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Economia

Safra paulista 2011/2012
é marcada por grande volume de produção e menores preços
MesMo coM o preço do suco no Mercado externo sustentado pelos baixos
estoques, safra recorde pressiona cotação da laranja eM são paulo

A

safra paulista de laranja
2011/2012 teve grande volume de produção, favore-

res. A boa produtividade foi possível
em tratos culturais, motivado pelos
bons preços recebidos por produtores. Assim, para a safra 2011/2012,
estima-se uma produção de 375,7
milhões de caixas para São Paulo,
volume 26,3% maior que a safra anterior. Para o Triângulo Mineiro, a safra foi prevista em 14,7 milhões de
caixas - ambas as estimativas são
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgadas em
dezembro. Deste total, a indústria
pretende processar ao menos 330
-

Foto: GCONCI

ta meta já teria sido alcançada.

Apesar do grande volume de produção, no início do ano citricultores
apostavam que o valor a ser pago pela caixa de laranja poderia ser mais
remunerador em comparação com o
que foi pago de fato. Esta expectativa estava baseada nos baixos níveis
dos estoques de suco das indústrias
e nos bons preços da commodity no
mercado internacional.
As indústrias paulistas começaram a temporada 2011/2012 em julho com apenas 214 mil toneladas
de suco em estoques totais, segundo dados da Associação Nacional
dos Exportadores de Sucos Cítricos
(CitrusBR). Este volume era 14% inferior à temporada anterior, que já
estava em níveis reduzidos.
Com isso, as indústrias tinham
interesse – e necessidade – de processar um elevado volume na safra
to entre processadoras e produtor

quando os contratos foram fechados entre R$ 13,00 e R$ 15,00/cx.
Nesta temporada, as negociações
foram baseadas no preço mínimo
para estocagem de suco de laranja.
A LEC previa que as indústrias que
ciamento deveriam adquirir a caixa de laranja pelo valor mínimo de
R$ 10,00/cx, estipulado pelo Banco
Central. Este preço passou a ser, então, a base para praticamente todos
os contratos fechados entre produtores e indústrias, com vigência para esta safra.
dado que a indústria repassaria ao
nal da safra (meados de 2012) de
acordo com a participação do preço de venda do suco ao mercado externo. Esta participação está
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o preço externo do suco na Bolsa
de Nova York (ICE Futures) e o valor
recebido pelas indústrias na venda à Europa. A indústria já garantiu participação mínima de mais R$
0,50/cx, mas cálculos parciais do
Cepea indicam que o valor da participação possa chegar a R$ 1,00/cx,
totalizando em R$ 11,00/cx o valor
a ser recebido pelo produtor.
No momento, o setor segue atento ao desenvolvimento dos frutos, o
que determinará a produção da safra
2012/2013. Com o volume de produção recorde nessa safra, as plantas estiveram muito carregadas, o que
pode limitar o número de frutos em
pectativa de que a próxima safra tamra estimar um volume de produção.

Para a Flórida, a previsão de dezembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2011/2012 foi de
150 milhões de caixas de laranja,
volume 7% superior à temporada passada. Vale lembrar que esta

fator determinante da safra nortelume de frutas produzidas e, portanto, na disponibilidade global de
suco de laranja.

de 2012) o USDA realizará atualizações mensais. Segundo a AdmiNacional (NOAA), a atuação do fenômeno La Niña durante o inversionar tempo mais seco no estado
geadas, principalmente em dezem-

Eng. Agr. Margarete Boteon
Pesquisadora Cepea/Esalq - USP

judicando o desenvolvimento dos
frutos. Assim, o clima deve ser o

Mayra Monteiro Viana
Caroline Ochiuse Lorenzi
Thiara Venancio
Analistas de Mercado
Cepea/Esalq - USP

BloFosfato
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Doenças

Desenvolvimento de resistência
aos inseticidas do psilídeo do citros, vetor do HLB

ações na flórida
MostraM que a rotação
de inseticidas coM
diferentes Modos de
ação, coordenação de
pulverização coM as áreas
vizinhas, aplicação de
inseticidas nas Melhores
épocas do ano e o
desenvolviMento de novos
inseticidas coM diferentes
Modos de ação são
essenciais para o atraso
do desenvolviMento da
resistência do inseto

N

estes últimos seis anos, tanto a citricultura brasileira
quanto a americana (da Flórida, principalmente) sofrem
com uma doença incurável, transmitida pelo psilídeo dos citros, o
erradicação das plantas doentes; e,
3) controle efetivo do vetor usando
aplicações de inseticidas de amplo
espectro. Entretanto, recentemente
a Flórida tem feito uso de nutrientes foliares, alternativamente à remoção das plantas doentes, com a
vores em produção. Mas, independente do uso de nutrientes foliares
ou remoção das plantas infectadas
com o HLB, as aplicações de inseticidas continuam muito utilizadas e
necessárias, sendo a principal razão
da manutenção em baixos níveis da
população de vetores, reduzindo a
taxa de dispersão da doença.

