam
os insetos e reduzem a população;
• Confunsão de acasalamento: feromônio barato, 30 a
250 g/ha, bons liberadores, necessita de um bom conhecimento da praga;
• Para Diaphorina citri o que se tem até agora são atrativos ou
repelentes de frutos, mas há pesquisa para feromônios, e é
possível que em breve haja produtos para monitoramento,
detecção e até mesmo controle.
Em resumo, o que o GCONCI presenciou como principal abordagem do congresso, também tendo como seu tema, citros e
saúde, foi sobre o comércio de alimentos nos principais mercados mundiais, Europa e Estados Unidos, é que os consumidores
querem qualidade, a qual implica não só em aparência, mas também em saúde, incluindo menor uso de defensivos. Precisamos,
como técnicos, produtores e pesquisadores, ter abordagens mais
sustentáveis e ecológicas para a produção de citros e fornecer ao
consumidor um produto sempre isento de qualquer um desses
defensivos, e sempre com a mais alta qualidade, pois é isso que o
consumidor busca incessantemente. Cabe a nós termos a criatividade necessária para encontrar esse caminho.

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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Produtividade e qualidade sem fronteiras.
Proteção completa com as soluções UPL Citros para todo o ciclo do cultivo.

Pronutiva é um programa exclusivo da UPL para promover a Saúde Vegetal, cuidando de todo o ciclo do cultivo de
forma integrada, do tratamento das sementes até a mesa do consumidor. Uma sinergia entre proteção de cultivos
e as mais modernas tecnologias em Biossoluções que estimulam e fortalecem as plantas.

Acaricidas
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Conheça a linha de Soluções UPL para a proteção de todo o ciclo de sua lavoura:

Consulte a bula para o uso correto das soluções na sua lavoura.
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upl-ltd.com/br
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A verticalização da citricultura

é boa para quem?

NOS ÚLTIMOS ANOS, HOUVE GRANDE AUMENTO NA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE
LARANJAS NAS FAZENDAS DAS INDÚSTRIAS E, EMBORA NÃO HAJA ESTATÍSTICAS
QUE CONFIRMEM, ACREDITA-SE QUE ESTAS PRODUZAM EM SUAS FAZENDAS
EM TORNO DE 40% DO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA QUE NECESSITAM

A

proxima-se o início de uma nova safra na maior região produtora de laranja do mundo e o citricultor planeja o próximo
ano. Há adubos e defensivos para encomendar, mão de obra –
cada vez mais difícil – para contratar e contas para pagar. As análises químicas de solo e folhas estão chegando dos laboratórios.
O produtor visita viveiros para adquirir as mudas que substituirão
plantas e talhões que já não produzem bem. Inspeciona o pomar
preocupado com o avanço do HLB e do Cancro Cítrico. É hora de
analisar os números.
O primeiro semestre é um período de planejamento e expectativa. O citricultor sabe que sem boa produtividade não haverá
lucro. Mas o lucro também depende do preço da laranja. Como
planejar, investir e arcar com os custos da tecnologia sem saber
se o produto será bem remunerado?
Ao contrário das lavouras anuais, como grãos, algodão etc., a
laranja é uma cultura perene. Sua manutenção exige constantes
investimentos. Nos plantios de ciclo curto, o produtor pode mudar de uma cultura para outra com relativa facilidade, em busca
de melhor remuneração. Para as culturas chamadas permanentes, como a dos cítricos, porém, isso não é possível. Elas são muito
menos flexíveis e as decisões têm efeito de longo prazo. Um investimento em um novo pomar trará resultados somente depois
de cinco ou seis anos.
O citricultor sabe que não pode mudar facilmente e está
preparado para suportar um ano de prejuízo, ou até dois, porque isso faz parte da atividade. Contudo, o período de margem negativa precisa ser antecedido por outro de bom resultado, que tenha permitido acumular capital. Se não houver
esse equilíbrio, os empresários do campo migrarão para atividades que possam remunerar melhor o trabalho e os recursos
investidos na terra e na cultura.
Os riscos fitossanitários são comuns na agricultura. No caso
da citricultura, as maiores ameaças são o HLB, o Cancro Cítrico, a
CVC e a Pinta Preta. E, como em qualquer outra atividade, há também os riscos de mercado.
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Os reflexos da queda do consumo no exterior

A citricultura do chamado cinturão citrícola – Estado de São
Paulo, Triângulo Mineiro e pode-se incluir aí o noroeste do Paraná – é iminentemente industrial. Os produtores destas regiões enviam praticamente 80% de suas colheitas para a indústria de suco de laranja. Para se ter uma ideia de qual é o destino
da produção em ordem de grandeza, tome-se por exemplo uma
safra de 350 milhões de caixas: entre 60 e 80 milhões são vendidas no mercado de fruta in natura e entre 250 a 270 milhões de
caixas são processadas pela indústria. Esse volume de laranja
se transforma, na indústria, em aproximadamente 1 milhão
de toneladas de suco (equivalente 66 graus Brix), o que corresponde, em grandes números, à exportação anual do País.
As indústrias, no passado, chegaram a processar mais de 300
milhões de caixas por ano. Entretanto, com a queda de quase
30% no consumo entre 2003 e 2012 e por não haver perspectiva de expansão do mercado externo de suco, ao menos a
curto prazo, é de se esperar que o processamento, nos próximos dois ou três anos, fique até abaixo do necessário para a indústria cumprir seus compromissos de exportação. Isso porque
as indústrias irão tentar baixar de forma gradativa os estoques
de suco que são os mais altos já registrados em seus armazéns. Assim, as fábricas de suco não deverão processar mais
de 250 a 270 milhões de caixas, em média. Em anos de produção baixa, como o desta safra que se inicia, devem moer perto
de 200 milhões.

A preocupante expansão dos
pomares das indústrias

Além da retração de mercado, a citricultura brasileira enfrenta
uma ameaça importante: o aumento da produção própria de laranjas pelas indústrias. Há cerca de dez anos, as indústrias produziam em seus pomares entre 50 e 60 milhões de caixas, ficando as
300 milhões de caixas restantes para ser compradas pelos mais de
15 mil citricultores ‘independentes’.
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Nos últimos anos, houve um aumento grande na produção
própria de laranjas nas fazendas das indústrias. É a chamada
verticalização da produção. Não há estatísticas que confirmem,
mas acredita-se que as indústrias produzam em suas fazendas em
torno de 40% do total da matéria-prima que necessitam. Considerando-se o volume a ser processado de 270 milhões de caixas seriam de 100 ou 110 milhões de caixas. Restariam apenas 160 a 170
milhões a ser adquiridas dos citricultores ‘independentes’, praticamente metade do volume comprado há poucos anos. Este fato
se agrava muito em anos como o atual, quando a indústria poderá
comprar, então, entre 70 e 80 milhões de caixas a terceiros.
A verticalização é de fato preocupante. O preço pago pela fruta
certamente não é um dos motivos dessa estratégia. Nos últimos
anos, o valor pago aos citricultores propiciava boa margem de
lucro para as indústrias. Na Flórida (EUA), as mesmas indústrias pagaram, no mesmo período, valores muito maiores aos produtores.
E lá as indústrias não partiram para o plantio próprio em larga escala.
Muito provavelmente, as razões para o plantio acelerado estão
mais ligadas ao ambiente de contínuo litígio com alguns representantes e produtores. Em defesa desta estratégia pode-se dizer que
a indústria tem, atualmente, as vantagens necessárias para manter pomares competitivos, como ganhos de escala na produção e
na administração, acesso à tecnologia e conhecimento do mercado para tomar decisões de longo prazo.
O citricultor, sobretudo o de pequeno e médio portes, tem
a seu favor apenas o fato de estar mais perto do processo produtivo, mas isso só não basta. Em muitos casos, falta-lhe poder
econômico para contratar uma boa assistência técnica, comprar
insumos com desconto, negociar melhor a safra. Além disso, os
problemas técnicos e fitossanitários tornam-se mais complexos,
e o acesso à tecnologia e à pesquisa pública, imprescindíveis para
o pequeno, é cada vez menor.

A experiência de outras cadeias agrícolas

Quem não conhece bem esse mercado pode pensar que não há alternativa para a cadeia de produção: a indústria tende a produzir
100% da matéria-prima e não há espaço para o citricultor. Contudo,
é preciso ter em mente que tal opção também não é sustentável a
longo prazo para as indústrias. A produção agrícola não é seu negócio principal. Sua prioridade é o processamento, a melhoria da qualidade e a constante busca pelo aumento do mercado para o suco.
Em contrapartida, os citricultores são focados na produção da fruta.
Há inúmeros casos que podem servir de exemplo em outras cadeias de produção da agricultura. Dentre as de maior importância
econômica, nenhuma tem o nível de verticalização da laranja. No algodão, no milho, na soja e no trigo, os maiores compradores, que
são as traders, não são produtores agrícolas expressivos. A ADM, a
Bunge, a Cargill e a Dreyfus não têm operações agrícolas. Os grandes compradores de café – Illy, Melita e Nestlé – não têm cafezais.

