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N ós do GCONCI, enquanto consultores, estamos sempre atentos às novas 
demandas exigidas pelos citricultores. E neste contexto, a sustentabili-

dade da produção é um dos nossos objetivos, uma vez que é um desafio diário, e 
com a volta das chuvas, tão esperada, a matéria de capa desta edição da revista  
Citricultura Atual aborda as expectativas do mercado com o retorno das chuvas 
e as suas consequências econômicas. Também há um artigo com foco na crise 
hídrica que mostra o aumento da segurança hídrica com o abastecimento com-
binado subterrâneo e superficial.

Nesta edição, também destacamos como a tecnologia tem se mostrado 
uma aliada do campo, como no caso da bioanálise que hoje é uma ferramenta 
para a busca da sustentabilidade e que não poderá ser deixada de lado pelos 
citricultores. Atualizamos os nossos leitores sobre a Embrapa de Bioanálise de 
Solo BioAS que agregou o componente biológico nas análises de rotina de so-
los para auxiliar o agricultor a realizar o diagnóstico da saúde do solo no qual ele 
cultiva as lavouras. 

Em relação às pragas e doenças, o Prof. Santin Gravena mais uma vez com-
partilha seus conhecimentos para atuarmos melhor, e em seu artigo aborda os 
fungos e sua ação na agricultura contra insetos e ácaros. Outro texto muito in-
teressante mostra a alternativa do uso de Bacillus para o controle da Pinta Preta, 
que vem agregar ao manejo já disponível.

A união entre citricultores que adotam um rigoroso manejo interno na 
busca do controle externo do psilídeo tem se mostrado fundamental na dimi-
nuição da doença nas propriedades, com resultados positivos na queda de in-
cidência do HLB.

Em resumo, esses e vários outros assuntos, incluindo uma pesquisa de HLB, 
demonstra que a Citricultura Atual está sempre atenta às necessidades dos citri-
cultores, além de revelar a importância do Consultor como ponte entre a pes-
quisa e o produtor na busca da manutenção da produtividade e da qualidade tão 
almejada pelo segmento citrícola brasileiro.
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Tangerinas: aspectos  
de produção e mercado

O outono brasileiro marca a chegada da safra da tangerina 
Ponkan. O tom alaranjado ganha espaço nas gôndolas de 

supermercados, feiras livres e levam o sabor e o aroma inconfun-
díveis à mesa do consumidor. As tangerinas fazem parte do grupo 
das frutas cítricas e foram introduzidas no Brasil pelos portugue-
ses no final do século 19. Pertencem à espécie Citrus reticulata 
Blanco e, embora tenham o seu centro de origem na China, o seu 
nome é atribuído a Tânger, cidade do norte de Marrocos, onde se 
tornaram conhecidas como ‘laranja de Tânger’. É nesse grupo das 
tangerinas que está a popular Ponkan, principal cultivar plantada 
e consumida no Brasil, e muitas vezes escrita de forma incorreta 
como Pocã ou Pocan; mas não é somente na grafia do seu nome 
que a Ponkan gera dúvida.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste brasileiras são também 
confundidas com as mexericas e não raras vezes usadas como si-
nônimas. Mas as mexericas pertencem a outra espécie, Citrus de-
liciosa, e o seu nome popular, mexerica, deriva do verbo mexeri-
car, que em função do seu cheiro forte e característico denunciam 
quem as comeu. A sua representante mais popular é a Mexerica-
-Rio ou Mexerica-Carioca. Já nos estados da região Sul é comum 
a dúvida entre Bergamota ou Vergamota, que também não é 
Ponkan. Pertence à espécie Citrus bergamina, termo que tem sua 
origem na expressão turca beg armudi, que na tradução se refere a 
essa fruta como ‘pera do príncipe’. Tangerina é mimosa na cidade 
de Curitiba, é tanja em Teresina e em São Luiz do Maranhão; enfim, 

A PONKAN É A TANGERINA MAIS 
VENDIDA NO PRINCIPAL ENTREPOSTO DE 
HORTIFRUTÍCOLAS DO BRASIL

Mercado

uma diversidade de nomes populares e ‘consagrados pelo uso’ nas 
mais diversas regiões do Brasil.

E ainda integram esse grupo os híbridos interespecíficos de 
tangerina, os tangores, sendo o Murcott o seu representante 
mais conhecido no país, proveniente do cruzamento de tange-
rineira com laranjeira, e também os tangelos (Citrus reticulata 
Blanco x Citrus paradisi Macf), proveniente do cruzamento de tan-
gerina com o pomelo.

Juntamente com as Satsumas e Clementinas, as tangerinas 
se enquadram perfeitamente no adágio popular: iguais, mas dife-
rentes, e diferentes, mas iguais, e independentemente do nome, 
têm em comum a presença da vitamina C e outros antioxidantes, 
além de muitos minerais benéficos à saúde. Botanicamente, per-
tencem à grande família das Rutaceas e ao gênero Citrus, sendo o 
segundo grupo de maior importância comercial nesse gênero que 
é liderado pelas laranjas, e ainda tem como destaque os limões e 
pomelos, e onde há distinção entre as espécies. E o que parece 
confuso quando se trata da diversidade de nomes e da botânica, 
se torna simples quando se trata de sabor, e quanto a isso não há 
dúvida da aceitação das tangerinas e híbridos pela doçura e aci-
dez, seja para mais ou para menos, nas mais diversas proporções 
para agradar a todo tipo de paladar.

A produção brasileira de tangerinas tem oscilado entre a 
quinta e sexta posições no ranking mundial que tem a China na pri-
meira posição, seguida pela Espanha, Turquia, Marrocos e Egito. 
Os principais estados produtores no Brasil são Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e São Paulo, os quais são responsáveis por cerca de 
64% da área plantada e 72% da quantidade produzida, liderando, 
assim, o ranking nacional (tabela). O Estado da Paraíba é o maior 
produtor da região Nordeste e se destaca entre os cinco maiores 

ESTADO ÁREA PLANTADA (ha) ÁREA COLHIDA (ha) QUANTIDADE PRODUZIDA (ton)

Minas Gerais 11.433 11.433 210.489
Rio Grande do Sul 11.758 11.708 148.432
São Paulo 11.085 11.073 331.667
Paraná 8.843 8.816 143.323
Paraíba 1.821 1.821 13.219
Brasil 52.928 52.800 948.897

Tabela. Principais estados produtores de tangerina no Brasil (Fonte: IBGE 2021)



5GCONCI  

produtores brasileiros. Lá, predominam os plantios da cultivar 
‘Dancy’ (Citrus tangerina Hort x Tanaka), que se concentram em 
pequenas propriedades de agricultores familiares do município de 
Matinhas. Ressalta-se que, em sua grande maioria, os dados esta-
tísticos que divulgam os levantamentos realizados não fazem dis-
tinção entre as espécies e cultivares que compõem o grupo das 
tangerinas, considerando-as como um único grupo.

O Estado do Rio Grande do Sul apresenta a maior área plan-
tada, mas a quantidade produzida é menor quando comparada 
aos estados de Minas Gerais e São Paulo, provavelmente porque 
nesses predomina o cultivo da Ponkan, conhecida alta produção 
que pode chegar a 250 quilos por planta. No acompanhamento da 
área plantada com tangerina nos principais estados produtores 
nos últimos 15 anos, apresentado na figura 1, observa-se que não 
houve aumento expressivo de plantio. 

Nesta análise, deve ser considerado o advento do HLB que 
chegou a São Paulo em 2004, ocasião em que o estado apresen-
tava maior área plantada, mas foi gradativamente superado pelo 
Rio Grande do Sul, onde ainda não há ocorrência da doença. O HLB 
afeta todas as plantas cítricas, nas quais estão incluídas as tangeri-
neiras, e tem sido um divisor de águas ao se manifestar, tanto pela 
gravidade dos seus sintomas, que podem levar à morte da planta, 
como pela facilidade da sua disseminação em função do vetor, que 
é alado. O HLB pode ser o responsável pela redução da área plan-
tada no Estado de São Paulo devido à erradicação das plantas con-
taminadas como parte do manejo integrado preconizado no Es-
tado. Em Minas Gerais, o impacto da chegada dessa doença tem 
sido atenuado, possivelmente pela posição geográfica dos princi-
pais polos de produção de Ponkan, e nestes a constatação do HLB 
em anos distintos, considerando especificamente a região central, 

no município de Belo Vale (MG) e mediações, onde a doença foi 
constatada pela defesa fitossanitária mineira em 2016.

Mercado interno de tangerinas e híbridos
A Ponkan é a tangerina mais vendida no principal entreposto de 
hortifrutícolas do Brasil – a Companhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Com os seus frutos grandes e 
fáceis de descascar, a cultivar é considerada ideal para o mercado 
de mesa e consumo in natura, mas apresenta como desvanta-
gem a fragilidade para o armazenamento com curto período pós-
-colheita. E tendo o seu período de safra bem definido de maio a 
agosto, segue o clássico modelo da oferta e da demanda de mer-
cado. Os preços no início e fim de safra chegam a R$ 4,00, e no pico 
da safra caem para R$ 1,50 em média; ressalta-se também que 
essa queda de preços na safra é um estímulo a mais ao seu con-
sumo. Mas as frutas que conseguem chegar ao entreposto fora da 
safra são comercializadas por valores próximos a R$ 6,00, o que é 
um grande estímulo ao produtor na utilização de manejos fitotéc-
nicos que possibilitem essa proeza.

A demanda da tangerina acontece de janeiro a janeiro, e assim, 
na entressafra da Ponkan, outras cultivares ganham espaço. É o 
caso da cultivar Murcott, tangor híbrido de tangerina com laranja, 
com colheita tardia, oferta concentrada no segundo semestre 
coincidindo com o verão e muito apreciada pelo alto rendimento 
de suco por ter a laranja como um dos seus parentais. Variações 
dessa cultivar, como WMurcot e Murcott Olé, também se mos-
tram promissoras na conquista do paladar brasileiro. A Dekopon 
também está no ranking das principais tangerinas comercializa-
das na Ceagesp Este híbrido (Citrus reticulata Blanco, Citrus re-
ticulata Blanco, Citrus reticulata x Citrus sinensis Osb), que tem 

Mercado

Figura 1. Comparativo 
de área plantada com 

tangerinas em diferentes 
estados brasileiros no 

período 2004 a 2019 
Fonte: IBGE 2020
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a Ponkan como parental e muitas semelhanças com essa cul-
tivar, tem apresentado aumento expressivo no volume comer-
cializado, quase duplicado na última década.

Destaca-se também a tangerina ‘Maria’, a primeira tangerina 
que, diferentemente das demais que foram introduzidas no Brasil 
ou sofreram alguma mutação aqui, é proveniente de um programa 
de melhoramento e 100% brasileira, lançada pelo Instituto Agro-
nômico de Campinas (IAC) em 2017, com boas perspectivas para o 
mercado em um futuro próximo.

Com essa diversidade de opções, o consumo de tangerina tem 
aumentado, mas a produção brasileira tem sido insuficiente para 
atender a demanda do mercado interno. O montante importado 
tem apresentado aumentos expressivos a cada ano na última dé-
cada, iniciado com 3.439 em 2010 e chegou a 6.400 toneladas no 
final da década, vindas da Espanha, Argentina e Uruguai. Tem-se 
observado que o consumidor brasileiro, apesar de se manter fiel à 
Ponkan, que já tem seu mercado consolidado, também busca ou-
tras características nas tangerinas, seja no sabor, na forma ou no 
tamanho, e gradativamente vem absorvendo a tendência do mer-
cado internacional na busca de frutas sem sementes.

Ressalta-se também a preocupação dos consumidores em re-
lação à sustentabilidade da fruta que consomem, tanto nas ques-
tões ambientais como sociais, e principalmente na presença de 
resíduos químicos. Esta última demanda foi contemplada na Nor-
mativa do Ministério da Agricultura 02/2018, que em seu artigo 1º 
‘estabelece a obrigatoriedade da rastreabilidade ao longo da ca-
deia produtiva de vegetais frescos para fins de monitoramento e 
controle de resíduos de agrotóxicos, em todo território nacional’. 
As frutas cítricas, e nelas as tangerinas, estão enquadradas no pri-
meiro grupo para implementação e/ou adequação gradual do que 
é requerido nesta norma.

Exportação
Quando o assunto é exportação, as tangerinas brasileiras não são 
destaque no mercado internacional, mas, sim, as laranjas, que são 
as que melhor representam o grupo das frutas cítricas. Desde a 
década de 1990, o Brasil é reconhecido mundialmente como maior 
exportador de laranja e o suco, seu principal subproduto, tem a 
sua cadeia produtiva consolidada apesar das oscilações no vo-
lume comercializado, mantendo-se na liderança. Já o volume de 
tangerinas exportadas sofre quedas bruscas a cada ano desde 
2005, conforme apresentado na figura 2.

Durante esse período, mais da metade do volume de tange-
rinas brasileiras exportadas (59%) teve como destino o Canadá,  
seguido pela Alemanha (12%), Emirados Árabes (7%) e Holanda 
(5%). E mesmo sendo países considerados pouco exigentes em re-
lação à entrada de produtos agrícolas, o Brasil perdeu gradativa-
mente o seu espaço nas exportações de tangerinas.

Mas um fato interessante ocorreu durante 2020, ano que en-
trou para a história em função da pandemia da Covid-19 e cujos 

prejuízos e consequências ainda estão sendo contabilizados. No 
cenário pandêmico, houve um consenso mundial quanto à impor-
tância de uma imunidade alta para resistir a essa terrível doença, 
e a vitamina C, presente em abundância em todas as frutas cítricas, 
se destacou como a opção saudável para o aumento da imunidade. 
E foi graças à alta procura por vitamina C que o mercado de frutas 
cítricas se manteve aquecido, inclusive nas exportações. Segundo 
dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex), e que também foi amplamente divulgado na mídia, 
as tangerinas foram as que mais se destacaram entre as frutas cí- 
tricas exportadas, apresentando um aumento de cerca de 158% no 
volume exportado, seguidas pela laranja, com aumento de 132%, 
e limas e limões, com 12%. Esses dados são indicativos do poten-
cial que as tangerinas brasileiras possuem para retomar as expor-
tações e conquistar novos mercados. 

