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O citricultor, assim como a maioria dos agricultores no Brasil, é bem resi-
liente e enfrenta os diversos, e cada dia mais numerosos, desafios que sur-

gem no cultivo de citros.
A abordagem de diferentes temas pela revista Citricultura Atual tem o objetivo 

de trazer elucidações e alertas para os produtores anteverem os problemas que 
possam aparecer. E uma das maiores dificuldades que preocupam o citricultor é o 
manejo de plantas daninhas tanto na formação como na produção. Desta forma, 
nesta edição, o professor Pedro Christoffoleti e a sua equipe abordam com pro-
fundo conhecimento o manejo de ervas daninhas com uso de herbicidas.

Um novo patamar de preços e o consequente aumento de custos desafiam 
o setor, que tem na produtividade e no preço o alicerce para suportar a sobrevi-
vência do produtor. Estes dois assuntos são abordados com artigos bem escla-
recedores sobre este assunto, que, aliado à parte econômica, está sempre pre-
sente e é fundamental no nosso conteúdo.

Como não poderia ficar de fora, um assunto muito esperado, e que também 
preocupa o citricultor, a complexa doença HLB também está presente nesta edi-
ção, em artigo sobre o manejo do inseto vetor e suas implicações.

Dois textos riquíssimos em informações de pesquisas sobre porta-enxertos 
focam a busca de suporte na produtividade e enfrentamento de clima adverso 
que temos vivido. Por falar em clima, o professor Molion faz previsões sobre a 
tendência do clima para os próximos 10 a 15 anos.

Os consultores do GCONCI e suas parceiras procuram sempre, por meio de 
eventos técnicos, divulgar as melhores tecnologias para que os citricultores per-
maneçam firmes e fortes na produção de uma das frutas mais requisitadas e 
consumidas pela população brasileira, os citros.
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Mais um ano de oferta 
limitada vem aí?

A  rentabilidade da laranja na temporada 2021/2022 foi res-
trita para muitos citricultores (mesmo com os preços 

mais altos do que no ano anterior), resultado da baixa produ-
tividade registrada em praticamente todo o cinturão citrícola. 
Neste cenário, as expectativas para 2022 são de investimen-
tos limitados na atividade, o que possivelmente resultará em 
diminuições na área plantada e até mesmo de renovação de 
pomares. Outro fator que pode restringir os novos plantios é a 
alta significativa nos custos de produção e de implantação. Por 
outro lado, citricultores mais bem capitalizados estão aumen-
tando os investimentos em irrigação, visando reduzir os riscos 
climáticos, que têm sido bastante altos nos últimos anos.

De fato, a primeira previsão sobre área, divulgada pelo De-
partamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), indica 
que o Estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro devem re-
gistrar área 1,4% menor na temporada 2022/2023, totalizando 
apenas 374 mil hectares. Já a em produção deve ser de 340 mil 
hectares, queda de 1,8% na mesma comparação.

Se confirmada, a menor área em produção pode ser um li-
mitante para uma colheita significativa nos próximos anos, em 
virtude da redução no potencial produtivo do cinturão citrí-
cola. Considerando-se a área estimada pelo USDA (de 340 mil 
ha), o estado paulista e o Triângulo Mineiro passariam a produ-
zir, em anos de clima favorável e de boa produtividade (média 
de mil caixas por hectare), o máximo de 340 milhões de caixas 
de 40,8 kg de laranja – bem longe do produzido na década pas-
sada, quando chegou próximo a 400 milhões de caixas.

No que diz respeito às expectativas para a produção de la-
ranja, as floradas foram consideradas satisfatórias na maioria 
das áreas do cinturão brasileiro. No geral, enquanto nos poma-
res irrigados a abertura das floradas foi observada a partir de 
setembro de 2021, naqueles sem irrigação isso só ocorreu em 
meados de outubro, após a chegada – atrasada – das chuvas.

Ainda é cedo para quaisquer previsões quanto ao volume a 
ser colhido em 2022/2023, principalmente nesta temporada, 
em que as floradas foram atrasadas em boa parte das fazen-
das. Ainda que agentes não descartem impactos negativos da 
seca prolongada de 2020 e 2021 sobre a colheita da nova sa-
fra, deve pesar positivamente sobre os ânimos a retomada das 
chuvas mais frequentes na região desde dezembro, fator que 
tende a beneficiar a fixação e o enchimento dos frutos.

RENTABILIDADE ABAIXO DA ESPERADA DE 2021/2022 
PODE RESTRINGIR INVESTIMENTOS EM 2022/2023

Economia

A estimativa do USDA para a produção do cinturão é de 305 
milhões de caixas, recuperação de 15,5% frente à temporada 
2021/2022 e o equivalente a uma produtividade média de quase 
900 caixas por hectare. Agora, o setor aguarda a divulgação da 
estimativa do Fundecitrus (Fundo de Defesa da Agricultura), pre-
vista para maio, e que deve conseguir mensurar os impactos po-
sitivos do melhor regime de chuvas dos meses recentes.

Ressalta-se, ainda, que, mesmo que uma recuperação da 
produção de laranja em 2022/2023 fosse confirmada, diante 
dos baixos estoques finais de suco de laranja previstos para 
2021/2022, o volume colhido pode ser insuficiente para que os 
estoques voltem ao patamar estratégico de 250 mil toneladas.

Segundo a CitrusBR, os estoques de passagem de 
2021/2022 (em junho de 2022) devem ficar entre 170 e 190 
mil toneladas de suco de laranja, em equivalente concentrado, 
abaixo do patamar estratégico. Neste cenário, haveria a neces-
sidade de uma safra volumosa para recuperar os níveis de suco 
armazenados. Cálculos do Cepea indicam que, para que os es-
toques finais de 2022/2023 (em junho de 2023) voltem a atin-
gir o patamar estratégico de 250 mil toneladas, a produção da 
próxima safra precisaria superar as 330 milhões de caixas de 
40,8 kg, bem acima do estimado em dezembro pelo USDA.

Assim, por mais um ano, a necessidade industrial de laranja 
deve ser elevada, o que tende a manter a oferta da fruta con-
trolada no segmento de mesa, além de permitir preços firmes 
ao produtor no setor de moagem. Contudo, como as processa-
doras ainda não iniciaram a contratação de frutas para a nova 
temporada, não há confirmação se haverá reajuste nos valores 
pagos pela matéria-prima.

Além da demora nas aberturas florais, agentes se mostram 
receosos com os efeitos dos períodos de baixa umidade no vi-
gor das plantas – o que pode restringir a taxa de fixação de fru-
tos, aumentando o abortamento de chumbinhos.

Vale lembrar que devido aos baixos estoques finais de suco 
de laranja previstos para 2021/2022, é importante que a tem-
porada 2022/2023 seja volumosa para garantir tranquilidade 
no abastecimento mundial. 

Eng. Agr. Margarete Boteon | Pesquisadora – Cepea/Esalq-USP; 
Fernanda Geraldini; Caroline Ribeiro | Analistas de Mercado – Cepea/Esalq-USP
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Pragas

Os ácaros desfolhadores 
dos citros

P ara falar ou escrever sobre os Ácaros Desfolhadores dos Ci-
tros, é preciso primeiro diferenciá-los para facilmente iden-

tificá-los em uma simples observação ou em uma inspeção profis-
sional de um consultor, de um Inspetor de Pragas (IP), ou em uma 
ação de manejo de pragas e também em uma atitude de MEP-
-Manejo Ecológico de Pragas. Esta é a atividade mais provável em 
pomares em que se busca a sustentabilidade ecológica nos dias 
atuais da citricultura brasileira. Três são as espécies mais comuns 
de Ácaros Desfolhadores no Brasil, todos pertencentes à mesma 
ordem e família: Acarina, Tetranychidae Donnadieu, 1875. São 
eles, Ácaro Purpúreo dos Citros Panocychus citri (Citrus Red Mite), 
Ácaro Mexicano dos Citros Tetranychus mexicanus (Mexican Citrus 
Mite) e Ácaro Texano dos Citros Eutetranychus banksi (Texan Citrus 
Mite). Vamos à identificação com a lente de bolso de dez aumen-
tos e outras características importantes.

Ácaro Purpúreo 
As fêmeas e todas as ninfas são 
vermelhas, mas as fêmeas do Mexi-
cano também o são; porém, as nin-
fas não, e elas se parecem com o 
Ácaro Rajado. Outra diferença com 
a do Mexicano é que a do Purpúreo 
no dorso tem ‘espinhos’ evidentes. 

Os ovos do Purpúreo são bem peculiares: são fixos em dois ou 
três outros que descem para a superfície como uma cobertura de 
um circo. Não produzem teia.

Ácaro Mexicano
As fêmeas também são vermelhas, 
e ostentam uma faixa mais clara 
longitudinal no dorso, e não dis-
põem de ‘espinhos’ como o Purpú-
reo. Produzem um pouco de teia, e 
às vezes os ovos estão dependura-
dos nelas e pela lente vemos ninfas 

andando sob eles, e por isso se descarta o Purpúreo. Esta espé-
cie é mais comumente encontrada em depressões como os um-
bigos das frutas (laranja Bahia e tangerinas).

Ácaro Texano
Ultimamente, tem havido um au-
mento da ocorrência deste ácaro, e a 
tendência era substituir o Purpúreo,  
ocupar o mesmo nicho ecológico do 
mesmo e até do Mexicano. A fêmea é 
um pouco menor, tem coloração es-
verdeada e o macho difere dos outros 

Figura 1. Pomar velho que sofreu desfolha com a seca
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

NO BRASIL, EXISTEM TRÊS ESPÉCIES  COMUNS DE ÁCAROS 
DESFOLHADORES, E TODOS PERTENCEM À MESMA ORDEM E FAMÍLIA
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dois por ter pernas mais alongadas. Não produz teia também como 
o Purpúreo. O seu comportamento é se alojar nas nervuras princi-
pais das folhas e, quando aumenta a densidade, ocupam também 
as secundárias, e entre as nervuras.

Danos e características gerais
Os surtos ocorrem seguindo os principais fluxos de brotações 
após a primavera de cada ano. A densidade nas folhas aumenta 
em 8,5 vezes em dez dias. A infestação é de 2 a 3 vezes maior em 
folhas do que em outras partes da planta, como frutas, ramos etc. 
Infestação é maior na face superior das folhas. A disseminação é 
pelo vento e principalmente pelo homem, e a umidade ideal para 
os tetraniquídeos é entre 30 e 60%. Esses ácaros inserem as suas 
quelíceras (aparato bucal de sugamento) nas folhas e atingem o 
mesófilo (parte central da folha onde circula a seiva), provocando 
o secamento, com aspecto de que foi queimado; por isso, o dano 
é severo e causa queda de folhas. Comparado aos Ácaros da Fer-
rugem e Branco, estes apenas raspam a superfície e causam da-
nos superficiais nas folhas e frutas. A figura 1 mostra um pomar ve-
lho com os efeitos da seca prolongada que, sem chuva, favorece o 
ácaro. Na figura 5, vemos a desfolha em um pomar novo não irri-
gado que também sofre com a seca e o ácaro.

Biologia e comportamento geral
É pouco estudada, com exceção do Purpúreo, cujos dados podem 
ser considerados para os outros dois também. Os estágios são 
OVO – LARVA – PROTONINFA – DEUTONINFA – ADULTO. Do ovo 
a adulto, o ciclo é de 12 dias a 25°C e a 50 a 70% a Umidade Rela-
tiva. Portanto, é errado pensar que esses ácaros gostem de estia-
gem. O que ocorre é que as infestações maiores coincidem com 
os meses de menos precipitações pluviométricas e o fator mais 
decisivo, por agravar o ataque na seca prolongada, é que não há 
chuva para arrastar as populações das folhas, pois todas as três 

espécies vivem na face superior das folhas e, portanto, de fácil ar-
rasto; desta forma, o melhor controle seria a chuva. 

Cada fêmea coloca de 17 a 37 ovos que levam de 11 a 14 dias 
para a eclosão das larvas, que duram dois dias e têm três pares 
de pernas. Depois, passam pelas fases de protoninfas e deuto-
ninfas, ambas também por dois dias cada, quando já se pare-
cem com os adultos, com quatro pares de pernas. Os ovos do 
Texano são um pouco achatados, não uniformes na cor, que varia 
de amarelo, quando colocado, a um marrom-avermelhado antes 
de a larva eclodir. Larvas recém-eclodidas vão de amarelo-claro 
ao bronzeado, com pernas claras, enquanto as ninfas (protonin-
fas e deutoninfas) são semelhantes aos adultos. A duração de 
ovo a adulto varia em cerca de 30 dias a 15°C, e de 10 dias a 32°C.  
A razão-sexual do texano é fortemente tendenciosa para as fê-
meas. As fêmeas são mais de 80% da população sob 20 e 30°C. 
Um macho fica perto de uma fêmea na fase de deutoninfa (pupa) 
esperando-a emergir para acasalar. 

Inimigos naturais e controle biológico
O controle biológico natural ocorre por meio de várias espécies de 
predadores. Um dos mais frequentemente observados predando 
tetraniquídeos é o crisopídeo ‘Bicho Lixeiro’ Ceraeochrysa cubana 
(figura 6), o qual tem sobrevivido bem sob os calendários de pulve-
rizações para psilídeo e entra no pomar de modo imigrante pelo voo 
do adulto. Já a joaninha Stethorus sp. tornou-se rara atualmente, e 
era comum no passado. Outro sobrevivente ilustre é o ácaro preda-
dor Euseius spp. (figura 7), da família Phytoseiidae, e que é muito im-
portante, pois nós usamos para adotar o nível de não ação no MEP. 
Ainda existe o fungo Neozygites floridana, que, com alta umidade, 
causa epizootia, além do efeito direto da chuva que lava a folha. É 
possível provocar a epizootia aplicando os fungos comerciais, cujo 
principal produto disponível é o Isaria fumosorosea. Outros fungos 
comerciais são o Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae.
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Figura 5. Pomar novo em MEP que teve infestação por falta de chuva

Figura 6

Figura 7
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Amostragem, níveis de ação e de não ação
Para se ter uma ideia precisa da presença de Ácaros Desfolhadores 
ameaçadores na produção, é necessário conhecer o tipo de dano e 
a preferência do local da planta para desenvolvimento e reprodu-
ção. No MEP, podemos empregar o novo sistema de amostragem 
que examina uma folha/ramo na altura mediana ou superior da 
copa em três ramos da planta com folhas quase maduras, e três ra-
mos com folhas recém-maduras, contando os ácaros fêmeas exis-
tentes (figura 8). Considera-se a porcentagem de folhas atacadas 
quando ocorrer cinco ou mais ácaros/folha. O nível de ação suge-
rido é de 20 a 30% de folhas com presença para pulverização no 
dia seguinte. O nível de não ação é quando de 2 a 3 ácaros pra-
gas estiverem disponíveis para cada ácaro predador Euseius pre-
sente, ou ainda pode utilizar a porcentagem de presença do ácaro 
predador na base de 30% ou mais para nível de ação de 10% de 
Ácaro da Leprose, sem histórico recente de vírus da Leprose no ta-
lhão. Além dos fungos em formulações comerciais já citados em 
controle biológico, qualquer acaricida usado contra o Ácaro da Le-
prose pode controlar os tetraniquídeos. 

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

Doença

A lima ácida Tahiti é uma cultura de grande relevância para a 
citricultura brasileira. A fruta é comercializada em sua maior 

parte in natura tanto no mercado interno como no externo. Entre 
os citros, a lima ácida Tahiti lidera de longe as exportações nacio-
nais de cítricos inteiros e está entre as frutas mais comercializa-
das pelo Brasil para outros países. Um dos maiores desafios dessa 
cadeia produtiva é a qualidade do produto, que pode ser afetada 
por doenças quarentenárias, como o Cancro Cítrico.

Liderado pelo Estado de São Paulo, com aproximadamente 30 
mil hectares, mais de 60% das áreas cultivadas de lima ácida Tahiti 
no Brasil estão localizadas em estados onde o Cancro Cítrico é 

Controle eficiente de 
Cancro Cítrico em lima 
ácida Tahiti com uso 
otimizado de cobre

endêmico. O controle da doença nessas áreas é regulamentado por 
um programa de certificação obrigatória de mitigação de risco, que 
entrou em vigor no país em 2017, após 60 anos de adoção de pro-
gramas de erradicação da doença. O Sistema de Mitigação de Risco 
(SMR) visa regulamentar o controle do Cancro Cítrico no campo e 
o beneficiamento da produção nas unidades de consolidação a fim 
de não apenas garantir a qualidade do produto, mas também coibir 
a comercialização de frutas sintomáticas e, assim, evitar a dissemi-
nação do agente causal para áreas livres da doença. 