Em outros segmentos, algumas indústrias se lançaram na produção primária com objetivos estratégicos claros. Na década de
1970, a Firestone, a Michelin e a Pirelli formaram grandes seringais
na Bahia e no Mato Grosso. Mas quando a cultura se estabeleceu
e os primeiros desafios foram superados, os seringais foram vendidos aos produtores e as indústrias voltaram a se concentrar na
industrialização da borracha e na venda de seus derivados. O óleo
de palma ou dendê vive hoje o mesmo processo no Pará. A Petrobras investe em áreas de produção da palmeira, mas deverá sair
do setor primário tão logo a produção ganhe escala.
A indústria tem um papel relevante no processo como um todo.
Ela é a locomotiva da cadeia produtiva, ela tem o papel de puxar
com força o restante dos integrantes, criando novos produtos e cuidando do mercado consumidor. A Nestlé, por exemplo, por meio do
marketing integrado feito no projeto Nespresso, foi uma das grandes responsáveis pelo aumento no consumo de café e também pela
diferenciação dos cafés gourmets que elevaram a média de preços
recebidos pelos cafeicultores. A indústria deve se concentrar na atividade em que sua expertise, seu maior talento, é um diferencial.

Em busca do preço inteligente

A solução para a citricultura passa necessariamente por um debate amplo. Os obstáculos não se interpõem somente ao setor
agrícola, mas também à indústria. Os citricultores enfrentam toda
sorte de dificuldades com os custos de produção e a incidência de
doenças e pragas. A indústria se vê diante de um mercado consumidor global com poucas perspectivas de expansão. E ambos
os segmentos queixam-se da dificuldade de negociação entre si.
Até agora não se chegou a um caminho razoável para a formação dos preços da fruta. Não existe, ainda, uma forma que ofereça
uma trajetória menos incerta para toda a cadeia de produção, que
permita o planejamento de longo prazo. Entretanto, qualquer solução passará pela viabilidade econômica dos elos da cadeia de
produção, enfim, por preços que remunerem de forma sustentável
as atividades. Não se pretende aqui sugerir preços irreais, incompatíveis com o mercado. Pelo contrário, os preços devem expressar a parceria entre os agentes da cadeia de produção. É preciso
encontrar fórmulas que permitam dividir entre os participantes
da cadeia os lucros e as perdas, de modo proporcional ao envolvimento e aos riscos econômicos e financeiros de cada um.
Se a crise do setor persistir, os citricultores deverão buscar outras formas de remunerar o capital. Por mais dolorosa que possa
parecer, a mudança para outra atividade agrícola é viável na maior
parte das regiões citrícolas, porém, as indústrias teriam grandes
dificuldades em operar totalmente verticalizadas.

Eng. Agr. Maurício Mendes – GCONCI
GCONCI 25 ANOS
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A citricultura na Califórnia
EM ABRIL DE 2013, OS CONSULTORES DO GCONCI EMPREENDERAM UMA OUTRA MISSÃO
TÉCNICA, DESTA VEZ ATÉ A CALIFÓRNIA, NOS ESTADOS UNIDOS, LEVANDO CITRICULTORES
CLIENTES PARA CONHECER A CITRICULTURA DESTE ESTADO AMERICANO

D

iferentemente da Flórida, a Califórnia tem uma citricultura
voltada para o mercado de fruta in natura, tanto para venda
interna quanto para a exportação. As primeiras plantas de citros
na Califórnia parecem ter sido plantadas em 1767, levadas pelos
jesuítas ou talvez um pouco antes, na Baixa Califórnia em 1739
com plantações de limão e laranjas.
O primeiro pomar um pouco maior foi plantado em um jardim da Missão de San Gabriel, em 1804. Já em 1834 era comum se
encontrar plantas de citros nas residências de Los Angeles, provendo, assim, frutas para o consumo e também para a venda.
O primeiro pomar comercial foi plantado por Willian Wolfskill,
um descendente alemão que veio do Kentucky para a Califórnia.
Sua área era de aproximadamente de 70 acres (28 ha).
Depois da anexação da Califórnia pelos Estados Unidos em
1846, houve um grande estímulo para plantios de citros. Entretanto, não mereceu muita atenção pelos americanos, pois nessa
época estavam mais preocupados com a procura de ouro.
Em 1853, Mathew Keller iniciou alguns plantios com sementes
vindas da América Central e Havaí. Em 1867, o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos tinha em seus relatórios que na Califórnia havia um total de 17.000 plantas de laranja e 3.700 de limão,
sendo que 15.000 plantas de laranja e 2.300 de limão estavam na
região de Los Angeles. Em 1862, havia aproximadamente 25.000 árvores no estado e, em 1882, um pouco mais de meio milhão.
A famosa Washington Navel (laranja Baía) foi introduzida na
Califórnia em 1873, levada de um monastério da Bahia, no Brasil. Essa variedade era muito superior às encontradas na Califórnia porque era sem sementes, mais doce e amadurecia no inverno californiano.
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A partir da introdução da laranja Baía, começou a produção de
citros por meio de enxertias. Uma das três primeiras plantas de
Baía introduzidas na Califórnia (Riverside) produz frutos até hoje.
O primeiro grande viveirista de citros na Califórnia foi o Sr.
Thomas A. Garey, que estabeleceu o seu viveiro em Los Angeles
em 1865. Ele foi o responsável pela introdução de uma grande
quantidade de variedades de porta-enxertos e copas vindas de
várias partes do mundo (México, América Central, Austrália, Europa, Flórida) entre 1868 e 1875. Uma das variedades que ele levou para a Califórnia foi o limão Eureka.
Com a construção de importantes ferrovias, como por exemplo a Southern Pacific Valley Line em 1876, houve mais uma
grande expansão da citricultura na Califórnia, e produtores individuais começaram a se organizar em grupos para obterem mais
força de barganha em suas negociações. Em 1893, os citricultores fundaram a Southern California Fruit Exchange e logo depois
se juntaram com produtores da Baixa Califórnia, fundando a California Fruit Exchange, hoje conhecida por Sunkist. Ações de marketing foram feitas, mostrando, principalmente, os benefícios à
saúde que os citros trazem.
Como as produções e vendas de citros aumentaram, os preços começaram a baixar vertiginosamente, fazendo com que vários produtores abandonassem os seus pomares ou trocassem por
outras culturas. Devido a esse problema, a empresa ferroviária
que transportava as frutas para o restante do país se juntou à Exchange e fizeram uma ação de marketing de US$ 10.000,00 com o
objetivo de aumentar o consumo de frutas frescas no leste norte-americano. Alguns produtores, membros da Exchange, argumentaram dizendo que a campanha beneficiaria os 50% de produtores
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não integrantes do grupo, mas em março de 1908 a propaganda
foi lançada. Os US$ 7.000,00 gastos em propaganda aumentaram
o consumo de citros em 50% no Estado de Iowa e em 17,7% no
país como um todo. Em pouco tempo e com outras campanhas de
marketing, a laranja da Califórnia se tornou o símbolo do estado, a
terra do sol brilhante e das oportunidades.
Em 1909, então, como resultado de todas as ações de marketing, surgiu a Sunkist. Nunca mais os produtores acharam que
campanhas de marketing eram dispendiosas e desnecessárias e,
em 1850, 80% dos produtores de citros da Califórnia pertenciam
à Sunkist.
Em 1926, a Exchange tinha 12.000 produtores que beneficiavam frutas de 190.000 acres (76.893 ha), 75% dos citros da Califórnia. A partir daí, os produtores começaram a desenvolver os
subprodutos da fruta e vender ácido cítrico, óleo de limão, pectina
de citros e também suco de laranja. Mas por causa das ótimas características climáticas da Califórnia, como clima árido, muito sol
e diferenças de temperatura entre o dia e a noite, e também pelo
fato de a produção de fruta fresca ser diferente da fruta para suco,
o estado se especializou na produção de frutas frescas, diferentemente do Brasil e Flórida, locais em que as condições mais úmidas
e quentes são melhores para o suco de laranja.
Em 2 de julho de 1862, o presidente Abraham Lincoln assinou a
lei que separou as terras federais de cada estado para estabelecer escolas de agricultura. Nesse mesmo ano, foi criado o Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos, e esses dois atos do então presidente americano foram fundamentais para a fundação da Estação
Experimental de Citros em Riverside, na Califórnia, em 1914.
Hoje, a indústria de citros da Califórnia continua pomposa e
importante, sendo o maior produtor de fruta fresca dos Estados
Unidos, e mais de 75% das laranjas produzidas na Califórnia são
da variedade Baía.
O consumo americano per capita de citros in natura caiu de 15
libras (6,8 kg) em 1970 para 12 (5,4 kg) em 2006. Entretanto, entre 2000 e 2010, a demanda interna americana aumentou 6%, e a
demanda do Canadá, Coreia e Japão, os principais mercados para
onde a Califórnia exporta, diminuiu enquanto a demanda do Sudeste da Ásia aumentou. A Califórnia produz 90% do limão nos Estados Unidos e a produção na última década tem sido de 750 milhões de toneladas, das quais 66% são para fruta fresca.
A grande mudança na produção da Califórnia tem sido o aumento da produção de tangerinas, principalmente Clementinas e
outras Mandarinas. Na última década, a área de Clementina foi de
16.000 acres (6.475,2 ha) para mais de 40.000 (16.188 ha).
As visitas dos consultores do GCONCI na Califórnia se iniciaram no Vale de São Joaquim, onde se concentra a maior produção
californiana de citros. O grupo foi recebido pela Dra. Elizabeth E.
Grafton Cardwell, diretora da Estação Experimental de Lindcove,
pertencente à Universidade da Califórnia. Ela apresentou uma palestra sobre a citricultura californiana e, em seguida, o Dr. Rock S.