Um cenário positivo, com demanda de frutos e alta de dólar, 
soma-se às vantagens da ampliação de mercados, vislumbrando 
mais lucros, e são atrativos à exportação de tangerinas. Porém, a 
exportação não é para amadores, pois é imprescindível um bom 
planejamento e definição de estratégias para se inserir e, princi-
palmente, se manter no mercado externo, atentando sobretudo 
para as exigências e os pré-requisitos de cada um. Nesse sentido, 
saber qual cultivar de tangerina exportar, para qual mercado/país 
e quando exportar – considerando-se a sazonalidade de produ-
ção e a de consumo – são os desafios do planejamento em que o 
produtor deverá avaliar a sua capacidade de adequação ao mer-
cado de destino, observando-se os ajustes que serão necessários.

A durabilidade do fruto ou a sua vida de prateleira são fatores 
limitantes para as tangerinas quando comparadas à laranja e ao 
limão, necessitando de cuidados pós-colheita e estrutura de pa-
ckinghouse. Essa necessidade é ainda mais acentuada no caso da 
cultivar Ponkan, que possui vida de prateleira curta, não suporta 
transportes de longa distância e não tolera longos períodos de ar-
mazenamento em câmara fria, o que limita muito o seu potencial 
para exportação, desafiando as pesquisas na área. E apesar de ser 
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Legislação

muito apreciada por sua doçura, a Ponkan corre um sério risco de 
ser rejeitada pelos consumidores europeus, que, ao contrário dos 
brasileiros, preferem frutos mais ácidos. A presença de muitas se-
mentes também é outro limitante dessa cultivar, caso a Europa 
seja o seu destino, e nesse quesito os tangors e tangelos, como por 
exemplo Page, Piemonte, Ortanique, que, sendo apirênicos, apre-
sentam potencial para conquistar o mercado externo. 

O mercado europeu é ainda mais exigente quanto à certifica-
ção, em relação a alguns tipos de doença, assim como os Esta-
dos Unidos, como também é amplamente conhecida a exigência 
em relação à sustentabilidade ambiental e social, e a garantia da 
rastreabilidade dos produtos. Mas vale lembrar que quanto mais 

regulamentado o mercado, maior o preço que se paga pelo pro-
duto, o que, juntamente com um câmbio favorável como o que vi-
vemos, torna o esforço compensável.

Uma boa estratégia para pequenos e médios produtores é se 
agruparem para ampliar a competência logística e a capacidade de 
inserção nos mercados internacionais, além de poder contar com 
o apoio de programas do Governo, como o AgroBr (CNA/Apex) que 
tem o objetivo de apoiar o produtor na conquista de mercados  
internacionais. 

Eng. Agr. Ester Alice Ferreira
Pesquisadora EPAMIG, Lavras (MG)

P or ser aposentado perante o INSS, o funcionário que sofre 
acidente de trabalho não terá direito ao benefício do auxílio 

acidente, uma vez que a legislação previdenciária não permite o 
acúmulo de benefícios (aposentadoria + auxílio acidente).

Entretanto, ocorrendo um acidente de trabalho, a empresa de-
verá emitir o CAT, tendo em vista a classificação do acidente, ou 
seja, tratar-se de acidente pelo exercício do trabalho, a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da ca-
pacidade para o trabalho.

Assim, no caso em questão, deverá o empregador remunerar 
apenas os 15 primeiros dias de afastamento.

A questão do acidente influenciará no processo rescisório, 
uma vez que envolve etapas distintas a ser cumpridas e observa-
das pelas partes, iniciando-se com a notificação da rescisão (aviso 
prévio), passando pela quitação das verbas rescisórias devidas ao 
empregado, até o ato denominado ‘homologação’.

Dessa forma, a rescisão do empregado somente poderá ocorrer 
se ele estiver apto no exame demissional, e, desta forma, estando o 
empregado inapto não haverá possibilidade de rescindir o contrato.

Funcionário aposentado x acidente de trabalho
A grande discussão é: teria o funcionário aposentado direito à 

estabilidade provisória?
Alguns doutrinadores entendem que, como o empregado não 

chegou a se afastar pelo INSS, não há que se falar em estabilidade, 
uma vez que o empregado não terá direito ao benefício em virtude 
de estar aposentado.

Entretanto, de acordo com entendimento do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), sim, o funcionário aposentado teria direito 
à estabilidade. Porque, para a concessão da estabilidade provi-
sória (garantia mínima de 12 meses de emprego, prevista na lei  
nº 8.213/91), é necessário que o empregado fique afastado do ser-
viço por prazo superior a 15 dias e receba auxílio-doença aciden-
tário. Se o empregado já receber a aposentadoria, não poderá ter 
o benefício, devido à vedação legal de receber ao mesmo tempo 
aposentadoria e outro auxílio previdenciário.

Para este entendimento: a vedação de receber dois benefícios 
previdenciários é restrita à relação entre o INSS e o segurado (em-
pregado), não tendo o empregador qualquer papel específico. As-
sim, se ficar afastado por mais de 15 dias, o empregado não perde 
o direito à estabilidade provisória, uma vez que a garantia de em-
prego mínima de um ano tem por objetivo proporcionar a readap-
tação do trabalhador às funções desempenhadas antes do aci-
dente ou em outra compatível com seu estado de saúde. 

QUAIS MEDIDAS DEVE TOMAR A EMPRESA 
CASO O FUNCIONÁRIO APOSENTADO SOFRA 
ACIDENTE DE TRABALHO? AFASTADO 
POR MAIS DE 15 DIAS, ELE TEM DIREITO À 
ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA EM LEI?

No ciclo da lavoura tem 
hora certa para tudo e tem 

IHARA para toda hora.

Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code
e conheça nosso portfólio completo para citrus.

Kellen
Severo

Inseticida regulador 
de crescimento 

Elimina os ácaros 
rapidamente baixando 

sua população com 
residual prolongado. 

Tecnologia na hora certa 
para a sua cultura. 

NA HORA H DA 
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A Pinta Preta é uma doença presente desde a fase da pré até a 
pós-colheita na cultura dos citros, ocorrendo principalmente 

em regiões de clima tropical e subtropical, afetando todas as va-
riedades importantes economicamente.

Apesar de ser uma doença muito presente nos pomares brasi-
leiros, ainda são escassas as informações sobre o seu manejo com 
a utilização de agentes de controle biológico. 

A primeira ferramenta para o controle efetivo da doença é o 
conhecimento de alternativas que possam ser utilizadas nos po-
mares de maneira eficiente, diminuindo o inóculo (fonte de con-
taminação) no campo e consequentemente o prejuízo para o ci-
tricultor. Dentre os agentes de controle, destaca-se o Bacillus, 
grupo de bactérias gram-positivas amplamente estudadas con-
tra fitopatógenos. 

Como ocorre a doença?
Para manejar a Pinta Preta é necessário entender que as aplica-
ções devem iniciar antes mesmo da formação dos frutos, sendo 
esse acompanhamento feito até a fase de colheita e em áreas com 
maior incidência ou para exportação, e mesmo depois da colheita. 
Isso ocorre porque a doença tem um ciclo que se inicia muitas ve-
zes na camada de folhas sobre o solo (serapilheira), onde os espo-
ros (que são estruturas de reprodução dos fungos) contaminam os 
frutos, folhas e galhos, iniciando, assim, um novo ciclo.

Por esse fato, para entender como é feito o controle, primeiro 
é necessário saber como ocorre a doença no pomar. Os conídios 
(esporos assexuados) são importantes fontes de contaminação e 
disseminação, principalmente quando coexistem em folhas verdes,  
frutos maduros doentes e em galhos mortos. Já os ascósporos (es- 
poros sexuados) são mais frequentes em folhas caídas (serapilheira), 
sendo essa uma importante fonte de contaminação para os fru- 
tos localizados no terço inferior da copa (saia) da planta (figura 1). 

PARA ENTENDER COMO É FEITO O CONTROLE, PRIMEIRO  
É NECESSÁRIO SABER COMO OCORRE A DOENÇA NO POMAR

Doença/Controle Biológico

Entender esse ciclo é importante para que o controle ocorra 
não somente na parte aérea da planta, mas também em outras fa-
ses que possam afetar o ciclo de vida do patógeno.

Bacillus, um forte aliado
Quando falamos em Bacillus logo surgem duas espécies em nossa 
mente, Bacillus thuringiensis, muito utilizada para controle de  
lagartas e outros insetos-praga, e Bacillus subtilis, utilizada no 

Figura 1. Ciclo da Pinta Preta em citros (Imagem adaptada de 
Guarnaccia et al. 2019)

Uso de Bacillus para o 
controle da Pinta Preta, 

uma nova alternativa
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Doença/Controle Biológico

controle de doenças do solo e parte área de diferentes cultu-
ras. Apesar de serem usadas para finalidades diferentes, exis-
tem relatos de ambas as espécies para o controle de Phyllosticta 
citricarpa (fungo agente causal da Pinta Preta em citros), além 
de outras espécies, como Bacillus amyloliquefaciens e Bacillus  
methylotrophicus.

Todos esses trabalhos com resultados positivos para o con-
trole da Pinta Preta têm em comum o uso preventivo dessas bac-
térias, criando uma barreira protetiva, impedindo, dessa maneira, 
a entrada do patógeno e o progresso dos sintomas. 

Bacillus é um gênero bem versátil, e por isso muito aplicado no 
controle biológico. Esses agentes de controle são capazes de agir 
por diferentes mecanismos de ação, como por meio da competição 
por espaço e nutrientes, impedindo o deselvolvimento de outros 
organismos, como o fungo P. citricarpa; pela produção de subs-
tâncias antimicrobianas que afetam o desenvolvimento dos fun-
gos (figura 2) e de algumas bactérias, como a Xanthomonas cam-
pestris pv. citri (bactéria que causa o Cancro Cítrico); ou até mesmo 
pela indução de resistência, preparando a planta para um possível 
ataque do patógeno.

Além de possuir diferentes ‘estratégias de guerra’ contra fi-
topatógenos, Bacillus sp., ainda possuem uma ótima ‘armadura’, 
que são as estruturas de resistência, chamadas de esporos. Es-
ses esporos são formados naturalmente no final do processo de 
crescimento dessas bactérias e são capazes de suportar condi-
ções inóspitas, como radiação solar, baixa umidade e até mesmo 
a sua utilização em combinação com ingredientes químicos, o que 
se torna uma grande vantagem para o citricultor que faz a adoção 
do manejo integrado de pragas e doenças nos pomares.

Como utilizar o Bacillus para o controle  
da Pinta Preta?
Agora que já conhecemos como ocorre a doença e quais os meca- 
nismos de ação do agente de controle, o próximo passo é compre- 
ender como fazer o seu uso para manejar a Pinta Preta no pomar. 

Se recapitularmos que o fungo tem uma parte do seu ciclo  
na serapilheira, um importante método de controle é fazer a uti-
lização de produtos à base de Bacillus e outros microrganismos 
benéficos junto com as aplicações de herbicidas ou após a ro-
çada. Essa pulverização sob a palhada ajuda a acelerar o pro-
cesso de decomposição das folhas e diminui a quantidade dos 
esporos do fungo, reduzindo a fonte de contaminação e conse-
quentemente os sintomas de Pinta Preta na saia das plantas. 
Lembrando que o uso em combinação com herbicidas ou qual-
quer produto químico deve verificar previamente a compatibili-
dade com produtos biológicos (essas informações geralmente 
estão contidas na bula de cada fabricante).

Outra fase da Pinta Preta é quando o fungo ainda está latente 
nos frutos, flores e folhas, ou seja, ele está presente, mas não 
causa danos visíveis. Mesmo não causando sintomas, é nessa fase 
que ocorre o tratamento com maior eficácia, pois as células do  
Bacillus formam uma camada protetora que impede que o fungo 
penetre no tecido do fruto e inicie o processo da doença. As doses 
de aplicação variam de acordo com o produto utilizado; porém, na 
maioria das vezes, os agentes de controle devem estar em uma 
concentração entre 105 a 107 células/ml na calda final, podendo 
ser utilizada em combinação com produtos químicos e/ou outros 
agentes biológicos, como o Trichoderma sp.

Trabalhos demonstram que as pulverizações com Bacillus de-
vem iniciar quando a floração for igual ou superior a 75%, sendo 
necessárias mais cinco aplicações no intervalo de 28 dias entre 
uma e outra, com melhores resultados observados quando uti-
lizados em combinação com óleo mineral e alternadamente com 
fungicidas químicos, comumente utilizados no controle da Pinta 
Preta. Em pomares com incidência da doença, o tratamento com 
Bacillus proporcionou controle superior a 60% no campo.

Quando os frutos já apresentam sintomas da Pinta Preta, as 
bactérias podem ser utilizadas para diminuir a fonte de inóculo e 
o progresso da doença, mas, assim como para os fungicidas quí-
micos, não é capaz recuperar as lesões já instaladas nos frutos. 

Figura 2. Influência de 
compostos orgânicos 
voláteis produzidos por 
Bacillus sp. (lado direito 
das placas) in vitro na 
colônia de Phyllosticta 
citricarpa (lado esquerdo 
das placas), em diferentes 
meios de cultura (NA, TSA, 
TSB, BDA e KB). É possível 
observar a redução do 
tamanho da colônia do 
patógeno em todos os 
tratamentos (Fonte: 
Fujimoto, 2017)
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Figura 3. 
Utilização de 

produtos à base 
de Bacillus sp. em 
diferentes fases 

para manejo  
da Pinta Preta  

em citros

Bióloga Tatiane da Cunha 
Doutora em Microbiologia Agrícola – Esalq/USP

Na pós-colheita, os Bacillus podem mais uma vez agir de ma-
neira protetiva, auxiliando ao longo do processo de maturação, 
durante o transporte e armazenamento, impedindo que os co-
nídios germinem e iniciem o processo da doença, protegendo os  
frutos sem deixar resíduos nos produtos consumidos in natura, o 
que se torna ainda um forte atrativo para o mercado.