O Cancro Cítrico é uma doença importante em várias áreas 
mundiais de cultivo de citros por causar queda prematura dos fru-
tos e restringir a sua comercialização. Após as primeiras detecções 
de Cancro Cítrico fora do seu centro de origem na Ásia, durante os 
anos 1900, a doença foi inicialmente combatida por medidas de 
exclusão e erradicação que pretendiam eliminar o patógeno ou 
suprimir a sua propagação. Nenhuma medida havia sido implan-
tada para controlar a doença até a década de 1970, quando aplica-
ções de cobre e quebra-ventos arbóreos começaram a ser usados 
na Argentina depois que surtos de Cancro Cítrico inviabilizaram o 
programa de erradicação local. Desde então, essas medidas têm 
sido o pilar do controle da doença não apenas na Argentina, mas 
também em muitos outros importantes locais produtores de ci-
tros onde o Cancro Cítrico se tornou endêmico, como no Uruguai 
e em alguns estados do Brasil e nos Estados Unidos.

O PERÍODO DE PROTEÇÃO DEPENDE DA 
SUSCETIBILIDADE DO FRUTO E DO CLIMA

Figura 8
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Cobre é a principal medida de controle
Um estudo recente de grande escala conduzido em campo de-
monstrou que, isoladamente, o cobre é mais eficiente para a pro-
teção contra o Cancro Cítrico do que quebra-ventos e do que o 
controle do Minador. O trabalho revelou inclusive que a combina-
ção das duas primeiras medidas é essencial para a prevenção de 
sintomas em frutos em sistemas de produção de citros de mesa. 
O cobre é um bactericida protetor não sistêmico aplicado para 
prevenir novas infecções em folhas e frutos jovens em expansão 
quando as altas temperaturas e a estação chuvosa coincidem. A 
eficácia dos compostos à base de cobre fixo para o controle do 
Cancro Cítrico é bem conhecida. A frequência ideal de aplicações, 
doses, volume de pulverização e período crítico de proteção foram 
amplamente estudados. No entanto, a grande maioria das pesqui-
sas foi realizada em pomares de laranja. Nenhuma investigação foi 
feita para avaliar a eficácia do cobre no controle do Cancro Cítrico 
em pomares de lima ácida Tahiti no Brasil.

Embora a lima ácida Tahiti seja menos suscetível ao Cancro  
Cítrico do que a laranja, o uso do cobre para o manejo dessa 
doença pode ter algumas diferenças substanciais devido ao pe-
ríodo de frutificação dessas espécies. Enquanto as laranjeiras têm 
uma florada principal e às vezes uma ou duas flores secundárias 
por ano agrícola, dependendo do cultivar e das condições climáti-
cas, a lima ácida Tahiti geralmente tem várias floradas e colheitas 
ao longo do ano. Além disso, a duração do período de suscetibili-
dade dos frutos pode ser diferente.

Outro desafio enfrentado pelos produtores de lima ácida  
Tahiti está relacionado com o fato de que como a produção é 
destinada principalmente para o mercado in natura, por lei a inci-
dência de frutas afetadas nos pomares não pode ultrapassar 1% 
antes da colheita e todas as frutas sintomáticas eventualmente 
colhidas devem ser removidas antes da embalagem e trans-
porte. Esse cenário torna o estabelecimento de um programa 

sustentável de aplicação de cobre para o controle do Cancro  
Cítrico em pomares de lima ácida Tahiti ainda mais desafiador.

Tamanho crítico
Sabe-se que o fruto da laranja precisa ser protegido com cobre até 
5 cm de diâmetro ou por aproximadamente quatro meses após 
a queda de pétalas durante a primavera, verão e, em alguns ca-
sos, início do outono. Após esse período, o fruto torna-se natural-
mente resistente à infecção pelo agente causal. 

Dados recentes de experimentos realizados em campo em 
frutos não protegidos com cobre e inoculados por aspersão com 
a bactéria causadora do Cancro Cítrico demonstraram a mesma 
tendência para frutos de lima ácida Tahiti. Frutos jovens, com diâ-
metro entre 1 a 1,9 cm e 2 a 2,9 cm, apresentaram desenvolvi-
mento de lesões da doença em 90,7 e 70,9% dos casos, respectiva-
mente. Em frutos com diâmetros intermediários, a suscetibilidade 
diminuiu na mesma proporção ao crescimento. Em frutos com  
3 a 3,9 e 4 a 4,9 cm de diâmetro, a probabilidade de desenvolvi-
mento de sintomas em frutos diminuiu para 41,9 e 19,1%, respecti-
vamente. Em frutos com diâmetro superior a 5 cm, a probabilidade 
de desenvolvimento de Cancro Cítrico foi de apenas 1% (figura 1A). 

O número de lesões de Cancro Cítrico em cada fruto também 
foi inversamente proporcional ao diâmetro do fruto no momento 
da inoculação. Frutos inoculados com 1 a 1,9 cm e 2 a 2,9, cm de 
diâmetro apresentaram, em média, 3,4 e 3,5 lesões, respectiva-
mente. Em frutos com 3 a 3,9 e 4 a 4,9 cm de diâmetro, a média 
de lesões caiu para 2,2 e 1,3, respectivamente. Finalmente, a mé-
dia de sintomas em frutos com diâmetro superior a 5 cm foi de  
0,3 lesão/fruto (figura 1B).

É possível que a probabilidade de os frutos desenvolverem 
Cancro Cítrico em condições naturais nos pomares seja ainda me-
nor, principalmente quando apresentarem diâmetro superior a 
4 cm. Nesse estudo, a concentração de bactéria à qual os frutos 

Figura 1. 
Probabilidade de 
desenvolvimento de 
sintomas e número 
de lesões de Cancro 
Cítrico em relação 
ao diâmetro do 
fruto no momento 
da inoculação 
por aspersão 
com suspenção 
de Xanthomonas 
citri subsp. citri na 
concentração de 
106 bactérias/ml. 
Barras indicam erro 
padrão da média de 
três experimentos 
independentes
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Doença

foram expostos foi superior àquela que normalmente ocorre 
em disseminações de campo por meio da água da chuva. Desta 
forma, esses resultados evidenciam que maior atenção é reque-
rida quando os frutos possuem até 3,9 cm de diâmetro. Frutos 
com diâmetro entre 4 a 4,9 cm possuem suscetibilidade marginal. 
Frutos com diâmetro superior a 5 cm são resistentes ao Cancro  
Cítrico e, por isso, dispensam proteção.

Quando proteger
Em pomares de laranja, o programa de pulverização de cobre ge-
ralmente começa em setembro ou outubro e termina em janeiro, 
quando o fruto da floração única ou principal está resistente, ou 
em março, quando o período de pulverização deve ser estendido 
até o final da estação chuvosa para proteger os frutos suscetíveis 
de todas as florações durante o período favorável às infecções. 

Para a lima ácida Tahiti, não é possível a utilização de progra-
mas de menor duração devido à presença constante de frutos jo-
vens na primavera, verão e outono. Nesse caso, o período mínimo 
de aplicação regular de cobre deve prolongar-se de setembro-outu-
bro a março. Como as plantas apresentam múltiplas floradas, a pre-
sença de frutos suscetíveis com até 5 cm de diâmetro durante esse 
período é constante. Nesses meses, também é comum a ocorrência 
de chuvas, resultando na necessidade de proteção ininterrupta dos 
frutos em crescimento e, ao mesmo tempo, das brotações. Em se-
tembro, quando a ocorrência de chuvas é errática, e nos meses de 
abril a maio, que marcam o fim do período chuvoso, é possível evi-
tar algumas aplicações e reduzir o custo do controle. Nesses meses, 
aplicações de cobre devem ser realizadas apenas quando chuvas 
volumosas estão previstas e o pomar apresentar frutos suscetíveis. 
A ausência ou ocorrência de chuvas esporádicas e pouco volumo-
sas nesse período, cenário comumente observado no Estado de São 
Paulo, dispensam a necessidade de algumas aplicações de cobre. 

Quando as aplicações de cobre são baseadas em previsões de 
chuvas, é importante que a propriedade tenha capacidade ope-
racional para a realização das aplicações antes da ocorrência dos 
eventos pluviométricos. Por fim, aplicações de cobre nos meses de 

junho a agosto não são necessárias pela ocorrência de temperatu-
ras amenas, escassez de chuvas e ausência ou baixa frequência de 
folhas e frutos suscetíveis. Em resumo, o período de proteção de-
pende da suscetibilidade do fruto e do clima (figura 2).

Eficiência do cobre
Resultados de experimento conduzido pelo Fundecitrus nas sa-
fras 2017/2018 e 2018/2019 em pomar de lima ácida Tahiti loca-
lizado na região noroeste do Estado de São Paulo demonstraram 
a eficiência das aplicações regulares de cobre para o manejo do 
Cancro Cítrico utilizando as recomendações para os pomares de 
laranja. Durante as duas safras, as aplicações foram realizadas de 
setembro a abril com turbo pulverizador a cada 21 dias, utilizando 
1 kg cobre metálico/ha e 70 ml de calda/m3 de copa por aplicação.

Vale ressaltar que a dose de cobre pode ser reduzida para  
0,7 kg cobre metálico/ha se aplicações forem realizadas a cada 14 
dias, e que o volume de calda mínimo recomendado é de 40 ml de 
calda/m3. Ainda, para pomares jovens em desenvolvimento, as do-
ses de cobre também podem ser determinadas com base no vo-
lume de copa das plantas. Nesse caso, podem ser utilizados de 30 a 
40 mg cobre metálico/m3 de copa para aplicações realizadas a cada 
14 ou 21 dias, respectivamente, até que a dose atinja a quantidade 
máxima recomendada por hectare. O uso dessas recomendações 
pode resultar em redução de custos com produto para o manejo da 
doença de quase 70%, sem afetar a qualidade do controle.

Nas duas safras, a contribuição das aplicações de cobre para o 
controle do Cancro Cítrico em folhas e frutos foi evidente e as re-
duções na incidência da doença foram superiores a 90%. No pri-
meiro ano, plantas tratadas com cobre apresentaram pico de in-
cidência de folhas com Cancro Cítrico de 3,5%. Por outro lado, 
em plantas não tratadas, a incidência máxima de folhas afetadas 
foi de 43,2% (figura 3A). Ao final, a área abaixo da curva de pro-
gresso da doença estandardizada em função do período de ava-
liação diferiu significativamente entre os tratamentos, sendo de 
24,8% para as plantas não tratadas e de apenas 1,3% para as plan-
tas que receberam aplicações de cobre regularmente (figura 3B). 

Figura 2. 
Necessidade 
de aplicações 
preventivas de cobre 
ao longo do ano 
para proteção de 
frutos de lima ácida 
Tahiti de acordo com 
a favorabilidade 
ao Cancro Cítrico 
e risco de perdas 
pela doença em 
função da presença 
de brotações e 
frutos suscetíveis e 
ocorrência de chuvas
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Na safra seguinte, as plantas tratadas apresentaram pico de in-
cidência de apenas 5,2%, contra 23,1% nas plantas que não re-
ceberam aplicações do produto (figura 3A). Assim como no ano 
anterior, a área abaixo da curva foi significativamente menor nas 
plantas que receberam cobre em relação às plantas não tratadas, 
12,2% contra 1%, respectivamente (figura 3B).

Em ambas as safras, a incidência máxima da doença em folhas 
de plantas não tratadas ocorreu em janeiro com redução progres-
siva nos meses subsequentes até atingir níveis muito baixos no fi-
nal do outono e durante o inverno, demonstrando que aplicações 
de cobre nesse período não são necessárias (figura 3).

O cobre foi igualmente importante para a redução de Cancro  
Cítrico em frutos. Plantas que receberam aplicações regulares do 
produto no primeiro ano apresentaram 4,8% de frutos colhidos com 
sintomas da doença, contra 33,3% em plantas que não receberam 
tratamento (figuras 3C e 4). Nesse ano, a área abaixo da curva de 
progresso da doença em frutos colhidos foi de 2,1% para plantas 
tratadas com cobre e 19,4% para as plantas não submetidas ao con-
trole químico (figura 3D). Na segunda safra, a eficiência do cobre foi 
superior e plantas tratadas apresentaram no máximo 1,8% de fru-
tos com Cancro, contra 28% das plantas que não receberam aplica-
ções de cobre (figuras 3D e 4). Seguindo a mesma tendência, a área 
abaixo da curva de progresso foi de apenas 1,8% em plantas trata-
das, contra 18,5% em plantas sem aplicações do produto (figura 3D).

Níveis ainda menores de frutos com sintomas podem ser obti-
dos em áreas com manejo homogêneo ao longo de várias safras. A 
presença de parcelas não tratadas no pomar próximas às parcelas 
tratadas pode ter contribuído para que a eficiência do cobre não 
fosse ainda maior no estudo. Esses resultados mostraram que o 

Figura 3. Incidência de folhas (A) e 
frutos colhidos (C) de lima ácida Tahiti 
com sintomas de Cancro Cítrico em 
plantas tratadas e não tratadas com 
cobre em dois anos consecutivos, e as 
respectivas áreas abaixo da curva de 
progresso da doença estandardizada em 
função do período de avaliação (B e D). 
As aplicações de cobre foram realizadas 
de setembro a abril com turbo 
pulverizador a cada 21 dias utilizando 
1 kg de cobre metálico/ha e 70 ml de 
calda/m3 de copa por aplicação. Em (B) 
e (D), os asteriscos indicam diferença 
significativa entre os tratamentos com 
e sem aplicação de cobre em cada ano 
(Teste T, P = 0,05%). Barras indicam o 
erro padrão da média de três repetições

Eng. Agr. Dr. Franklin Behlau
Pesquisador do Fundecitrus
Eng. Agr. Dr. Alécio Souza Moreira
Analista da Embrapa Fruticultura

Doença

Figura 4. Comparação da quantidade de frutos de 
lima ácida Tahiti com sintomas de Cancro Cítrico 
(seta branca) colhidos de plantas não tratadas (A) 
e tratadas regularmente com cobre (B) durante os 
meses de setembro a abril
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Cancro Cítrico pode ser manejado com sucesso e de forma susten-
tável em lima ácida Tahiti desde que as medidas de controle sejam 
apropriadamente empregadas. 

Fo
lh

as
 co

m
 C

an
cr

o C
ítr

ico
 (%

)
Fr

ut
os

 co
m

 C
an

cr
o C

ítr
ico

 (%
)



12 GRUPO DE CONSULTORES EM CITROS

Manejo

Manejo sustentável 
de plantas daninhas na cultura de citros

A cultura de citros é uma importante commodity para o Brasil. 
No entanto, a produção citrícola pode ser acometida pela 

interferência de plantas daninhas. Estas figuram dentre os prin-
cipais fatores redutores de produtividade, causando danos à cul-
tura pela competição por água, luz e nutrientes, servindo de hos-
pedeira alternativa de pragas e patógenos. Entre as razões da alta 
capacidade competitiva das plantas daninhas, principalmente du-
rante a primavera e verão, estão a abundante umidade no solo, 
alta temperatura e aplicação frequente de fertilizantes. Essas con-
dições ambientais favorecem o desenvolvimento das plantas da-
ninhas, tornando o seu controle necessário, tanto na fase de for-
mação do pomar como em franca produção. Assim, o controle é 
uma das principais preocupações do produtor de citros em relação 
à longevidade do pomar (figura 1).

Embora existam várias estratégias de controle das plantas da-
ninhas disponíveis, o controle químico tem sido uma das mais fre-
quentes (figura 2), resultando em custos que, às vezes, chegam a 
mais de 10% do total investido em tratos culturais. Para o planeja-
mento de um programa de manejo de plantas daninhas, o produ-
tor deve considerar (1) as características da área (como idade do 
pomar e condições edáficas e climáticas); (2) infestação de plantas 

ESSAS PLANTAS ESTÃO ENTRE OS PRINCIPAIS 
FATORES REDUTORES DE PRODUTIVIDADE

daninhas presentes; (3) estágio da planta daninha no momento do 
controle; (4) seleção do herbicida; (5) tipos de equipamento e ponta 
de pulverização; (6) posicionamento da aplicação do herbicida (li-
nha ou entrelinha); e (7) dose do herbicida e tecnologia de aplicação.

No entanto, devido à limitação de produtos herbicidas regis-
trados para a cultura, o glifosato permanece como o produto mais 
utilizado, sendo aplicado em mais de 90% das áreas citrícolas, de 
modo que nos últimos meses a elevação dos custos desse herbi-
cida tem preocupado bastante o setor produtivo, o qual vem pro-
curando alternativas para reduzir a dependência do produto para 
os tratos culturais.

Uma das estratégias de manejo das plantas daninhas que os 
produtores têm negligenciado, e que traz resultados satisfatórios 
a longo prazo, é o uso de um programa preventivo que preconiza 
o uso de práticas de desinfestação da área, como aplicação de her-
bicidas em reboleiras de plantas daninhas problema na área, ou 
mesmo controle manual das reboleiras, com o objetivo de evitar 
a disseminação dessa planta daninha. A prática de erradicação de 
uma planta daninha, ou mesmo o impedimento da expansão de 
uma infestação inicial a partir de pequenas reboleiras na área, an-
tes da produção de sementes ou órgãos de propagação vegeta-
tiva, resultará em redução de custos futuros nos programas de 
manejo de plantas daninhas.