C. Christiano apresentou o Banco Clonal de Variedades da Estação. O consultor do GCONCI Gilberto Tozatti falou sobre o manejo
de HLB no Brasil e depois todos foram visitar e degustar as variedades de citros da coleção da Estação.
Além de pesquisas relevantes, bem conduzidas, é muito interessante ver a proximidade que os pesquisadores têm com os
produtores. Todos os anos, a estação experimental promove um
evento para a população, incluindo produtores, para apresentar as
variedades e, assim, dar um direcionamento para a pesquisa. Essa
é uma lição que o Brasil deve seguir, pois esta proximidade entre
pesquisa, extensão e produtores deve ser estreitada cada vez mais
para o bem da nossa citricultura.
As universidades da Califórnia e da Flórida têm ‘extensionistas’
responsáveis para fazer essa ponte.
Em relação ao HLB, os pesquisadores e produtores da Califórnia estão muito preocupados, uma vez que foi encontrada uma
planta doente na região de Los Angeles, onde existem muitas plantas em quintais. Ela foi erradicada e monitoramentos constantes
são feitos, tanto para plantas sintomáticas como para psilídeos.
No Vale de São Joaquim é encontrado o psilídeo e medidas
de controle são tomadas com pulverizações e conscientização de
produtores e da população para que monitorem suas plantas com
frequência. Ainda não foi encontrada nenhuma planta doente nas
regiões produtoras, entretanto a preocupação é grande. Todos falam que é só uma questão de tempo para surgir a primeira planta
doente. Isso seria terrível para a produção do estado, principalmente porque há uma preocupação grande com o Manejo Integrado de Pragas e o uso racional de defensivos, inclusive inseticidas, o que acarretaria em um desequilíbrio muito grande no meio
ambiente. Mas isso somente o tempo nos mostrará.
O grupo também visitou alguns pomares do produtor Jim Gorden, no Vale de São Joaquim, cuja produção é muito bem conduzida para exportação. As principais variedades são as Baías e
tangerinas sem sementes. Os produtores californianos estão investindo, hoje, em tangerinas sem sementes e easypeel, ou seja,
fáceis de descascar.
Os produtores da Califórnia fazem o manejo dos pomares com
podas anuais: lateral e topo, e também levantam a saia da planta
(skirting) por exigência de alguns países com os quais eles têm comércio. São pomares fertirrigados, plantados em camalhões, e
também usam telas para protegerem da polinização as tangerinas sem sementes, conduzindo os pomares de forma bem técnica.
Há alguns anos, eles enfrentam a seca, que os está prejudicando muito. Alguns produtores, inclusive, estão deixando de produzir citros para produzir culturas que exigem menor quantidade
de água na irrigação. A falta de água se dá aos menores volumes
de chuva, assim como à menor quantidade de neve formada nos
picos das montanhas. Eles acreditam que estão passando por um
ciclo de seca, mas não acreditam em uma mudança definitiva de
regimes pluviométricos.
GCONCI 25 ANOS
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Produção cítrica californiana, com escoras; estrutura
impressionante no packinghouse para o controle de qualidade

A produção de mudas da Califórnia se aprimora cada vez mais,
e as mudas eram feitas há algum tempo a céu aberto, mas como
o HLB está cada vez mais perto, a produção hoje está mudando
para os telados, como aconteceu no Brasil. O viveiro da Paramount é um exemplo. Mudas de excelente qualidade e uma produção muito tecnificada, com produção de mudas quase exclusivamente para uso da empresa em seus pomares.
Mas existem viveiros um pouco mais simples, mas, ainda assim, de alta qualidade.
Eles buscam sempre inovar por meio da mecanização, porque
a mão de obra tem um custo muito alto. Grande parte das mudas
é para a venda em cidades como Los Angeles, São Francisco, dentre outras, e é comum o californiano ter suas árvores frutíferas nos
seus jardins até hoje, incluindo citros.
A empresa Paramount concedeu a honra aos consultores para
visitar seu packinghouse. A empresa tem várias fazendas em diferentes regiões da Califórnia e o packinghouse fica em um local estrategicamente central para receber as frutas das fazendas produtoras, beneficiar e enviá-las ao mercado consumidor em todos
os estados americanos e outras partes do mundo. É impressionante o controle de qualidade da Paramount, que também detém
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a marca Halos, um fenômeno de venda nos Estados Unidos. O ambiente muito limpo e higienizado, mecanizado ao máximo, garante
uma excelente qualidade em suas mercadorias.
No final da visita ao packinghouse da Paramount, o grupo de
brasileiros se reuniu com os diretores da empresa para uma discussão sobre o HLB, uma preocupação também da diretoria, visto
que há produção no Texas, onde já existe o HLB há algum tempo. A
discussão começou com uma apresentação do consultor Gilberto
Tozatti sobre o HLB no Brasil e depois um bate-papo para troca
de experiências. Foi uma reunião muito produtiva, que mostrou a
preocupação dos produtores da Califórnia em relação ao HLB, assim como a tentativa de se municiarem com todas as informações
possíveis para lutarem contra a doença da maneira mais técnica
possível e com todas as estratégias conhecidas.
Além de citros, o grupo visitou também uma produção de morango no Vale das Salinas. Este vale tem como característica a produção de hortaliças de modo geral, além de morangos, alcachofra, alface, brócolis e repolho, dentre outras. Como é uma cultura
diferente para a maioria dos visitantes brasileiros, foi muito boa a
troca de informações, pois sempre é possível aplicar algum conhecimento de uma cultura em outra.
Os produtores californianos são extremamente profissionais
e usam todas as técnicas conhecidas em favor de sua produção.
O clima é extremamente favorável (entre a costa e as montanhas)
e buscam usar os defensivos corretamente e o mínimo possível.
Usam até um ‘aspirador’ como controle mecânico de insetos.
O grupo também visitou a Estação de Tratamento de Esgoto de
Monterrey, localizada na mesma região, que coleta o esgoto de 12
cidades adjacentes (275.000 pessoas), faz o tratamento e devolve
a água limpa para a irrigação das hortaliças. A quantidade de água
que retiravam do subsolo para a irrigação era tanta que a água salgada do mar já estava invadindo o mesmo e prejudicando muito o
meio ambiente. Por isso, melhoraram e intensificaram a limpeza do
esgoto para diminuir o uso direto da água do subsolo. A água reciclada irriga uma área de 12.000 acres, ou seja, 4.856,23 ha.
A última parte da missão técnica foi realizada no Nappa Valey,
região de produção de uvas, com diversas vinícolas.
Mais uma vez notamos o cuidado californiano com a qualidade em todas as etapas da produção. Alguns pontos chamaram a
atenção, como o cuidado no alinhamento e plantio, cuidado com o
meio ambiente, ótimo atendimento ao turista e consumidor, agregação de valor ao produto produzido e com muito foco no cliente.
Enfim, desde os seus primeiros dias, a citricultura da Califórnia
nos mostrou a sua pujança, revelando para todos que a visitam que
qualidade é sempre a parte principal de todo processo produtivo.

Eng. Agr. Hamilton F. C. Rocha
GCONCI – Grupo de Consultor em Citros
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Quer
saber como

conquistar
sanidade e
rentabilidade?

Use SuperCitros.
Benefícios:
Qualidade: ausência
de defeitos nos
frutos.
Longevidade
do pomar.
Maior rendimento
por área.
Planta mais sadia
e resistente.

Quer saber mais? Procure um representante Yara ou acompanhe nossos canais oficiais yarabrasil.com.br
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O maior desafio de todos
QUEDA NO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA CEIFOU 500 MILHÕES DE CAIXAS, QUE DEIXARAM DE
SER CONSUMIDAS. AÇÕES TÊM ACONTECIDO, MAS É PRECISO MAIS ENGAJAMENTO DA PRODUÇÃO