Controle biológico é presente
Produtos biológicos à base de Bacillus sp. são uma alternativa  
viável para o manejo da Pinta Preta. Contudo, vale ressaltar que, 
para que o controle seja efetivo, são necessários cuidados como 
o constante monitoramento do pomar, aplicação no momento 

Doença/Controle Biológico

EMPRESA TRADICIONAL DE  
CITRICULTURA CONTRATA:

AGRÔNOMOS, ADMINISTRADORES E  
TÉCNICOS AGRÍCOLAS  

COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA

ENVIAR CURRÍCULO PARA:
citruscontrata@gmail.com

correto (preventivamente) e respeitar a compatibilidade dos pro-
dutos biológicos quando utilizados em mistura.

O controle biológico não é o futuro, é o presente! Diferente-
mente do que ainda se acredita, os produtos biológicos não são 
somente para a agricultura orgânica e em pequena escala. Com os 
produtos disponíveis no mercado, o controle biológico é uma fer-
ramenta altamente tecnológica e com resultados consolidados, 
que estarão cada vez mais presentes no calendário de aplicações 
dos citricultores. 
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Pragas

FUNGOS: 

P ara muitos agricultores ainda perdura aquela dúvida: ‘será 
que o fungo tem o mesmo efeito dos produtos químicos 

no controle dos insetos e ácaros pragas na agricultura?’. Tempos 
atrás, até poderia ter esse medo quando os agrotóxicos eram pra-
ticamente a única opção eficaz em um primeiro momento. Mui-
tos problemas foram se acumulando ao longo do tempo com o 
emprego dos agrotóxicos no controle das pragas, com danos  
irreparáveis ao meio ambiente e acentuados desequilíbrios bio-
lógicos pelo uso em excesso e indiscriminado. Efeitos colaterais 
indesejáveis de toda a ordem eram evidentes e o pior deles era a 
aquisição de tolerância ou resistência desenvolvida pelas pragas, 

GERALMENTE, O MODO DE AÇÃO DOS 
FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS SE 
INICIA COM A APROXIMAÇÃO PELA 
BOA FORMULAÇÃO E PULVERIZAÇÃO, 
ADESÃO DOS CONÍDIOS, GERMINAÇÃO, 
SECRETANDO ENZIMAS E TOXINAS, 
PENETRAÇÃO, CRESCIMENTO, GERAÇÃO DE 
CONÍDIOS INFECCIOSOS SECUNDÁRIOS E 
MORTE DA PRAGA COMBATIDA. POR FIM, 
PRESERVANDO-SE NOS CADÁVERES E NO 
SOLO PARA INFECTAR NOVOS ALVOS

perdurando até os dias de hoje. Tais produtos químicos, além de 
prejuízos ao meio ambiente, traziam risco de resíduos nos alimen-
tos ao consumidor. O mais impressionante é que os fungos po-
dem ser formulados, embalados e pulverizados como os agrotóxi-
cos (foto 1) que o pulverizador está executando: pulverizando um 
fungo na forma inundativa, causando epizootia.

Produtos à base de fungos entomopatogênicos
Os produtos biológicos à base de fungos eram poucos, não desen-
volvidos satisfatoriamente e só utilizados em sistemas orgânicos. 
Ainda careciam de qualidade quanto às formulações e origem das 
cepas. O controle biológico artificial, facilitado pela produção co-
mercial de agentes de controle, era muito incipiente e não tinha 
força de mercado para se sustentar. Com as exigências de certi-
ficações dos métodos de produção agrícola, passou-se a procu-
rar ‘ferramentas’ de controle mais ecológicas, sustentáveis e se-
letivas. Neste sentido, o setor de microbiodefensivos passou a 
se destacar na pesquisa e no uso para o controle de pragas, sur-
gindo muitas empresas exclusivas de pesquisa e desenvolvimento 
de produtos biológicos à base de fungos entomopatogênicos. Ao 
mesmo tempo, a melhoria da qualidade a partir da escolha das ce-
pas de origem foi evidente, a ponto de interessar os fabricantes de 
agrotóxicos também no sentido de ocupar o nicho de mercado que 
se avolumava, aumentando a oferta de produtos, serviços e a qua-
lidade. Com isso, veio a concorrência saudável induzindo os agri-
cultores a utilizarem os microbiodefensivos em substituição ou  
alternando-os com os agroquímicos em uso.

Microbiodefensivo no MEP
Felizmente, o setor brasileiro está descobrindo os micros (vírus, 
fungos e bactérias) e os macros (predadores e parasitoides) bio-
defensivos. As ofertas e a qualidade aumentam a cada dia e a acei-
tação pelo produtor é nítida. Quanto mais agentes biológicos de 

Foto 1. Parece pulverização de 
um agroquímico (inseticida, 
fungicida, adubo foliar etc.), 
mas pode ser simplesmente 

um microbiodefensivo (fungo 
entomopatogênico) causando 

uma epizootia (morte geral) 
sobre uma população de 
ácaro, de cochonilha, de 

lagartas e até mesmo do 
psilídeo Diaphorina. É o 

controle biológico

como agem contra 
insetos e ácaros

Fo
to

: S
an

tin
 G

ra
ve

na



15GCONCI  

Pragas

mesmas espécies ou novas espécies entrarem no sistema MIP/
MEP, mais sustentável se tornará a nossa agricultura. 

MEP-café. Um exemplo é o café. O Bicho Mineiro, Leucop-
tera coffeella, é uma praga principal que pode ser controlada 
unicamente com macrobiodefensivos, mas ainda se usa muito in-
seticidas. Por quê? Porque existe a outra praga principal, que é a 
Broca do Café, que ataca diretamente o fruto e devasta produções 
na era da colheita mecânica. Até agora, quase só inseticidas eram 
aplicados contra a Broca. Enquanto o Bicho Mineiro começa a ser 
combatido com soltura de crisopídeo, Chrysoperla externa, criado 
em laboratório, as vespas operárias Brachygastra lecheguana, em 
condições naturais, complementam o controle biológico da Mina-
dora. Isso é permitido porque, do outro lado, a Broca começa a ser 
combatida por fungos, destacando-se o Beauveria (Beauveria bas-
siana), que vemos na foto 2. Antes, isso não era possível porque o 
crisopídeo e a vespa seriam impedidos de existir por conta dos in-
seticidas altamente tóxicos (Chlorpirifós) necessários para atingir 
a fêmea da Broca em trânsito. O espaço de tempo de exposição é 
muito estreito, agravado pela colheita mecânica por deixar muitos 
grãos na planta e no chão, e pela entressafra, de onde muitas fê-
meas saem acasaladas para colonizar a safra seguinte por ocasião 
da aproximação da maturação dos frutos de café.

MEP-citros. Outro exemplo é o psilídeo dos citros, Diapho-
rina citri, que atualmente é combatido com calendários rígidos de 
aplicações mensais, quinzenais ou até semanais de inseticidas e 
misturas altamente tóxicos, para evitar o HLB, doença bacteriana 
devastadora da citricultura. O fungo Isaria (Isaria fumosorosea), 
foto 3, é tão eficaz quanto um inseticida, podendo substituir vá-
rias aplicações de agrotóxicos, minimizando, assim, os efeitos ci-
tados na introdução, tornando a citricultura sustentável e permi-
tindo realizar o MEP de outras pragas, como o Ácaro da Leprose, 
Brevipalpus yothersi. 

Mecanismos de ação dos fungos 
entomopatogênicos (figura da página 16)
De saída, esses fungos entomopatógenos (matadores de insetos) 
têm a incrível capacidade de produzir esporos que sobrevivem 
em condições ambientais desfavoráveis e possuir atividade sa-
profítica de forma facultativa. Fungos mitospóricos (imperfei-
tos ou assexuais), como Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii,  
Metarhizium anisopliae e Isaria fumosorosea, são espécies comuns 
em todo o mundo e capazes de infectar Lepidoptera (lagartas), 
Hemiptera (pulgões, psilídeos, Moscas Brancas, Cochonilhas),  
Coleoptera (Broca do Café), Tripes, Diptera (Moscas das Frutas) 
etc. Eles infectam os insetos e ácaros pela digestão, respiração e 
atravessam o exoesqueleto (invólucro protetor). Na penetração do  
exoesqueleto, que é um dos métodos de infecção mais comuns, 
os fungos emitem hifas (filamentos) para penetrar na epicutí- 
cula (pele externa) e progride até a procutícula, mais espessa,  

Foto 2. Broca do Café tentando cavar o fruto do café para instalar 
o ninho, sendo atingida pelo fungo Beuaveria em tempo de evitar a 
reprodução

Foto 3. Psilídeo dos citros, Diaphorina citri, infectado por Isaria 
fumosorosea

constituída de quitina, para completar a infecção (fotos 4 e 5). Fun-
gos como B. bassiana e M. anisopliae se propagam principalmente 
como blastosporos (esporos assexuados) em vez de hifas ou  
filamentos, e invadem os órgãos vitais dispersando-se através  
do corpo dos insetos na circulação da hemolinfa (sangue) den- 
tro da cavidade corporal e resultam na morte dos insetos, entu-
pindo o sistema circulatório. Em seguida, sobrevém a esporulação  
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através dos conidióforos, que é o que vemos sobre os mesmos 
como indicativo da eficácia (foto 4). Foi uma aplicação de Isaria 
feita para controle de Mosca Branca dos Citros, Tetraleurodes sp., e 
o branco sobre a Broca do Café no grão (foto 5). Alguns fungos são 
capazes de matar o hospedeiro ainda mais rápido, excretando al-
gumas micotoxinas (como beauvericin, ciclodepsipeptidea, deses-
toxina e desmetildestoxina) em estágios anteriores das infecções. 
São os fungos toxicogênicos. Uma das principais propriedades des-
sas espécies é emitir esporos descansando sob condições ambien-
tais desfavoráveis e ter propriedades facultativas ou saprofíticas, 
garantindo a sua persistência na lavoura tratada, como já mencio-
nado anteriormente. 

Resistência ausente pelo múltiplo  
mecanismo de ação
A maior vantagem dos fungos, pelo que sabemos até agora, é que 
podem ser reaplicados sem problema de desenvolver resistência 
nos insetos e ácaros pragas pelo seu modo de ação múltiplo e va-
riado através de alimentação, enzimas e toxinas ao atacar a praga. 
Um estudo na China em 2017, feito por Tianni Gao et al., em Mosca 
Branca, Bemisia tabaci, depois de fazer aplicações sequenciais em 
cinco gerações para seleção por Isaria fumosorosea, não desenvol-
veu resistência contra o produto formulado. Outra extensa revisão 
publicada no Journal of Pest Sciense, número 92, em 2019, por au-
tores mexicanos (Cruz Quiroz et al.), concluiu que biopesticidas à 
base de fungos têm baixa probabilidade de desenvolver resistên-
cia nos insetos e ácaros. Mesmo assim, sugerimos alternar com 
outros inseticidas e acaricidas, desde que sejam seletivos para 
preservar os artrópodes benéficos. Enquadram-se como seletivos 
o abamectin, os óleos, os fisiológicos, os extratos etc. Outro es-
tudo, contudo, mostrou compatibilidade na aplicação simultânea 
de Isaria com ácaro predador, Phytoseiulus persimilis, no controle 
de Ácaro Rajado em cultura de soja, no Egito (Nevin Ahmed, 2019). 
É importante o produtor saber que a sua pulverização deve atin-
gir diretamente todos os indivíduos de uma população de pragas 
– e deve fazer o mesmo para os inseticidas serem eficazes. Ape-
sar disso, os fungos têm a vantagem de se reproduzirem e infecta-
rem indivíduos da população da praga alvo não atingidos durante 
a pulverização, em sequência e sob condições favoráveis. Suge-
rimos prestar atenção em misturas de vários compostos, den-
tre eles adjuvantes, fertilizantes, fito-hormônios, indutores etc., 
que podem atuar como barreiras físicas e o fungo não atingir a 
praga como se espera, ou alterar de alguma forma o conteúdo do 
mesmo. Na dúvida, faça testes diretos ou análises de compatibili-
dade múltipla da mistura que se quer utilizar por questões diver-
sas, como custo e tempo. 

Eng. Agr. Santin Gravena
Consultor do GCONCI e da Koppert

Figura. Psilideo Diaphrina citri simulando infecção por 
fungo: A. Boa formulação e boa pulverização; 1. Esporo 
(conídio) abordando a epicutícula do inseto; 2. Germina 
e entra formando o apressório, arma adesiva de ataque 
(nesta fase, enzimas e toxinas atuam dissolvendo a quitina 
e intoxicando o inseto alvo); 3, 4 e 5. A hifa se desenvolve 
na hipoderme (pele interna) e continua se multiplicando 
nas células do inseto, causando a sua a morte; 6. O fungo 
se preserva crescendo vegetativamente nos cadáveres 
dos insetos e no solo, em detritos, do qual se extrai e se 
formula para o controle biológico

Foto 4

Foto 5
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Matéria de Capa

Volta das chuvas em 
outubro é um alento  

aos citricultores

M esmo que de forma irregular, as chuvas verificadas em prati-
camente todo o Estado de São Paulo em outubro trouxeram 

certo alívio aos produtores de laranja. No atual estágio de desen-
volvimento da planta, as precipitações contribuem para a indução 
floral, após um longo período de estresse hídrico nos pomares de 
sequeiro. Já naqueles que são irrigados (e que, portanto, já registra-
ram floradas anteriormente), as chuvas tendem a favorecer o pega-
mento das flores que darão origem às laranjas da safra 2022/2023. 

TEMPORADA 2021/2022 ENFRENTA OS IMPACTOS DA ESTIAGEM

No caso das frutas que estão próximas do período de colheita, as 
precipitações podem beneficiar o enchimento e a qualidade. As pre-
cipitações também são bem-vindas nas propriedades de Lima Ácida 
Tahiti, visto que a fruta vinha se desvalorizando justamente devido 
ao baixo calibre, pouco apreciado pelo segmento in natura.

Colaboradores do Hortifruti/Cepea indicam que, além da re-
cuperação de parte do vigor vegetativo, as plantas – sobretudo 
as de sequeiro e as que não haviam florido significativamente na 
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segunda quinzena de setembro – registraram em outubro as pri-
meiras aberturas florais. Citricultores também estão atentos ao 
enchimento dos frutos da safra 2021/2022, uma vez que grande 
parte das laranjas apresenta baixo calibre.