Phytonema

Diagnósticos

Treinamento

Consultoria

Experimentação

R. Sétimo Fracalossi, 138 - B. Boa Vista - Limeira (SP)
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Com o excesso de uso e aplicações de inseticidas, a alta taxa de
reprodução do psilídeo e o pouco
número de modos efetivos de ação
contra essa praga, o psilídeo torna-se mais propenso ao desenvolvimento de resistência. As populações
mais suscetíveis morrem enquanto
os insetos naturalmente resistentes sobrevivem e se reproduzem,
tornando-se mais resistentes aos
inseticidas. Os inseticidas que são
aplicados repetidamente e não são
movem a seleção dos psilídeos resistentes que começam a dominar a
população (Figura 1).
Mesmo com a intensa campanha dos pesquisadores sobre a importância da rotação de produtos,
os inseticidas têm sido pouco rotacionados. Por este motivo, estudos
recentes realizados na Universidade
da Flórida mostram que populações
de psilídeos coletados em 2009 e
2010 em diferentes locais de produção de citros, quando comparados a
populações existentes em seus laboratórios (população não exposta
a inseticidas), revelam que a resistência já começou a aparecer. Estudos feitos no laboratório do Prof.
Lukasz Stelinski mostraram que os
psilídeos apresentam uma baixa remais alta que as populações suscetíveis de laboratório. Os inseticidas
contra os quais as populações coletadas apresentaram resistência foram: Fenpropathrin, Imidacloprid,
Malathion e Thimamethoxam, como
observados na tabela.

Doenças

x
f

M

Figura 1. Desenvolvimento de resistência em uma população suscetível

As populações de psilídeos da região de Vero Beach, quando tratadas
com Fenpropathrin, necessitaram
de doses 340% maiores para matar 50% da população (LD50) dos
insetos. Na região de La Belle, a dodo comparada a insetos suscetíveis.
Nos testes usando o inseticida Malathion, as doses de LD50 foram aproe 200% maiores a doses usadas
nas populações suscetíveis para as
localidades de Groveland, Lake Alfred, Ft. Pierce e Vero Beach, respectivamente. Os resultados mais preocupantes foram adquiridos com os
produtos neonicotinoides. O Thiamethoxan resultou em um aumento
de 1.400%, 1.200%, 300% e 100%

nas doses de LD50 para as regiões
de Groveland, La Belle, Vero Beach e
Ft. Pierce. Os testes utilizando Imidacloprid mostraram que as dosagens
usadas para atingir o LD50 foram
de 1.400%, 650%, 900%, 900%
e 2.400% maiores do que a utilizada em psilídeos suscetíveis nas
populações de Groveland, Lake Alfred, Ft. Pierce, Vero Beach e La Belle, respectivamente (Siddharth et al.
2011). Entretanto, apesar da detecção da resistência, ela ainda encontra-se baixa e os produtos utilizados
resistência esteja se desenvolvendo.
Dos inseticidas testados, o Imites. Com a proibição do uso do Aldicarb a partir de 2012, o Imidacloprid

e o Thiamethoxan vêm sendo muito
utilizados para proteção das mudas
do, o Thiamethoxan e o Imidacloprid
possuem o mesmo modo de ação, e
não podem ser utilizados como produtos para rotação entre si. Consequentemente, a situação de manejo
de resistência para estes produtos
foliares que não sejam neonicotinoides (Imidacloprid e Thiamethoxan) entre as aplicações de drench
são de extrema necessidade para
providenciar um controle adicional
do psilídeo e diminuir a progressão
do desenvolvimento de resistência.
Vale enfatizar que o uso de Imidacloprid aplicado via drench ain-
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LD50 das diferentes populações (ng ia/inseto)
Inseticidas

Suscetível

Groveland

Lake Alfred

Ft. Pierce

Vero Beach

La Belle

Abamectin

0,7

a

0,91

a

1,34

a

1,33

a

1,62

a

0,3

a

Acetamiprid

3,36

a

4,1

a

3,74

a

3,41

a

4,55

a

3,4

a

Aldicarb

1,57

a

3,38

a

2,98

a

3,62

a

2,3

a

1,25

a

Bifemthrin

0,03

a

0,1

a

0,05

a

0,1

a

0,02

a

0,01

a

Carbaryl

3,92

a

11,47

a

5,62

a

6,71

a

4,39

a

2,53

a

Chlorpyriphos

0,25

a

0,3

a

2,95

a

3,32

a

4,48

a

1,73

a

Cypermethrin

0,14

a

0,17

a

0,23

a

0,18

a

0,2

a

0,04

a

Dimethoate

0,49

a

1,66

a

1,49

a

1,46

a

0,74

a

0,25

a

Fenpropathrin

0,3

b

0,64

ab

0,32

ab

1,32

ab

1,44

a

0,37

b

Imidacloprid

0,004

b

0,06

ab

0,03

ab

0,04

ab

0,04

ab

0,14

a

Malathion

1,04

c

3,85

a

5,2

a

5,6

ab

3,15

abc

1,23

b

Spinetoram

0,16

a

–

–

–

–

–

–

0,32

a

0,21

a

Thiamethoxam

0,01

c

0,15

ab

0,01

c

0,02

a

0,04

b

0,13

a

*Tabela modificada a partir de Siddharth et al. 2011
**Inseticidas em que as populações possuem a mesma letra não são estatisticamente diferentes
***Inseticidas em que as populações possuem letras diferentes são estatisticamente diferentes
****Inseticidas em vermelho indicam inseticidas contra os quais as populações de psilídeos
avaliados possuem certa resistência quando comparados a populações suscetíveis