U

m dos maiores desafios para a indústria do suco de laranja é, sem sombra
de dúvida, o combate à queda do consumo
que, há anos, assola o nosso setor. Com dimensões superlativas, sua extensão ainda
parece desconhecida por boa parte da cadeia produtiva.
Apenas a título de referência, em valores de hoje, essa perda soma cerca de 500
milhões de caixas de laranja que deixaram
de ser consumidas na forma de suco nos
últimos 15 anos. É como se o Brasil tivesse
deixado de vender a totalidade da safra
2017/2018, mais 25%. Substituído por outras bebidas ou mesmo tendo sua principal ocasião de consumo ceifada da vida
das pessoas, o nosso produto, que já foi
sinônimo de café da manhã, procura reencontrar o seu espaço.
Em alguns fóruns de discussões que tenho participado, principalmente em redes
sociais, como grupos formados em aplicativos como o WhatsApp, o assunto parece passar ao largo do olhar da produção,
sempre focada em produzir mais e melhor.
Nesse sentido, diga-se, o produtor tem
feito a sua parte. A safra 2017/2018, finalizada no primeiro semestre deste ano, se
mostrou como a quarta maior em 30 anos e
a mais produtiva de todos os tempos. O citricultor, em sua inabalável capacidade de
evoluir, produz mais em menos espaço, melhora seus custos de produção e anseia que
o mercado continue na mesma toada das
últimas três safras. Para que esse desejo se
torne realidade, porém, muito mais do que
uma questão de vontade é preciso estratégia, trabalho e investimento.
Durante muitos anos, a própria indústria de suco, que hoje investe milhões
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de dólares em promoção, deixou a cargo
dos envasadores (clientes que compram o
suco e colocam as suas marcas) a responsabilidade de fazer os investimentos necessários para a promoção de um produto
que é nosso. Verdade seja dita: por mais
compromisso que nossos clientes tenham
com o suco de laranja brasileiro, e eles têm
muito compromisso, não há investimentos
por parte deles, nem na produção de fruta
nem na produção de suco. A mesma linha
que hoje envasa suco de laranja pode envasar outra coisa amanhã. Mas pomar de
laranja só produz laranja e as nossas fábricas são majoritariamente dedicadas ao
suco de laranja, com pequena participação
de outros citros. E nenhuma outra fruta.
Ao final de 2018, a campanha Fruit Juice
Matters, uma parceira da CitrusBR com
a Associação Europeia de Sucos de Fruta
(AIJN), junto a 35 empresas, completará seu
terceiro ano de arrecadação. É seguro dizer
que entre a estruturação da campanha, que
consumiu tempo e recursos, aliada às centenas de ações em curso, já observou mais
de US$ 15 milhões investidos nesta primeira
fase. Como objetivo, o Conselho Deliberativo da campanha, que envolve as empresas
brasileiras, a diretoria da CitrusBR e alguns
dos maiores especialistas em marketing na
Europa, já colocou a meta aspiracional de se
fazer com que as boas informações que estão sendo produzidas cheguem a 30% da
população europeia via redes sociais. Como
isso será feito, assim como o custo, não está
claro. Também não está claro de onde virão
os recursos adicionais que patrocinarão a
segunda fase desse projeto.
Apenas como referência, se somarmos as cinco principais marcas europeias,

teremos um investimento conjunto de
cerca de US$ 100 milhões na categoria
suco e o sabor laranja está contemplado
nesse bolo, fora os investimentos em nossa
campanha setorial, que somam US$ 6 milhões/ano, aproximadamente.
Não é fácil admitir que as marcas deixarão de investir em seus produtos em benefício de uma ação de setor. Por outro
lado, as empresas associadas à CitrusBR
entendem que para ampliar os investimentos é preciso a participação de todos, e que
talvez investimentos suplementares sejam necessários pelo lado do engarrafador.
E em todo esse processo, ainda está por
vir a participação do produtor, que é parte
importante dessa cadeia, beneficiado direto da recuperação do mercado ou prejudicado pela queda, assim como todos os
que participam dessa cadeia de valor.
Tenho conversado com algumas lideranças do setor, salientando, desde quando
essa campanha ainda era um sonho, que a
participação da produção seria importante.
Contudo, essa participação tem de ser voluntária, sem contrapartidas, a não ser,
claro, a possibilidade de mudarmos a história do setor. Temos a possibilidade de fazer com que o suco de laranja volte a ser a
grande estrela do café da manhã, ou posicioná-lo em outras ocasiões de consumo
em que seus benefícios façam a diferença
na vida das pessoas. Mas é preciso a participação de todos; afinal, esse é o nosso setor
e essa é a história de nosso futuro.

Jornalista Ibiapaba Netto
Diretor Executivo CitrusBr
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VI
Conferência
EDIÇÃO Nº 121 • MAIO DE 2019

de HLB

OS CONSULTORES DO GCONCI PARTICIPARAM
MAIS UMA VEZ DESSE IMPORTANTE EVENTO,
QUE APRESENTA OS TRABALHOS CIENTÍFICOS
MAIS ATUAIS EM RELAÇÃO À DOENÇA

D

e 10 a 15 de março de 2019, foi realizada a VI Conferência de
HLB em Riverside, na Califórnia (EUA). Esta foi a primeira vez
que o evento acontece fora da Flórida, com muitas expectativas
para os produtores do Vale do São Joaquim, onde a produção de
citros de mesa representa uma fonte de divisas muito importante
e a proximidade do HLB já é preocupante. E mais importante, foi
uma ótima oportunidade para a atualização de todos os trabalhos científicos em relação à doença que assola o mundo citrícola.
Como em anos anteriores, uma das maiores representações na
conferência era a do Brasil, e o GCONCI esteve presente mais uma
vez com os consultores Camilo L. Medina, Gilberto Tozatti, Hamilton F. C. Rocha e Reinaldo D. Corte.
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Os estudos do HLB envolvem todas as áreas: análise do genoma do patógeno, funcionamento do vetor, controle cultural, detecção do patógeno e cultura da bactéria, controle do vetor (biológico, químico, molecular), antibióticos, manipulação molecular da
planta, antimicróbios, resposta das plantas frente à infecção, manipulações moleculares das plantas para o futuro, bactericidas e
defesas da planta, nutrição diferenciada, regulação governamental e programas afins.
A conferência se iniciou apresentando um panorama geral da
situação do HLB nos principais países produtores de citros do
mundo: Brasil, China, África do Sul, Europa (Portugal e Espanha),
Austrália, Estados Unidos (Flórida, Califórnia, Texas, Arizona),
América Central (diversos países, mas principalmente México).
A preocupação com o HLB em todas essas regiões é bem grande
e muita pesquisa tem sido feita, com bons resultados, embora
ainda não definitivos, ou de longo prazo, como, por exemplo,
uma planta resistente ou tolerante.
Em resumo, a situação nessas regiões é a seguinte: no Brasil, o
sucesso maior se dá em fazendas com grandes áreas onde o manejo
tradicional, com eliminação de plantas infectadas e controle rígido do
vetor, é feito dentro e fora da propriedade. Na China, onde a doença
está presente há mais tempo, também existem áreas com muita incidência e outras onde não se encontra o HLB, dependendo do clima.
As estratégias de controle e convívio com a doença também são diferenciadas em cada uma das regiões. Há uma estimativa de que 50
milhões de plantas já foram eliminadas em decorrência da infecção
do HLB. No México, na região de Colima, a produção caiu bastante,
mas como um todo cresce apesar da doença. Na África, a preocupação é Angola, onde foram plantadas 100 mil mudas oriundas de Minas Gerais de viveiros a céu aberto. Na Europa, as citriculturas de
Portugal e Espanha aparentemente ainda não têm a doença, mas há
preocupação por haver uma coordenação insuficiente na prevenção
adequada. Já na Austrália, eles se preparam para quando a doença
entrar e não se a doença entrar. Esta abordagem é muito interessante, pois é realista e os mantêm alertas e preparados. Nos Estados Unidos, há dois cenários bem distintos: a Flórida, com quase
100% das plantas infectadas, e a pesquisa busca também estratégias alternativas para manter a produção até que uma possível solução seja apresentada pelos pesquisadores; e a Califórnia, onde a
doença está presente somente na área urbana de Los Angeles, mas
ainda não no Vale do São Joaquim, região produtora. O foco dos estudos é a detecção precoce da doença e o manejo mais sustentável do psilídeo.
Algumas barreiras ainda são grandes desafios para a pesquisa do HLB, e consequentemente ao combate e convívio com
a doença:
• Inabilidade de cultivar a bactéria em laboratório;
• Falta de diagnóstico avançado para a detecção precoce da
doença;

Foto: Hamilton Rocha

• Falta de metodologia que compare os resultados entre as
pesquisas;
• Estudos concluem que um único método de manejo é
improvável;
• Os produtores precisarão de pesquisas de solução de curto
prazo para a indústria continuar viável (os pesquisadores continuam gerando pesquisas a longo prazo);
• No longo prazo, a solução parece que virá de novas tecnologias,
como modificação genética e edição de gene, interação molecular entre planta, bactéria e vetor;
• Fatores econômicos e sociológicos que impactam no comportamento e na decisão dos produtores, indústria e público influenciarão na adoção e no sucesso dos esforços do manejo do HLB;
• Inconsistência entre pesquisas de laboratório e experimentos
de campo.
As descobertas mais promissoras em quase duas décadas de
HLB na Flórida e Brasil foram:
• Vários genomas de CLas ao redor do mundo foram sequenciados, revelando padrões de mutação e objetivos potenciais de
controle, permitindo, assim, estudos comparativos de genomas;
• Bacteriófagos que matam a CLas foram identificados, assim
como fatores que os suprimem;
• Desenvolvimento da Liberibacter crescens, uma parente da CLas,
a qual ajudará nos estudos das interações planta-patógeno;
• Estudos intensivos de biologia e comportamento reprodutivo
do psilídeo;
• Transcrição genômica do psilídeo que levará a descobertas
no controle na interface vetor-patógeno;
• Biotecnologias emergentes, como o RNAi, que oferecem mecanismos de controle do psilídeo que são mais sustentáveis e
ambientalmente melhores;