Nos irrigados, por sua vez, principalmente do norte e noroeste 
paulistas, as florações estão em estágio mais avançado e produ-
tores têm investido em nutrição das plantas desde meados de se-
tembro, com recursos que auxiliam na fixação dos frutos, con-
forme as necessidades de cada região e variedade – já que mesmo 
as roças que contam com sistema de irrigação podem ser preju-
dicadas pela seca, caso haja restrição da disponibilidade de água 
em reservatórios.

Mesmo com o retorno das chuvas em outubro, que colaborou 
para a recuperação de parte do vigor vegetativo, ainda é cedo para 
estimar possíveis resultados para a safra 2022/2023, uma vez que 
os fatores climáticos serão essenciais para o desenvolvimento dos 
pomares nos próximos meses. Destaca-se, ainda, que há chance de 
90% de ocorrência de um novo fenômeno La Niña até o final de 
2021, conforme a Agência Americana de Meteorologia e Oceano-
grafia (NOAA) – cuja principal característica no Brasil é um maior 
regime de chuvas no Nordeste e atraso das precipitações no Sul, se 
estendendo ao Sudeste, mesmo que de forma menos acentuada.

Para a citricultura, especificamente, esse atraso das chuvas 
pode ser um agravante à produção da safra 2022/2023, visto que 
os próximos meses são períodos críticos do ciclo da cultura e com 
maior necessidade de água para um bom desenvolvimento.

Oferta da safra corrente está em baixa, mas 
preços seguem firmes
E a preocupação não se limita à próxima safra: na atual, o clima 
tem sido um dos principais responsáveis pela baixa disponibi-
lidade e pela menor qualidade da laranja paulista, uma vez que 
as chuvas estão abaixo da média há muitos meses, e geadas fo-
ram registradas em algumas regiões em julho. Assim, mesmo com 
2021/2022 sendo de bienalidade positiva e de maior carga de fru-
tos, as laranjas vêm apresentando baixo calibre, o que explica 
a menor produção.

Com isso, a estimativa de setembro do Fundecitrus (Fundo de 
Defesa da Citricultura) foi revisada para baixo, com previsão de 
que a produção da safra corrente recue 8,9% em relação ao apon-
tado no primeiro relatório, de maio, totalizando 267,87 milhões 
de caixas. Neste cenário, a atual temporada ficaria próxima do vo-
lume da anterior (de 268,63 milhões de caixas).

Além do menor tamanho médio das laranjas, a queda pre-
matura de frutos está em um de seus maiores índices. Como a 
perspectiva é de que as condições climáticas adversas permane-
çam até o fim da temporada, não deve haver recuperação nes-
ses parâmetros, reforçando a expectativa de baixa produção em 
2021/2022.

No mercado de mesa, os preços da fruta têm sido 
beneficiados – em outubro, a laranja Pera registrou média de 
R$ 49,64/cx, valorização de 10% frente a setembro, e de 28% 
em relação ao mesmo mês do ano passado, em termos nomi-
nais. Trata-se também da maior média nominal para um mês 
de outubro, considerando-se toda a série do Hortifruti/Cepea,  
iniciada em outubro de 1994.

Impactos climáticos se estendem  
ao segmento industrial
Além da safra pequena em 2021/2022, a aquecida demanda in-
dustrial inclusive reforça o movimento de alta nos valores. Isso 
porque o cenário problemático se estende a este segmento, uma 
vez que o menor volume impacta na produção de suco e o baixo 
calibre reduz a eficiência da moagem, tanto de suco como de 
óleo da casca.

Apesar do impacto na eficiência, os preços de todas as varie-
dades de laranja seguem elevados nas processadoras de grande 
e pequeno portes, impulsionados pela baixa oferta de fruta em 
uma temporada de alta necessidade industrial. No segmento 
spot das grandes empresas, o preço das laranjas em outubro 
estava em torno de R$ 29,00/cx de 40,8 kg, colhida e posta na 
unidade, enquanto nas de menor porte, os valores já atingiam 
R$ 34,00/cx de 40,8 kg.

Tudo indica que o encerramento da safra deve ocorrer em 
meados de fevereiro/março de 2022. Quanto ao processamento, 
a CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos 
Cítricos) indicou que as indústrias devam absorver cerca de  
228 milhões de caixas de 40,8 kg de laranja nesta temporada. 
Caso este cenário se confirme e as vendas de suco fiquem está-
veis, os estoques da commodity devem fechar em níveis bastante 
baixos (entre 170 e 190 mil toneladas, em equivalente concen-
trado), mesmo considerando-se um melhor rendimento indus-
trial, o que normalmente ocorre em anos de poucas chuvas.

Esse cenário, portanto, tornará necessária uma alta produ-
ção de laranja na temporada 2022/2023 (acima de 330 milhões 
de caixas) para que haja recomposição, ainda que parcial, dos  
estoques de passagem, sem riscos de desabastecimento global –  
outro ponto que traz preocupações, considerando-se que os 
impactos do clima podem se estender também à próxima tem-
porada, já que muitas plantas estão debilitadas. Além disso, a 
queda da área de laranja verificada em 2021 também limita o 
potencial produtivo do cinturão citrícola. Todo esse contexto 
pode favorecer os preços recebidos pelos produtores. 

Matéria de Capa

Eng. Agr. Margarete Boteon | Pesquisadora – Cepea/Esalq-USP; 
Fernanda Geraldini; Caroline Ribeiro | Analistas de Mercado – Cepea/Esalq-USP
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A pós 17 anos do primeiro relato do Greening ou Huanglong-
bing (HLB) em pomares brasileiros, a doença continua sendo 

a principal ameaça da citricultura nacional e mundial, pois está di-
retamente associada aos prejuízos econômicos e até sociais para 
os locais de produção. Uma das características marcantes do HLB 
é a sua forma de disseminação – produtores com alto rigor de con-
trole conseguem evitar a transmissão de planta a planta dentro 
do pomar, mas não conseguem evitar totalmente que o psilídeo 
Diaphorina citri oriundo de fontes externas de inóculo pouse nas 
primeiras plantas e transmita as bactérias associadas à doença 
(infecções primárias).

A partir dessa problemática, em 2009 foi sugerida a adoção 
do manejo regional do HLB. Primeiramente, foi iniciado o moni-
toramento e controle simultâneo do psilídeo por todos os pro-
dutores de uma região com a formação voluntária de grupos de 
manejo regional e a criação do Sistema de Alerta Fitossanitário 
(http://www.alerta.fundecitrus.com.br). O Alerta Fitossanitário 
tem como objetivo monitorar a população de D. citri e brotações 
de plantas de citros (local de maior preferência para alimenta-
ção e oviposição do inseto) em propriedades de citros de uma 
região e enviar alertas para os produtores baseados nas tendên-
cias de aumento da população do inseto e da presença de bro-
tações. Os alertas ajudam a direcionar os produtores dentro de 
uma região para que sejam realizadas pulverizações coordena-
das em todas as áreas comerciais de produção de citros no pe-
ríodo de uma semana. Atualmente, o Alerta Fitossanitário pos-
sui cerca de 32 mil armadilhas adesivas amarelas cadastradas e 
georreferenciadas em 11 regiões do Estado de São Paulo e uma 
em Minas Gerais, cobrindo uma área de 288 mil hectares e 133 
milhões de plantas de citros.

Mesmo com a participação nas ações de manejo regional com 
base nas informações do Alerta Fitossanitário, ainda existem áreas 
de pomares abandonados e áreas não comerciais, como quin-
tais, chácaras, pastagens etc., que contribuem muito como ge-
radoras de psilídeos bacterilíferos para as infecções primárias, já 
que se caracterizam pela baixa ou inexistente ação de manejo do 
HLB. De acordo com os dados do Alerta, áreas mal manejadas e 
áreas não comerciais capturam cerca de 20 vezes mais psilídeos 
do que as áreas com manejo rigoroso. Em virtude disso, dentre as 

recomendações de manejo do HLB, a redução de fontes externas 
de inóculo é de extrema importância. Propriedades com alto rigor 
no controle do psilídeo, se estiverem localizadas em regiões com 
alta pressão externa de insetos bacterilíferos, tendem a ter mais 
dificuldades em manter a incidência da doença em níveis baixos 
e estáveis.

Estudos de dispersão do psilídeo sugerem que o inseto possui 
baixa capacidade de deslocamento, com a realização de repetidos 
voos a curtas distâncias bem dependentes de condições ambien-
tais, como temperatura, e do hospedeiro, como brotações. Porém, 
existem registros diretos e indiretos de deslocamentos iguais ou 
superiores a 2 km quando associado a correntes de vento. Assim, 
é muito difícil que uma propriedade citrícola esteja isolada e não 
seja influenciada pelo manejo ou falta de manejo das proprieda-
des com citros da sua região.

Nesse sentido, em 2017 iniciou-se uma parceria entre o setor 
citrícola e o Fundecitrus para a realização de um trabalho com o 
objetivo de reduzir as fontes de inóculo do lado de fora das pro-
priedades comerciais. Denominado Ações Externas de Combate 
ao HLB, o projeto consiste na formação de equipes de negocia-
ção e conscientização para atuar em um raio de 5 km ao redor das 
propriedades comerciais parceiras. A equipe se encarrega da ne-
gociação para a substituição de plantas de citros e de murta, que 
eventualmente forem encontradas, por outras espécies de frutí-
feras e ornamentais. 

Pragas e Doenças

Efeito positivo das ações externas na captura  
do psilídeo e na incidência de HLB

PROPRIEDADES QUE ADOTAM UM RIGOROSO MANEJO INTERNO E 
REALIZAM CONTROLE EXTERNO NO ENTORNO CAPTURAM MENOS 

PSILÍDEOS E APRESENTAM QUEDA DE INCIDÊNCIA DO HLB
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Os primeiros resultados positivos das ações externas já foram 
observados em menos de dois anos após o início do projeto, em pro-
priedades citrícolas localizadas nas regiões centro e sudoeste do Es-
tado de São Paulo, que adotam o controle interno do HLB muito ri-
goroso. A partir de análise de correlação entre o número de plantas 
de citros sem controle e murtas eliminadas e a população do psilídeo 
na fazenda parceira, foi possível observar que a ação externa diminui 
estatisticamente o número de psilídeos capturados e evita a ocor-
rência de picos populacionais nas propriedades, mesmo que a po-
pulação do inseto aumente consideravelmente na região (figura 1).

Como já esperado, os primeiros relatos de redução de inci- 
dência de HLB associada ao controle externo foram obtidos como 
consequência da redução dos psilídeos no ano anterior. Dados de 
propriedades das regiões centro e sudoeste foram submetidos à 
análise de correlação entre plantas eliminadas nas ações exter-
nas e incidências trimestrais de HLB. Os dados mostram a relação  
entre o avanço das ações de manejo externo (número acumulado 
de plantas eliminadas nas ações externas) e a diminuição da inci-
dência de HLB de acordo com os trimestres de 2017, 2018 e 2019 

Pragas e Doenças

(figura 2). Além disso, foi possível ajustar curvas de regressão li-
near com o crescimento negativo aos dados de incidência de HLB 
(linhas pontilhadas da figura 2), indicando que existe uma tendên-
cia estatística de redução da doença ao longo do tempo em áreas 
submetidas às ações externas.

Até maio de 2021, o trabalho de ações externas foi respon-
sável pela substituição de aproximadamente 1,2 milhão de plan-
tas de citros e murtas dentro de um raio de 5 km ao redor das fa-
zendas parceiras, com eficiência de 93,6%. Foram percorridos 1,8  
milhão de hectares e doadas cerca de 80 mil mudas frutíferas e or-
namentais para a população.

Os resultados evidenciam a grande importância do controle 
externo dentro do pacote do manejo do HLB, sendo essencial para 
a manutenção do produtor no campo, da competitividade do setor 
e dos muitos empregos gerados. Além disso, a redução das fon-
tes de inóculo ao redor das propriedades permitem também a di-
minuição da aplicação de inseticidas em uma determinada região, 
contribuindo para o aumento da sustentabilidade, considerando 
os pilares econômico, social e ambiental. 

Figura 1. (a e c) Comparações de psilídeos capturados por armadilhas (círculos pretos com linhas pretas) em duas fazendas que realizaram 
o controle externo em raio de 5 km com o número acumulado de plantas erradicadas em quintais nas ações externas (círculos sem 
preenchimento e linha tracejada) em função dos meses de 2017 e 2018. (b e d) Comparações de psilídeos capturados nas mesmas fazendas 
(círculos pretos com linhas pretas contínuas) com o total de psilídeos capturados na região (círculos cinzas com linhas cinzas). Fazendas 
localizadas na região sudoeste (a e b) e centro (c e d) do cinturão citrícola. Picos populacionais que ocorreram em 2017 não se repetiram  
em 2018 (a e b). O mesmo ocorreu quando as capturas nas fazendas foram comparadas com as capturas nas regiões de cada fazenda (b e d)
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Desenvolvemos soluções biológicas para tornar 
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Figura 2. Comparações da incidência de HLB (%) de quatro fazendas localizadas nas regiões sudoeste (a, b e c) e centro (d) do cinturão citrícola 
(círculos sem preenchimento) e plantas erradicadas em quintais nas ações externas (círculos pretos e linha contínua) em função dos trimestres 
de 2017, 2018 e 2019. Linha tracejada representa o ajuste de regressão linear aos dados de incidência de HLB. É possível observar a tendência de 
queda de incidência (linha tracejada) conforme aumentam as plantas substituídas em um raio de 5 km (círculos pretos e linha contínua)
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Manejo

Formigas cortadeiras na citricultura

C onsiderada uma das principais pragas da agricultura, a for-
miga cortadeira causa muitos prejuízos aos produtores, 

principalmente nas áreas de citricultura, reflorestamento e 
cana-de-açúcar.

Elas atacam qualquer cultura e têm característica de praga en-
dêmica, não podendo ser exterminadas, mas apenas controladas. 
Também existem os gastos envolvidos no esforço humano para 
combatê-las, tendo-se ainda que considerar os efeitos da escava-
ção dos ninhos que danificam represas, pontes, estradas e rodo-
vias, em razão das galerias e das câmaras subterrâneas que esses 
insetos constroem.