diminuindo a taxa de transmissão
do patógeno do HLB. Como indicado
por Serikawa et al. 2011, psilídeos
em contato com plantas tratadas
com Imidacloprid retiram seu aparelho bucal mais rapidamente que
os psilídeos em plantas não tratadas, consequentemente diminuindo
a quantidade de psilídeos que atinaquisição e a inoculação do patógetos medindo a suscetibilidade dos
psilídeos portadores do patógeno
a inseticidas mostram que esses insuscetíveis aos inseticidas quando
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comparados aos psilídeos sadios
(Siddharth et al. 2010).
No entanto, o evento de desenvolvimento da resistência ao tratamen-

para evitar que isso ocorra, um trabalho em conjunto entre os produtores, pesquisadores, consultores e
tante. O uso de rotação de inseticidas com diferentes modos de ação, a
coordenação de pulverização com as
áreas vizinhas, a aplicação de insetio desenvolvimento de novos inseticidas com diferentes modos de ação
são essenciais para o atraso do de-

senvolvimento da resistência do inseto. O trabalho em equipe que vem
sendo divulgado na Flórida, como a
aplicação de inseticidas em grandes
áreas, tem apresentado os melhores
resultados de controle. E, se as recomendações feitas pelos pesquisadores forem seguidas à risca, os níveis
de resistência já existentes diminuirão e a resistência dos psilídeos será
contida por mais tempo.
Rosana H. Serikawa
PhD Entomologia Universidade da Flórida
Representante de Pesquisa
em Entomologia DuPont
Latin America

Bayer
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Custos

A citricultura

ainda é um bom negócio
Exigências fitossanitárias
E ambiEntais, mão dE
obra Escassa, E cada dia
mais cara, alta no custo

ainda existe espaço para melhorar,
para aperfeiçoar e para o aumento
custos. Porém, é preciso quebrar paradigmas profundos e encarar a ci-

dos produtos, E
muitos outros
aspEctos movimEntam
os citricultorEs para
o profissionalismo,
pErmitindo atingir
boa rEntabilidadE Em
um nEgócio cada vEz
mais dEsafiador

H

á tempos o citricultor não recebe boas notícias, e os denovam. É a concorrência da
construção civil para com a mão de
obra rural, são exigências legais e
ambientais que precisam ser muito
bem observadas e seguidas, maior
ríodos menores, necessidade de se
novo a se enfrentar. Mas como toda
ção ainda maior, encontramos na citricultura produtores rurais que conseguiram se adaptar às mudanças e,
assim, alcançaram rentabilidade em
um mercado extremamente sofrido.
A vantagem competitiva que alguns produtores obtiveram ao nomais rapidamente que seus concorrentes foi fundamental, no entanto
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problemas, é fundamental agir, buscando alternativas para tornar o negócio viável, e se for antes que os
demais, melhor. É desta forma em
qualquer mercado, e na citricultura
não poderia ser diferente.
A velocidade em se adaptar às
dutores passassem a planejar e alcançar produtividades acima de
1.000 caixas por hectare, enquanto alguns ainda pensavam e discutiam 600 caixas. Com esta vantagem, eles conseguiram administrar
melhorando sua administração, reda mão de obra existente, aspecto
fundamental para a redução de custos operacionais, pois um funcionádesperdícios no uso de produtos,
aumenta sua produtividade e colabora para a redução de riscos ou
desgastes desnecessários de máqui-

de Recursos Humanos, criando e oferecendo plano de carreira, pagamento por produtividade ou participação
nos lucros com um plano de treinamento bem desenvolvido e aplicado,
pode colaborar para reter na citricultura a mão de obra que hoje concorre

com a construção civil, área aquecida
que tem recrutado vários funcionários do campo. Mas o produtor precimentos fundamentais e estratégicos,
não como custos, pois a elevada rotatividade de funcionários gera preestão implícitos no dia a dia, difíceis
de ser notados se não tivermos metas e objetivos a serem cumpridos,
medidos e melhorados diariamente.
As propriedades rurais precisam
como a demandada pelas indústrias,
então o produtor precisa quebrar
paradigmas e entender que depencada e, por isso, não é custo investir
na mesma.
Entre os produtores citrícolas
que hoje se destacam, encontramos
alguns pontos comuns, como funenvolvidos com o processo produtivo, foco na citricultura, que permite direcionar seus recursos para
o objetivo principal, velocidade e
disposição para mudar, para testar
pacotes técnicos diferentes, permitindo novos patamares produtivos,
além de uma administração modervios e ajustar rotas antes dos resultados decepcionantes.
Adm. de Empresas
Consultor
Luciano Piteli
Farm Assistência
Técnica
luciano@farmatac.
com.br
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Matéria de Capa

negociar satisfatoriamente
a produção de citros
O cOnhecimentO das características da prOduçãO e dO mercadO de sucO
permite aperfeiçOar O planejamentO da citricultura prOfissiOnal