• A elucidação dos padrões de sazonalidade e da quantidade
de insetos tem facilitado os esforços de manejo do psilídeo.
Algumas recomendações para pesquisas futuras foram feitas:
• Sequenciar novos isolados de CLas, monitorando as possíveis
mudanças que podem alterar sua virulência ou a eficácia nas
estratégias de controle;
• Continuar os estudos dos fatores supressivos dos bacteriófagos
e proteínas codificadas essenciais da CLas, produzidas ou secretadas pela planta para identificar possíveis áreas de controle;
• À medida que mais proteínas e compostos (da CLas) são produzidos ou secretados pelas plantas, confirmam-se como essenciais, mudar o foco da pesquisa para identificar estratégias de combate compatíveis com a planta para inativar ou
reconhecê-las;
• Desenvolver protocolos para recuperar o DNA de psilídeos
pegos em armadilhas para facilitar a avaliação de estrutura
de população, resistência a pesticidas e outras características biológicas importantes.
São muitas as pesquisas já realizadas ao longo do tempo
pelos pesquisadores, mas não se chegou a uma solução definitiva
para a doença. A cada dia, novas descobertas contribuem para
a adoção de um conjunto de medidas para o convívio com a
doença, mas ficou evidente no evento uma necessidade urgente
de soluções mais práticas, no momento, para o citricultor.
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Situação da citricultura da Flórida e a
demanda por suco nos Estados Unidos
A SITUAÇÃO ATUAL NA INDÚSTRIA PROCESSADORA DE LARANJA NA FLÓRIDA
É DISCUTIDA COM FOCO ESPECIAL NA DEMANDA POR SUCO DE LARANJA
NO PAÍS NORTE-AMERICANO

A

indústria citrícola da Flórida está passando por um dos períodos mais difíceis da sua história. A produção de frutas cítricas
caiu para níveis nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Uma
grande parte dos packinghouses foi fechada e várias indústrias de
processamento de suco suspenderam suas operações. Apesar das
dificuldades recentes, a Flórida continua sendo o maior fornecedor
de suco de laranja para os Estados Unidos. Junto com a União Europeia, os Estados Unidos estão entre os dois maiores mercados de
suco de laranja do mundo.

Perspectiva histórica

Na figura 1, a produção de citros da Flórida nos últimos 100 anos
é retratada. A indústria atingiu pela primeira vez 50 milhões de
caixas de produção em 1938/1939. O suco de laranja concentrado
congelado (FCOJ) foi desenvolvido logo após o fim da Segunda
Guerra Mundial e a produção de laranjas aumentou rapidamente
ao longo das décadas de 1950 e 1960. A indústria se recuperou
após a geada de 1962 e a produção de laranja e grapefruit continuou crescendo na década de 1970, atingindo um pico na temporada 1976/1977 de quase 280 milhões de caixas. Em seguida, uma
série de geadas atingiu o estado, resultando em uma grande contração da produção ao longo da década de 1980; a última geada
ocorreu no dia de Natal de 1989. A produção de laranjas naquela
safra foi de pouco mais de 100 milhões de caixas e a produção
total de cítricos foi de aproximadamente 150 milhões de caixas.
Corajosamente, a indústria iniciou um esforço massivo de replantio. Além disso, várias novas tecnologias foram implantadas, incluindo o aumento da densidade de árvores e a implementação de
irrigação por microaspersores em quase todos os novos plantios.
A produção foi afetada pelo programa de erradicação do Cancro Cítrico no início dos anos 2000, que destruiu mais de 65.000 acres de citros (26.304 hectares). Quatro furacões atingiram a região produtora de
cítricos do centro e sudoeste da Flórida em 2004 e 2005. Embora os furacões não causassem grande perda de árvores, eles serviram para espalhar o Cancro Cítrico e o HLB. O programa de erradicação do Cancro
Cítrico foi abandonado em 1º de janeiro de 2006.

42

Grupo de Consultores em Citros

Desde a safra 2010/2011, a produção de todas as variedades diminuiu constantemente até 2017/2018, quando o furacão Irma cruzou o
sudoeste e o oeste da Flórida, resultando em uma safra de laranjas de
49,6 milhões de caixas. Estas foram as menores colheitas realizadas
desde antes da Segunda Guerra Mundial. A safra 2018/2019, registrou
uma recuperação na produção de laranja, estimada em 71,4 milhões de
caixas, um aumento substancial em relação ao furacão da temporada
2017/2018, mas ainda abaixo dos níveis históricos.

Características da indústria de laranja
processada na Flórida

A figura 2 mostra a utilização da produção de laranjas da Flórida
entre FCOJ e NFC das últimas 27 safras. Durante esse período, o
destino da produção de laranja aumentou para processamento
em detrimento do destino para fruta fresca. Na safra 2018/2019,
a utilização para processamento é estimada em 95,6% da safra.
Como mostrado na figura, a proporção usada para FCOJ diminuiu principalmente desde o início do declínio da safra devido
ao programa de erradicação do Cancro Cítrico e aos eventos de
furacões de 2004 e 2005. Em 2018/2019, o FCOJ será responFigura 1. Cem anos de produção de citros na Flórida

Figura 2. Utilização da produção de laranja da Flórida
(FCOJ e NFC)

sável por aproximadamente 15% do total processado e o NFC,
por 85%. A decisão de se especializar na produção de NFC foi impulsionada pelo alto custo de importar NFC do Brasil, e a disponibilidade de FCOJ de menor custo do Brasil e do México.

Importações de suco de laranja

Uma das consequências da redução da produção de laranja da
Flórida tem sido o aumento das importações de suco de laranja.
Os três fornecedores de importação mais importantes para o
mercado norte-americano são o Brasil, o México e a Costa Rica.
As importações de suco de laranja dos Estados Unidos, separadas por produto desde a temporada 2011/2012, são mostradas
na figura 3. Pode-se observar que as importações de FCOJ permaneceram relativamente estáveis durante esse período, variando
de 50 a quase 90 milhões de galões equivalentes (SSE), mas as
importações de NFC mostraram crescimento considerável, passando de menos de 20 milhões de galões SSE em 2011/2012 para
quase 60 milhões de galões em 2018/2019. O aumento da importação de NFC vem do Brasil e do México.
É importante comentar dois aspectos sobre a origem das importações da Flórida de NFC. Primeiro, apesar da sua desvantagem na localização, o Brasil continua sendo o maior fornecedor de NFC para os Estados Unidos (86% do total). Segundo,
pelo menos para a temporada 2018/2019, o México substituiu o
Brasil como o maior fornecedor de FCOJ (75% do total contra
18% do Brasil). Este pode ser um fenômeno temporário, já que
a produção do México no mercado de suco de laranja responde
ao preço do suco dos Estados Unidos, o qual atingiu níveis muito
elevados após o furacão Irma.

Figura 3. Importações de suco de laranja dos Estados Unidos
separados por tipo de produto

Demanda de suco de laranja

Muita angústia foi expressa na indústria cítrica da Flórida por
causa do declínio acentuado no consumo de suco de laranja nos
Estados Unidos. A principal razão para a diminuição do consumo
é a diminuição da produção de suco de laranja na Flórida – o
maior fornecedor para o mercado norte-americano. Na temporada 2018/2019, a Flórida produzirá aproximadamente 419 milhões de galões SSE (FCOJ e NFC combinados) de suco de laranja, que é cerca de um terço do volume produzido no início dos
anos 2000, antes que o Cancro Cítrico e o HLB invadissem a citricultura do estado. Enquanto as importações substituíram uma
parte da produção perdida, o resultado é que o consumo de suco
de laranja per capita nos Estados Unidos diminuiu de mais de
cinco galões SSE para menos de dois galões SSE em 2018/2019.
Pode-se concluir que o problema da ‘demanda’ enfrentada pelos
produtores de laranja para processamento na Flórida é, na verdade, um problema de ‘oferta’ resultante dos efeitos adversos da
produtividade devido ao Cancro Cítrico e ao HLB, e do efeito da
desaceleração das novas plantações de árvores.

Thomas H. Spreen
Marisa L. Zansler
Thomas H. Spreen, Professor Emeritus da Universidade da Flórida, Gainesville, FL, EUA,
e Consultor Senior do Departamento de Citros da Flórida
Marisa L. Zansler, Diretora do Departamento de Citros da Flórida, Gainesville, FL, EUA
Matéria traduzida pelo Eng. Agr. Consultor Gilberto Tozatti, GCONCI, a partir da
apresentação feita no I Fórum GCONCI por Thomas H. Spreen, em 7/5/2019, no
Zarzuela Eventos, em Limeira (SP)
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Redução na área de laranja do
cinturão citrícola deve ser a
segunda maior desde 2015/2016
PROCESSAMENTO COMEÇA A SE
INTENSIFICAR NAS INDÚSTRIAS DE SP
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A