Um programa de manejo de plantas daninhas com sustentabi-
lidade ambiental e econômica deve manter a entrelinha vegetada, 

Figura 1. Agressividade das plantas daninhas na citricultura, em 
uma cultura em franca produção, das espécies ‘trepadeiras’ (cipós), 
constituindo um grande desafio para o produtor

Figura 2. Resultados da aplicação do herbicida  
pré-emergente, flumioxazin, em citros em formação, 
30 dias após a aplicação
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Manejo
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GRUPO1 MECANISMO DE AÇÃO2 HERBICIDAS3

Pós-emergentes4

1 (A) Inibidores da ACCase Cletodim, fluazifop, 
haloxifop, quizalofop-p-ethyl 
e quizalofop-p-tefuril

2 (B) Inibidores da ALS Chlorimuron, metsulfuron
9 (G) Inibidores da EPSPs Glifosato
10 (H) Inibidores da GS Glufosinato de amônio
14 (E) Inibidores da Protox Carfentrazone, saflufenacil  

e flumioxazin
22 (D) Inibidores do fotossistema I Diquat
0 (Z) Desconhecido MSMA
Pré-emergentes com ou sem ação pós-inicial5

3 (K1) Inibidores da formação da 
tubulina

Trifluralina

5 (C1) Inibidores de fotossistema II Ametrina, bromacila, diuron 
e simazina

29 (L) Inibidores da síntese de 
celulose

Indaziflan

14 (E) Inibidores da Protox Flumioxazin, oxyfluorfen e 
sulfentrazone

Tabela 1. Lista dos herbicidas (22 ingredientes ativos) dos dez 
mecanismos de ação registrados no MAPA para manejo de plantas 
daninhas em citros, divididos em produtos com ação pós-emergente 
e ação pré-emergente e/ou pós-emergência inicial.

1 Grupo de mecanismo de ação classificado pelo HRAC/WSSA – www.weedscienc.org
2 Denominação resumida do sítio/mecanismo de ação dos ingredientes ativos
3  Ingredientes ativos registrados no MAPA para citros – para consulta dos nomes 

comerciais, acessar: http://agrofit.agricultura.gov.br
4  Ingredientes ativos recomendados em pós-emergência da planta daninha no 

momento da aplicação
5  Ingredientes ativos recomendados em pré-emergência, sendo que alguns 

também apresentam ação em pós-emergência inicial da planta daninha

a fim de reduzir riscos de erosão e compactação do solo; no en-
tanto, a linha da cultura deve ser mantida no limpo, geralmente 
tratada com herbicidas ou mesmo cobertura morta. A entrelinha 
da cultura, vegetada com plantas daninhas ou culturas de cober-
tura, deve ser mantida com o mato roçado, quer seja com roça-
deira mecânica ou com herbicidas seletivos, que suprime o de-
senvolvimento de plantas daninhas indesejáveis e controla o 
desenvolvimento da planta daninha/cultura de cobertura.

Atualmente, o principal método de manutenção da vegeta-
ção na entrelinha sob controle é por meio do uso de roçadeira, 
quando a vegetação está com 30 a 50 cm de altura (figura 3). 
Uma regra prática é que a roçagem deve ser feita antes de as 
plantas daninhas produzirem sementes, para evitar a sua propa-
gação descontrolada, principalmente na linha da cultura. Plantas 
perenizadas e rasteiras não são afetadas pela roçagem, e, por-
tanto, ervas como a grama-seda tendem a se estabelecer com 
maior facilidade e isso pode representar um risco pelo alto con-
sumo de água pelas plantas daninhas.

Convencionalmente, a roçagem deixa os resíduos vegetais na 
entrelinha, mas existe também a prática com a ‘roçadeira ecoló-
gica’, que posiciona os resíduos sob a projeção da copa das plan-
tas, na linha do pomar (figura 3). Assim, tem-se o benefício do 
controle físico e alelopático da palhada na linha da cultura. No en-
tanto, caso seja integrado com o uso do herbicida, é essencial que 
tenha boa transposição pela palhada, principalmente quando 
aplicado em época seca.

Em muitas culturas, a descoberta de populações de plan-
tas daninhas resistentes aos herbicidas, especialmente ao gli-
fosato, tem sido bem documentada. No Brasil, especificamente, 

Figura 3. Cobertura viva na entrelinha dos citros 

Figura 4. Resultados da colocação da palhada na linha da cultura, a 
partir da roçagem da entrelinha

Manejo
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temos relatos de capim-amargoso, capim-pé-de-galinha e buva, 
dentre outras na cultura de citros. Esse fenômeno se torna ainda 
mais relevante quando consideramos o manejo na linha dos ci-
tros, e é necessário que o solo esteja livre das plantas daninhas. 
Desta forma, é muito importante que o produtor conheça todas 
as alternativas disponíveis para o uso de herbicidas, aliado ao 
manejo cultural e físico. Uma lista dos principais herbicidas que 
podem ser alternados no manejo de plantas daninhas em citros 
está representada na tabela 1.

Por fim, destaca-se a necessidade de conhecer as caracte-
rísticas de cada herbicida a ser posicionado no sistema de ma-
nejo, de modo a otimizar a sua integração com as demais estra-
tégias de controle de plantas daninhas, sejam elas culturais ou 
físicas. Assim como fatores relacionados com a tecnologia de 
aplicação não devem ser negligenciados, pois a correta seleção 

Eng. Agr. Pedro Jacob Christoffoleti
Professor, pesquisador e consultor em Biologia e Manejo de Plantas Daninhas,  
da PJC Consultoria Agronômica Ltda. 
Eng. Agr. Francielli Santos de Oliveira
Mestranda da Esalq/USP, área de concentração Fitotecnia, Biologia e Manejo  
de Plantas Daninhas
Técnico Agrícola José Maria Gasolla 
Encarregado de Fitossanitário, Vicente Hernandes Filho e Outras
Graduando em Engenharia Agronômica Leonardo de Oliveira Semensato
UFSCar 

A proposta da revogação da Reforma Trabalhista, feita por um 
candidato à Presidência, causou alvoroço ao capital pro-

dutivo. No Brasil, os discursos de campanha são irresponsáveis 
e enganadores. O Programa de Governo, de campanha, não será 
o mesmo após a eleição. Vira história de campanha e entrará em 
cena o programa da realidade, bem distante do tradicional marke-
ting mentiroso de campanha.

É evidente que uma nova lei pode revogar a antiga, mas tem 
de ser uma nova lei. Mudanças profundas em uma relação tão  
delicada como a de emprego não têm suporte para uma Medida 
Provisória. A chamada Reforma Trabalhista não está à mercê de 
um Decreto Presidencial.

Para se desfazer a reforma, o caminho é via Congresso Nacio-
nal. A sua forma mais rápida e, digamos, mais simples é por meio 
de um projeto de Lei Ordinária, que pode ser apresentado pelo 
Executivo ou por qualquer parlamentar.

Mesmo assim, só mudariam coisas pontuais, como a volta do 
‘imposto sindical’ e a força dos sindicatos nas negociações (que é 
o que eles querem), mas não cremos no restabelecimento da lei 
anterior. A carga política sobre o tema é muito grande.

Não é tão simples ‘desfazer’  
a reforma trabalhista

OS INTERESSES DE QUEM FINANCIA E SUSTENTA O PODER  
ESTARÃO SEMPRE NA FRENTE DOS INTERESSES DA NAÇÃO

Manejo

Legislação

Para a aprovação de uma Lei Ordinária, basta a maioria sim-
ples dos parlamentares presentes na sessão. Primeiro na Câmara, 
depois no Senado.

A outra forma seria uma PEC (Proposta de Emenda à Consti- 
tuição) que teria um objetivo mais duradouro e de possibilidade 
real de alterar toda a legislação atual. Porém, a sua tramitação é 
mais lenta, e complexa. A PEC exige três quintos dos votos de de-
putados (308 votos) e senadores (49 votos), além de uma prová-
vel revisão pelo Supremo Tribunal Federal.

Em suma, a eleição do proponente, caso ocorra, não terá re-
volução do proletariado nem o fim do capitalismo. Tudo conti-
nuará sendo como sempre foi, ou seja, os interesses de quem 
financia e sustenta, o grupo que ascende ao poder, estarão sem-
pre na frente dos interesses da nação. Tem sido assim desde a 
fundação da República. 

Advogado Fábio A. Fadel

de pontas de pulverização, bem como a verificação das condi-
ções de operação do conjunto de bicos, são importantes para 
que o objetivo de atingir o alvo no momento correto e em dose 
adequada seja alcançado.  



Biofertilizantes

C om o desenvolvimento da biotecnologia, da bioquímica e da 
fisiologia vegetal, novos compostos têm sido identificados, 

sintetizados e aplicados às culturas com objetivo de ajudá-las a 
cumprir mais facilmente os seus processos produtivos e também 
para solucionar problemas fisiológicos: os biofertilizantes. A de-
finição e o conceito de biofertilizantes têm mudado ao longo dos 
anos e é comum encontrarmos na literatura termos como bioes-
timulantes, biorreguladores, bioativadores, fisioativadores, en-
tre outros utilizados para classificar tais produtos.

Atualidades sobre 
biofertilizantes  
na citricultura

A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS, COMO O EMPREGO DOS BIOFERTILIZANTES, 
PODE PROPORCIONAR RESULTADOS ALTAMENTE COMPENSADORES

A fim de facilitar o entendimento, aqui utilizaremos a de-
finição encontrada na legislação brasileira presente na Instru-
ção Normativa 62 de 08/06/2020, que considera biofertilizante 
produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, isento 
de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indireta-
mente, sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando 
a sua produtividade, sem ter em conta o seu valor hormonal ou 
estimulante, subdividindo-os nos seguintes grupos: biofertili-
zante de aminoácidos, biofertilizante de substâncias húmicas, 
biofertilizante de extratos de algas ou algas processadas, bio-
fertilizante de extratos vegetais e biofertilizante composto obti-
dos pela mistura de dois ou mais biofertilizantes dos grupos ci-
tados anteriormente.

Biofertilizantes formulados com aminoácidos podem ser 
interessantes por participarem do metabolismo do nitrogênio 
como unidades formadoras dos peptídeos e proteínas, além de 
serem precursores de moléculas como hormônios, coenzimas, 
nucleotídeos e polímeros de paredes celulares. Nas plantas, es-
tão envolvidos em uma série de reações fisiológicas, ligadas in-
timamente com o crescimento e o desenvolvimento. O forneci-
mento de aminoácidos livres às plantas possibilita absorção via 
folha ou raízes para uso imediato dos mesmos, incorporando-os 
ao seu metabolismo com uma economia de energia. Além disso, 
caso esse aporte seja feito nas fases críticas do ciclo reprodutivo 
da cultura (floração, frutificação e maturação) e nos processos de 
superação de estresse (hídrico, térmico, salino, transplante etc.) 
com redução para a planta no trabalho de sintetizar os aminoá-
cidos com uma consequente ajuda energética. 

Outra classe de compostos que apresenta efeito biofertili-
zante refere-se à parcela ativa das substâncias húmicas que pos-
suem em sua fórmula estrutural – carbono (C), hidrogênio (H), 
oxigênio (O), nitrogênio (N) e enxofre (S) – e existem natural-
mente em solos, turfas, oceanos e águas doces não apresentam 
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Biofertilizantes

características químicas e físicas bem definidas, os chamados 
ácidos húmicos e ácidos fúlvicos, que se diferenciam com base 
em suas características de solubilidade. Os ácidos húmicos são 
solúveis em ácidos e solventes orgânicos, possuem elevado peso 
molecular e capacidade de troca de cátions em torno de 350 a 
500 mmol.dm3. Os ácidos fúlvicos são solúveis tanto em água 
como em soluções de pH ácidos ou alcalinos. Possuem menor 
peso molecular, maior quantidade de compostos fenólicos e 
grupos carboxílicos, e devido a essas características são mais  
solúveis em água e possuem maior CTC, que pode variar entre 
700 a 1.000 mmol.dm3. 

O efeito da parcela ativa das substâncias húmicas sobre o 
crescimento e o desenvolvimento das plantas pode estar rela-
cionado com sua atividade hormonal, estudos reportaram que os  
ácidos fúlvicos apresentaram atividade dos hormônios vegetais  
citocininas, auxinas e giberilinas; já os ácidos húmicos não 
possuem atividade auxínica, mas inibem a enzima IAA-oxi-
dase, protegendo o ácido indol acético da degradação. Atual-
mente, existe no mercado uma grande variedade de produtos 
formulados com substâncias húmicas e a eficiência deles de-
pende da fonte, concentração, processo de extração, do peso 
molecular das frações húmicas presentes, assim como das con- 
dições da cultura no campo. Na citricultura, esses compos-
tos podem ser aplicados via rega em mudas, drench (jato diri-
gido) no transplante, via fertirrigação e via foliar, favorecendo a  
absorção de nutrientes.

Os biofertilizantes produzidos a partir de extratos de algas 
são influenciadores ativos no crescimento por sua capacidade 
de produzir ou interagir com os fitohormônios das plantas.  
A composição desses produtos varia entre compostos como 
citocininas, auxinas, substâncias semelhantes ao ácido abscí-
sico, vitaminas, polifenóis, aminoácidos capazes de estimular 
o metabolismo celular em plantas tratadas e influenciam em 
seu rendimento. Outro componente dos extratos de algas, o 
ácido algínico ou alginato, demonstra ser um bom condicio-
nador para o solo, além de contribuir para evitar uma resposta 
exacerbada ao estresse hídrico. Com isso, trazem a versatili-
dade de uso em praticamente todos os estádios fenológicos 
das plantas cítricas, principalmente se aplicados via foliar.

No caso de biofertilizantes compostos, serão produtos 
obtidos pela mistura de dois ou mais biofertilizantes dos gru-
pos de aminoácidos, substâncias húmicas, extratos de algas, 
extratos vegetais e outros princípios ou agentes orgânicos. Os 
efeitos sobre as plantas serão os dos grupos de biofertilizan-
tes citados anteriormente.

A produção em citros é determinada pelo número e tama-
nho dos frutos colhidos que dependem de três processos fisio-
lógicos: florescimento, fixação de flores e crescimento. 

As plantas cítricas são capazes de florescer em uma faixa re-
lativamente ampla de condições climáticas, mas a participação 
do clima no processo de floração é inegável, especialmente o  
déficit hídrico nas regiões tropicais e/ou de temperaturas baixas.  
O florescimento nos citros ocorre principalmente em ramos 
com 6 a 18 meses de idade que não possuem frutos, sendo  
assim dependentes do crescimento de novos brotos. 

A taxa de fixação de flores é muito baixa e varia entre 0,5 
e 1% apenas do total de flores emitidas, sendo controlada por 
características genéticas, intensidade de floração, balanço hor-
monal entre auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido 
abscísico, disponibilidade de nutrientes, produção de fotoassi-
milados e condições climáticas. 

O crescimento e a emissão de novos fluxos vegetativos são 
fortemente influenciados pela fotossíntese e translocação de 
fotoassimilados. Existe uma grande competição entre o cres-
cimento de ramos para a nova florada e a formação de frutos, 
que chega a exigir até 51,6% do total de carboidratos produzi-
dos desse modo, e quando a produção na safra é alta as plan-
tas crescem pouco e a produção da safra seguinte será afetada. 

As respostas aos biofertilizantes podem variar de acordo 
com as espécies vegetais, variedade, idade da planta, con-
dições ambientais, estados fisiológicos e nutricionais, es-
tágio de desenvolvimento e o balanço endógeno hormonal. 
Quando a cultura estiver condicionada por limitações ambientais  
(estresse abiótico) ou em momentos críticos do seu desenvol-
vimento, como florescimento, fixação de flores e crescimento, 
que são etapas determinantes do potencial produtivo das  
lavouras, a utilização de tecnologias avançadas, como o em-
prego dos biofertilizantes, pode proporcionar resultados alta-
mente compensadores.

Para a adoção dessa tecnologia, os agricultores devem  
seguir as recomendações de uso dos técnicos e fabricantes 
considerando a dose, fase fenológica e o objetivo esperado em 
cada aplicação, sem esquecer de avaliar a eficiência dos produ-
tos e os resultados que eles entregam quando são utilizados. 
Os benefícios diretos e indiretos da aplicação de biofertilizan-
tes devem ser considerados, uma vez que essa prática favorece 
não só o aspecto quantitativo, ou seja, a produtividade, mas 
também traz melhorias na qualidade das colheitas. 

Eng. Agr. Dr. Fernando Simoni Bacilieri 
Diretor de Pesquisa na Fisio-Plant Pesquisa e Desenvolvimento
Eng. Agr. Dra. Roberta Camargos de Oliveira 
Universidade Federal de Uberlândia, ICIAG-UFU 
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O ano de 2022 se iniciou como um dos mais desafiadores em 
termos de custos de produção para agricultura brasileira. 