COM CARACTERÍSTICA DE PRAGA 
ENDÊMICA, SÃO CONSIDERADAS UMA DAS 
PRINCIPAIS PRAGAS DE POMARES, COM 
CUSTOS NO ESFORÇO DE COMBATÊ-LAS

As formigas são insetos sociais que vivem em colônias per-
manentes, os seus ninhos são subterrâneos e são notados pelos 
seus montes de terras soltas formados pela retirada das câmaras 
e galerias. O tamanho de um sauveiro pode alcançar mais de  
250 m², com 2 a 8 milhões de formigas por formigueiro.

Controle
As táticas de controle de formigas são do conhecimento bioló-
gico e químico, nas diferentes fases do formigueiro, e podem 
ser utilizadas de três maneiras: pó seco, iscas granuladas e a 
termonebulização.

Pó seco
Deve ser aplicado diretamente no formigueiro com a ajuda de 
uma polvilhadeira, tanto sobre o formigueiro (controle localizado) 
como em outros pontos da plantação. Apesar de eficiente, é mais 
recomendado para formigueiros pequenos. Formigueiros de 90 
dias a 510 dias!

Iscas formicidas
É a maneira mais utilizada no controle de formigas. Consiste na 
mistura de ingredientes ativos com polpa cítrica; porém, para que 
funcionem, é necessário utilizá-las corretamente: as iscas não de-
vem ser usadas em dias chuvosos ou com solo úmido ou molhado, 
pois acabam se desagregando e as formigas não são capazes de 
carregá-las. Também é fundamental analisar a quantidade de is-
cas a ser aplicadas, de acordo com as instruções do fabricante.

Os aparentes insucessos ou controles parciais se devem prin-
cipalmente aos erros de aplicação, sendo os mais comuns o mau 
dimensionamento dos formigueiros, que leva à aplicação de iscas 

FASE TEMPO (APÓS O VOO)

Penetração da içá no solo e  
formação da primeira panela

10 horas

1° ovo ao 1° adulto 62 a 66 dias
Abertura do 1° olheiro 90 dias
Abertura do 2° olheiro 510 dias
Abertura do 10° olheiro 606 dias
Aparecimento dos soldados 22 meses
1° voo nupcial 38 meses

Fases da formação de um sauveiro (após o voo nupcial)
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Realização de 
termonebulização  
que é um dos 
métodos mais 
eficientes de 
combate aos 
sauveiros
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A termonebulização é especialmente indicada para formiguei-
ros que se confundem, que apresentam grandes dimensões, que 
sejam amuados ou mal combatidos, que estejam escondidos.

Também é indicada para locais onde haja grande número de 
formigueiros, para terrenos encharcados e, principalmente, para 
o combate em dias chuvosos. Como vantagens da termonebuli-
zação podemos citar o pequeno consumo de formicida por formi-
gueiro e a possibilidade de aplicação em qualquer época do ano e 
em qualquer tipo de terreno. Além disso, não há necessidade de 
medir a área do formigueiro, como tratar todos os olheiros.

Considerações
O uso indiscriminado do princípio ativo fipronil é um exemplo de 
pesticida que pode inibir a atividade momentânea do formigueiro 
e amuar o formigueiro, além de causar a morte de abelhas. Isso 
ocorre durante a polinização, quando as abelhas operárias entram 
em contato com esse pesticida, e ao retornar para a colmeia elas 
infectam todas as outras abelhas; desta forma, gradualmente o 
enxame inteiro morre.

Um combate isolado não apresenta nenhuma efetividade. Se 
as propriedades próximas não realizarem o controle, o produtor 
que o fez e a sua propriedade terão infestação vinda dos vizinhos 
novamente, e por isso a necessidade de ações integradas e con-
juntas. Em uma revoada, quando fêmeas e machos saem do for-
migueiro para acasalar, durante um voo, que pode chegar a 10 km, 
formando novos formigueiros. 

Eng. Agrônomo João Luiz Oliveira
Diretor Comercial PulsFOG Pulverizadores Ltda.

em subdosagens e em épocas críticas, conduzindo o operador a 
achar que o ninho está inativo no momento do controle, não em-
pregando a isca adequadamente, voltando o formigueiro à ativi-
dade algumas semanas depois.

Termonebulização
É um dos métodos mais eficientes de combate aos sauveiros. A 
termonebulização é uma técnica altamente eficiente, uma vez que 
mata as formigas por contato e ingestão; a paralisação das ativi-
dades da colônia ocorre imediatamente, e a eficiência é perto de 
100%. Essa técnica consiste em introduzir no interior do formi-
gueiro um formicida líquido transformado em fumaça, através de 
um termonebulizador (figura e foto).

Olheiro

Terra solta

Canal1ª panela

Panela com 
fungo (viva)

Panela vazia

Panela 
com terra

Panela 
de lixo

Figura. DESENHO ESQUEMÁTICO DE UM SAUVEIRO ADULTO
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Figura 1. Folhas 
dos porta-enxertos 
limoeiros Cravo (A) 
e Volkameriano (B), 
tangerineiras Sunki 
comum (C), Sunki 
BRS Tropical (D) e 
Cleópatra (E), laranjeiras 
Caipira (F) e Azeda (G), 
citrumelo Swingle (H), 
trifoliateiros comum 
(I) e Flying Dragon (J) e 
citrandarins IAC 1710 (L), 
Indio (M), Riverside (N)  
e San Diego (O) 

Porta-Enxertos

Características de porta-enxertos  
para o cinturão citrícola de  

São Paulo e Minas Gerais

H istoricamente, a citricultura de São Paulo e Minas Gerais 
possui a característica de usar predominantemente uma 

única variedade de porta-enxerto, substituindo-a apenas quando 
algum problema fitossanitário não pôde ser resolvido por ou-
tro método de controle. Foi assim com a laranjeira Caipira, subs- 
tituída pela laranjeira Azeda, por sua vez substituída pelo limoeiro 
Cravo, culminando no emprego atual principalmente do citrumelo  
Swingle. Isso se explica pela forte tradição de uso de variedades, 
já que o citricultor tende a reduzir o risco da atividade escolhendo 
porta-enxertos com longo histórico positivo de resultados.

Entre 2010 e 2020, a citricultura apresentou uma tendência de 
mudança nessa tradição, aumentando a diversificação no uso de 
variedades de porta-enxertos, com novas variedades sendo culti-
vadas em maior escala, embora ainda com conhecimento limitado 
sobre o seu desempenho, considerando as diversas regiões do cin-
turão citrícola e de outros estados. Vários fatores contribuem para 

ESTE ARTIGO ABORDA RESUMIDAMENTE AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
AGRONÔMICAS DOS PORTA-ENXERTOS EM USO, DE ACORDO COM O 

CONHECIMENTO VIGENTE E OBSERVAÇÕES EM POMARES PIONEIROS

essa mudança de comportamento, como: (1) a busca de porta- 
enxertos compatíveis com a laranjeira Pera; (2) a ocorrência mais 
frequente e severa de períodos de seca, que resulta na necessi-
dade de variedades mais tolerantes; (3) a melhoria da qualidade 
do suco para pasteurização; (4) o interesse crescente por plantas 
de baixo porte para aumentar as densidades de plantio, diminuir 
o uso da terra e o volume de defensivos agrícolas, além de facilitar 
os tratos culturais e a colheita; (5) o aumento da produtividade mé-
dia, que implica na necessidade de usar combinações que garantam 
maior competitividade em cada região; e (6) a maior percepção dos 
citricultores de que o uso de poucas variedades implica em maior 
risco se houver aparecimento de novas doenças ou pragas.

Segundo a Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
em 2020 dez variedades de porta-enxertos estavam sendo mul-
tiplicadas em viveiros do Estado. Neste artigo, as principais 
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características agronômicas dos porta-enxertos em uso são 
apresentadas resumidamente de acordo com o conhecimento 
vigente e observações em pomares pioneiros. Ao lado do nome 
de cada variedade apresentada, consta entre parênteses a por-
centagem de participação na enxertia de mudas em 2020.

Citrumelo Swingle (55,5%): híbrido de cruzamento entre o 
pomeleiro Duncan e trifoliata. Induz porte alto de árvore, alta pro-
dução e boa qualidade aos frutos da variedade copa. É incompa-
tível com laranjeira Pera, tangor Murcott, limoeiros Siciliano e Eu-
reka e outras copas. Tem fácil propagação no viveiro. É tolerante 
ou resistente à Tristeza, Morte Súbita, Declínio, Exocorte, Nema-
toides, Gomose e frio. É intolerante à seca, alcalinidade e excesso 
de argila na subsuperfície do solo. É responsivo à interação boro/
potássio e mais sensível à deficiência de ferro em solos alcalinos.

Limão Cravo (27%): provável híbrido natural entre tangeri-
neira e cidreira. Induz porte alto de árvore, alta produção com  
início de produção precoce, mas qualidade regular de suco aos  
frutos da variedade copa, que, em geral, são grandes e com 
maturação mais precoce do que a de outros porta-enxertos.  
É compatível com todas as copas comerciais. Tem fácil propaga-
ção no viveiro, mas com elevado descarte de ‘machinhos’. É tole-
rante à Tristeza, seca, alcalinidade e salinidade. É intolerante ou 
suscetível à Morte Súbita, Declínio, Exocorte, Gomose, enchar-
camento temporário e acidez elevada do solo, e muito suscetível 
a Nematoides. É muito responsivo ao nitrogênio, levando ao ex-
cesso de vigor das plantas no campo, e mais sensível ao excesso 
de cobre no solo. Seleções presentes nos viveiros em 2020 in-
cluíram Limeira, Filipines, Santa Bárbara, Santa Cruz e IPR 162.

Tangerina Sunki (9,1%): é uma microtangerina. Induz porte 
muito alto de árvore, alta produção e ótima qualidade de suco 
aos frutos da variedade copa, embora menores e com maturação 
mais tardia em relação a outros porta-enxertos. É compatível com  
todas as copas comerciais. Tem fácil propagação no viveiro, mas 
produz poucas sementes por fruto e com baixa taxa de poliem-
brionia. É tolerante à Tristeza, Morte Súbita, Declínio e Exocorte, 
e parcialmente tolerante à seca, alcalinidade e salinidade. É susce-
tível à Gomose e Nematoides. No campo, é frequente a deficiência 
de fósforo em copas de laranjas e a deficiência de cobre é induzida 
pelo excesso de nitrogênio no viveiro.

Trifoliata Flying Dragon (2,9%): é um tipo de trifoliata. In-
duz porte baixo de árvore, mas com alta eficiência de produção de  
frutos por volume de copa e com excelente qualidade. É incompa-
tível com laranjeira Pera, tangor Murcott, limoeiros Siciliano e Eu-
reka e outras copas. Tem difícil propagação no viveiro, com cresci-
mento lento e baixa taxa de poliembrionia, com grande descarte 
de ‘machinhos’. É tolerante ou resistente à Tristeza, Morte Súbita, 
Gomose, Nematoides, encharcamento temporário e frio. É intole-
rante a Exocorte, seca, alcalinidade, salinidade e provavelmente 
ao Declínio. É sensível à deficiência de ferro em solos alcalinos e 
muito exigente em todos os nutrientes.

Tangerina Cleópatra (0,5%): é uma microtangerina. Induz 
porte muito alto de árvore, alta produção e ótima qualidade de 
suco aos frutos da variedade copa, embora menores e com ma-
turação mais tardia em relação a outros porta-enxertos. É com-
patível com todas as copas comerciais, mas apresenta anomalia 
quando enxertada com limeira ácida Tahiti e limoeiros. Tem fácil 

Figura 2. Frutos dos 
porta-enxertos citrumelo 

Swingle (A), limoeiros 
Cravo (B) e Volkameriano 

(C), laranjeiras Caipira 
(D) e Azeda (E), 

tangerineiras Sunki 
comum (F), Sunki BRS 

Tropical (G) e Cleópatra 
(H), trifoliateiros comum 

(I) e Flying Dragon (J) e 
citrandarins IAC 1710 (L), 
Indio (M), Riverside (N) e 

San Diego (O) 

Porta-Enxertos
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Porta-Enxertos

propagação no viveiro. É tolerante à Tristeza, Morte Súbita, Declí-
nio, Exocorte e frio, e parcialmente tolerante à seca, salinidade e 
acidez do solo. É suscetível à Gomose e Nematoides. No campo, é 
frequente a deficiência de fósforo em copas de laranjas.

Trifoliatas (0,4%): pertencem à espécie do gênero Poncirus. 
Induzem porte médio de árvore, alta produção e excelente quali-
dade aos frutos da variedade copa. São incompatíveis com laran-
jeira Pera, tangor Murcott, limoeiros Siciliano e Eureka e outras  
copas. Têm fácil propagação no viveiro, mas com crescimento 
lento. São tolerantes ou resistentes à Tristeza, Morte Súbita, Go-
mose, Nematoides, encharcamento temporário e frio. São into-
lerantes à Exocorte, Declínio, seca, alcalinidade e salinidade. São 
sensíveis à deficiência de ferro em solos alcalinos. Seleções pre-
sentes nos viveiros em 2020 incluíram Limeira e Rubidoux.

Laranja Caipira DAC (<0,1%): é uma variedade de laranja 
doce. Induz porte muito alto de árvore, alta produção e boa qua-
lidade aos frutos da variedade copa. É compatível com todas as 
copas comerciais. Tem fácil propagação no viveiro. É tolerante ou 
resistente à Tristeza, Morte Súbita, Declínio e Exocorte. É muito 
intolerante à seca e encharcamento temporário, sendo muito sus-
cetível à Gomose e a Nematoides.

Os porta-enxertos a seguir são novas variedades já em uso co-
mercial, mas com conhecimento ainda restrito a algumas varieda-
des de copas e ambientes de produção. Recomenda-se que o citri-
cultor faça uso gradual, em menores quantidades, para conhecer 
o comportamento nas condições específicas da sua propriedade. 

Tangerina Sunki BRS Tropical (2,3%): provável mutação de 
embrião nucelar de Sunki obtida em Cruz das Almas (BA). É uma 
nova variedade que apresenta características semelhantes às da 
Sunki comum, porém produz mais sementes por fruto e com alta 
taxa de poliembrionia. Não são conhecidas incompatibilidades 
de enxertia até o momento. Tem boa tolerância à seca. É susce-
tível à Gomose, embora tenha apresentado menor incidência de 
plantas sintomáticas do que a Sunki comum, conforme observa-
ções em áreas experimentais e alguns plantios comerciais. Não 
apresentou sintomas de Tristeza, Declínio e Morte Súbita até 13 
anos de idade no norte do Estado de São Paulo.