O

mundo globalizado fez a
competição entre os produtores de commodities agrícolas atravessar as fronteiras de seus países. O sojicultor
brasileiro não pode mais se contentar em ser competitivo apenas em
relação a seus pares no Brasil; tem
estes. O preço do produto tem como
base o mercado internacional, e a
cia – controle de custos e produtividade – de cada produtor, além das
condições de infraestrutura física e
lógica também se aplica à produção
de algodão, açúcar e café.
Por se tratar de uma commodity, o suco de laranja impõe condição semelhante ao citricultor, ou
seja, o preço pago pela laranja entregue na indústria processadora é
cional de suco.
gundo maior produtor mundial de la-
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Paulo. Os produtores americanos recebem pela caixa um valor vinculado ao preço do suco no mercado
internacional. Lá, existe uma correlação direta entre o preço da caixa e
a cotação do suco na bolsa de Nova
-

chineses afetarão o mercado de forma crescente. Por isso, é conveniente
examinar as condições da citricultura
de outras regiões do mundo, bem como suas vantagens ou desvantagens
em relação à atividade no Brasil. É

apurada nas frutas de cada produtor.
No Brasil, o valor pago pela indústria depende do mercado internacio-

tem caído a níveis preocupantes.
-

estabeleça uma relação direta, objetivo do atual trabalho do Conseciranja ao de suco. O segmento agrícola depende do preço internacional
do suco, porém a formação do preço
deste é resultado de diversos fatores. Os predominantes são o volume
de suco ofertado pelas indústrias, o
cia com outros sucos e bebidas.

discutir a produção de laranjas e o
consumo de suco nas principais regiões do mundo. No encontro, analis-

e do México discutiram o futuro da
citricultura mundial.
O HLB foi um dos assuntos discupais regiões produtoras do planeta,

cinturão citrícola brasileiro, e vice-versa. Já a produção e o consumo

custos operacionais agrícolas. O tema polarizou as opiniões dos parti-

Matéria de Capa

cipantes, como tem sido comum em
fóruns sobre o assunto, pois há di-

a erradicação das plantas afetadas
liferação do mal. Tal prática é lei no
Brasil, apesar de nem sempre ser reserradicar as plantas sintomáticas
possível conviver com a doença,
bastando o reforço nutricional dos
pomares e o combate constante ao

tabilidade das safras em seu estado
se período. O Grupo de Consultores
no evento por Gilberto Tozatti, prepróximos anos, em razão do HLB.
mos de produção, as maiores con-

a diminuir sua produtividade com o
passar dos anos.
-

senvolvidos na China, antiga conheeliminação da fonte de inóculo é o
melhor caminho.
turão citrícola brasileiro. O último
neiro estão afetados em maior ou
menor grau.
-

-

apresentou dados relevantes soprodução chinesa de frutas cítricas
-

portanto, do maior produtor de cítricos do mundo. Mas as tangerinas,
preferidas pelo consumidores do
O consumo per capita
ce no mesmo compasso da produ-

de suco de laranja: segundo o pes-

dos talhões estão contaminados.
seja modesta, a indicação de crescica, a produção futura de laranjas no
mundo tem estreita relação com a

tempos de forte retração do consu-

mo nos países desenvolvidos.
Voltando à competitividade, Gilberto Tozatti comparou os custos
camente desapareceu. Há cerca de
dez anos, o custo paulista correspondia a um terço do americano,
depois passou a ser a metade e hoa produtividade média dos pomares
brasileiros e americanos também se
ranjas por hectare.
úteis para o planejamento da protricultura nacional ainda é a mais
competitiva do mundo, tanto no
trial, mas as vantagens estão diminuindo. O citricultor brasileiro deve
dar o melhor de si, procurando ajustar os seus custos de produção e
manter alta a produtividade de seus
verá continuar dominando o merprincipal liderar um movimento para o aumento de consumo do suco
de laranja.

Eng. Agr. Maurício
Mendes
Consultor do GCONCI,
CEO da Informa
Economics FNP e
presidente da ABMR&A
(Associação Brasileira
de Marketing do
Agronegócio)
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Eventos

eventO realizadO em 21 de OutubrO nO carltOn plaza hOtel, em
limeira (sp), teve patrOcíniO das empresas agrOsema, allplant, basf,
biOfOsfatOs dO brasil, cOOpercitrus, Qualicitrus e vida agrOciência

O

Dia do Consultor em Citros
foi o primeiro evento criado
tivo de difundir os conhecimentos dos consultores mais experientes e homenageá-los pelos
serviços prestados à citricultura. Com
o passar dos anos, o evento evoluiu
para um novo formato e, atualmente,
a organização busca nomes atuantes
e renomados para difundir os elos da
cadeia, além de passar informações e
Neste ano, a abertura do evento foi realizada pelo consultor
-

master
coach, palestrante e facilitador de
treinamentos comportamentais nas
áreas de comunicação, criatividade,
relacionamento, liderança e desen-

volvimento humano; Walkmar Brasil
-

O homenageado do ano, Walkmar

cultura Brasileira’, e José Luiz Tejon,
versidade Mackenzie e doutorando

te sobre sua dedicação à citricultura,
prestados ao agronegócio citrícola.