Como se sabe, muitos dos insumos utilizados no campo têm ori-
gem importada e o cenário de pandemia mundial de coronavírus 
acarretou diversos problemas logísticos e de produção de diver-
sas matérias-primas no globo, o que tem impactado diretamente 
na cadeia de suprimentos no campo e aumentado os desembolsos 
com a manutenção da sanidade das lavouras.

Na citricultura, além do impactante aumento de custos no 
campo, outras variáveis que fogem ao controle do produtor, como 
o clima, também seguem no radar já que pressionam diretamente 
o volume produtivo e consequentemente os custos unitários de 
produção (custo por caixa produzida).

Ao longo de todo o ano passado, notícias de redução de pro-
dução de fertilizantes, bloqueios comerciais a países produtores 
e um caos logístico nos portos de todo o mundo afetaram direta-
mente os fertilizantes. Como consequência, este item que repre-
senta a parcela mais significativa dos insumos das lavouras citrí-
colas explodiu de preço no mundo, e em especial no Brasil, já que 
o real desvalorizado levou o preço da tonelada de adubos no final 
de 2021 a superar a casa dos R$ 5.000,00.

Avaliando o fluxo de insumos via marítima através do globo, o 
frete de fertilizantes, dependendo da origem até os portos brasilei-
ros, aumentou de forma significativa. Embarques oriundos do porto 
de Vancouver, Canadá, para o Brasil subiram aproximadamente 
150% entre janeiro e novembro de 2021. Vale ressaltar que uma par-
cela expressiva do cloreto de potássio utilizado nas lavouras bra-
sileiras tem origem nas minas canadenses. Já o frete originário no 
Marrocos, importante origem de insumos para a produção de fer-
tilizantes fosfatados, subiu no mesmo período pouco mais de 55%. 

A alta dependência desses produtos vindos de outros países 
traz uma perda importante de competitividade na tão debilitada 
estrutura produtiva brasileira de produtos agrícolas. Do lado da 
matéria-prima importada, a alta nas cotações internacionais de 
fertilizantes foi mais expressiva nos insumos à base de nitrogênio. 
No caso da ureia importada, as cotações internacionais em impor-
tantes portos mais do que triplicaram, entre janeiro e novembro 

do ano passado, cenário que também aconteceu com os fertili-
zantes potássicos. Os fertilizantes potássicos inclusive subiram 
de forma muito acentuada, quase que triplicando no mesmo pe-
ríodo. Já os fertilizantes fosfatados aumentaram menos entre ja-
neiro e novembro de 2021, mas não de forma menos expressiva. 
O superfosfato triplo de origem marroquina mais que dobrou no 
período. Isso sem contar que o real desvalorizado em relação ao 
dólar impacta diretamente na conversão para a moeda brasileira. 
Para o início de 2022, há registros de reduções nas cotações de 
adubos nitrogenados nas principais origens mundiais, mas ainda 
aquém das fortes altas registradas ao longo de 2021.

Mesmo com os preços aumentando de forma substancial no 
decorrer do ano passado, principalmente no segundo semestre, 
indústrias de fertilizantes começaram a registrar dificuldade de 
aquisição de insumos no mercado internacional, assim como um 
atraso nas entregas ou mesmo cancelamento de pedidos, o que 
levou empresas e representantes comerciais a retirarem produ-
tos bastante comuns das suas listas de vendas devido à indispo-
nibilidade para comercialização, ou mesmo sem saber se teriam o 
produto para entregar, impedindo os produtores que precisavam 
do insumo de aplicar em suas lavouras. Para 2022, de forma geral, 

Custos

Os desafios para a citricultura em 2022  
com os custos de produção em alta

FERTILIZANTES PUXAM A FILA, MAS COMBUSTÍVEIS 
TAMBÉM DEVEM REDUZIR A RENTABILIDADE NO CAMPO

Gráfico da relação de troca de caixas de laranja (40,8 kg) por 
tonelada de adubo formulado 20-00-20 no Estado de São Paulo

Fonte: Cepea (2022)

Relação de troca adubo 20-00-20 (tonelada) por laranja 
(caixa de 40,8 kg)
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Custos

ainda se espera que produtores, citricultores ou outros agriculto-
res encontrem grandes dificuldades em adquirir alguns insumos, 
em especial fertilizantes formulados.

Em todo esse complexo emaranhado de variáveis que tem 
impactado diretamente nos preços nacionais dos fertilizantes, 
o câmbio também tem grande peso na conta final da lavoura. 
Apesar de em meados de 2021 flertar com valores próximos a 
R$ 5,00, a cotação da moeda internacional fechou na média de 
dezembro a R$ 5,66, 5% maior que a média de janeiro de 2021 
quando as cotações dos fertilizantes começavam a aumentar 
mais expressivamente nos mercados nacional e internacional.

No caso de defensivos, as altas aconteceram, mas em menor in-
tensidade do que nos fertilizantes. Destaque recente é o herbicida gli-
fosato, o qual foi cotado a valores superiores a R$ 100,00/l no Bra-
sil no início de 2022, dependendo da concentração. Para o herbicida, 
existe uma menor oferta do ingrediente ativo no mercado interna-
cional, principalmente por uma menor produção de indústrias chine-
sas no período da pandemia, em especial ao longo de 2021. No ge-
ral, para inseticidas e fungicidas, os preços desses insumos terminam 
em maiores patamares do que os que se iniciaram o ano de 2021, mas 
ainda muito aquém do que aconteceu com os fertilizantes.

A importante alta nas cotações internacionais de fertilizantes 
acabou sendo intensamente repassada para os preços no mer-
cado interno brasileiro. O adubo 20-00-20, formulado muito utili-
zado como cobertura em diversas atividades agrícolas, se aproxi-
mou, em dezembro do ano passado, de R$ 5.000,00/t em algumas 
praças citrícolas paulistas. Esse valor chega a ser aproximada-
mente três vezes maior do que o mesmo insumo cotado em ja-
neiro de 2021. Em termos de poder de compra, em janeiro do ano 
passado, o produtor paulista comprava 1 tonelada desse adubo 

por 65 caixas de laranja de 40,8 kg (preço médio da caixa na in-
dústria). No mês de dezembro, mesmo com o preço da caixa de 
laranja estando 14% maior, o produtor precisou dispor de mais 
fruta para comprar a mesma quantidade do insumo. Em dezem-
bro de 2021, 1 tonelada de adubo formulado 20-00-20 era com-
prada com 163 caixas de laranja.

A alta nos insumos não é exclusividade apenas dos tratamentos 
da lavoura. Outro insumo bem utilizado nas propriedades e que au-
mentou bastante em 2021 foi o óleo diesel. Segundo dados da ANP, 
na média do Estado de São Paulo o combustível aumentou 46% de ja-
neiro para dezembro de 2021. Na mesma proporção, houve aumento 
também no frete de fertilizantes de Cubatão para a região de Arara-
quara. Ou seja, o diesel, que acaba pesando demais na cadeia citrí-
cola, pesa também na atividade dentro da porteira.

Nesse contexto, partindo-se do princípio que grande parte 
das lavouras de São Paulo se mostram com dificuldades de pro-
dução em razão do clima bastante quente e seco dos últimos 
dois anos, que trouxeram inúmeros problemas, seja no desen-
volvimento vegetativo das plantas, seja nas floradas e forma-
ção dos frutos, o setor deve ter um 2022 com muitos desafios, 
tanto pela dúvida se o clima continuará chuvoso, como tem sido 
em uma boa parcela do estado a partir de dezembro do ano pas-
sado, como se o fluxo de caixa dos produtores permitirá um cor-
reto manejo nutricional das plantas, uma vez que os preços dos 
adubos encontram-se nas alturas. E quem diria, os custos com 
a mão de obra, que sempre forma os grandes gargalos do setor, 
tem ficado de lado nos últimos meses.  

Economista Renato Garcia Ribeiro 
Pesquisador do Cepea/Esalq-USP
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Matéria de Capa

Alta população do 
psilídeo no cinturão 

citrícola de São Paulo

A ssim como ocorre para outras espécies de insetos, a popu-
lação do psilídeo Diaphorina citri pode variar de um ano para 

o outro, principalmente devido às condições ambientais mais ou 
menos favoráveis. Dados do Alerta Fitossanitário demonstraram 
que nos últimos dois anos (2020 e 2021) a população do psilídeo 
aumentou significativamente (66 e 136%, respectivamente) no 
cinturão citrícola do Estado de São Paulo, quando comparada com 
a média dos anos anteriores (2016-2019) (figura 1). Contudo, além  

ALÉM DO CLIMA, OUTROS FATORES, COMO CONTROLE INADEQUADO DO 
PSILÍDEO E MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CULTURAIS REALIZADAS NO POMAR, 

TAMBÉM ESTÃO CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DO INSETO VETOR
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do clima, outros fatores, como controle inadequado do psilídeo e 
mudanças nas práticas culturais realizadas no pomar, também es-
tão contribuindo para o aumento da população.

No Brasil e em outros países, o aumento populacional do psi-
lídeo está diretamente relacionado com as brotações. Diversos 
estudos já comprovaram que as brotações são mais atrativas ao 
psilídeo devido à emissão de voláteis e à facilidade de alimenta-
ção, além de ser o local exclusivo para postura de ovos. Em 2020 
e 2021, dados do Alerta Fitossanitário mostram que os pomares 
de São Paulo brotaram 18 e 22% a mais do que em 2019, respec-
tivamente. Desta forma, pode-se afirmar que a maior ocorrência 
de brotações contribuiu diretamente para o crescimento popu-
lacional do psilídeo. As brotações também interferem de forma 
indireta na população do inseto, pois o seu rápido crescimento 
(≈1cm/dia durante a primavera e o verão) reduz o residual dos  
inseticidas aplicados via pulverização. Portanto, é importante que, 
durante os fluxos vegetativos, aplicações semanais sejam realiza-
das. Além das brotações, as condições climáticas como altas tem-
peraturas e baixa umidade relativa do ar também favoreceram a 
dispersão do psilídeo.

O controle químico inadequado do psilídeo é outro fator de-
terminante para a ocorrência das altas populações detectadas no 
cinturão citrícola. Os principais problemas observados no campo 
e que devem ser corrigidos são:

1. Utilização de produto/dose com baixa eficácia sobre o psi-
lídeo e/ou que não apresenta residual – informações detalhadas 
sobre eficácia, residual e modo de ação de cada inseticida podem 
ser consultadas no Guia de Controle de Pragas e Doenças (www.
fundecitrus.com.br); 

2. Ausência de rotação de inseticidas. É imprescindível que o ci-
tricultor realize a rotação de grupos químicos com três a quatro mo-
dos de ação diferentes (por exemplo, piretroide, organofosforado, 
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neonicotinoide, diamida e outros). Atualmente, muitos citriculto-
res estão utilizando aplicações seguidas de inseticidas do mesmo 
grupo químico, principalmente piretroide. É comum encontrar po-
mares que utilizaram piretroides em 50 a 60% das aplicações, sendo 
que em algumas propriedades esse grupo químico foi utilizado em 
80 a 100% das aplicações. A principal justificativa dos citricultores 
para a utilização consecutiva desse grupo químico é o menor custo 
em relação aos demais. Contudo, é extremamente importante res-
saltar que se a rotação não for feita da forma adequada, o citricultor 
terá problemas com populações resistentes aos inseticidas em sua 
propriedade, o que certamente levará ao aumento da incidência do 
HLB e inviabilidade do pomar;

3. Frequência de pulverização insuficiente em pomares adul-
tos. Em muitas propriedades, tem-se adotado a pulverização 
mensal em pomares mais velhos; porém, essa frequência permite 
que o psilídeo se desenvolva (ovo-adulto) e dissemine a doença 
dentro pomar e em pomares vizinhos. Atualmente, a não erradi-
cação de plantas doentes associada a essa baixa frequência de 
pulverização em pomares adultos é o principal problema para im-
plantação de novos pomares no cinturão citrícola de São Paulo. 
Para evitar isso, é necessário que a pulverização seja realizada em 
uma frequência igual ou menor que 14 dias;

4. Pulverização desuniforme ou insuficiente na copa. Vários 
experimentos demonstram que o volume de 40 ml/m3 de copa 
é suficiente para o controle do psilídeo. Contudo, é fundamental 
que o pulverizador esteja bem regulado para a obtenção de uma 
boa distribuição da calda em toda a copa. A qualidade da pulve-
rização pode ser facilmente checada com a colocação de papel  
hidrossensível em diferentes partes da planta. No caso do psilí-
deo, recomenda-se que a cobertura proporcionada pela pulveriza-
ção seja ≥ 30%. Em pomares com altura maior que 4,5 m, o citri-
cultor deve prestar atenção à cobertura no topo da planta, pois é o 
local de maior ocorrência do psilídeo. Em geral, os pulverizadores 
disponíveis no mercado não proporcionam uma cobertura ade-
quada em plantas com essa altura. Neste caso, uma alternativa 
é fazer a poda para reduzir a altura da planta, ou em novos plan-
tios utilizar porta-enxertos menos vigorosos (verificar se as condi-
ções da região são adequadas para o porta-enxerto selecionado).

Em relação às práticas culturais, a expansão da área irrigada 
e a poda mais frequente em pomares adensados favoreceram a 
emissão de brotações, e consequentemente o desenvolvimento 
do psilídeo. Desta forma, o citricultor deve ficar atento e realizar  
as pulverizações em intervalos menores caso ocorra um fluxo 
vegetativo. Em pomares mais adensados, principalmente entre  
linhas, quando não é realizado um manejo de poda adequado, a 
pulverização é prejudicada. Isso ocorre porque os bicos de pulveri-
zação passam muito próximos ou encostados nos ramos, não pos-
sibilitando a abertura adequada dos cones de pulverização for-
mados pelas pontas. Em alguns casos (pomares muito fechados),  
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Eng. Agr. Haroldo Xavier Linhares Volpe  
Pesquisadores do Departamento de  
P&D do Fundecitrus
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Gerente Geral do Fundecitrus

Matéria de Capa

não é possível entrar com o pulverizador no pomar. Esse tipo de 
situação pode comprometer todo o trabalho bem-feito de manejo 
de HLB ao longo de anos. 

De modo geral, com exceção do clima, todos os fatores que 
contribuem para o aumento populacional do psilídeo podem ser 
controlados pelo citricultor. Em áreas onde o controle é realizado 
adequadamente, a população não aumentou na mesma proporção  
do cinturão citrícola. Em geral, em áreas com um bom controle 
a média de psilídeos por armadilha adesiva amarela variou entre 
0,07 a 0,3. Quando a média de insetos é próxima ou maior de um 
psilídeo por armadilha, provavelmente está ocorrendo alguma fa-
lha no controle interno. Assim, o citricultor deve ficar atendo, pois 
o aumento na população do psilídeo nem sempre está relacionado 
somente com a migração de áreas externas. 
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Tecnologia BioAS 
Embrapa

A tecnologia Embrapa de Bioanálise de Solo (BioAS) agrega o 
componente biológico às análises de rotina de solos e tem 

como base a análise da atividade das enzimas arilsulfatase e beta-
-glicosidase, associadas aos ciclos do enxofre e do carbono, res-
pectivamente. Por estarem relacionadas, direta ou indiretamente, 
com o potencial produtivo e com a sustentabilidade do uso do 
solo, essas enzimas funcionam como bioindicadores e ajudam a 
avaliar a saúde dos solos. Valores elevados de atividade enzimá-
tica indicam sistemas de produção e/ou práticas de manejo do solo 
adequadas e sustentáveis. Ao contrário, valores baixos servem de 
alerta ao agricultor para uma reavaliação do sistema de produção 
na direção da adoção de boas práticas de manejo.

O laudo da BioAS também apresenta diversos índices calcula-
dos a partir da interpretação dos resultados de análises enzimá-
ticas e das análises tradicionais de fertilidade do solo (figura 1).  
O índice que agrega o componente químico e biológico do solo é 
denominado Índice de Qualidade Química e Biológica do Solo ou 

ASPECTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Figura 1. Modelo do IQSFERTBIO, 
IQSbiológico e IQSquímico e suas 
relações com as funções do 
solo (F1, F2 e F3) e respectivos 
indicadores obtidos por meio 
de análises de solo

F1: ciclar nutrientes Avalia a atividade biológica e os processos  
derivados dela, como a ciclagem de nutrientes  
e a formação e decomposição da Matéria  
Orgânica do Solo (MOS)

F2: armazenar 
nutrientes

Quantifica o ‘reservatório’ de nutrientes do solo, 
o qual está principalmente relacionado com a 
textura, qualidade das argilas e ao conteúdo e 
qualidade da MOS

F3: suprir nutrientes Avalia a qualidade do conteúdo do ‘reservatório’ de 
nutrientes do solo, como a acidez e a capacidade 
de disponibilizar os principais macronutrientes

Boxe 1. Funções do solo avaliadas na BioAS

IQSFERTBIO. Esse índice, por sua vez, agrega três importantes fun-
ções do solo: (F1) ciclagem de nutrientes, (F2) armazenamento 
de nutrientes e (F3) suprimento de nutrientes (boxe 1). O de-
sempenho de cada uma dessas funções é mensurado por um 
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conjunto de indicadores associados, conforme demonstrado no 
esquema da figura 1. 