Citrandarin IAC 1710 (1,1%): híbrido entre a tangerineira 
Changsha e o trifoliata English Small introduzido da Flórida.  
É uma nova variedade que induz porte muito alto de árvore, alta 
produção e boa qualidade aos frutos da variedade copa. Não 
são conhecidas incompatibilidades de enxertia até o momento. 
Tem fácil propagação no viveiro. É tolerante à seca e apresenta  

Eng. Agr. Eduardo A. Girardi 
Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura e do Fundo  
de Defesa da Citricultura
Eng. Agr. Eduardo S. Stuchi
Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura e Diretor Científico  
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baixa suscetibilidade ao Declínio, Gomose e Nematoides. 
Não apresentou sintomas de Tristeza e de Morte Súbita até 
13 anos de idade no norte do Estado de São Paulo, mas a  
tolerância é desconhecida para raças fortes do vírus da Tristeza, 
como a estirpe de Capão Bonito. Devido ao parental de trifoliata, 
a demanda por boro, manganês e zinco é provavelmente alta.

Citrandarins Indio, Riverside e San Diego (1,2%): os dois 
primeiros são híbridos entre a tangerineira Sunki e o trifoliata 
English e o terceiro é híbrido entre a tangerineira Sunki e o trifo-
liata Swingle, todos introduzidos da Califórnia. São novos porta- 
-enxertos que induzem porte alto (Indio e Riverside) e médio/
alto (San Diego), alta produção e boa qualidade aos frutos da 
variedade copa. Não são conhecidas incompatibilidades de en-
xertia até o momento. Têm fácil propagação no viveiro. São me-
dianamente tolerantes à seca e não apresentaram incidência 
significativa de Declínio nem de Gomose em plantios até o mo-
mento. Não apresentaram sintomas de Tristeza e de Morte Sú-
bita até 13 anos de idade no norte do Estado de São Paulo, mas a 
tolerância é desconhecida para raças fortes do vírus da Tristeza, 
como a estirpe de Capão Bonito. Devido ao parental de trifoliata, 
a demanda por boro, manganês e zinco é provavelmente alta. 
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Introdução
A citricultura da Flórida já produziu mais de 230 milhões de caixas 
de laranjas e 40 milhões de caixas de pomelos nos anos 2003 e 
2004, e esta superprodução foi seguida por furacões, geadas, pelo 
programa de erradicação de árvores com Cancro Cítrico e HLB. 
Hoje, a Flórida produz aproximadamente 52 milhões de caixas de 
laranjas e 4 milhões de caixas de pomelos, sofrendo uma redução 
drástica nos números de hectares e produtores. O estado já teve 
±7.400 produtores em 300 mil hectares, e estima-se que atual-
mente sejam 2.500 produtores em 150 mil hectares. Em seu auge, 
a Flórida possuía um total de 79 barracões embalando e expor-
tando dezenas de milhões de caixas de papelão de frutas de mesa 
e mais de 40 indústrias processando 950 mil toneladas de FCOJ. A 
perda de infraestrutura tem enfrentado um custo altíssimo com o 
fechamento de 50 barracões e 27 indústrias desde 1998.

Descobrimento
Em 1998, a entomologista Susan Halbert do Departamento de 
Agricultura (DPI) identificou a Diaphorina citri no condado de Palm 
Beach. Depois de fazer um levantamento, ela recomendou a de-
claração de estado de emergência e a erradicação do inseto vetor 
de HLB. Infelizmente, isso não ocorreu porque não havia presença 
da bactéria, e o psilídeo se espalhou rapidamente pelo estado em 
plantas de Murraya paniculata. Existem várias teorias sobre a in-
trodução da bactéria Candidatus Liberibacter asiaticus, porém a 
mais provável é que ela entrou como gema (borbulha) em uma 
mala proveniente da Ásia e subsequentemente foi enxertada no 
fundo de um quintal perto do aeroporto de Miami. Nessa área, 

próxima a uma produção de murta-de-cheiro, moram pessoas de 
vários países com tradições culturais no consumo de frutas cítri-
cas. Devido ao fato de que são necessários de seis meses a dois 
anos para os sintomas se manifestarem, a introdução do inóculo 
provavelmente foi logo após a introdução do inseto vetor.

A fazenda de citros que ficava mais próximo do aeroporto de 
Miami e na mira para receber psilídeos contaminados pertencia 
à Southern Gardens Citrus/US Sugar, onde foram encontradas 
plantas infectadas em outubro de 2005. Inicialmente, parecia que 
o modelo Bové daria certo: fazendo vistoria, retirando o pé infec-
tado e plantando uma muda sadia. No entanto, depois de vários 
meses e seguindo rigorosamente o programa Bové e com uma fa-
zenda comprometida, os dirigentes da Southern Gardens foram 
obrigados a abandonar a política. Devido à falta de controle do ve-
tor e a livre venda de plantas ornamentais como Murraya panicu-
lata, o nível de infecção em 2005/2006 foi de 20%, muito acima 
do que seria possível controlar com manejo.

Reação dos produtores
Naquela época, havia um movimento organizado de produtores e 
gerentes de produção contra a criação de uma lei para combater  
o HLB devido, em parte, ao fracasso do programa de erradicação 
de Cancro (o Estado gastou US$ 875 milhões durante o período de 
1995-2005 arrancando 13 milhões de árvores sem sucesso, e não 
havia indenização). Poucos meses depois da confirmação na fa-
zenda de Southern Gardens, a doença foi encontrada em uma das 
fazendas da McKinnon Corporation, em Felda, perto de Immokalee. 
Em vez de seguir o programa Bové, o gerente de produção optou  

Árvore com 
sintomas 
severos de HLB

Citricultura da Flórida
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por um outro caminho, aumentando a quantidade de micronu-
trientes aplicados junto com bioestimulantes e um controle rigo-
roso do psilídeo. Parecia que tinha dado certo naquela fazenda, mas 
eles não conseguiram acertar o tratamento nas outras fazendas no 
norte do Estado. Ficou claro desde o início que a dinâmica da do-
ença deveria visar a combinação de vários fatores, como o vetor, a 
virulência da bactéria, o hóspede, o microclima e os tratamentos, 
e a solução levaria anos e as pesquisas básicas estavam em falta.

Em 2009, por meio da Associação de Gerentes de Produção 
de Citros, um grupo com poder dentro das associações de produ-
tores, como a Citrus Mutual e o Indian River Citrus League, criou 
uma fundação para orientar e administrar as pesquisas. A dire-
toria do novo órgão, Citrus Research and Development Founda-
tion (Fundação de Pesquisas e Desenvolvimento para Citros), com 
um orçamento de US$ 18 milhões, pediu ao Conselho Nacional 
de Pesquisas (National Academy of Sciences) um ponto de par-
tida ou planejamento estratégico para a citricultura da Flórida. O 
documento com autores de faculdades de agricultura dos Esta-
dos Unidos e da França, com participação da USDA, Monsanto e 
Mars e Medtronic, apontou vários desafios e até algumas soluções 
em longo prazo, mas nada de soluções práticas que poderiam ser 
implementadas de imediato. Essa falta de um caminho em curto 
prazo deixou os produtores confusos e sem orientação. 

Uma das estratégias recomendadas pelo Conselho Nacional de 
Pesquisas no relatório era a implementação de áreas regionais de 
controle de pragas e doenças ou a criação de CHMAs (Citrus Health 
Management Areas). Esse conceito tem sido empregado com su-
cesso desde os anos 1950 na Europa, Japão e Estados Unidos para 
o controle de berne, Cochliomyia hominivorax, na fronteira entre o  
México e a Flórida, Cochonilha de Almofada de Algodão, Icerya buyeri, 
na Califórnia, e o Bicudo-do-Algodão, Anthonomus grandis, no sul dos 
Estados Unidos. A criação de áreas regionais voluntárias começou 
em 2010 e no final de 2015 havia 55 áreas integradas no programa, 
mas apenas 19 estavam ativamente funcionando. Há várias razões 
para a falta de participação dos integrantes, mas o fator mais impor-
tante é a incerteza do nível de investimento do produtor vizinho.

Um dos agrotóxicos mais usados na citricultura foi o Temik® 
(aldicarb), uma nematicida com ação sistêmica na planta. Ele foi 
aplicado com cautela e sucesso por muitos anos, dando um efeito 
colateral de bioestimulante, além do controle de cochonilhas e 
ácaros. Em 1984, na cidade de Bhopal, na Índia, houve um esca-
pamento de gás (isocianito de metila) altamente tóxico e usado na 
fabricação de aldicarb e outros defensivos na classe dos carbama-
tos. Houve repercussões no mundo inteiro e a fábrica foi fechada e 
descontaminada. A Bayer concordou com o governo americano e 
cancelou os registros para Temik®, começando com citros e bata-
tas, em 2010. Em abril, a secretária de Agricultura do Estado, Nikki 
Fried, rejeitou o registro federal para citros, citando falhas na do-
cumentação, inclusive a investigação e determinação dos efeitos 
sobre organismos ameaçados ou em perigo de extinção.

Seleção genética
Depois de muita polêmica e discussão, o ‘Talhão Milênio’, com 18 
variedades de pomelos em três porta-enxertos, laranjas de um-
bigo e híbridos novos, foi plantado em Fort Pierce, na Estação Ex-
perimental de Indian River. É uma região na costa Atlântica da Fló-
rida dedicada à fruta de mesa que perdeu 90% da produção e a 
maior parte da infraestrutura devido ao Cancro Cítrico e ao HLB. A 
esperança é que seja encontrada uma combinação tolerante.

Existe um total de 33 viveiros produzindo 3.933.815 mudas 
anualmente. Embora o número de árvores perdidas devido a pra-
gas, doenças e fatores abióticos seja um mistério, estima-se que 
há uma falta de 1,5 milhão de mudas somente para repor as árvo-
res que saíram de produção. A variedade mais enxertada é a la-
ranja Valência, com 1.725 milhão de árvores entre nucelar e F-55-4,  
e o porta-enxerto US 942 (Sunki x P. trifoliata) com 909.953 mu-
das. As mudas para transplante têm mantido o preço alto, em 
torno de US$ 8,50 mais US$ 1,50 para plantar. A discussão sobre 
o adensamento dos pomares começa com o preço da muda e tem 
muitos fatores, como a quantidade e frequência de drench com 
produtos à base de neonicotinoides. O planejamento, com o pre-
paro da terra, drenagem e sistema de irrigação, custa ao produtor 
US$ 5.500 por hectare.

Parceria com Bayer
Desde o início da criação da CRDF, as prioridades têm sido polê-
micas, tanto é que projetos para investigação de ideias novas ou 
pesquisas básicas como os postulados de Koch simplesmente não 
foram aprovados. Atualmente, são três áreas de foco: nutrição, me-
lhoramento genético e o projeto Bayer/CRDF, o qual é desenhado 
para implementação e aplicação de ferramentas para permitir uma 
abordagem sistemática na identificação e caracterização de resul-
tados com atividade contra o HLB em planta confirmada. Em coo-
peração com a NIFA (USDA), PepsiCo e Coca-Cola, o projeto está 
no quinto ano de avaliação de mais de 500 substâncias químicas a 
cada três meses para identificação de moléculas com possibilidade 
de sucesso técnico e regulatório. A terceira fase é a otimização dos 
candidatos, incluindo ensaios de campo. O custo deste projeto é 
US$ 12.600 milhões, pagos em cinco anos.

Soluções caseiras
Uma das respostas práticas que nasceu de uma ideia de um pro-
dutor e agrônomo é o melhoramento nas fontes de matéria-prima 
para a fertirrigação e a inclusão de bioestimulantes para as raízes. 
As fórmulas, baseadas na produção de morangos, são feitas com 
água quente na misturadora e entregue no mesmo dia para o ta-
lhão. As aplicações frequentes, chamadas de spoon feeding, redu-
zem a queda de frutos pré-colheita e tendem a aumentar a produ-
ção das árvores maduras.

Uma outra tática usada é o plantio de variedades como a linha 
OLL de laranjas, ou limões verdadeiros ou até híbridos de Citrus 
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reticulata para testar as observações de tolerância ao HLB. Atual-
mente, os plantios de talhões novos feitos no início da epidemia 
(2010/2011), principalmente na região de LaBelle/Immokalee, es-
tão produtivos devido ao menor índice de HLB naquela época. Os 
plantios de 2015/2016 estão com maior índice de HLB e os inves-
timentos estão comprometidos.

Peptídeos
Recentemente, uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, 
Riverside, trabalhou com uma variedade rara, Citrus australasica 
(caviar cítrico da Austrália), que tem qualidades de tolerância ao 
HLB. Ela isolou um peptídeo responsável pela resposta da planta, o 
SAMP (Stable Anti-Microbial Peptide), que tem a capacidade de ini-
bir o crescimento de Liberibacter crescens na placa de Petri, e ativar 
uma resposta inata imunológica, podendo ser usada como vacina. 
Nos experimentos de aplicação via foliar, o grupo de dez plantas tra-
tadas apenas três foram infectadas; das não tratadas, nove das dez 
foram infectadas. O SAMP se movimenta sistematicamente nos va-
sos da árvore e é estável; o peptídeo está presente no floema.

A agricultura, e especificamente a citricultura, é muito inerte de-
vido à maneira tradicional que os cultivos perenes são plantados e 
cuidados. A introdução de antimicrobianos causaria uma mudança 
básica na produção, estabilidade e distribuição de defensivos. Tanto 
é que as empresas que atualmente estão fazendo pesquisas e inves-
tindo milhões na descoberta de novas moléculas estão focadas em 
peptídeos e produtos como Bacillus sp. Os sintéticos são mais caros 
para desenvolver – de dez anos da descoberta até a comercialização 
– e têm problemas sérios com resíduos e segurança do trabalhador. 
Por outro lado, os antimicrobianos são produtos naturais, e estima-
-se de três a cinco anos para a comercialização, e não apresentam 
problemas com resíduo. O ponto chave na mudança é que os sinté-
ticos têm capacidade de controlar até 95% da praga ou doença e os 
antimicrobianos apenas de 60 a 80%. 