Tejon foi também diretor do grupo
O Estado de S. Paulo

te de Desenvolver Pessoas’, focou o
desenvolvimento de pessoas, uma
ferramenta subutilizada, porém escada corretamente, apresenta resultados surpreendentes.

placa comemorativa referente ao seu
tura Brasileira’.
-

se pretenda sustentável deve se
submeter a um processo de evolução contínua, buscando, nas fases
do processo, o emprego de tecnologias atuais para tornar-se viável.
res em Citros tem alta capacidade
técnica e atua nesta gigantesca ca-

Foto: GCONCI

do suco de laranja tem caído à taxa
zer, na disputa do mercado de bebidas, onde o chá lidera, seguido das
águas engarrafadas, do leite, café,
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À esquerda na foto ao lado,, José Luiz
Tejon, que abordou os desafios nas
atividades sustentáveis na palestra
‘Agribusiness: os Seis Desafios do Futuro’

Abaixo, o homenageado do evento,
Walkmar Brasil de Souza Pinto,
que ingressou no Hall da Fama da
Citricultura Brasileira. À direita, Edson
de Paula recebendo o atestado após sua
apresentação das mãos do consultor
Hamilton Ferreira de Carvalho Rocha

refrigerantes e cervejas, o nosso suco cítrico, onde o Brasil comanda,
está apanhando para as outras bebidas’, destacou o palestrante.
-

Consultor em Citrus contou, ainda,
representantes de todos os elos da
cadeia citrícola.
nio das empresas parceiras e atribui o grande sucesso do evento
aos colaboradores e à presença
crescente de citricultores e pessoas das mais diversas áreas do agronegócio citrícola.

Amauri Tadeu
Peratelli
Consultor/GCONCI
Coordenador do
evento
GCONCI – Grupo de
Consultores em Citros

O líder em análises
de solo e folha
oferece a mais nova
tecnologia
em diagnóstico
de doenças de plantas.

O único laboratório particular que realiza análise:
GREENING | CVC | FITOPLASMA
Tel. 17 3323 9873 • Av. Ítalo Salvador, nº 35
Jardim Sílvia • Barretos - SP • e-mail: micellium@micellium.com.br

www.micellium.com.br

GCONCI – Grupo de Consultores em Citros

15

Doenças

Situação do HLB
na região Sudoeste do Estado de São Paulo
DesDe que foi constataDa no estaDo De são Paulo, em
2004, o HlB, Doença causaDa Pela Bactéria Candidatus
liberibaCter sPP., cujo vetor é o PsilíDeo diaphorina Citri,
vem aumentanDo ano a ano, mostranDo ser uma Doença
De ráPiDa Disseminação e De Difícil controle

A

princípio, apesar da população de psilídeos ser alta em
todas as regiões do Estado,
a evolução da doença foi
maior nos municípios localizados na
região Central (Araraquara e Matão),
sendo que na região Sudoeste (Avaré e Santa Cruz do Rio Pardo) a ocorrência da doença ainda era bastante modesta, conforme mostravam os
primeiros levantamentos realizados

em 2004 pelo Fundecitrus (Fundo
de Defesa da Citricultura), onde se
notava que na região Central o HLB
estava presente em 8,62% dos talhões, enquanto na região Sudoeste
a doença não era detectada.
Porém, com o passar dos anos e
com o deslocamento da citricultura para as regiões Sul (Itapetininga)
e Sudoeste do Estado, passou-se a
observar grande avanço da doen-

ça também nessas regiões, sendo
que em 2008 o levantamento amostral realizado pelo Fundecitrus revelou a presença da doença em 3,85%
dos talhões; em 2009 e 2010, estes números saltaram para 9,99% e
21,43%, respectivamente, o que representa um aumento de 550% no
período. Na Região Central, os levantamentos mostraram que a porcentagem de talhões infectados foi