A figura 1 ainda apresenta dois subíndices derivados do  
IQSFERTBIO, sendo eles o Índice de Qualidade Biológica do Solo 
(IQSbiológico), o qual deriva da F1, e o Índice de Qualidade Química 
do Solo (IQSquímico), o qual deriva conjuntamente da F2 e da F3.

Na BioAS, os valores de atividade enzimática, os Índices de 
Qualidade de Solos (IQS) e os escores das três funções são cali-
brados em relação ao rendimento de grãos e à matéria orgânica 
do solo (MOS). Tanto os índices como as funções recebem notas 
que variam de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor o 
aspecto da qualidade do solo associado. Essas notas são também 
representadas em um padrão cromático ‘semafórico’, onde verde-
-escuro ou verde-claro significam valores adequados (alto e muito 
alto), amarelo, valores intermediários e laranja ou vermelho, valo-
res inadequados (baixo ou muito baixo) (figura 2).

determinada área (geralmente acima de cinco anos). Nessas con-
dições, tanto a MOS como a atividade biológica do solo atingem 
um certo nível de equilíbrio.

Na prática, um padrão estável pode ser identificado quando, 
no laudo da BioAS, observa-se tanto F1 como F2 com cores próxi-
mas ou similares. Por exemplo, se F1 e F2 estão com tonalidades 
verdes (claro ou escuro), o solo é considerado saudável ou de alta 
qualidade e, consequentemente, indica-se a manutenção das prá-
ticas de manejo já em curso. Ao contrário, quando F1 e F2 estão 
simultaneamente nas cores laranja ou vermelha, o solo é consi-
derado doente ou de baixa qualidade, recomendando-se uma rea-
valiação das práticas de manejo ou de todo o sistema de produção 
em curso. Utilizando-se essa mesma lógica, se F1 e F2 estão na cor 
amarela, a condição do solo também é estável, mas em uma con-
dição de saúde ou qualidade intermediária. Esses padrões são sin-
tetizados na figura 3.

Ao contrário dos padrões estáveis, os padrões de transição ge-
ralmente ocorrem em áreas em que houve mudanças significati-
vas no uso e no manejo do solo em período relativamente recente 
(normalmente até três anos). Em tais situações, pode ocorrer um 
desequilíbrio temporário entre os níveis de MOS e de atividade 
biológica, os quais, a depender de cada situação, poderão levar a 
saúde/qualidade do solo a níveis mais baixos ou mais elevados do 
que aquele atualmente apresentado.

Padrões de transição podem ser identificados no laudo da 
BioAS quando ocorre uma discrepância entre cores atribuídas às 
funções F1 e F2, as quais podem indicar basicamente duas condi-
ções de solo: 

1. A primeira condição ocorre quando F1 apresenta-se nas  
cores laranja ou vermelha (classes baixo ou muito baixo) e F2 nas 
cores verdes (classes alto e muito alto) (figura 4), indicando que 
o solo está em processo de perda de qualidade ou ‘adoecendo’, 
e resulta do fato de que, sob um manejo inadequado, ocorre pri-
meiro a queda na atividade enzimática do solo, a qual é mais sen-
sível e reduz os níveis mais rapidamente que a MOS, cujas alte-
rações ocorrem de maneira mais lenta e gradual. O padrão F1 
baixo/F2 alto (solo adoecendo) permite alertar o agricultor de 
que as práticas de manejo em curso levarão a saúde/qualidade 
do solo a um nível inferior ao atual em médio ou longo prazos, 

Figura 3. Padrões estáveis de saúde/qualidade do solo que podem ser identificados em laudos da BioAS a partir das cores atribuídas às funções 
F1 e F2. Verde-escuro ou verde-claro significam valores adequados; amarelo, valores intermediários; e laranja ou vermelho, valores baixos

Condição do solo F1 - Ciclar 
nutrientes

F2 - Armazenar 
nutrientes

O que fazer?

Solo saudável/alta qualidade muito alto/alto muito alto/alto Manter práticas de manejo
Solo doente/baixa qualidade baixo/muito baixo baixo/muito baixo Solo na UTI. Reavaliar práticas de manejo
Solo com saúde/alta média médio médio Verificar possíveis melhorias de manejo

Classe Muito  
Baixo Baixo Médio Alto Muito  

Alto
Faixa 0 a 0,20 0,21 a 0,40 0,41 a 0,60 0,61 a 0,80 0,81 a 1,00

Figura 2. Escala de qualidade cromática usada para classificar os 
índices apresentados no laudo da BioAS

Considerando-se a capacidade de as enzimas funcionarem 
como bioindicadores capazes de antecipar mudanças no solo, em 
função do tipo de manejo, a utilização da BioAS abre uma nova 
perspectiva para a utilização das análises de solo como suporte 
para tomadas de decisão de manejo nas áreas agrícolas.

Como funciona na prática:  
relações entre funções do solo e a  
qualidade do manejo
A partir do laudo da BioAS, é possível verificar diferentes padrões 
que podem fornecer indicações relevantes sobre a qualidade do 
uso e manejo do solo de determinada área. Isso é possível por 
meio da análise dos padrões de cores atribuídos às funções F1 
e F2. Esses padrões podem ser classificados em ‘estáveis’ ou de 
‘transição’. Padrões estáveis, normalmente, ocorrem quando o uso 
e o manejo do solo são praticados durante um longo prazo em 
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servindo como um alerta precoce para reavaliação de práticas 
de manejo. Assim, a forma de proceder diante desse tipo de laudo 
envolve uma avaliação criteriosa das práticas de manejo que vêm 
sendo adotadas na propriedade agrícola, de modo que práticas 
regenerativas sejam adotadas com a devida urgência para evitar 
perdas nos teores de MOS. Se nada for feito, a tendência será que 
a condição de qualidade de F2 também transite da cor verde para 
a vermelha em longo prazo.

2. A segunda condição ocorre quando F1 está nas cores verde e 
F2, nas cores laranja ou vermelha, indicando um solo em processo 
de melhoria ou recuperação de uma condição degradada (figura 4).  
Nesse caso, um solo doente (previamente com comprometimen-
tos nas funções relacionadas com a ciclagem e com o armazena-
mento de nutrientes) começa a se recuperar. Como as enzimas 
são mais sensíveis a esse processo, a F1 é rapidamente melho-
rada durante os primeiros anos após a implementação de novas 
práticas de uso e manejo do solo. Nesse caso, naturalmente, a  
recomendação é de manutenção das práticas de manejo em curso, 
o que, em longo prazo, também levará F2 para uma condição alta 
de qualidade.

É importante destacar que para essas classificações, os es-
cores da função F3 (suprir nutrientes) não são considerados. Di-
ferentemente de F1 e F2, as quais são interdependentes e in-
fluenciadas pelo uso e manejo do solo de forma mais ampla (por 
exemplo, sistema de plantio, rotação de culturas etc.), a F3 está 
diretamente relacionada com o manejo da adubação e com a ca-
lagem do solo. Dessa forma, os valores de F3 são independentes 
daqueles observados para F1 e F2. Por exemplo, adubar e corrigir 
um solo doente (F1 e F2 baixas) não o torna saudável; ou ainda, 
um solo ácido e pobre em nutrientes não é necessariamente um 
solo doente, como normalmente é o caso de solos sob vegeta-
ção natural. Portanto, é possível que um solo apresente alta ferti-
lidade química (F3 elevada) e mesmo assim apresente-se doente, 
do ponto de vista biológico, em função de práticas de manejo ina-
dequadas. Aliás, esse é um dos grandes diferenciais trazidos pela 
BioAS: a possibilidade de diferenciar solos quimicamente simila-
res, mas biologicamente distintos.

Em síntese, o agricultor ou técnico deve buscar como alvo, 
por meio do bom manejo do solo e da adubação, ótimos níveis 
em todas as três funções, resultando em um IQSFERTBIO o mais pró-
ximo a 1. A adoção de sistemas de manejo e práticas agrícolas 

como o plantio direto (sem revolvimento do solo), a rotação de 
culturas, o uso de plantas de cobertura e a integração lavoura- 
-pecuária são exemplos de práticas e sistemas de manejo compro-
vadamente capazes de conduzir para a obtenção de solos saudá-
veis, ou seja, biologicamente mais ativos e produtivos.

Para disponibilizar a BioAS para os produtores brasileiros, a 
Embrapa tem atuado na capacitação de laboratórios comerciais de 
análises de solo (Rede Embrapa de BioAS). Os laboratórios comer-
ciais interagem com a Embrapa por meio da plataforma Web de-
nominada Módulo de Interpretação da Qualidade do Solo (MIQS), 
desenvolvida pela Embrapa Cerrados e pela Embrapa Agrobio-
logia. Além de fazer a interpretação dos resultados das análi-
ses enzimáticas e dos teores de MOS, com base nas proprieda-
des químicas e biológicas, a plataforma MIQS calcula os Índices 
de Qualidade de Solo (IQS) e os escores das funções ciclar, arma-
zenar e suprir nutrientes. 

PARA INFORMAÇÕES SOBRE A TECNOLOGIA BioAs ACESSE:
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-produto-servico/ 

6047/bioas--tecnologia-de-bioanalise-de-solo-
Mendes et al. Tecnologia BioAS: uma maneira simples e eficiente de avaliar a 

saúde do solo. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2021, 2021 (Série Documentos, 
nº 369). Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/
handle/doc/1133109

Esse texto foi elaborado com base no folder Tecnologia BioAS: padrões de lau-
dos e suas interpretações, disponível em: https://www.infoteca.cnptia.em-
brapa.br/infoteca/handle/doc/1133431

Figura 4. Padrões de transição da condição de saúde/qualidade do solo que podem ser identificados em laudos da BioAS a partir das cores 
atribuídas às funções F1 e F2

Condição do solo F1 - Ciclar 
nutrientes

F2 - Armazenar 
nutrientes

O que fazer?

Solo adoecendo baixo/muito baixo muito alto/alto Atenção! Reavaliar práticas de manejo
Solo em recuperacão muito alto/alto baixo/muito baixo Manter práticas de manejo



Clima

Carl-Gustaf Rossby, no final dos anos 1940, formulou a teoria 
da existência de ondas nos ventos de oeste, presentes nos 

níveis superiores da atmosfera terrestre, fora da região tropical, 
e de sistemas frontais, ou frentes frias. Essas ondas nos ventos 
de oeste ficaram conhecidas como Ondas de Rossby. A amplitude 
dessas ondas varia com a mudança de comportamento da cor-
rente de jato polar. O jato polar é uma corrente de ventos fortes  
localizada geograficamente entre as latitudes temperadas 40°- 
-60° com velocidade muitas vezes superior a 200 km/h, presente 
na alta troposfera com o seu máximo em cerca de 8 a 9 km altura, 
mas que estende a sua influência até a superfície do planeta.

Em períodos em que há grande diferença (gradiente) de tempe-
ratura equador-polo, ou seja, região tropical mais aquecida e região 
polar mais fria, o gradiente de temperatura é intenso e a corrente de 
jato é mais forte, tem uma componente de oeste para leste muito 
forte e se desloca globalmente ocupando uma faixa latitudinal es-
treita, praticamente ao longo de um círculo de latitude (escoamento 
zonal) e as Ondas de Rossby têm uma amplitude pequena.

Nessas circunstâncias, a corrente de jato literalmente apri-
siona o ar frio/seco na região polar, ocorrem poucas penetrações 
de massas de ar polar na região tropical e o planeta fica mais aque-
cido, pois a faixa latitudinal 40°N-40°S, fora da atuação da cor-
rente de jato, representa 65% da superfície terrestre. Em perío-
dos em que o gradiente de temperatura equador-polo é fraco, o 
jato se quebra e forma ondas de grande amplitude, geralmente de 
4 a 5 ondas em torno do globo terrestre, com uma componente 
norte-sul mais intensa (escoamento meridional), provocando uma 
troca mais frequente de massas de ar polar frio/seco e massas de 
ar tropical quente/úmido dentro da faixa latitudinal 40°N-40°S. 

Tomando como referência o equador terrestre, a crista dessas on-
das está associada ao ar quente tropical que avança em direção às 
latitudes temperadas e provoca ondas de calor. Por outro, o cavado 
(vale) dessas ondas está associado ao transporte de ar polar frio e 
seco que, dependendo da sua intensidade, causa geadas severas no 
inverno, principalmente nas regiões fora dos trópicos (figura esque-
mática). A interface, ou superfície de separação, entre o ar polar e o ar 
tropical é denominada frente fria. Essa mistura mais frequente de ar 
quente tropical com ar polar frio sobre todo o planeta provoca um li-
geiro resfriamento global, como o ocorrido entre 1946 e 1975.

Perspectiva de invernos rigorosos  
nos próximos 10 a 15 anos

NO CENÁRIO AVALIADO NESTE ARTIGO, O  SUL E SUDESTE DO 
BRASIL PODEM APRESENTAR INVERNOS MAIS LONGOS E COM MAIOR 

FREQUÊNCIA DE GEADAS SEVERAS

O climatologista russo Giorgi Vangengeim notou que o modo 
zonal e o modo meridional se alternavam, predominando por perío-
dos relativamente longos, ciclos de 25 a 30 anos cada, e criou um ín-
dice para classificar os modos da circulação atmosférica (ICA), série 
iniciada em 1891, conforme pode ser visto no gráfico. A linha mais 
fina é o ICA e a linha mais grossa representa os desvios da tempera-
tura global média (TGM), série Hadcrutemp do Centro Climático Ha-
dley, da Inglaterra. Essa curva foi ‘adiantada’ para se sobrepor à do 
ICA, pois a circulação atmosférica muda antes da TMG já que a TGM 
apresenta um atraso de 4 ± 1 anos em seu acoplamento com o novo 
modo de circulação. Os períodos em que o ICA apresentou compor-
tamento ascendente, como entre 1916 e 1945 e 1976 e 2005, corres-
ponderam a períodos em que o escoamento dominante foi zonal, na 
direção oeste-leste, ou seja, Ondas de Rossby de menor amplitude 
e menor troca de massas de ar entre os trópicos e os polos. Perío-
dos em que o ICA apresentou comportamento descendente, como 
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Pesquisa em Foco

entre 1946 e 1975, a amplitude das ondas aumentou, predominou 
o modo meridional, com maior penetração de ar polar nas latitudes 
baixas e de ar quente tropical nas latitudes temperadas.

O primeiro ponto a ser notado é que a curva da TGM segue a curva 
do ICA. Ou seja, períodos frios, como o de 1946 e 1975, correspondem 
à curva descendente do ICA e vice-versa. Esse período frio terminou 
com a famosa geada negra de julho de 1975. Nota-se que, a partir de 
1976, o comportamento do ICA foi ascendente, indicando que a cir-
culação atmosférica entrou no modo zonal, com menor penetração 
de ar polar nos trópicos e menor frequência de geadas. E ocorreu um 
aquecimento global! Porém, já há indícios de mudanças do ICA a par-
tir de 2004 e 2005, sugerindo um novo período de predominância 
do modo meridional a partir de 2006, ou seja, maior frequência de 
massa de ar polar atingindo regiões de latitudes baixas e de massa 
de ar quente atingindo regiões fora dos trópicos, conforme a figura 
mostra esquematicamente. Exemplificando, enquanto a costa leste 
dos Estados Unidos estava sob o domínio de uma massa de ar polar 
intensa no final de fevereiro e início de março de 2021, a Europa, em 
pleno inverno, estava sob a influência de onda de calor provocada 
pelo ar quente proveniente do Deserto do Saara. O aumento da tem-
peratura do ar fez com que as videiras europeias, por exemplo, inter-
pretassem que a primavera havia chegado e lançaram os seus bro-
tos. Na segunda quinzena de março, entrou uma massa de ar polar 
intensa que matou parte considerável desses brotos. Estima-se que, 
somente na França, a indústria vinícola vá amargar um prejuízo fi-
nanceiro de cerca de 2 bilhões de euros. No Brasil, ocorreram geadas 
no Sul e Sudeste entre 21 e 23 de julho desse mesmo ano, causando 
prejuízos consideráveis para o setor do coffea arábica no sul de Minas 
Gerais. Infelizmente, não se têm estatísticas confiáveis no Brasil na 

ocorrência de tais eventos, mas, inicialmente, o Projeto Campo Fu-
tura (CNA/Senar), em parceria com o Centro de Inteligência em Ges-
tão & Mercados da Universidade Federal de Lavras (CIM/UFLA) esti-
maram a quebra na produção de laranja em São Paulo em até 40%, e 
que 70% dos produtores de banana foram afetados de alguma forma.