Fruta de mesa
Os barracões de fruta de mesa talvez tenham sido os mais afeta-
dos pela redução de produção. Em 1998, haviam 79 casas emba-
lando e exportando fruta para Europa, Ásia e Américas. Hoje, são 
14 packinghouses embalando 11 milhões de caixas, com uma qua-
lidade inferior do que o consumidor espera. Dessas, apenas 4 mi-
lhões são pomelos (Grapefruit), que representam uma perda de 
90% da produção dessa variedade lucrativa.

Análise e conclusões
Os fatos indicam que não é possível conviver com uma doença es-
palhada por um vetor tão prolifico quanto Diaphorina citri. A prá-
tica de pulverizar a cada 15 dias com organofosforados, carba-
matos ou até mesmo piretroides para controlar o vetor não deu 
certo em áreas tradicionais de produção, devido ao alto número de  

propriedades pequenas e a falta de coordenação. A criação de  
CHMAs ou controle regional veio em 2010 e a doença já tinha se 
espalhado pela área de produção. Hoje, essas práticas tendem a 
ser reduzidas devido aos riscos para um empregado ser intoxicado 
com a deriva e a redução dos limites de resíduos para pesticidas.

A dinâmica entre as raças das bactérias encontradas no mundo 
não é compreendida, nem a relação entre o fago e a Candidatus  
Liberibacter asiaticus. Não é por acaso que a sustentabilidade em 
áreas com alto índice do HLB será difícil devido à facilidade que o 
vetor adquire e espalha a bactéria. Na evolução do psilídeo e o pa-
tógeno, deveria ter acontecido um meio-termo para a bactéria so-
breviver no estômago do inseto e também poder passar o inóculo 
para a planta hospedeira. Essa parceria, que evoluiu durante milê-
nios, talvez tenha o segredo que possa um dia ser a solução para 
essa doença tão devastadora. 

A possibilidade de encontrar um peptídeo que possa ajudar a 
laranjeira a responder bioquimicamente a doenças, reduzindo os 
sintomas e, portanto, a queda de frutos, é promissora. O descobri-
mento do SAMP pela pesquisadora Hailing Jin da Universidade da 
Califórnia em Caviar Cítrico da Austrália abre uma nova fronteira 
com focos nos peptídeos. O importante é a estabilidade e a eficá-
cia da molécula que serão testadas. 

Embora no total tenham sido gastos US$ 1.300 bilhão em pes-
quisas contra o HLB, as instituições responsáveis não têm encon-
trado um caminho para uma solução para o complexo vetor/HLB 
devido à falta de conhecimento básico de etiologia e a prova dos 
postulados de Koch. Isso torna o trabalho de procurar uma so-
lução definitiva para a doença cada vez mais difícil. A decisão de 
usar Liberibacter crescens, primo irmão do L. asiaticus, em projetos 
de grande escala que testam centenas de moléculas em um pro-
cesso de triagem somente será válido para 70% dos resultados de-
vido às diferenças genéticas das bactérias.

Portanto, o desafio para agrônomos, gerentes e pesquisadores 
nos próximos anos será encontrar uma maneira de limpar os va-
sos sem prejudicar a produção da árvore; caso contrário, o replan-
tio do parque citrícola será imprescindível para voltar a uma safra 
de 100 milhões de caixas. 

Packers da Indian River, 2012
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Pesquisa em Foco

Edição gênica e sua 
aplicação em citros

E m todo o mundo, o agronegócio vem sendo impulsionado a 
produzir de maneira mais eficiente e consciente. Hoje, os pro-

dutores se deparam com consumidores mais exigentes e merca-
dos que priorizam a sustentabilidade e defendem o menor uso de  
defensivos químicos. Neste sentido, diversas tecnologias têm 
sido aplicadas na produção de alimentos; no entanto, além dos 
aspectos de mercado, constantes alterações climáticas e o apa-
recimento de pragas e doenças se tornam grandes limitantes da 
produção agrícola. 

Frente aos desafios, a citricultura brasileira tem o apoio de gran-
des instituições de pesquisa, como o Centro de Citros Sylvio Mo-
reira (CCSM), sediado no Instituto Agronômico (IAC), que acumula 
informações científicas e tecnológicas, bem como equipes compe-
tentes e infraestrutura de pesquisa. Desta forma, o CCSM desen-
volve há anos pesquisas voltadas para o melhoramento genético 
por meio de técnicas inovadoras de engenharia genética, e atual-
mente com experimentação em campo para seleção de genótipos 
elite tolerantes a doenças, produtividade e qualidade do fruto. De 
fato, plantas geneticamente modificadas trouxeram resultados 
positivos nos últimos anos, como é o caso, por exemplo, da soja,  
milho, algodão, eucalipto e, mais recentemente, da cana-de-açúcar.

Atualmente, com o avanço das Técnicas Inovadoras de Melho-
ramento de Precisão (TIMPs), é possível desenvolver variedades 
melhoradas de uma forma mais direcionada e específica. Uma tec-
nologia TIMP que tem se destacado em diferentes áreas é a edição 
de genomas pelo sistema CRISPR – Clustered Regularly Interspa-
ced Short Palindromic Repeats. Esta tecnologia foi desenvolvida a 
partir do conhecimento sobre um mecanismo de defesa das bac- 
térias para se protegerem contra vírus invasores. Esse meca-
nismo foi adaptado pela engenharia genética para se transformar 
na mais potente ferramenta de modificação genômica, conhecida 
também como ‘tesoura genética’ (figura).

COM O AVANÇO DAS TÉCNICAS INOVADORAS 
DE MELHORAMENTO DE PRECISÃO, COMO 
A EDIÇÃO DE GENOMAS PELO SISTEMA 
CRISPR, É POSSÍVEL DESENVOLVER 
VARIEDADES MELHORADAS DE UMA FORMA 
MAIS DIRECIONADA E ESPECÍFICA

Para fins didáticos, vamos tomar como exemplo o uso da tec-
nologia CRISPR (ou tesoura genética) em plantas. De forma simpli-
ficada, são necessários três componentes para fazer a edição: a re-
gião do DNA que se quer modificar (DNA alvo), uma molécula guia 
(sgRNA) e a proteína que promove o corte do DNA alvo, e a mais 
conhecida hoje é a proteína Cas9. A edição (ou corte) é guiada por 
uma pequena molécula que possui uma sequência complementar 
à região alvo a ser modificada. Quando ocorre o pareamento entre 
as sequências (alvo e guia) a proteína Cas9 funciona como uma te-
soura, cortando o DNA em regiões específicas (figura).

Em comparação com as técnicas de transgenia convencionais, 
a edição de genoma tem como principal vantagem a especifici-
dade de modificação, ou seja, é possível escolher exatamente o  
local do genoma onde será feita a alteração genética. Um exemplo 
recente foi a obtenção de tomates que tiveram um gene editado 
e apresentaram aumento de cinco vezes no teor de um amino- 
ácido (GABA) essencial ao nosso organismo (https://sanatech-
seed.com/en/20201211-2-2/). Este tomate já está sendo comer-
cializado no Japão.

O CCSM vem há algum tempo trabalhando com a tecnologia 
de edição de genomas no laboratório de Biotecnologia. A edição 
já foi estabelecida para plantas modelo, como o tabaco, nas quais 
genótipos albinos foram obtidos. As próximas etapas da equipe de 
pesquisa estão voltadas para estabelecer a tecnologia para as es-
pécies cítricas. No momento, o CCSM tem como objetivo principal 
trabalhar com genes que responderam ao ataque de patógenos de 
citros e que podem explicar parte dos sintomas desenvolvidos pe-
las plantas suscetíveis.

As doenças que mais têm desafiado a citricultura atualmente 
são o Cancro Cítrico, causado pela Xanthomonas citri, e o HLB, que 
no Brasil é associado principalmente à bactéria Candidatus Liberi-
bacter asiaticus (CLas). Dessa maneira, os alvos principais para a 
edição de genes são relacionados com a resposta a esses patóge-
nos, os quais também são o objetivo de trabalhos realizados fora 
do Brasil. Os trabalhos publicados com citros até o momento, uti-
lizando a tecnologia CRISPR, são oriundos dos Estados Unidos e 
China (Salonia et al., 2020).

Visando a resistência ao Cancro Cítrico, um grupo de genes 
relacionados com a suscetibilidade da laranja doce, a X. citri, tem 
sido explorado pelos pesquisadores do CCSM. Em relação à re-
sistência ao HLB, os genes alvo foram escolhidos com base em 
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estudos realizados em híbridos de Poncirus trifoliata e Citrus sunki, 
que têm se mostrado resistentes à infecção por CLas após 12 anos 
a campo, em uma área de alta incidência de HLB (Curtolo et al., 
2020). Genes de diferentes vias fisiológicas foram associados à 
resistência, tolerância e suscetibilidade ao patógeno. Esses ge-
nes estão envolvidos com a produção de calose e de proteínas 
que se aglomeram, causando o bloqueio do floema e distúrbios no 
fluxo de seiva das folhas para a raiz. Esse bloqueio resulta no acú-
mulo de açúcar, na forma de amido, nas folhas. A hipótese é que 
o acúmulo excessivo de amido nos cloroplastos das folhas causa 
o rompimento do cloroplasto, produzindo os sintomas foliares 
de mosqueamento, típicos de HLB. Assim, os pesquisadores do 
CCSM visam modificar esses genes usando a técnica da ‘tesoura 
genética’, determinando a perda da sua atividade, o que levaria 
à redução dos sintomas da doença, mantendo a produtividade.

Métodos de transformação genética utilizando Agrobacterium  
tumefaciens são os mais utilizados e a técnica já é rotineiramente 
utilizada pelos pesquisadores do CCSM. Porém, neste caso, a 
planta modificada continua sendo uma planta transgênica, o que 
pode gerar mais dificuldades com a legislação e aceitação no mer-
cado consumidor. A tecnologia de edição via CRISPR permite al-
ternativa a este sistema, a partir da utilização do complexo da 
proteína Cas9 e do sgRNA em lugar da Agrobacterium tumefaciens. 
Esse complexo vem sendo utilizado para editar protoplastos (cé-
lulas sem parede celular) de citros. Essa abordagem resulta em 
plantas editadas não transgênicas, mas, no entanto, ainda é bas-
tante limitada a algumas espécies, incluindo os citros, devido às 
dificuldades no processo de regeneração das plantas. A vantagem 
nesse caso é que as plantas editadas desta maneira seriam regu-
lamentadas diferentemente de transgênicos, pela existência de 

uma lei estabelecida na CTNBio (Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança), que trata separadamente as TIMPs.

Com a aprovação recente do projeto Centro de Ciência para 
o Desenvolvimento – CCD-NPOP-IAC (Citros, Cana, Café) finan-
ciado pela FAPESP e por empresas parceiras, a equipe do Insti-
tuto Agronômico pretende aprimorar essa técnica de edição gê-
nica para culturas de importância econômica para o Estado de 
São Paulo (https://revistapesquisa.fapesp.br/aprendizado-em- 
edicao-de-genoma/). No caso de citros, o foco da nossa equipe 
é a obtenção de plantas resistentes ao HLB. Com a experiência  
prévia adquirida pelas pesquisas desenvolvidas no Centro de Ci-
tricultura e pelos parceiros do projeto, visamos a melhoria contí-
nua da citricultura, com base na ciência, inovação e transferência 
de tecnologia para o setor.
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Microbiologia do Solo

Tecnologia Embrapa de Bioanálise de Solo BioAS

A pós 21 anos de estudo, em uma iniciativa pioneira no 
mundo, em 23 de julho de 2020 foi lançada a tecnologia 

Embrapa de Bioanálise de Solo BioAS (https://www.youtube.
com/watch?v=1GnmMXrDlb8). Essa tecnologia agregou o com-
ponente biológico nas análises de rotina de solos para auxiliar o 
agricultor a realizar o diagnóstico da saúde do solo no qual ele cul-
tiva as suas lavouras.

A BioAS tem como base a análise da atividade das enzimas aril-
sulfatase e β-glicosidase, associadas aos ciclos do enxofre e do car-
bono, respectivamente. Por estarem relacionadas com o potencial 
produtivo e com a sustentabilidade do uso do solo, elas funcionam 
como bioindicadores, permitindo avaliar a saúde dos solos.

As pesquisas desenvolvidas pela Embrapa permitiram esta-
belecer valores de referência para essas enzimas em diferentes 
solos, de modo a avaliar o estado do seu funcionamento bioló-
gico. Valores elevados de atividade enzimática indicam sistemas 
de produção e/ou práticas de manejo do solo adequadas e susten-
táveis. Ao contrário, valores baixos servem de alerta ao agricultor 
para uma reavaliação do sistema de produção na direção da ado-
ção de boas práticas de manejo.

A tecnologia BioAS também abrange o cálculo do desempe-
nho de três funções essenciais do solo relativas a nutrientes, que 
são: (1) função ciclar, (2) função armazenar e (3) função suprir. 
A função ciclar nutrientes é a base para o cálculo do IQSBIOLÓGICO 
(Índice de Qualidade Biológica do Solo), sendo as outras duas 
funções utilizadas no cálculo do IQSQUÍMICO (Índice de Qualidade 
Química do Solo). Por sua vez, esses dois índices são aplicados 
no cálculo do IQSFERTBIO (Índice de Qualidade do Solo ‘FertBio’), 

UMA MANEIRA SIMPLES E EFICIENTE DE AVALIAR A SAÚDE DO SOLO

que expressa a qualidade química e biológica do solo em um 
único índice. 

A grande vantagem da BioAS é que as enzimas funcionam 
como ecossensores, sendo mais sensíveis que indicadores quími-
cos (por exemplo, matéria orgânica do solo) e físicos, antecipando 
alterações na saúde do solo, em função do seu uso e manejo. As-
sim, a BioAS pode auxiliar nas tomadas de decisões relacionadas 
com os sistemas de manejo adotados nas propriedades agrícolas. 