Evolução do HLB no Estado de São Paulo
Região

2004

2007

2008

2009

2010

% talhões

% plantas

% talhões

% plantas

% talhões

% plantas

% talhões

% plantas

% talhões

% plantas

Central

8,62

-

19,28

-

27,61

1,12

33,10

1,56

61,71

3,51

Sudoeste

0,00

-

0,00

-

3,85

0,01

9,99

0,06

21,43

0,34

Norte

0,00

-

0,97

-

2,80

0,04

3,67

0,40

16,48

0,39

Fonte: Fundecitrus
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de 27,61%, 33,10% e 61,71%, em
2008, 2009 e 2010 respectivamente, um aumento de 220% no período.
Ao considerar a porcentagem
de plantas infectadas com HLB por
tro do Estado os números saltaram
de 1,12%, em 2008, para 1,56%
e 3,51%, em 2009 e 2010, respectivamente (aumento de 320%
no período), enquanto no Sudoeste, passaram de 0,01%, em 2008,
para 0,06% e 0,34%, em 2009 e
2010, respectivamente (aumento
de 3.000% no período).
Os resultados mostram que,
apesar de relativamente baixos,
os índices de HLB registrados no
Sudoeste do Estado de São Paulo,
quando comparados aos índices
registrados na região central, aumentaram consideravelmente nos
últimos três anos, o que serve de
alerta para a necessidade de inteninsetos vetores (psilídeos) e erradicar as plantas sintomáticas, para
que seja possível evitar que a doença atinja os níveis registrados na
região Central, cujas experiências
deverão servir de exemplo para a
região Sudoeste, que deverá estu-

ÁBIO

dá-las e colocá-las em prática imediatamente. Isto poderá ajudar, em
muito, a amenizar os danos provocados pelo HLB no Sudoeste do Estado de São Paulo.
Tendo em vista estas considerações, além do intenso trabalho de
das plantas com sintomas de HLB, na
região Sudoeste estão sendo formados Grupos de Ações Conjuntas para o controle do psilídeo, em que as
pulverizações de inseticidas são efetuadas em um mesmo período de
tempo por todas as propriedades da
região, uma vez que o período para a
realização das pulverizações é estabelecido previamente e em comum
acordo entre os próprios produtores.
Este trabalho organizado em
grupo tem o intuito de aumentar a
por meio da pulverização “em massa”, o que evita a fuga dos insetos
de uma propriedade para outra. Cabe salientar que cada produtor da
região tem efetuado a pulverização da maneira que considera mais
apropriada para a sua realidade, ou
seja, não importa a metodologia
que cada um utiliza para efetuar
a pulverização (mediante o uso de

ADEL

&ASSOCIADOS

www.fabiofadel.com.br — fabiofadel@fabiofadel.com.br
Avenida São Luís, 86, 20º andar, São Paulo/SP – pabx/fax (11) 3257-1155
Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, 920, Araras/SP—Tel. (19) 3351-3888
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avião, turboatomizadores ou pistolas), o importante é que todos a
façam no mesmo período, previamente estabelecido.
É válido destacar que na região
Sudoeste de São Paulo (mais espedo Rio Pardo), esse trabalho de ação
conjunta já vem sendo efetuado há
aproximadamente um ano e os levantamentos têm mostrado que,
após o início da ação, a população
de psilídeos vem se mantendo em
baixos índices, quando comparada
aos anos anteriores. Baseada neste
mesmo princípio, a região de Avaré
também adotou o manejo regional
como forma de combate ao psilídeo.
Finalmente, é importante destacar que, quando comparada a outras regiões do Estado de São Paulo, a região Sudoeste apresenta uma
situação relativamente confortável
em relação aos índices de aparecimento de HLB. Porém, apesar deste quadro, os produtores de citros
da região não podem simplesmente relaxar e “repousar em berço esplêndido”; ao contrário, precisam
aproveitar que ainda há tempo e
continuar se preocupando e se mobilizando ao máximo para efetuar o
controle da doença, erradicando todas as plantas sintomáticas e contores, pois somente desta maneira
será possível manter a doença em
níveis aceitáveis e a produção em
patamares economicamente viáveis. “Vamos aproveitar enquanto
ainda há tempo!”
eng. agr. Msc.
Márcio augusto
soares
Agroterenas S/A –
Citrus

basf
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Mercado

E

mbora não seja de amplo conhecimento do consumidor
mundial, a diferença entre suco, néctar e refresco está relacionada ao teor do suco de fruta presente na bebida envasada.
No mundo todo, sucos devem conter 100% de fruta in natura, portanto, trata-se de um produto puro,
sem conservantes, ou adoçantes, e
sibilidade de conter a polpa. Nesdesbobramento entre “Sucos Reconstituídos”, que, em síntese, são
concentrados de três a seis vezes
nas fábricas de suco concentrado,
onde são produzidos, e posteriormente diluídos em água potável em
algum envasador voltando à condição original do suco (em termos de
concentração de sólidos solúveis
em água) no momento do envase
para ser distribuído ao consumidor.
Outro desdobramento da categoria sucos é a de “Sucos não Concentrados”, comumente chamados
de NFC, do termo em inglês, que
apenas passam por um leve processo de pasteurização.
Na categoria de néctar, a bebida
envasada possui um menor conteúdo de suco puro que varia de 99%
a 25%, dependendo da legislação
vigente em cada região do mundo.
Ao contrário do suco (suco 100%),
o néctar pode conter adoçantes, corantes e conservantes, aditivos que
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as Diferenças estão relacionaDas ao teor
Do suco envasaDo. conHeça quais são Para
um consumo mais consciente

geralmente são mais baratos que os
sólidos solúveis das frutas, razão pela qual tornam esta categoria mais
acessível a uma faixa de consumo de
renda per capita intermediária.
Já na categoria de refresco, o
conteúdo de suco na bebida envasada é abaixo de 25% e em muitos
países não passa de 3% a 5%, como, por exemplo, na China. Nestas
bebidas, encontra-se uma quan-

tidade maior de aditivos, tornando-as um produto de menor valor
agregado, representando a porta
de entrada para o consumo de bebidas de frutas industrializadas da
população de menor renda.
Texto retirado do trabalho: NEVES, M.F.;
Retrato da Citricultura Brasileira, pág. 94,
Markestrat Centro de Pesquisa e Projetos
em Marketing e Estratégia, FEA/USP
Ribeirão Preto, SP.