Considerando-se que os ciclos passados dos modos zonal e 
meridional da circulação atmosférica global se alternaram a cada 
25 a 30 anos e que há evidências de uma mudança na circulação 
geral da atmosfera a partir de 2006, parece mais provável, por-
tanto, que a Temperatura Média Global (TGM) venha a se resfriar, 
e não se aquecer, nesses próximos anos, até 2030 e 2035. 

O clima mais frio é sempre ruim para a humanidade de acordo 
com os registros existentes. Em regiões fora dos trópicos, particular-
mente no Hemisfério Norte, a mortalidade de idosos aumenta du-
rante invernos frios. Os solos são mantidos congelados por um pe-
ríodo maior, os cultivos são semeados fora da janela de plantio e estão 
sujeitos a geadas e nevascas antecipadas entre setembro e outubro. 
Nesse cenário, estão incluídas a América do Norte, a Europa e a Ásia, 
que podem sofrer quebras mais frequentes de safras agrícolas nes-
ses próximos anos. E o Sul e Sudeste do Brasil não ficam à margem, 
pois podem apresentar invernos mais longos e com maior frequência 
de geadas severas, clima semelhante ao ocorrido entre 1946 e 1975. 
Não existem técnicas seguras de proteção de cultivos extensos con-
tra geadas. Talvez a melhor técnica seja avaliar os ‘bolsões’ de geadas 
existentes na propriedade rural e evitar plantar neles. 

Físico Luiz Carlos Baldicero Molion
Consultor e palestrante sobre Variabilidade e Mudanças Climáticas, 
Diagnóstico e Prognósticos Climáticos, Energias Renováveis, 
Dessalinização de Água e Desenvolvimento Regional

biológico no pós-colheita de citros
O desafio do controle

UM DOS PROBLEMAS FITOSSANITÁRIOS QUE ACOMETEM A CULTURA É O SURGIMENTO DE 
DOENÇAS FÚNGICAS NO PÓS-COLHEITA

diminuição da qualidade e da quantidade de frutos, com perdas que 
podem chegar de 25 a 50% da produção total em países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento, respectivamente. 

Dentre as doenças mais importantes encontram-se os bolores 
verde e azul, causados por Penicillium digitatum Sacc e P. italicum, 
respectivamente, e a Podridão Azeda, causada por Geotrichum citri- 
-auranti (Ferraris) R. Cif. & F. Cif. (sinônimo Geotrichum candidum 

O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, principalmente 
no que se refere à extração de suco, mas uma proporção consi-

derável é direcionada para o consumo da fruta fresca. Considerando 
a importância econômica do setor citrícola para o país, é importante 
que se tenha conhecimento dos inúmeros problemas fitossanitá-
rios que acometem a cultura. Dentre eles o surgimento de doenças 
fúngicas, que ocorrem na fase de pós-colheita, é responsável pela 
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Link) (Pitt & Hocking, 1997). A ocorrência dessas doenças de-
pende muito das condições climáticas e da forma de manipulação 
dos frutos, desde o pomar até o consumidor. A penetração dos 
fungos nos frutos se dá por ferimentos ocasionados durante o 
manuseio, transporte e armazenamento, e a colonização no local  
de infecção se dá pela liberação de enzimas, que irão atuar na de-
composição de substâncias mais complexas do fruto, tornando-as 
assimiláveis para o fungo e, consequentemente, o aparecimento 
de sintomas da doença. 

Os frutos contaminados com os fungos causadores dos bo-
lores liberam bilhões de conídios para o ambiente, e por isso  
alguns cuidados prévios merecem atenção, como a pulveriza-
ção das plantas com fungicida; eliminação de frutos doentes no 
pomar, manuseio cuidadoso dos frutos durante as operações de 
colheita, transporte, processamento e armazenamento, visando, 
então, evitar ferimentos. Além disso, a desinfestação preventiva 
de materiais e instalações dentro do packinghouse é necessária. 
O armazenamento refrigerado também constitui uma forma efi-
ciente no atraso do desenvolvimento dos bolores, assim como 
da Podridão Azeda. 

O controle dos bolores é baseado principalmente no uso do 
fungicida imazalil, que é aplicado nos frutos durante o beneficia-
mento, mas o uso intensivo desse produto tem proporcionado  
diversos problemas de ordem ambiental, de contaminação dos 
alimentos, do solo e da água e o surgimento de linhagens dos fun-
gos com resistência ao princípio ativo. 

Em relação à Podridão Azeda, embora os fungicidas guazatine 
e propiconazole controlem a doença, eles só apresentam regis-
tros em países da Europa, África do Sul e Austrália, não sendo re-
gistrados no Brasil.

Como alternativa ao produto químico ou à falta dele, pesquisa-
dores têm buscado alternativas, como o uso do controle biológico.

A introdução do controle biológico requer alguns procedimen-
tos trabalhosos e desafiadores. A realização de ensaios laborato-
riais e de campo necessita de várias metodologias para a seleção e 
identificação de antagonistas, de maneira a se obter microrganis-
mos que sejam potencialmente úteis para o biocontrole. Nem sem-
pre os resultados obtidos são satisfatórios e conclusivos devido à 
complexidade das interações com a planta hospedeira e dos efeitos 
do ambiente, como condições de temperatura e umidade. 

Além da preocupação com a seleção de antagonistas, é im-
portante o conhecimento de como esses agentes de biocontrole 
agem. A atividade antagônica desses microrganismos contra fito-
patógenos resulta da combinação de diferentes mecanismos de 
ação, como a competição por espaço e nutrientes, produção de 
sideróforos, formação de biofilme, produção de compostos anti-
fúngicos, produção de enzimas hidrolíticas, micoparasitismo, pro-
dução de toxina killer e indução de resistência. Entender o meca-
nismo de ação dos agentes de biocontrole é um pré-requisito para 

se obter isolados antagônicos mais efetivos e formulações à base 
desses microrganismos mais consistentes.

Dentre os agentes de biocontrole, as leveduras são potencial-
mente mais efetivas para o controle de patógenos que ocorrem 
na fase de pós-colheita, pois são fenotipicamente mais adaptadas  
a esses nichos, são hábeis na colonização e na competição por  
espaço e nutrientes. Além disso, esses organismos sobrevivem  
facilmente em condições de alta concentração de açúcares, de alta 
pressão osmótica e baixo pH; não são organismos tóxicos e podem 
ser tolerantes à presença de fungicidas.

Pesquisas financiadas pela Fapesp (Proc.n.2011/13006-1; 
Proc.n.2014/25067-3 e Proc. n. 2019/07296-9) e realizadas no La-
boratório de Fitopatologia e Controle Biológico (LFCB) do Centro 
Avançado de Pesquisa de Citros Sylvio Moreira/IAC, em Cordei-
rópolis (SP), têm revelado o potencial desses microrganismos no 
controle dos bolores e da Podridão Azeda. Grande parte das pes-
quisas já se encontra publicada em revistas nacionais e internacio-
nais e algumas serão abordadas neste artigo.

Para a colonização das frutas, as leveduras antagônicas de-
vem ter propriedades específicas que facilitem a sua adesão, co-
lonização e multiplicação. Na maioria dos casos, essas caracte-
rísticas estão associadas à formação de biofilme. Em estudos 
realizados no LFCB foi possível encontrar uma correlação positiva 
do aumento na quantificação de biofilme produzido pela levedura  
Aureobasidium pullulans (ACBL-77) em função da fonte de nutriente, 

Figura 1. Frutos de lima ácida Tahiti após aplicação do tratamento 
preventivo e inoculação com Penicillium digitatum. Frutos 
armazenados por 5 dias a 25ºC e 70% de UR. A: frutos apenas 
inoculados com fitopatógeno; B: frutos tratados com a levedura 
(Aureobasidium pullulans) antes da inoculação. Frutos da Empresa 
Lucato (packinghouse)
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com o aumento da sua atividade antagônica contra o fungo Geo-
trichum citri-aurantii (Podridão Azeda). Esse isolado de levedura, 
além de produzir biofilme, apresenta múltiplos modos de ação, 
como atividade killer, produção de quitinase e inibe a germinação 
de conídios de G. citri-aurantii. Em estudos posteriores, constatou-
-se que a levedura foi capaz de controlar o Bolor Verde em frutos 
de laranja e de lima ácida Tahiti (figura 1). 

Ensaios mais recentes realizados no LFCB mostraram o poten-
cial de Candida stelimalicola (ACBL-10) no controle do Bolor Azul 
(P. italicum). Foi observado que quando a levedura foi aplicada de 
forma preventiva, ou seja, antes da inoculação do patógeno em 
frutos de laranja Lima, proporcionou 75% de controle da doença 
(figura 2). Ao se estudar o efeito da adição de micronutrientes em 
meio de cultivo da levedura (batata-dextrose) na produção de bio-
filme, verificou-se que o cloreto de cobalto (1 mM), além de fa-
vorecer a produção de células de C. Stellimalicola, aumentou três 
vezes mais a produção de biofilme pela levedura e proporcionou 
uma maior definição dos períodos correspondentes à curva de 
crescimento do microrganismo.

As leveduras também podem produzir compostos orgâni-
cos voláteis (COV), substâncias antimicrobianas que são produ-
zidas durante os seus metabolismos primário e secundário. Esses 
compostos apresentam baixo peso molecular, baixa polaridade 
e alta pressão de vapor, podendo atuar na promoção de cresci-
mento ou na indução do mecanismo de defesa da planta contra 
doenças, e agir inibindo diretamente o crescimento de fitopató-
genos. Estudos conduzidos no LFCB, em parceria com o labora-
tório de Química da Unicamp, mostraram, por meio da análise de 

componentes principais, uma correlação dos perfis de metabóli-
tos voláteis produzidos por Saccharomyces cerevisiae (ACBL-52) e 
a atividade antifúngica contra P. digitatum. Nove compostos foram 
associados ao metaboloma volátil do isolado com maior ação 
antagônica: propionato de etila, 3-metil-1-butanol, 2-metil-1- 
-butanol, butirato de etila, acetato de 3-metilbutila, propionato 
de 3-metilbutila, butirato de n-pentila, álcool feniletílico e ace-
tato de 2-fenetila. 

Nos estudos de biocontrole do Bolor Verde, os resultados mos-
traram que a atividade killer, produção da enzima hidrolítica quiti-
nase e a inibição da germinação de conídios do patógeno podem ser 
os principais mecanismos de ação dos isolados ACBL-82 (S. cerevi-
siae) e ACBL-86 (Meyerozyma caribbica) contra P. digitatum. Tais isola-
dos, quando aplicados de forma preventiva em frutos de laranja, di-
minuíram a severidade e a incidência do Bolor Verde (figura 3).

Na busca de uma citricultura mais sustentável, visando uma di-
minuição total, ou parcial de produtos químicos para o controle de 
doenças, a seleção de agentes de biocontrole e o desenvolvimento 
de formulações à base desses microrganismos podem ser uma al-
ternativa. No entanto, o desenvolvimento de uma formulação re-
quer o conhecimento da biologia específica de cada microrganismo 
envolvido, da capacidade do antagonista em sobreviver e se estabi-
lizar no produto e da eficácia quanto à adição de alguns revestimen-
tos e adjuvantes. Além disso, a comercialização de uma levedura an-
tagonista é um processo longo e caro, e requer testes de toxicologia 
e eficácia de biocontrole sob condições comerciais. Acredita-se que 
esses são os maiores desafios na introdução do controle biológico 
como alternativa ao uso do produto químico. 

Figura 3. Frutos de laranja Lima após aplicação dos tratamentos 
preventivos e inoculação com Penicillium digitatum. Frutos 
armazenados por 7 dias a 22ºC e 90% de UR. ACBL-80 (Saccharomyces 
cerevisisae); ACBL-82 (S. cerevisiae); ACBL-86 (Meyerozyma caribbica) e 
Controle (sem tratamento). Frutos da Empresa Lucato (packinghouse)

Figura 2. Frutos de laranja lima tratados preventivamente e 
inoculados com o fungo Penicillium italicum. A: frutos tratados com 
Candida stellimalicola- ACBL-10 antes da inoculação, B: testemunha 
(sem tratamento) e C: frutos tratados com imazalil, após a 
inoculação. Frutos da Empresa Lucato (packinghouse)
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O Programa de Melhoramento de Citros (PMC) do Centro de  
Citricultura Sylvio Moreira, do Instituto Agronômico (IAC), tem 

como objetivo oferecer aos produtores novas opções de combina-
ções de variedades copa e porta-enxerto que apresentem tolerân-
cia a fatores bióticos, como as principais doenças e abióticos, como 
a resistência à seca. Além disso, precisam atender à demanda do 
mercado por frutos de mesa e para sucos de laranja concentrado 
congelado (FCOJ) e não concentrado ou pasteurizado (NFC). 

Após décadas de pesquisas, desde a obtenção por cruzamen-
tos ou hibridação e/ou seleção no Banco Ativo de Germoplasma 
(BAG Citros IAC), o Centro de Citricultura tem lançado novas va-
riedades de copas e porta-enxertos.

Em relação aos porta-enxertos, os mais recentes são de cultiva-
res híbridas obtidas por cruzamento dirigido entre Tangerina Sunki x  
Poncirus trifoliata Rubidoux, os chamados citrandarins, resultantes de 
um longo trabalho de melhoramento genético. Selecionados pelas 
ótimas características induzidas em diferentes variedades copas de 

Novos porta-enxertos 

OS NOVOS CITRANDARINS APRESENTAM 
VALORES, EM TESTES PRELIMINARES, 
SUPERIORES A 75% DE GERMINAÇÃO, 
ATENDENDO PLENAMENTE À INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 48, QUE EXIGE UM MÍNIMO DE 
50% DE PODER GERMINATIVO

citros, contribuem diretamente para a ampliação do número de cul-
tivares de porta-enxertos disponíveis para o agronegócio brasileiro. 

Os citrandarins relacionados a seguir estão registrados ou em 
fase final de registro, pelo Centro de Citricultura, nos órgãos regu- 
latórios de âmbito federal (RNC e Renasem/MAPA) e estadual  
(Gedave/CDA). Uma informação importante é que esses mate-
riais já se encontram implantados em áreas destinadas à produção 
de sementes de porta-enxertos de citros no Centro de Citricultura  
(figura 1), visando atender à demanda inicial de sementes pelos vi-
veiristas. Um resumo das principais características desses novos  
citrandarins é apresentado abaixo e na tabela 1.

Citrandarin IAC 3128 Guanabara
Induz à variedade de copa porte semivigoroso e boa qualidade de 
fruta (figura 2A). As suas principais características agronômicas 
são a maior tolerância à seca em comparação com o citrumelo 
Swingle e a compatibilidade com laranja Pera, induzindo elevada 
produtividade a esta variedade. Apresenta em média 16 sementes 
viáveis por fruto e quatro embriões por semente.

Citrandarin IAC 3152 Itajobi
Boa opção para a lima ácida Tahiti e laranjas Pera e Valência.  
Induz à variedade copa porte semiananicante (figura 2A) e boa to-
lerância à seca em comparação ao porta-enxerto trifoliata Flying 

 do Centro do Citricultura Sylvio Moreira/IAC  
disponibilizados para o setor citrícola

*Ver figura 3; **Em processo de registro no Renasem/MAPA e Gedave/CDA

CITRANDARINS                                    SEMENTES COPAS AVALIADAS TAMANHO DA COPA*

Nome comercial Nome científico RNC/MAPA Nº/fruto Nº/Kg Variedades Porte
IAC 3010 Pindorama** C. sunki x P. trifoliata Rubidoux 44687 14 12.800 Pera, Valência e Tahiti vigoroso
IAC 3026 Santa Amélia** C. sunki x P. trifoliata Rubidoux 44688 12 16.000 Pera e Valência ananicante
IAC 3070** C. sunki x P. trifoliata Rubidoux 36028 13 8.900 Valência semiananicante
IAC 3128 Guanabara** C. sunki x P. trifoliata Rubidoux 44689 16 8.600 Pera e Valência semivigoroso
IAC 3152 Itajobi** C. sunki x P. trifoliata Rubidoux 36027 13 10.000 Pera, Valência e Tahiti semiananicante
IAC 3299 Muriti** C. sunki x P. trifoliata Rubidoux 36025 13 8.900 Pera, Valência e Fremont semivigoroso
IAC 1697 C. sunki x P. trifoliata Benecke 21832 15 5.000 Pera, Valência e Tahiti semivigoroso
IAC 1710 C. reticulata Changsha x  

P. trifoliata English Small
21831 15 5.000 Pera, Valência e Tahiti semivigoroso

IAC 1711 C. reticulata Changsha x  
P. trifoliata English Large

21830 6 4.200 Valência semiananicante

Tabela 1. Novos citrandarins do PMC do CCSM/IAC, cujas sementes serão disponibilizadas a partir de 2022
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Figura 1: Plantas 
do Citrandarin IAC 
3010 Pindorama (A) 
e IAC 3152 Itajobi 
(B e C), em um dos 
jardins clonais 
do Centro de 
Citricultura Sylvio 
Moreira (2021)

Dragon (ananicante) e à tangerina Sunki. Apresenta, em média, 13 
sementes viáveis por fruto e 1,6 embrião por semente. 