temporada 2021/2022 de laranja do cinturão citrícola deve
ser marcada por redução de 4% na área em relação à safra anterior. Conforme levantamento divulgado pelo Fundecitrus
(Fundo de Defesa da Citricultura), em maio, a área total com a fruta
deve somar 379,4 mil hectares, 16.262 hectares a menos que o registrado em 2020/2021 – sendo a segunda maior redução, tanto
em termos absolutos de hectares como em porcentagem, desde
o início da PES (Pesquisa de Estimativa de Safra), em 2015/2016.
Dentre os motivos da queda, a seca, que vem se intensificando
nas últimas safras, é o principal deles. Neste cenário, as reduções
de área foram mais expressivas nas regiões citrícolas que registraram baixos volumes de chuva nos últimos dois anos, com os impactos intensificados em pomares sem irrigação, adensados e com
porta-enxertos pouco resistentes ao déficit hídrico – nos quais a
produtividade na safra passada caiu drasticamente e houve elevada
mortalidade de plantas em casos mais extremos, o que acelerou o
processo de erradicação. Além disso, o recente ciclo de alta de algumas commodities, como milho, soja e cana-de-açúcar, aumenta o interesse por outras culturas em detrimento da laranja.
Esta queda na área, por sua vez, deve reduzir o potencial produtivo do cinturão citrícola, para cerca de 340 milhões de caixas
de 40,8 kg de laranja em anos de boa produtividade (média de
1.000 cx/ha). As regiões que apresentaram uma menor queda na
área total foram a norte e a sudoeste paulistas, sendo que, nesta
última, as condições climáticas permitem manutenção de bons níveis de produtividade, enquanto na do norte há alta participação
de pomares irrigados.
Assim, é importante considerar que, para produtores que tiverem produtividades médias muito baixas, as margens ainda podem ficar apertadas ou até mesmo negativas nesta temporada,
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.
O número total de plantas também decaiu em todas as praças do Estado de São Paulo, mas também de forma mais amena
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nas do norte e sudoeste. O número de plantas novas continuou
em forte ritmo de crescimento na região sudoeste e de forma moderada no centro. Do total de plantas novas do cinturão citrícola,
cerca de 15% corresponderam a replantios.

Mais frutas são destinadas à moagem

De forma atípica, os citricultores que comercializam laranjas no segmento in natura têm dado preferência ao envio das
frutas para processamento nesta temporada (2021/2022), devido às menores exigências da indústria quanto à qualidade das
frutas, aos maiores volumes colhidos nessa época do ano nas
regiões citrícolas de São Paulo e ao menor risco de inadimplência por parte das indústrias.
Esse cenário, por sua vez, tem feito com que poucos volumes
de precoces sejam disponibilizados no mercado de mesa, o que,
ao mesmo tempo, evidencia a forte necessidade das processadoras de adquirir matéria-prima, tendo em vista os baixos estoques
de suco previstos para o encerramento de 2021/2022 (junho de
2022) – que devem ficar abaixo do limite estratégico, conforme
estimativa de junho da CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos).
Destaca-se que, apesar de esse cenário não ameaçar o abastecimento global de suco na safra 2021/2022, traz preocupações
quanto à oferta na temporada seguinte (2022/2023), visto que
exigiria produção de fruta mais volumosa para evitar escassez
de suco. Contudo, com a recente redução da área do cinturão citrícola, dificilmente a produção deve superar as 350 milhões de
caixas. Diante disso, é bem provável que os preços da fruta ao
produtor se mantenham em patamares firmes, pelo menos até
a próxima temporada.
Entretanto, essa estimativa deve ser reajustada ao longo da
safra, sendo influenciada especialmente pelo volume processado,
pelas vendas de suco e pelo rendimento industrial. O clima também pode alterar o volume disponível de matéria-prima e a qualidade das frutas para processamento.
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Preços na indústria têm sido
vantajosos, e maior envio pode
beneficiar mercado de mesa

Apesar de a produção de precoces nessa temporada ter crescido
12,1%, a oferta dessas variedades não era elevada no mercado
doméstico no início da safra (meados de março/abril), quando
os preços estiveram acima de R$ 30,00/cx de 40,8 kg, na árvore.
Porém, conforme a colheita foi se intensificando, os valores recuaram para até R$ 25,00/cx em alguns períodos, já que, além
do maior volume, a demanda no mercado doméstico era restrita.
Desde junho, porém, produtores têm considerado mais vantajoso destinar essas frutas ao processamento, tendo em vista que
a remuneração está entre R$ 28,00 e R$ 30,00/cx de 40,8 kg, colhida e posta na unidade processadora. Por outro lado, o maior

envio de frutas à indústria está freando o movimento de queda
nos preços da laranja de mesa.
Até o final de julho, nove unidades paulistas das grandes indústrias estavam operando (em Araraquara, Araras, Bebedouro,
Catanduva, Colina, Conchal, Uchôa e duas em Matão). Das três
grandes empresas, somente duas realizavam compras no spot ou
contratos para uma safra. Contudo, segundo agentes da indústria,
a maioria das laranjas dessa temporada já está comprometida, o
que deve reduzir a participação do segmento spot na comercialização deste ano – que deve contar, principalmente, com refugos
do mercado de fruta in natura.
Eng. Agr. Margarete Boteon | Pesquisadora – Cepea/Esalq-USP;
Fernanda Geraldini; Caroline Ribeiro | Analistas de Mercado – Cepea/Esalq-USP

Custos em alta em 2021 devem
pressionar a margem da citricultura
paulista na safra 2021/2022
PRODUTORES DEVEM FAZER UMA GESTÃO DE
CUSTOS DE PRODUÇÃO MAIS CONSCIENTE,
AVALIANDO E CONTROLANDO PERDAS

U

m dos maiores desafios da agricultura brasileira para o ano
de 2021 está relacionado com os custos de produção, aos
quais a citricultura não está isenta. Historicamente, a mão de
obra é um dos itens do custo de produção que mais gera discussão ao se avaliar os gastos na citricultura de uma safra para a outra. Na temporada 2021/2022, a mão de obra parece não ser um
dos únicos grandes entraves que o produtor pode ter de trabalhar
no decorrer da safra. Insumos agrícolas, óleo diesel, máquinas e
implementos passaram a ter lugar amplo no debate de custos de
produção da agricultura.
No atual contexto agrícola nacional, os gastos com insumos
agrícolas surgem como um dos maiores gargalos produtivos
para a temporada corrente, com praticamente todas as atividades rurais apontando para custos bastante elevados nesse item
em 2021. Com as commodities agrícolas em patamares de preços bem expressivos, é natural que se tenha um aquecimento da
procura, seja por fertilizantes, seja por defensivos, e que, aliado a
um cenário cambial com o real desvalorizado, ao mesmo tempo
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que fornece a exportação do produto nacional, prejudica a conversão para reais dos produtos importados. No Brasil, uma parcela expressiva dos insumos agrícolas e suas matérias-primas
tem origem no exterior.
Em 2021, os fertilizantes têm se destacado quando o assunto
é aumento de custos de produção na agricultura. No mercado internacional, praticamente todas as matérias-primas utilizadas na
composição de adubos subiram quando comparadas com 2020.
Avaliando-se os preços internacionais de certas matérias-primas
utilizadas no Brasil, a alta em algumas das principais origens do
mundo entre o último mês de 2020 e julho de 2021 chegou a superar os 90% para fertilizantes fosfatados. Alguns insumos utilizados na produção desses fertilizantes chegaram a dobrar de preço
no mesmo comparativo. Para outros macronutrientes também
muito utilizados na citricultura, como o nitrogênio e o potássio,
as altas também foram significativas. A ureia e o cloreto de potássio subiram respectivamente 95% e 75% no mesmo comparativo.
Como já citado, a demanda aquecida mundialmente e as commodities agrícolas valorizadas têm favorecido esse quadro.
No Brasil, o mercado acompanhou a escalada de preços internacionais e repassou as altas ao comprador. Na média de algumas
praças de São Paulo, produtos como o MAP, uma importante fonte
de fósforo para as lavouras, apresentou cotações superiores a R$
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4.500/ton em julho de 2021, 80% maior que o último mês de 2020
em termos nominais. A ureia e o cloreto de potássio subiram, respectivamente, 65% e 98% no mesmo comparativo.
Defensivos agrícolas também têm importante participação da
composição dos custos de produção das propriedades citrícolas
e em modelos mais modernos de produção focados em controle
intensivo de HLB passaram a ter ainda mais destaque. Tanto inseticidas como fungicidas também são encontrados no mercado
em valores mais caros que na temporada anterior. No geral, como
para os fertilizantes, a demanda mais forte pelo setor agrícola,
assim como o câmbio em patamares elevados desde o início da
pandemia, tem proporcionado esse cenário.
Outro item de bastante destaque e com participação expressiva nos gastos com a produção e que deve ser reajustado de
forma significativa com o decorrer da safra são as atividades que
dependem de óleo diesel e os fretes. Dados da ANP para o Estado
de São Paulo mostram que o óleo diesel, em termos nominais,
está 27% maiores em julho de 2021 quando comparados com dezembro de 2020. Se comparados com o mesmo mês de 2020, a
alta é de 42%. O diesel impacta diretamente nas operações mecânicas da fazenda.
Em termos de frete, o quadro também é de alerta. Além dos
gastos maiores com o combustível, a demanda aquecida por fretes no país impacta nos valores do transporte no campo. Além
disso, a oferta de novos caminhões em função da pandemia está
menor, devido ao fechamento de fábricas e menor disponibilidade
de peças. Dessa forma, com os produtos agrícolas em alta no mercado, a busca de transporte tem sido mais intensa, o que levou à
alta dos valores do frete em alguns locais de produção, maiores
agora do que em temporadas anteriores.
Os itens anteriormente citados impactam diretamente nos
custos operacionais de produção, ou seja, sobretudo aquilo que
é desembolsado na safra para se obter as frutas. Porém, os investimentos em bens também sofrem com aumento de preços em
2021. Máquinas e implementos agrícolas inclusive têm sofrido aumentos significativos em seus preços no decorrer do ano, muito
em função da menor oferta de peças no mercado internacional e
do real desvalorizado. Agentes consultados reportam aumentos
superiores a 30% em comparação a 2020.
Levantamentos recentes realizados pelo Hortifruti/Cepea
apontam que os custos operacionais por hectare de produção para
a safra 2021/2022 devem aumentar entre 16% e 21% em dois modelos de produção apurados em duas importantes regiões produtoras de São Paulo: a região norte (um modelo de propriedade irrigada) e a região centro-sul (uma fazenda de sequeiro). Além disso,
as duas tinham como características a produção voltada para a indústria e o pacote tecnológico adotado foca no controle do HLB.
Vale destacar que a composição dos custos leva em conta uma
cesta de insumos e que, dependendo dos pacotes tecnológicos