Foto: FOTOLIA

suco, néctar e refresco

Pesquisa

Centro de Citricultura Sylvio Moreira
atualiDaDes nas Pesquisas
DesenvolviDas em um
Dos mais imPortantes
centros De estuDos Da
citricultura Do Brasil

O

Centro de Citricultura Sylvio
Moreira, ainda conhecido
como Estação Experimental de Limeira, representa
o braço da pesquisa e difusão de
tecnologia em citricultura no Estado de São Paulo. Vinculado ao Instituto Agronômico de Campinas, sob
coordenação da Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios (APTA),
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o
Centro completa, em 2012, 84 anos
dedicados aos trabalhos com citricultura. Originalmente atuando como uma estação experimental, ganhou o status de ‘Centro’ a partir de
1995, servindo de modelo para a
constituição de outras unidades do
Instituto Agronômico.
A partir dos anos 1990, o Centro
passou a atuar em vários outros níveis da pesquisa, graças à visão de
futuro de seu ex-diretor, o pesquiadministração pública direta, o Centro conseguiu ampliar sobremaneira
sua equipe de pesquisa e se tornar
uma unidade de captação de recur-

sos para projetos em agências de
fomento em editais de competição
universal. O forte apoio inicial dado pela indústria na montagem do
laboratório de biotecnologia possibilitou a expansão das linhas de
atuação e a atração de novos colaboradores, na forma de bolsistas e
alunos de pós-graduação.
Além de se consolidar como um
centro avançado de pesquisa em citricultura, procurou, nos últimos anos,
estruturar outras atividades, muitas
das quais sempre esteve associado.
Seu crescimento passou a exigir um
grau mais complexo de organização,
de modo a atender todos os aspectos
de sua missão institucional.
Sob demanda de vários segmentos do setor, o Centro de Citricultura Sylvio Moreira passou a trabalhar
com o Sistema de Gestão da Qualidade, certo de que as normas ISO
representam um caminho para organização com reconhecimento externo. Com isso, houve a reorganização de todos os setores e núcleos,
de modo a trabalhar para garantir a
satisfação de seus clientes. Neste
sentido, estruturou a Clínica Fitopatológica dentro das normas da Instrução Normativa nº 1 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para Laboratório de Análises
de Doenças de Plantas, com equivalência à norma ISO 17025:2005.
Atualmente, está em implantação
a equivalente acreditação junto ao
Inmetro, único órgão credenciado

amente, obteve a ISO 9001:2008
para seu sistema de gestão, sendo
atualmente a única unidade da Secretaria a ter esse credenciamento.
Além da área de prestação de
serviços, trabalha no sentido de regulamentar todas as atividades de
produção de sementes e borbulhas,
tanto junto à CDA quanto ao Renasem do MAPA. Mais de 100 cultivares básicas e matrizes, todas com
Registro Nacional de Cultivares, estão em processo de registro no Renasem: 23 cultivares para borbulheiras e 10 para produção de sementes.
Se o Centro de Citricultura sempre esteve associado à qualidade
lhas e sementes que produz, com o
credenciamento junto ao Renasem,
de produção de material de propagação de citros no Brasil.
Tão importante quanto produtos e
serviços, tem ainda dois importantes
grupos de atividades relacionados à
difusão e transferência de tecnologia, e sua própria missão com pesquisa e desenvolvimento, com destaque
para a importância que eventos como
a Semana da Citricultura têm para o
tos que o setor se encontra no Centro de Citricultura, sempre na primeira semana de junho e, de preferência,
no Dia do Citricultor, comemorado
no dia 8. A Semana da Citricultura representa não só a oportunidade de
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encontrar todas as importantes empresas do setor na Expocitros, como
a atualização tecnológica a partir de
palestras em todas as áreas fundamentais para o desenvolvimento do
negócio da citricultura. É difícil imaginar a citricultura brasileira sem a
Semana da Citricultura.
A difusão e transferência de tecnologia também acontecem por meio
de publicações de ampla aceitação
por todos os segmentos do setor. A
revista Laranja, recentemente alterada para Citrus Research & Technology, é o periódico mais citado em bi-