Citrandarin IAC 3026 Santa Amélia
Induz à variedade de copa porte ananicante e boa qualidade de 
fruta. Pode ser recomendada para plantios mais adensados; en-
tretanto, não apresenta tolerância à seca. Boa opção para laranjas 
Pera (figura 2B) e Valência. Este citrandarin apresenta 12 semen-
tes viáveis por fruto, com média de três embriões por semente.

Citrandarin IAC 3010 Pindorama
Cultivar de porta-enxerto que induz à variedade de lima ácida Tahiti 
porte vigoroso, boa qualidade de fruta, boa tolerância à seca e produ-
tividade. Induz também maiores produções de lima ácida Tahiti no se-
gundo semestre, propiciando maior rentabilidade econômica ao seu 
cultivo. Apresenta número médio de 14 sementes viáveis por fruto.

Citrandarin IAC 3070
Porta-enxerto que induz à variedade copa porte semiananicante, 
tolerância à seca e boa opção para laranja Valência. Apresenta, em 
média, 13 sementes viáveis por fruto e 3,1 embriões por semente.

Citrandarin IAC 3299 Muriti
Induz à variedade copa porte semivigoroso, produtividade, tole-
rância à seca, e apresenta boa opção para laranjas Valência e Pera 
e tangerina Fremont. Apresenta, em média, 13 sementes viáveis 
por fruto e 2,9 embriões por semente.

Além dos porta-enxertos obtidos por cruzamentos no PMC, o 
Centro de Citricultura disponibiliza outros citrandarins, que foram 

introduzidos do USDA, na década de 1980, mantidos no BAG Citros. 
Foram avaliados nas condições ambientais do Estado de São Paulo 
e selecionados por apresentar boas características em diferentes 
variedades copa com as laranja Pera e Valência.

Citrandarin Changsha x English small IAC 1710
Variedade introduzida em 1982 no BAG Citros IAC, oriunda dos  
Estados Unidos, então denominada HRS 801. Frutos pequenos, 
com média de 15 sementes por fruto. Tolerante à Tristeza e ao  
Declínio, resistente à Gomose de Phytophthora e ao Nematoide 
dos Citros. Apresenta boa tolerância à seca. Induz alta produção 
de frutos, precocidade de produção e frutos com boas caracterís-
ticas para o consumo como fruta fresca e industrialização. Porta-
-enxerto compatível com a laranja Pera, induzindo à variedade 
copa porte semivigoroso e tolerância à seca. 

Citrandarin Changsha x English large IAC 1711
Denominada originalmente por HRS 852. Frutos pequenos, com 
média de seis sementes por fruto. Tolerante à Tristeza e ao Declí-
nio, resistente à Gomose de Phytophthora e ao Nematoide dos Ci-
tros. Apresenta boa resistência à seca. Induz alta produção de fru-
tos com boas características para o consumo como fruta fresca 
e industrialização, e proporciona a formação de plantas de me-
nor porte do que a maioria dos demais porta-enxertos comerciais.

Citrandarin Sunki x Benecke IAC 1697
Denominada na origem por HRS 812. Frutos pequenos, com mé-
dia de 15 sementes por fruto. Tolerante à Tristeza, resistente à 
Gomose de Phytophthora e ao Nematoide dos Citros. Apresenta 
boa resistência à seca. Induz alta produção de frutos com boas 
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características para o consumo como fruta fresca e industrializa-
ção, e proporciona a formação de plantas de menor porte que a 
maioria dos demais porta-enxertos comerciais.

Para que uma nova variedade possa ser comercializada é ne-
cessário que a mesma seja cadastrada no Registro Nacional de Cul-
tivares (RNC) e no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Re-
nasem), do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e na Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), da Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
(SAA/SP). Os lotes de Plantas Básicas do CCSM fornecem bor-
bulhas para todas as borbulheiras ou jardins clonais que deman-
dam esses materiais para implantação/renovação de borbulheiras 
ou lotes de produção de sementes. Atendendo à Instrução Norma-
tiva nº 48, de 24 de setembro de 2013, do MAPA, as plantas bási-
cas são cultivadas em ambiente controlado contra insetos-vetores  
de doenças limitantes aos citros.

Desta forma, depois de intenso trabalho de pesquisa e valida-
ção no campo, uma nova variedade de citros necessita seguir os 
processos junto aos órgãos competentes para que possa ser reco-
mendada e liberada ao setor. Esses passos se iniciam com o RNC 
e Renasem no MAPA, e são necessários documentos como Regis-
tro de Produtor, Registro de Produção para Planta Básica, Borbu-
lheira e/ou Jardim Clonal (no caso de porta-enxertos). Após estes 
registros federais, no Estado de São Paulo é necessário atender às 
normas da CDA e efetivar os registros junto ao Gedave, onde no-
vamente devem ser informados, agora neste órgão, os Registros 
de Produtor e Produção de Plantas Básicas, Borbulheiras e Planta 

Fornecedora de Sementes (nome equivalente a Jardim Clonal). 
Tudo isso garante ao produtor material básico de alta qualidade 
genética e fitossanitária para o agronegócio citrícola nacional.

Em atendimento à legislação federal, a Instrução Normativa 
48 (MAPA, 2013), que rege a produção e comercialização de se-
mentes de porta-enxertos de citros, o Centro de Citricultura avalia 
a germinação de todos os seus lotes de sementes antes da comer-
cialização. No caso específico dos novos citrandarins, os valores 
encontrados, em testes preliminares, são superiores a 75% de ger-
minação, atendendo plenamente à IN 48, que exige um mínimo de 
50% de poder germinativo.

Todas as variedades acima apresentadas estão devidamente 
cadastradas junto ao RNC e estabelecidas nos jardins clonais para 
produção de sementes de porta-enxertos de citros, nas depen-
dências do Centro de Citricultura, em Cordeirópolis (SP). Entre-
tanto, algumas ainda estão sendo regularizadas junto ao MAPA e 
CDA para que as suas sementes estejam disponibilizadas ao se-
tor a partir de 2022.

Portanto, o Centro de Citricultura Sylvio Moreira/IAC atende 
à sua missão institucional de pesquisar, produzir e disponibilizar 
material genético de propagação de citros para atender a progra-
mas de produção de mudas cítricas de alta qualidade. 

Figura 2. (A) Citrandarins IAC 
3128 Guanabara (semivigoroso) 
e IAC 3152 Itajobi 
(semiananicante) enxertados 
com laranja Valência, com 
oito anos de idade, em Capão 
Bonito (SP). (B) Citrandarin 
IAC 3026 Santa Amélia 
(ananicante) enxertado com 
laranja Pera, com seis anos de 
idade, em Barretos (SP).

Figura 3. Porte de copa induzida 
por diferentes tipos de porta- 
-enxertos (extraído de: http://
www.thompson-morgan.com/
fruit-rootstock-guide)

Fo
to

s: 
M

ar
ian

ge
la

 C
ris

to
fa

ni

A B
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Eng. Agr. José Dagoberto de Negri
Instituto Agronômico - IAC/Centro de 
Citricultura Sylvio Moreira
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Porta-Enxertos

Porta-enxertos para a citricultura  
do Paraná e do Brasil

INSTITUIÇÕES DE PESQUISA TRABALHAM NA 
CRIAÇÃO DE NOVOS HÍBRIDOS DE CITROS 
VISANDO O AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO DE UMA 
MAIOR DIVERSIDADE GENÉTICA NO SISTEMA 
PRODUTIVO, REDUZINDO RISCOS FUTUROS DE 
OCORRÊNCIA DE EPIDEMIAS CATASTRÓFICAS

A história da citricultura mundial normalmente se confunde 
com a dos porta-enxertos em uso em cada região produ-

tiva. Tanto na Flórida como em São Paulo, a citricultura comercial 
abandonou a utilização de pés-francos e migrou para plantas en-
xertadas sobre laranjeiras doces ainda no século XIX, por serem 
mais produtivas e precoces. Em seguida, passou a usar a Laran-
jeira Azeda por ser mais tolerante aos problemas de solo, como a 
Gomose. No Brasil, a Azeda predominou até o final dos anos 1930, 
quando foi substituída hegemonicamente pelo Limoeiro Cravo, 
por ser mais tolerante à Tristeza dos Citros e aos períodos de  
déficit hídrico nas regiões produtivas.

Não é uma tarefa fácil a escolha de um novo porta-enxerto. 
Enquanto a copa é basicamente uma decisão para atender a um de-
terminado mercado, a do porta-enxerto é bem mais complexa. Em 
primeiro lugar, o porta-enxerto deverá ser compatível com a copa, 
além, obviamente, de induzir boa qualidade nos frutos, uma exce-
lente produção e sustentação de safra, e ainda propiciar tudo isso 
apesar de eventuais condições adversas de solo, clima e manejo.

Com essa demanda, vários programas de melhoramento ge-
nético no mundo criaram novos híbridos. Surgiram os citranda-
rins (híbridos de Tangerinas com Trifoliata), os Citrumelos (Pomelo 
com Trifoliata) e outros. Desses, o mais conhecido no Brasil é o 
Citrumelo Swingle, criado na Flórida pelo pesquisador Walter T. 
Swingle em 1907 e revelado ao mundo no final dos anos 1960. Em 
seguida, os pesquisadores, também da Flórida, Mortimer Cohen 
produziu outros Citrumelos genericamente designados, como da 
série F.80, e Kim D. Bowman lançou os citrandarins US 852 e US 
801. Enquanto isso, na Califórnia, o pesquisador Joe Furr obteve o 
Citrandarim US 812 em 1965.

Alguns desses genótipos foram importados pelo extinto Ins-
tituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Centro-
-Sul (Ipeacs), de Itaguaí (RJ), e introduzidos no Banco Ativo de 
Germoplasma (BAG) do Centro de Citricultura Sylvio Moreira, do 
Instituto Agronômico (CCSM/IAC), em Cordeirópolis (SP), nas 
décadas de 1980 e 1990. Foram testados em várias condições 

em São Paulo por Jorgino Pompeu Jr. e equipe, com resultados 
bem promissores, e posteriormente cedidos para a condução 
desse trabalho no Paraná.

Sementes oriundas do BAG do CCSM/IAC foram importadas 
em 2011 pelo Laboratório de Biotecnologia do atual Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Iapar-Emater) e propaga-
das pelo Viveiro Pratinha, em Paranavaí, (PR), sendo enxertadas 
com a copa de Laranjeira Doce cv. Valência, do CCSM/IAC. As mu-
das prontas foram plantadas entre 2012 e 2013 no norte e no no-
roeste do Estado do Paraná: 1) na área experimental da Coopera-
tiva Cocamar, em Guairaçá, 2) na Fazenda do sr. Fernando Ortiz 
e Família em Rancho Alegre, e 3) em produtores da Cooperativa 
Nova Citrus na região de Cornélio Procópio. Amostras de frutos de 
todas as parcelas experimentais foram analisadas pelo laboratório 

PORTA-ENXERTOS EFICIÊNCIA PRODUTIVA (KG.M-3)

2016 2017 2018
Citrandarin US 852 5,1 d 12,6 a 10,6 c
Citrandarin US 801 6,0 d 14,1 a 9,0 c
Citrandarin Ipeacs 256 9,4 c 13,9 a 10,0 c
Citrandarin Ipeacs 239 13,4 a 13,0 a 9,6 c
Citrandarin US 812 8,8 c 13,0 a 8,7 c
Citrandarin Ipeacs 264 8,3 c 12,8 a 8,1 c
Citrumelo F.80-18 10,6 b 11,1 b 26,6 a
Citrumelo F.80-3 9,9 b 13,7 a 15,9 b
Citrumelo F.80-5 11,9 b 12,1 a 16,8 b
Citrumelo F.80-6 5,5 d 9,7 b 8,8 c
Citrumelo F.80-7 8,5 c 12,2 a 4,7 d
Citrumelo F.80-8 7,7 c 10,4 b 4,4 d
Citrumelo W-2 8,7 c 13,1 a 4,7 d
Citrumelo Swingle 8,1 c 12,3 a 4,4 d
Limão Cravo x Laranja Azeda 7,8 c 12,5 a 4,7 d
US 802 5,2 d 9,3 b 2,9 d
Tangor Murcott x Trifoliata-9 9,1 c 13,7 a 5,7 d
Trifoliata  6,6 d 11,4 b 3,9 d
Flying Dragon 14,9 a 10,5 b 9,9 c
Limão Cravo 10,1 b 13,2 a 6,2 d

F 6,0* 1,7** 36,2*
CV (%) 24,1 17,6 21,4

Tabela 1. Eficiência produtiva da laranja Valência enxertada sobre 
20 porta-enxertos nas safras de 2016, 2017 e 2018, Guairaça (PR)

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott- 
-Knott (p <0.05). * e **: significativo de 1% e 5%, respectivamente.
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de qualidade industrial da fábrica de suco da Cooperativa Inte-
grada em Uraí. Os nomes dos genótipos foram mantidos de acordo 
com a nomenclatura original dada pelo melhorista ou instituição 
(Série F.80 ou US) e mantidos no BAG do CCSM/IAC sob número 
de acesso próprio. Infelizmente, não foi possível obter os dados de 
registros e de importação de alguns citrandarins, e por isso esses 
foram chamados de Ipeacs em função da instituição que fez a im-
portação. Mas, possivelmente, são também de origem americana 
(USDA ou Universidade da Flórida).

PORTA-ENXERTOS Sólidos 
solúveis - SS  

(⁰Brix)

Acidez 
Titulável - 

AT (%)

Ratio  
(SS/AT)

Rend. suco 
(%)

Rend. industrial  
(nº de caixas de 40,8 kg/t de 

suco concentrado)

Ind. tecnológico  
(kg de SS/cx  
de 40,8 kg)

Citrandarin US 852 12,1 b 0,8 a 15,3 b 55,5 242,0 a 2,7 b
Citrandarin US 801 11,6 b 0,7 b 16,0 b 61,5 226,1 b 2,9 a
Citrandarin Ipeacs 256 12,7 a 0,8 a 16,6 a 60,5 210,9 b 3,1 a

Citrandarin Ipeacs 239 12,7 a 0,8 a 15,6 b 59,5 214,5 b 3,1 a
Citrandarin US 812 12,4 a 0,8 a 15,4 b 57,3 230,2 b 2,9 a
Citrandarin Ipeacs 264 12,5 a 0,9 a 14,0 b 58,3 223,0 b 3,0 a
Citrumelo F.80-18 12,1 b 0,7 b 16,2 a 54,5 247,8 a 2,7 b
Citrumelo F.80-3 11,4 b 0,7 b 16,5 a 54,8 259,4 a 2,6 b
Citrumelo F.80-5 11,6 b 0,7 b 17,4 a 61,8 226,6 b 2,9, a
Citrumelo F.80-6 12,6 a 0,7 b 19,5 a 52,9 244,5 a 2,7 b
Citrumelo F.80-7 12,5 a 0,8 a 15,0 b 55,4 235,0 a 2,8 b
Citrumelo F.80-8 12,8 a 0,7 b 17,9 a 56,4 224,4 b 2,9 a
Citrumelo W-2 12,3 a 0,8 a 15,1 b 56,1 236,5 a 2,8 b
Citrumelo Swingle 13,3 a 0,8 a 17,1 a 57,8 211,6 b 3,1 a
Limão Cravo x Laranja Azeda 11,8 b 0,9 a 13,6 b 57,0 240,0 a 2,8 b
US 802 12,4 a 0,7 b 16,9 a 58,7 222,7 b 3,0 a
Tangor Murcott x Trifoliata-9 12,0 a 0,8 a 14,4 b 55,3 243,1 a 2,7 b
Trifoliata  13,2 a 0,8 a 15,9 b 56,8 216,1 b 3,0 a
Flying Dragon 12,7 a 0,7 b 17,6 a 56,4 226,7 b 2,9 a
Limão Cravo 11,4 b 0,9 a 13,4 b 57,4 249,0 a 2,7 b

F 6,0* 3,0* 4,0* 1,5ns 2,4* 2,4*

CV (%) 3,6 10,1 9,7 6,7 7,6 7,4

Tabela 2. Acidez titulável, sólidos solúveis, ratio, rendimento de suco, rendimento industrial e índice tecnológgico da laranja Valência 
enxertada sobre 20 porta-enxertos na safra de 2019, Guairaça (PR)

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p <0,05). * significativo; ns não significativo

Desde as primeiras avaliações, algumas características dos 
diferentes porta-enxertos começaram a ficar evidentes. De modo 
geral, os controles usados, como o Limoeiro Cravo e outros ge-
nótipos, passaram a apresentar um grande vigor de crescimento 
desde o plantio, seguidos pelos citrandarins e pelos citrume-
los, que por sua vez foram maiores que o controle sabidamente 
ananicante, o Trifoliata Flying Dragon. Por exemplo, na terceira 
safra, em 2018, o Limoeiro Cravo proporcionou um volume de 
copa de 13,4 m3, enquanto o Citrandarim US 852 de 11,6 m3,  
o Citrumelo F.80-5 de 5,4 m3 e o Trifoliata Flying Dragon de  
3,7 m3. Houve diferença significativa entre eles, e obviamente há 
um grande interesse na produção de pomares de menor porte 
para facilitar o manejo geral do pomar e a colheita: os citranda-
rins US 812 e Ipeacs 239, e os citrumelos F.80-3, F.80-5 e F.80-6 
geraram copas com tamanhos intermediários, entre 5,4 m3 e 9,5 m3. 