Gráfico. Preço médio de três importantes fertilizantes
intermediários no Estado de São Paulo entre 2020 e 2021
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adotados por cada propriedade, os custos podem diferir nos resultados individuais de cada uma.
O quadro de maiores desembolsos em relação à temporada
anterior traz um alerta aos resultados econômicos das propriedades citrícolas. Apesar dos preços da caixa de laranja e dos contratos estarem sendo fixados em patamares superiores ao da temporada anterior, espera-se que a produtividade da safra não se
recupere de forma consistente como geralmente acontece após
um período de safra pequena. O clima no cinturão citrícola do estado não tem colaborado e pode, em alguns casos, até mesmo não
gerar produtividade suficiente para pagar os custos de produção,
uma vez que o uso de insumos na citricultura não pode ser reduzido imediatamente, como acontece em outras culturas agrícolas.
Dado recente divulgado pela Fundecitrus aponta que a produtividade estimada do cinturão citrícola na temporada 2021/2022
deve ser de 850 caixas de laranja por hectare ao fim da temporada.
Caso o clima ainda siga impactando negativamente na safra, uma
menor produtividade poderia deixar os custos unitários de produção ainda mais altos, uma vez que o montante desembolsado para
se produzir também aumenta.
Dessa forma, fica o alerta aos produtores para uma gestão de
custos de produção mais consciente, avaliando e controlando perdas. As oscilações de produtividade recentes trazem à tona cada
vez mais a necessidade de um controle mais efetivo das ações, visando a busca do ótimo econômico e agronômico. Além disso, vale
ressaltar que esse quadro de custos de produção em alta deve seguir ao longo dos próximos meses no Brasil, e a produção citrícola
da temporada 2021/2022 pode ficar aquém de volumes obtidos
em anos anteriores.

Economista Renato Garcia Ribeiro | Pesquisador do Cepea/Esalq-USP
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Citricultura
no futuro
DESAFIOS PARA O SISTEMA DE PRODUÇÃO
DE CITROS SE AVOLUMAM NO HORIZONTE

A

o longo da sua história, a citricultura brasileira conseguiu
suplantar praticamente todos os obstáculos que a desafiaram. A pesquisa científica e o empreendedorismo da cadeia
produtiva forjaram uma aliança que, com muita competência e
auxiliados pelas condições ambientais favoráveis e pelas oportunidades comerciais ímpares, levou a diversas inovações tecnológicas que foram determinantes para o crescimento da produção,
que culminou na manutenção da liderança mundial em laranjas
doces e seus produtos processados.
Nos dias atuais, os indícios de que o sistema de produção dependerá de mais avanços técnicos que garantam a sustentabilidade da cadeia em relação aos desafios do presente e do futuro
estão cada vez mais evidenciados. A pretensão desse texto é apresentar cinco elementos que possivelmente moldarão a forma de
se produzir citros no Brasil nas décadas vindouras, e possíveis caminhos para manter o êxito no cultivo de citros no país.

1º. Grandes desafios fitossanitários

Sem sombra de dúvida, as doenças sempre foram o principal fator
limitante à produção econômica de citros no Brasil. Parafraseando o
célebre Prof. Moacyr Corsi, da Esalq/USP, com a sua escala descendente infeliz da forragicultura, enxergamos uma escala ascendente
infeliz da citricultura, devido à sucessão de doenças e pragas que
aditivamente vêm acometendo a cadeia há mais de 100 anos, e que
eventualmente podem ser acrescidas de novas (quadro).
O HLB, presente na lista, é o principal problema fitossanitário
da citricultura brasileira, com implicações que forçaram o ajuste do
sistema de produção para o modelo em uso, em que o manejo da
doença em escala regional se tornou fundamental à manutenção
de incidências razoavelmente baixas. No entanto, tanto o manejo
do HLB como de parte das pragas e doenças citadas – que nunca
desapareceram por completo ou que recrudescem de tempos em
tempos – depende essencialmente de frequente controle químico
direto ou dos seus vetores para um manejo bem-sucedido.
Esta é uma séria ameaça devido ao aumento dos custos de
produção e à redução de disponibilidade de moléculas utilizadas
no manejo, além de que os consumidores desejam, cada vez mais,
produtos mais acessíveis, livres de resíduos e que não agridam o
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meio ambiente. O aprimoramento do manejo integrado de pragas e doenças e as novas tecnologias de aplicação têm permitido
o uso mais racional dos agroquímicos no manejo das pragas e das
doenças, mas podem ser melhorados. Certamente, o desenvolvimento de produtos de base natural com maior seletividade é crítico para a continuação do manejo das pragas e doenças em um
contexto de paisagem ecológica. Em longo prazo, a resistência genética é a melhor via de solução sustentável.

2º. Mudanças climáticas

Trata-se do desafio do século XXI. Na última década, a citricultura sofreu perdas de safras muito expressivas devido à ocorrência simultânea de seca prolongada e elevadas temperaturas do ar,
especialmente no período de florescimento e fixação de frutos. É
provável que tais condições se repitam com maior frequência, o
que eleva sobremaneira o risco de cultivo, não apenas no norte de
São Paulo, mas praticamente em todas as regiões de São Paulo,
além do Triângulo Mineiro e outras regiões do Brasil.
Migrar novos plantios para regiões de menor risco climático é
o mais prudente, e a irrigação se tornou obrigatória para antecipar
o florescimento e manter viável a cultura em áreas sujeitas a maior
estresse, embora dificilmente essa técnica estará disponível para

Quadro. Primeiros relatos das principais pragas e doenças de
citros no Brasil
DOENÇAS E PRAGAS

PRIMEIRO RELATO

Mosca das Frutas

1868

Ácaro da Falsa Ferrugem

1879

Gomose

1912

Bicho Furão

1915

Leprose

1933

Tristeza

1937

Psilídeo

1942

Exocorte

1955

Cancro Cítrico

1957

Declínio

1979

Podridão Floral dos Citros (PFC)

1979

Mancha Preta dos Citros (MPC)

1980

Ortézia

1980

Clorose Variegada dos Citros (CVC)

1987

Cigarrinhas da CVC

1987

Larva Minadora

1996

Morte Súbita dos Citros (MSC)

1999

Mancha Marrom de Alternária (MMA)

2001

Mosca Negra

2001

Huanglongbing (HLB)

2004
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toda a área atual de cultivo de citros e é preciso avançar na racionalização dos sistemas atuais. Práticas de mitigação de estresse térmico baseadas no uso de materiais ou substâncias reflexivas, e sistemas de produção agroflorestais, devem ser mais bem investigados.
A consolidação de novos porta-enxertos tolerantes à seca se
tornou fundamental, uma vez que os limoeiros Cravo, Volkameriano e Rugoso são suscetíveis à MSC. Há o exemplo da vitivinicultura, que vem selecionando cultivares em função da melhor adaptação ao estresse hídrico. Estudo realizado em Iaras (SP) mostrou
haver diferenças na resistência à seca entre seleções de laranjas
enxertadas em tangerineira Sunki comum, mas o approach genético não resolverá completamente o problema.

3º. Práticas de produção ecológica

Os avanços fitotécnicos com o uso de mudas produzidas em ambientes protegidos, as boas práticas de preparo de solo e a adubação, o adensamento de plantio e o uso de coberturas verdes contribuíram significativamente para os ganhos de produtividade dos
últimos 40 anos, de menos de 20 para cerca de 35 t/ha em média, com notável efeito poupa-terra, da ordem de 40% de redução
na área plantada. Esse processo continuará a ser aperfeiçoado, de
modo que ganhos de produtividade também sejam acompanhados
por ganhos de qualidade ambiental, ou seja, em que os serviços ecológicos se otimizem: maior uso de matéria orgânica e ciclagem de
nutrientes no solo, melhoria do solo em camadas mais profundas
para ampliação do sistema radicular das plantas – efeito ‘irrigação
seca’ −, preservação de recursos naturais para maior eficiência hídrica e de agentes de controle natural, otimização do uso do solo e
sistemas de irrigação mais econômicos e precisos no uso da água.
Diagnosticar o atual sistema de produção será um passo relevante
para apontar os caminhos de melhoria contínua para o alcance de
um sistema de produção mais sustentável e que será cada vez mais
exigido na esfera da comercialização de produtos agrícolas.