A BioAS permite que o agricultor monitore a saúde do solo,  
sabendo exatamente o que avaliar (enzimas arilsulfatase e β-gli-
cosidase), como avaliar (solo coletado na profundidade de 0 a  
10 cm), quando avaliar (após a colheita das lavouras) e como inter-
pretar o que foi avaliado (via valores de referência que permitem 
avaliar, para cada tipo de solo, se o nível de atividade enzimática 
está baixo, médio ou adequado). Em seu estágio atual, a tecnolo-
gia BioAS está formatada para atender áreas sob cultivos anuais 
de grãos no Cerrado, abrangendo uma área em torno de 35 mi-
lhões de hectares.

A Embrapa tem atuado na capacitação de laboratórios comer-
ciais de análises de solo (Rede Embrapa de BioAS), que são conec-
tados aos laboratórios de pesquisa por meio da plataforma Web 
MIQS (Módulo Interpretação da Qualidade do Solo da Tecnolo-
gia BioAS), desenvolvida pela Embrapa Cerrados e pela Embrapa 
Agrobiologia.

Como avaliar? Coletar o solo na profundidade 0 cm a 10 cm, 
seguindo os mesmos princípios da amostragem de 
solo tradicional para química

Quando avaliar? Após a colheita das lavouras (preferencialmente 
após o milho safrinha)

Para onde 
encaminhar as 
amostras?

Laboratório da Rede Embrapa BioAS que estará 
habilitado a realizar as análises de β-glicosidase e 
a arilsulfatase

Como interpretar as 
análises?

O laboratório encaminha os resultados das análises 
para uma plataforma Web na Embrapa, que gera 
o laudo final contendo os valores de atividade 
enzimática interpretados e índices de qualidade do 
solo referentes a cada amostra.
Em seu estágio atual, a tecnologia BioAS está 
formatada para atender áreas sob cultivos anuais 
de grãos no Cerrado

Etapas para realização da BioAS, da amostragem de solo à 
interpretação dos resultados
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Microbiologia do Solo

Os poderes de um solo saudável
Um solo saudável é um solo biologicamente ativo, produtivo, capaz 
de armazenar água, sequestrar carbono (C) e promover a degrada-
ção de pesticidas, entre outros importantes serviços ambientais. 
O conceito de qualidade/saúde de solo inovou ao destacar a im-
portância do funcionamento do solo não só para a produção bioló-
gica (grãos, carne, madeira, agroenergia, fibras etc.), mas também 
para o funcionamento global dos ecossistemas. Aspectos relacio-
nados com a saúde humana, vegetal e animal (solos saudáveis, 
ambientes saudáveis) e à qualidade do ar e da água (emissão de 
gases de efeito estufa, sequestro de carbono, armazenamento e 
filtragem de água etc.) deixam claro que a qualidade do solo vai 
muito além da produção de grãos, carne, madeira, agroenergia e 
fibras. Por isso, é possível ter um solo com baixa qualidade, mas 
cujas elevadas produtividades estejam relacionadas com entra-
das massivas de adubos e pesticidas, uma condição que não é 
sustentável em longo prazo.

No caso específico do Brasil, a expansão e o uso continuado de 
sistemas de manejo conservacionistas, como o sistema de plan-
tio direto (SPD) e a integração-lavoura-pecuária (iLP), com des-
taque para a inserção das braquiárias e outras gramíneas forra-
geiras nos sistemas agrícolas tropicais, representam um marco 
fundamental para a construção de um ambiente edáfico biologi-
camente mais ativo e saudável. A integração de pastagens e flo-
restas às áreas sob cultivos de grãos em SPD (iLPF) também au-
mentou a complexidade dos agroecossistemas tropicais e alterou 
as relações entre os vários componentes do sistema agrícola. A 
expansão e a adoção por longos períodos de sistemas de manejo 
conservacionistas, como o SPD e a ILP, também permitiram ve-
rificar que os aumentos de produtividade das culturas ou a ma-
nutenção da produção frente a situações ambientais adversas, 
muitas vezes, não são explicados pelos resultados das análises 
químicas de solos. Essa constatação de que solos quimicamente 
semelhantes podem apresentar desempenhos diferenciados  
demonstrou a necessidade da inclusão de parâmetros relaciona-
dos ao funcionamento biológico do solo (bioindicadores) nas aná-
lises de rotina (figura).

A percepção dos efeitos benéficos e o interesse na avaliação  
de aspectos relacionados com a saúde do solo são crescentes entre  
agricultores e tomadores de decisão no meio rural, principalmente  
à medida em que a vulnerabilidade dos sistemas de produção in- 
tensivos e de grande escala aumentam em função da baixa ado-
ção da rotação de culturas. A produtividade das lavouras, os com- 
ponentes de acidez e os teores de macro e micronutrientes não  
podem ser os únicos parâmetros para avaliar a saúde dos solos.

Por inaugurar uma forma mais abrangente de interpretação da 
saúde dos solos, indo além das questões de deficiência/excesso 
de nutrientes, o lançamento da BioAS foi um sucesso e tem tido 
uma grande repercussão no agro brasileiro. Considerada a mais 

Eng. Agr. Iêda Carvalho Mendes 
Ph.D. em Ciência do Solo, pesquisadora da Embrapa Cerrados, Planaltina, DF
Eng. Agr. Guilherme Montandon Chaer 
Ph.D. em Ciência do Solo, pesquisador da Embrapa Agrobiologia, Seropédica, RJ
Eng. Agr. Fábio Bueno dos Reis Junior 
Ph.D em Ciência do Solo, pesquisador da Embrapa Cerrados, Planaltina, DF
Cientista da Computação Ozanival Dario Dantas
Mestre em Engenharia Elétrica e de Computação, analista da Embrapa Cerrados, 
Planaltina, DF
Eng. Agr. Maria Inês Lopes de Oliveira
Doutora em Ciências Agrárias, bolsista (pós-doutorado – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) na Embrapa Cerrados, Planaltina, DF 
Estatístico Juaci Vitória Malaquias 
Mestre em Ciência de Materiais em Modelagem e Simulação Computacional, 
analista da Embrapa Cerrados, Planaltina, DF

Figura. A Tecnologia Embrapa de Bioanálise de Solo (BioAS), 
que consiste na agregação de dois indicadores relacionados 
com o funcionamento da maquinaria biológica do solo (enzimas 
arilsulfatase e β-glicosidase) nas análises de rotina, preencheu a 
lacuna deixada pela ausência do componente biológico nas análises 
de solo (Cap. ret H2O – capacidade de retenção de água no solo)
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nova aliada para a sustentabilidade da agricultura do país, a BioAS 
é uma iniciativa inovadora que credencia o Brasil como embaixa-
dor mundial da saúde do solo.

A pesquisa contou com o apoio do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) e do Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia (INCT) – Microrganismos Promoto-
res do Crescimento de Plantas Visando à Sustentabilidade Agrí-
cola e à Responsabilidade Ambiental – MPCPAgro. 

Para saber mais sobre a BioAs, acesse: https://www.infoteca.
cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133431 e https://www.
infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133109 
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Crise hídrica

D e acordo com o conceito da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), a 

segurança hídrica existe quando há dispo-
nibilidade de água em quantidade e qua-
lidade suficientes para o atendimento às 
necessidades humanas, à prática das ativida-
des econômicas e à conservação dos ecos-
sistemas aquáticos, acompanhada de um ní-
vel aceitável de risco relacionado com secas 
e cheias.

Quando falamos de crise hídrica preci-
samos considerar vários fatores que envol-
vem todo o ciclo da água e o seu uso, uma 
questão extremamente complexa. Quan- 
do ouvimos que ‘vai faltar água’, o usual é  
pensarmos em não ter água em casa para 
as necessidades diárias, mas a falta de 
água relacionada com questões climáti-
cas vai muito mais longe do que o uso resi-
dencial, e afeta toda a condição de vida no 
planeta. Os efeitos atingem a agropecuária 
e a produção de alimentos, ecossistemas 
aquáticos e a produção de peixes, turismo, 
hidrovias, indústria e produção de energia, 
uso urbano, os quais produzem impactos 
econômicos sobre a sociedade relaciona-
dos com essas combinações de uso.

Apesar de o Brasil ser um dos países 
com maior disponibilidade hídrica do pla-
neta, a água não está distribuída de ma-
neira equalitária em todo o território na-
cional. A concentração de populações em 
regiões litorâneas e grandes centros urba-
nos aumenta os impactos sobre o abaste-
cimento urbano.

No caso do Estado de São Paulo, apro-
ximadamente 70% da água disponível está 
concentrada em uma região com 30% da 
população. Esse problema de distribuição 
de água x população não é exclusividade 

NESTE ARTIGO, SÃO ABORDADOS OS EFEITOS DA ATUAL CRISE HÍDRICA 
SOBRE A AGRICULTURA E O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA POR 

ABASTECIMENTO COMBINADO SUBTERRÂNEO-SUPERFICIAL

nossa. A Ásia, embora seja o maior conti-
nente do globo, é o local mais afetado pelo 
aumento da população, abrigando 60% 
dos habitantes do planeta, e possui ape-
nas 36% das reservas de água doce.

A crise hídrica atual tem demonstrado 
uma característica cíclica que afeta dire-
tamente a agricultura e todos os usos da 
água. O uso racional, sustentável e com-
binado de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos oferecem maior segurança 
hídrica, e são uma das ferramentas para 
reduzir os impactos da crise.

Ao falarmos de preservação de recursos 
hídricos subterrâneos podem ocorrer in-
terpretações equivocadas sobre o assunto.  

Os aquíferos são entidades vivas, que pos-
suem áreas de recarga e armazenamento 
e, em alguns casos, áreas de descarga de 
água subterrânea, e podem ser utiliza-
dos de forma ordenada, sustentável, pro-
duzindo água para o abastecimento sem 
qualquer dano, bastando para isso conhe-
cimento e uso de forma equilibrada.

No passado recente, por falta de co-
nhecimento ou por questões econômicas,  
demonizaram os poços e águas subterrâ-
neas, criando falsos conceitos como: ‘os 
poços vão acabar com a água do planeta; o 
uso de água subterrânea vai exaurir todos 
os aquíferos do mundo; não podemos ter po-
ços em zonas urbanas que vão prejudicar o 

Conjuntura de 
Recursos hídricos 
no Brasil, 2020
Fonte: ANA, 2020

Principais componentes da segurança hídrica
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no Brasil, 2020
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A constante crise apenas muda de lugar. Seu caráter é cíclico
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abastecimento público; poços são contami-
nados e contaminam; água subterrânea não 
pode ser tratada; preservar água subterrânea 
é não usar’, além de uma série de outras fa-
lácias baseadas em absurdos. Preservar não 
é deixar de usar e, sim, utilizar ordenada-
mente. Cada litro de água subterrânea que 
utilizamos poupa um outro litro que viria da 
água superficial, e vice-versa.

A agricultura como maior consumidor 
de água do planeta conhece bem isso, e 
sabe que os poços são fontes sustentáveis 
de abastecimento, utilizados em diversas 
formas de irrigação que mantêm a produção 
agrícola, mesmo em momentos de forte es-
cassez de chuvas. Estima-se atualmente um 
total de cerca de 7,3 milhões de hectares de 
área irrigada no Brasil, e com certeza grande 
parte dessa área é atendida por poços.

Os poços são mais resilientes, e os 
efeitos climáticos de uma estiagem são 
sentidos imediatamente quando falamos 
de chuvas e águas superficiais; no caso dos 
poços, pode demorar décadas ou cente-
nas de anos para se manifestar. O mesmo 
acontece em relação às contaminações. 
O despejo acidental de um contaminante 
em um corpo hídrico causa um efeito ime-
diato, e no caso dos poços o tempo de 
trânsito da água subterrânea e os efeitos 

de reações e degradação pelo contato com 
o solo e formações geológicas podem mi-
nimizar os efeitos, e dar mais tempo para 
medidas de mitigação. 

Você sabia que de 70 a 80% de toda 
água de um rio é água subterrânea e pode-
-se chegar a 90% do fluxo de base de um 
corpo hídrico proveniente de água subter-
rânea? Mesmo em países como a Suíça, 
onde existe um grande volume de água de 
degelo, o abastecimento de água para con-
sumo humano é efetuado por 80% de água 
subterrânea e 20% de água superficial.  
No Brasil, 52% dos municípios são abaste- 
cidos por águas subterrâneas, sendo 36% 
exclusivamente por esse recurso.

A retirada de água triplicou nos últimos 
50 anos, e vai continuar crescendo. A nossa 
população cresce a cada dia, além do efeito 
do aumento da renda em grandes popula-
ções como a China e Índia, que passam a 
consumir mais, e cada vez mais vamos pre-
cisar de melhorias na agricultura, da redu-
ção do consumo de água nos processos e 
aumento da água cultivada. Vamos preci-
sar de mais água.

A implantação de políticas públicas para 
usos múltiplos da água, redução de con-
sumo nos processos industriais, na agricul-
tura e redução de perdas no abastecimento 

urbano, uso combinado subterrâneo-super-
ficial, gestão integrada de água superficial e 
subterrânea, reaproveitamento de água de 
chuva e reuso são ferramentas que estão  
disponíveis e seguramente contribuirão para 
nos adaptarmos à atual realidade climá-
tica, e nos preparar para os eventos futuros, 
mantendo a nossa produção agropecuária e 
a qualidade de vida.

Não me recordo do primeiro momento, 
mas ao longo dos últimos 10 ou 15 anos 
tenho recebido o título do maior defensor 
das águas subterrâneas da atualidade, tí-
tulo do qual muito me orgulho, e que me le-
vou a três mandatos consecutivos de Pre-
sidente da ABAS – Associação Brasileira 
de Águas Subterrâneas. Para mim, é um 
grande prazer poder contribuir nas ques-
tões relacionadas com recursos hídricos e 
defender as águas subterrâneas, e apesar 
da minha empresa, a Maxiágua Soluções 
em Água, sentir a minha ausência, esse tra-
balho em benefício de nosso País faço com 
grande satisfação. 

O GCONCI deseja a todos um próspero 2022!

DESEJAMOS QUE AS LUZES DO ANO NOVO TRAGAM ESPERANÇA PARA  
O CAMPO E SUCESSO NOS NEGÓCIOS DE CADA PRODUTOR.