Plantas sobre o Citrumelo F.80-5 passaram a sustentar fru-
tos logo no ano seguinte ao plantio (figura 1), o que não ocor-
reu com os demais porta-enxertos. Os dados de eficiência de 
produção (kg/m3) estão na tabela 1. Nota-se que os Citrumelos 
F.80-18, F.80-3 e F.80-5 foram muito eficientes em 2018, com 
alta produção de frutos por volume de copa, ou seja, permitem 
adensamento de árvores para uma maior produção por área. 

Figura 1
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Eventos GCONCI 

Janeiro
12. Gilberto Tozatti (GCONCI) ministrou aula sobre Organomine-
rais, na Faculdade de Agronomia Anhanguera de Leme (SP). 
21. Reuniões para discussões sobre safra, HLB e outros assuntos 
técnicos.

Fevereiro
18. Reunião com a Vallet Grow, com palestra de Roberto da Rocha 
Leão, da Vallet, com o tema ‘Melhorar controle de pragas e doen-
ças na citricultura’. 

Março
18. Reunião com a Koopert, com apresentação e discussão de pro-
dutos biológicos da empresa. Reunião com a Oro Agri e análise se-
torial proferida por Gilberto Tozatti (GCONCI). 

Abril
15. Reunião com a Bayer, e apresentação das inovações tecno- 

lógicas Serenade e Allion na produção de citros. Reunião com a Isa-
gro e análise setorial apresentada por Gilberto Tozatti (GCONCI), 
palestra com o tema ‘Bioestimulantes e Siapton e Ergostin – re-
sultados’, por Lucas Galvão, e ‘Resultados de Neora e Kentan’, por 
Luiz Paulo, ambos da Isagro. 

Maio
13. Gilberto Tozatti (GCONCI) participou do ‘Seminário de Agre-
gado de Valor em Cítricos para Indústria’, com palestra ‘Aspectos 
de la producción de cítricos para jugo en Brasil’, evento organizado 
pelo INTA Concordia, na Argentina. 
21. Reunião com a BASF e apresentação de análise setorial por 
Gilberto Tozatti (GCONCI). Reunião com Syngenta e análise seto-
rial por Gilberto Tozatti (GCONCI), e palestra com o tema ‘Cone-
xão ofensiva Citrus Syngenta’, por Tiago Carvalho. 
27. Gilberto Tozatti (GCONCI) participou da live do Cepea-Esalq/
USP sobre a safra de laranjas, evento moderado pela Dra. Marga-
rete Boteon (Cepea).

Atividades realizadas pelos  
consultores do GCONCI em 2021

NO ANO EM QUE O GRUPO DE CONSULTORES EM CITROS COMPLETOU 25 ANOS  
DE FUNDAÇÃO, DIVERSOS EVENTOS RELEMBRARAM A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO 

DOS CONSULTORES NO DESENVOLVIMENTO DA CITRICULTURA BRASILEIRA

Porta-Enxertos

Outros parâmetros importantes na escolha de um novo porta-
-enxerto são os índices de qualidade industrial dos frutos. A ta-
bela 2 mostra os dados de qualidade da safra em 2019. Nota-se 
que um grupo de citrandarins e de citrumelos (destacados em ver-
melho) precisaram de menos de 230 caixas (40,8 kg) de fruto para 
gerar 1 tonelada de suco concentrado. Essa também é uma infor-
mação muito relevante para o setor produtivo, pois significa maior 
eficiência no processamento industrial. 

No Brasil, o CCSM/IAC, a Embrapa em Cruz das Almas (BA) e o La-
boratório de Biotecnologia do IDR-Iapar-Emater trabalham criando 
novos híbridos de citros, com objetivos diversos. Mas é consenso en-
tre as instituições que além de novos porta-enxertos, esses novos ge-
nótipos possam ajudar a implantar uma maior diversidade genética 
no sistema produtivo, reduzindo riscos futuros de ocorrência de epi-
demias catastróficas como foram a Gomose, a Tristeza, o Declínio e a 
Morte Súbita de Citros para a citricultura brasileira.

Com tudo isso, espera-se que algumas informações obtidas 
nesses dez anos de muito trabalho, quatro safras avaliadas e cen-
tenas de análises feitas possam ser úteis para o setor produtivo, 
estimulando produtores a usar alguns desses porta-enxertos, tal-
vez inicialmente em pequenas áreas, para se assegurarem das ca-
racterísticas produtivas dos mesmos e, em seguida, em escala co-
mercial. Sucesso a todos! 

Eng. Agr. Eduardo Fermino Carlos, Ph.D. 
IDR-Iapar-Emater, Londrina, PR
WSU, Pullman, USA

Eng. Agr. Sérgio R. Roberto
UEL, Londrina, PR

Eng. Agr. Allan R. Domingues
UEL, Londrina, PR

Eng. Agr. Ciro D.M. Marcolini
IDR, Londrina, PR
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Junho
17. Reunião com a Allplant sobre inovações em fertilizantes folia-
res. Reunião com a Sipcam Nichino e palestra sobre ‘Bioestimu-
lantes para Citros’, ministrada por Fabiana Mayer (Sipcam Nichino). 
Reunião com a UPL, com realização das palestras ‘Análise Setorial’, 
por Gilberto Tozatti (GCONCI), ‘UPL na citricultura’, por Davi Rinaldo 
(UPL), e relato da ‘Atual organização da UPL para atuação na cultura 
de citros’, por Newmar Panaggio e Guilherme Ogata, ambos da UPL. 
17. Dentro da programação de atividades em comemoração aos 25 

anos do GCONCI, realizou-se 
Webinar com o tema ‘Clima, 
custos e pandemia: os desa-
fios da safra 2021/2022’. O 
Moderador foi Maurício Men-
des (GCONCI), e participaram 
Antonio Juliano Ayres (Fun-
decitrus), Margarete Boteon 
(Cepea-Esalq/USP), Paulo Cé-
sar Sentelhas (in memoriam) 

Esalq/USP, e Vinícius Gustavo Trombin (Markestrat).
18. Palestra com o Prof. Carlos Alexandre Crusciol da Unesp – 
Campus Botucatu sobre ‘Reatividade dos calcários sedimentar e 
metamórficos com diferentes tamanhos de partículas’.
22. Gilberto Tozattti (GCONCI) fez apresentação na live organizada 
pela Agronomia Anhanguera de Leme (SP) sobre o tema citricultura.

Julho
15. Reunião com a Sipcam Nichino sobre as vantagens do Fugi-
mite no controle dos ácaros. Reunião com a Alltech/Improcrop e 
apresentação de análise setorial, por Gilberto Tozatti (GCONCI) e 
‘Soluções Alltech Crop Science’, por Marcos Revoredo (Alltech). 
16. Palestra com o Prof. Eder de Souza Martins da Embrapa Cer-
rados com o tema ‘Potencial de agromineirais silicáticos no ma-
nejo do solo em sistemas de culturas perenes’. 

De 27 a 29 de julho, o GCONCI participou da 46º Expocitros e 
da 42ª Semana da Citricultura (virtual) com estande na Sala de  
Networking (aberto a todo o público), com a seguinte progra-
mação de palestras e bate-papos: 

27. 10h:  ‘Eficiência dos Organominerais e a Agricultura de 
Base Biológica’, Gilberto Tozatti

28. 9h:  ‘Manejo do Greening e Sustentabilidade na Citricul-
tura’, Hamilton F. C. Rocha

28. 11h: ‘A Cultura do Limão Siciliano, Ernesto L. P. de Almeida
28. 14h:  ‘Óxidos de Cálcio e Magnésio em Citros’, Marco Va-

lério Ribeiro
28. 15h:   ‘A Citricultura e Novas Tecnologias’, Amauri Tadeu 

Peratelli

28. 16h:  ‘Fertilidade do Solo no Combate ao Greening’, Gil-
berto Tozatti

29. 9h:  ‘Poda em Tempo de Pomares Adensados’, Marco Va-
lério Ribeiro

29. 10h:  ‘Irrigação na Citricultura’, Reinaldo D. Corte
29. 11h:  ‘Análise Setorial do Agronegócio Citrícola Frente as 

Geadas’, Gilberto Tozatti
29. 14h:  ‘Podridão Floral dos Citros’, Francisco Pierri Neto
29. 15h:  ‘Economia no Uso dos Fertilizantes em Pomares de 

Citros de Alta Produtividade’, Camilo L. Medina
29. 16h:  ‘Greening (HLB) x Uso de Produtos Foliares para  

Sobrevida das Plantas’, Mauro Fagotti

E, no palco principal da Semana da Citricultura, às 14h40 de 
29 de julho, o homenageado ‘Engenheiro Agrônomo do Ano – 
2021’ Maurício Mendes (GCONCI) apresentou a palestra ‘Ci-
tricultura Brasileira Hoje Líder Global. E o futuro?’.

Agosto
16. Entrevista de Gilberto Tozatti (GCONCI) para o Notícias Agrí-
colas sobre a safra da laranja (www.noticiasagricolas.com.br). 
19. Assembleia Geral Ordinária do GCONCI. Reunião com a  
Koppert para discussão sobre produtos biológicos. Treinamento 
para a equipe da BASF sobre a doença Pinta Preta. 
19. Em comemoração aos 25 anos do GCONCI, foi realizada 
uma Webinar Festiva, às 
18h30, com o tema ‘Uma 
travessia de 25 anos’, com 
os palestrantes Amyr Klink 
e José Luiz Tejon, com mo-
deração de Gilberto Tozatti 
(GCONCI).
20. Palestra com a Dra. Iêda 
de Carvalho Mendes sobre 
‘Tecnologia BioAS-Embrapa 
para avaliação da saúde do solo’.
23. Camilo L. Medina (GCONCI) realizou com a Conplant e All 
Plant uma live sobre ’I Curso Prático de Manejo Fisiológico do 
Greening’ (disponível no Youtube). 
24. Homenagem da BASF pelos 25 anos do GCONCI de fundação. 
E homenagem do GCONCI à BASF, pela parceria ininterrupta.

Setembro
8 e 14. Os consultores Gilberto Tozatti e Reinaldo D. Corte 
(GCONCI) contribuíram com a teleaula de graduandos e pós-
-graduandos da Esalq/USP, na disciplina de Fruticultura, coor-
denada pelo Prof. Francisco Mourão, com o tema ‘Mudas Cítri-
cas em Ambiente Protegido’. 
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16. Junta Agronômica do GCONCI discutiu o tema ‘Ervas Daninhas’.  
Reunião com Bayer e análise setorial por Gilberto Tozatti (GCONCI). 
Reunião com Iharabrás, com a mesma apresentação anterior, e 
discussões sobre inovações. 

Outubro
18. Entrevista com Gilberto Tozatti (GCONCI) para o Notícias Agrí-
colas sobre a safra da laranja (www.noticiasagricolas.com.br).

21. Palestra com o Prof. Pe-
dro J. Christoffoleti da Esalq/
USP sobre ‘Manejo de Plantas 
Daninhas’. Reunião com a Val-
let Grow, com palestra de Ro-
berto da Rocha Leão sobre o 
tema ‘Primavera: Linha Valett 
para manejo de doenças, pra-
gas e estresse’.

Em comemoração aos 25 anos do GCONCI, o CMAG (Comissão de 
Meio Ambiente do GCONCI) realizou o EMAG 21, com o tema ‘ESG 
Ambiental Social e Governança’, com as palestras ‘ESG – Signi-
ficado e Importância’, ministrada pelo Prof. Luiz Almeida Marins 
Filho (Antrophos Consulting), ‘ESG e o Agronegócio’, Henrique 
Barbert de Amorim Neto (Fermentec), e ‘ESG - Riscos e Oportu-
nidades’, por Carlo Pereira (Rede Brasil do Pacto Global da ONU). 
O evento teve como moderador Francisco Pierri Neto (GCONCI). 
22. Reunião com a UPL, atualização sobre análise setorial por 
Gilberto Tozatti (GCONCI), ‘Manejo Fisiológico em Citros’, por Dr. 
Fernando Bacilieri (Fisio-Plant Pesquisa e Desenvolvimento), e 
‘Programa Aplique Bem’, por Claúdia Barreto (UPL). Treinamento 
Técnico para a equipe BASF sobre ‘Plantas Daninhas em Citros’, 
por Camilo L. Medina (GCONCI).
25 a 29. Foi realizado, no IAC, em Campinas, o XXVIII Curso de 
Manejo de Nutrientes em Cultivo Protegido, com aulas ministra-
das por Camilo L. Medina (GCONCI), com temas referentes a ‘Nu-
trientes nos processos fisiológicos das plantas’, ‘Fatores do am-
biente de produtividade’ e ‘Clima e monitoramento do ambiente’.

25 a 3/11. Gilberto Tozatti (GCONCI) mi-
nistrou aula sobre Citricultura Brasileira 
no curso de MBA em Agronegócios da 
Esalq/USP.

Novembro
8. O consultor e Hall da Fama da Citricul-
tura Brasileira Prof. Santin Gravena minis-
trou aula no evento ‘Control biológico y 
producción de artrópodos como enemigos 
naturales para el manejo de plagas em agri-
cultura’. O evento foi organizado pelo Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias (INIAP), Universidad Técnica del 

Norte (UTN) e Universidad San Francisco de Quito (USFQ), com 
apoio da Organización Internacional de Control Biológico (IOBC), 
cujo título foi ‘Preservação e Aumento dos Inimigos Naturais na 
Citricultura Brasileira – Status atual’. 
11. Consultor Camilo L. Medina (GCONCI) proferiu aula no III Trei-
namento Prático sobre o Cultivo Hidropônico de Hortaliças, organi-
zado pelo departamento de Horticultura da Esalq/USP com o tema 
‘Fertilizantes Solúveis em Sistemas Hidropônicos’.
18. Segunda parte do encontro com o Prof. Pedro J. Christoffo-
leti, da Esalq/USP, sobre ‘Manejo de Plantas Daninhas’. Reunião 
com a Syngenta, com as apresentações ‘Institucional GCONCI’ e 
‘Análise Setorial da Citricultura’, por Gilberto Tozatti (GCONCI). 
Atualizações dos resultados dos campos de Durivo por Luis Ulian 
(Syngenta).
23. Os consultores do GCONCI Hamilton F. C. Rocha, Santin Gra-
vena e José Eduardo M. Teófilo participaram do Agritour na sede 
da Koppert, em Piracicaba (SP). 

Dezembro
2. Os consultores Reinaldo D. Corte, Hamilton F. C. Rocha, 
Amauri T. Peratelli, Oscar A. Simonetti, Gilberto Tozatti, Fran-
cisco Pierri Neto e Mauro Fagotti, do GCONCI, participaram do 
Dia de Campo da Alltech, na Fazenda São José, Bairro dos Des-
terro, em Casa Branca (SP), do citricultor Eng. Agr. Eduardo 
Scantamburlo, quando foi apresentada a palestra ‘Soluções em 
biotecnologia para a cultura de citros’, por Marcos Rovoredo e 
Marcel Fagotti, ambos da Alltech.
9. Reunião com a Solo Sagrado, análise setorial, por Gilberto  
Tozatti (GCONCI). Resultados de pesquisa foram apresentados por 
Leonardo Di Carli (Solo Sagrado) e, em seguida, ‘As Macro Algas e seus 
benefícios’, por Rafael Ducati (Grupo Olmix). Palestras com o tema 
‘Uso de água tratada por campos eletromagnéticos em culturas’, com 
o Prof. Fernando Ferrari Putti da Unesp/Tupã, e ‘Resultados práticos 
confiáveis demonstrando as vantagens da tecnologia’, com o pes-
quisador André Fernandes da Uniube. Também houve apresentação  
da empresa Timol, por Carlos Henrique Pereira da Silva. 
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ÓLEO DA CASCA DA LARANJA
INSETICIDA, FUNGICIDA E ACARICIDA DE CONTATO

  À BASE DO 

www.oroagri.com.br
(43) 3278-2000
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