4º. Agregação de valor aos produtos cítricos

Nossas cultivares copa são praticamente as mesmas há um
século e são plantadas em todas as regiões indistintamente, isto
é, não existe uma regionalização de seleções ou clones de uma
mesma cultivar. Isso provoca, por exemplo, problemas na laranjeira Pera nas regiões mais frias e onde há estirpes severas de Tristeza dos Citros. Também é importante ressaltar que as exigências de qualidade dos frutos para a produção de suco NFC (not
from concentrate) são distintas e mais complexas do que para FCOJ
(frozen concentrated orange juice). O uso de clones e cultivares de
laranjas já desenvolvidas e em estudo poderia propiciar a extensão da época de colheita de cultivares nobres como a Pera e também resultar em suco com melhores propriedades organolépticas
e/ou sensoriais (mouth feel ou percepção de sabor). Avançando
ainda mais nessa questão, há urgência pela inovação na cadeia
de consumo de produtos cítricos para que novos produtos sejam

desenvolvidos, permitindo o crescimento do consumo e da produção novamente. A citricultura em todas as suas facetas pode certamente contribuir muito mais para a obtenção de nutracêuticos
e oferecer dietas mais ricas em sabor e propriedades funcionais à
sociedade, que as busca avidamente.

5º. Automação e digitalização da fazenda

A digitalização da agricultura está revolucionando a gestão das
propriedades e das cadeias de produção. O emprego de tecnologias de informação facilita o monitoramento dos parâmetros
de produção e a tomada de ações com enorme efetividade e eficiência. A automação de alguns processos ainda está em curso
na citricultura para a produção de laranja industrial, a exemplo
do plantio mecanizado, que provavelmente se beneficiará do uso
de mudas produzidas em recipientes menores ou dimensionados
para essa prática, e da colheita mecanizada. Plantas de porte mais
baixo também se prestariam para esse fim, contanto que fossem
conduzidas desde o plantio para se adequarem ao perfil das colhedoras existentes ou em desenvolvimento. No mínimo, otimizariam a colheita manual de imediato, beneficiando a citricultura de
mesa também. Em plantios adensados e ou ultra-adensados com
porta-enxertos semianicantes e ananicantes, respectivamente,
pode-se pensar em um novo dimensionamento de máquinas com
o uso de equipamentos de menor potência atrelados a implementos ajustados para a menor distância entre as ruas, e baseados em
matrizes energéticas mais limpas, como a solar.
É importante destacar que esses cinco elementos da citricultura do presente e do futuro estão interconectados, uma vez que
sistemas de produção mais ecológicos e geridos com mais eficiência podem ser mais resilientes aos danos provocados pelas mudanças climáticas e pelas pragas e doenças, permitindo devolver o foco à geração de produtos com maior valor agregado e que
sustentem a cadeia em longo prazo. Gargalos tecnológicos, como
controle biológico de pragas e doenças, automação de colheita e
resistência genética, precisam ser priorizados. Acreditamos que
uma reflexão sobre os caminhos e destinos da nossa citricultura
possa ser o primeiro passo rumo a um sistema de produção que
atenda às condições de nosso tempo. Tudo começaria, assim, por
abraçar uma mentalidade de longo prazo, focada na sustentabilidade em todas as suas facetas.
Percebe-se que a citricultura está diante de grandes questões
que influenciarão a agropecuária como um todo. O modo de produção de citros da atualidade certamente não será o mesmo em
30 anos. Os investimentos em pesquisa e inovação tecnológica na
cadeia são expressivos, mas possivelmente insuficientes para garantir um avanço célere e sustentado perante os desafios tão prementes. É necessário fazer mais.
Pesquisador Eduardo Sanches Stuchi; Pesquisador Eduardo Augusto
Girardi; Analista Alécio Souza Moreira – Embrapa Mandioca e Fruticultura
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Geadas de 2021
OS PREJUÍZOS SÃO GRANDES, MAS AINDA É CEDO PARA MENSURÁ-LOS.
EM VÁRIAS FAZENDAS, HOUVE MORTE DE MUDAS E/OU QUEDA DE
FRUTOS VERDES E MADUROS PARA SEREM COLHIDOS

O

inverno de 2021 vem sendo um dos mais rigorosos da história, com várias geadas fortes até o momento e com possibilidade de ainda termos mais uma ou duas frentes frias entrando
no Estado de São Paulo até setembro.
Em junho e julho, três frentes frias fortes baixaram as temperaturas em São Paulo para próximo de 0ºC e em várias regiões as
temperaturas chegaram a ser abaixo de zero por várias horas. As
baixas temperaturas durante as madrugadas provocaram geadas
fortes que trouxeram grandes prejuízos não só aos produtores de
citros, mas à agricultura como um todo.
Geada é a formação de gelo dentro do tecido da planta, e não
as baixas temperaturas que causam os danos. A geada do ponto
de vista meteorológico ocorre quando a temperatura atinge 0ºC
sobre as superfícies expostas. Após o congelamento do orvalho e
com a continuação da queda da temperatura, o vapor d’água do ar
em contato com a superfície fria passa diretamente para o estado
sólido, depositando-se sobre as superfícies e conferindo um aspecto esbranquiçado sobre a paisagem. Para a agricultura, o conceito de geada está relacionado aos danos.
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Resistência das plantas ao frio

As plantas podem ser classificadas de acordo com a sua resistência ao frio. Alguns exemplos:
ESPÉCIE

PONTO DE CONGELAMENTO

Bananeira

-1ºC

Laranjeira

-5ºC

Cafeeiro

-4ºC

Alface

-0,4ºC a -0,2ºC

Tomateiro

-0,9ºC a -0,5ºC

Os prejuízos são grandes, disso temos certeza, mas ainda é
cedo para mensurá-los, pois em várias fazendas houve morte de
mudas e/ou queda de frutos verdes e maduros já prontos para serem colhidos.
De acordo com o site https://agropos.com.br/o-que-e-geada/,
as geadas podem ser classificadas da seguinte forma:

Fotos: Hamilton Rocha

Geada Advectiva

Ocorre devido à advecção de ar frio, que é a entrada de uma intensa massa de ar frio, normalmente associada à passagem de
frentes frias, que provocam significativas quedas de temperatura
a partir dos seus ventos frios.

Geada Radiativa

Ocorre quando o céu está limpo, ou seja, sem a presença de nuvens.
Com isso, a superfície da Terra perde energia para a atmosfera causando, assim, o resfriamento. Geralmente, o ar é frio e seco, com a
presença de vento calmo e temperaturas inferiores a 0°C.
Geada Mista
Quando as duas situações ocorrem ao mesmo tempo ou uma após a
outra, ocasionando os dois tipos de geada.

Geada Branca
É a típica geada de radiação, com deposição de gelo sobre as plantas, o que confere uma coloração branca sobre a vegetação. Muitas vezes, a geada branca não provoca danos para culturas mais
tolerantes, pois, embora a água congele a 0ºC, a temperatura letal
pode estar bem abaixo deste valor.

Geada Negra

Nas fotos destas páginas, observam-se os prejuízos das geadas
nos pomares do Estado de São Paulo

A geada negra típica ocorre quando o ar está muito seco e a planta
morre antes que ocorra formação e congelamento do orvalho. Nas condições brasileiras normalmente se conhece como
Geada Negra os danos de ventos frios que desidratam os tecidos expostos. Por isso, também é chamada Geada Negra de
Geada de Vento.

Podemos citar alguns métodos de prevenção indiretos, ou
de longo prazo, conhecendo os fenômenos relacionados com a
geada:
• Podemos escolher adequadamente os locais de plantio;
• Evitar fundos de vales, depressões e encostas baixas;
• Não deixar vegetação alta e densa na jusante da lavoura;
• Não sendo possível remover a mata, fazer corredores para escoamento do ar frio;
• Plantar árvores esparsas nas áreas mais sujeitas ao acúmulo
de ar frio;
• Manter o terreno limpo, evitando uso de cobertura morta e vegetação rasteira na entrelinha;
• Manter a cultura bem adubada, principalmente com potássio;
• Manter vegetação densa e alta acima da lavoura, para evitar a
entrada de ar frio no terreno;
• Evitar vegetação rasteira, como pastos com capim alto acima
da lavoura, pois funcionam como verdadeiros geradores de
ar frio.

Devido ao efeito negativo da geada na produção agrícola, os
preços dos produtos agropecuários paulistas já estão sofrendo
reajustes. O tomate, por exemplo, sofreu uma alta de 67,10%, batata de 54,25%, café 7,22%, entre outros. Esses reajustes com certeza chegarão na citricultura já que houve grandes prejuízos.
Dentro de pouco tempo, poderemos mensurar os efeitos reais
da geada não só na produção que está sendo colhida, mas também
na próxima safra e nos novos plantios.

Eng. Agr. Hamilton Ferreira Carvalho Rocha – GCONCI
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Em cada fatia de mercado
que a citricultura ganha,
tem 100% da sua dedicação.
Parabenizamos o
GCONCI pelo trabalho
dedicado à Citricultura
Brasileira. Uma história de
25 anos que inspira
também a nossa
dedicação em oferecer
pr
produtos que contribuam
para que seja uma cultura
cada vez mais produtiva.
A quem tanto faz pelo
setor, nossa admiração
também é 100%.

25 anos

extraindo o melhor da
citricultura Brasileira
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