R

informativo Centro de Citricultura representa uma prestação de contas
mensal à comunidade.
A programação de pesquisa está organizada em quatro grandes
programas (Biotecnologia, Fisiologia da Produção, Fitossanidade e
Melhoramento), favorecendo a integração de seus pesquisadores e
parcerias com outros grupos.
tura, particularmente aqueles relacionados à doenças e pragas e à
geração de novos materiais genéticos, exigem cada vez mais aprofundamento em várias frentes de
trabalho. A busca por novos conhe-

cimentos que possam subsidiar novas estratégias de ação é um lema
de trabalho. Desta forma, atua desde a pesquisa básica (genomas,
biologia molecular etc.) até a pesquisa agronômica mais aplicada
(melhoramento, manejo cultural,
controle de doenças). Sua equipe
de pesquisadores, majoritariamente jovem, é dedicada e entusiassubmetidos. Embora haja pouca valorização pela atividade de pesquino do Estado, os pesquisadores do
Centro de Citricultura destacam-se
por sua competitividade na busca
de recursos competitivos juntos
às agências de fomento no Brasil
e no exterior. Apesar do pouco, ou
nenhum apoio da iniciativa privada e do Estado, tem conseguido se
destacar no cenário nacional e internacional graças aos esforços de
sua equipe.
Como resultado de um longo trabalho de pesquisa no programa de
melhoramento, detém atualmente
um acervo considerável de novos
cultivares potencialmente úteis,
como variedades copas e porta-enconta com pelo menos 17 novos hí-

bridos para variedades copa, todos
resultantes de cruzamentos entre
laranja, tangerinas e tangor, além
de nove outros citrandarins (híbridos de tangerina Sunki com Poncirus trifoliata), já avaliados quanto à
resistência a doenças, como CVC,
Leprose e Mancha Marrom, assim
como Tristeza e Gomose.
Evidentemente que os potenciais cultivares copa têm qualidade
de fruta e sazonalidade diferenciada em relação ao padrão atual. Destaca-se que esse número representa a seleção executada por 15 anos
com mais de mil diferentes híbridos.
Na geração de novos conhecimentos e tecnologia, o Centro de
Citricultura está profundamente
envolvido em vários projetos de genoma, na certeza de que este é uma
fonte inesgotável de informação e
nitiva de problemas como o HLB e
o Cancro Cítrico. É a partir do genoma que os pesquisadores estão
tra estas duas bactérias – é a partir
do genoma da Xylella fastidiosa que
estamos propondo uma nova estratégia de controle da doença.
Apesar do otimismo, não é demais
lembrar que o Centro de Citricultura
Sylvio Moreira precisa das parcerias
com seus usuários. São eles que nos
orientam e reorientam. Não existem
soluções milagrosas. Somente com
o trabalho contínuo e conhecimento de plantas e de seus inimigos poderemos oferecer soluções sustentáveis e duradouras.
Marcos antonio
Machado
Pesquisador
Diretor do Centro
de Citricultura
Sylvio Moreira
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Legislação

a regulamentação exige urgência
a lei 12.506/2011 gerou uma enorme Polêmica e um verDaDeiro
“Ponto De interrogação” Para os Profissionais De rH Das emPresas

A

nova lei trouxe um acréscimo de três dias de aviso para cada ano trabalhado, ou
seja, para até um ano de trabalho, o aviso continua sendo de 30
dias, e a cada ano de trabalho completado, somam-se mais três dias
até o limite de 90 dias de aviso, o
que será atingido somente no 21º
ano (1 ano = 30 dias + 20 anos = 60
dias). Com esta mudança, as empresas não sabem como agir na prática,
pois várias questões não estão claras na letra da lei, o que exige a regulamentação com urgência.
A dúvida maior é quanto ao
acréscimo de três dias que deve
ser somado a cada ano: soma-se
logo no início do ano, a partir do
ano completado, ou soma-se ao
final de sua contagem? Deve-se
pagar 33 dias de aviso ao empregado que tenha um ano e quatro

meses de trabalho ou somente quando completar os dois anos
exatos trabalhados?
às dúvidas. Mas, por ora, considerando que a cada ano trabalhado
acrescentam-se três dias de aviso,
então a cada quatro meses trabalhados soma-se um dia de aviso. Se
a regulamentação for neste entendimento, o empregado que contar
com um ano e quatro meses trabalhados no ato da demissão terá direito a 31 dias de aviso.
Pela nova lei, não é difícil prever que o empregado que pedir
demissão e não cumprir o aviso de
90 dias deverá desembolsar valores para quitar a rescisão. Mais uma
polêmica, pois após indenizar o
empregador no valor equivalente a
três meses de salário é quase impossível lhe restar algum saldo res-

cisório. Isso será gerado pela reciprocidade de obrigação em avisar.
Outra dúvida para as empresas
e empregados é se a aplicação vale para quem já estava no curso do
aviso prévio, já que sua validade é
a partir de 13 de outubro de 2011.
Entendemos que, se a partir da
data que a lei passou a vigorar ainda não havia ocorrido o desligadispositivo legal. Neste caso, para
um empregado que cumpria o aviso que fosse vencer em 15 de outubro, deve-se aplicar o aviso na
quantidade de dias de acordo com
o tempo de serviço do empregado.
Para receber o artigo completo,
com tabelas demonstrativas, solicite
em fabiofadel@fabiofadel.com.br.

Fábio Fadel & associados

o Grupo de Consultores
em Citros deseja a todos
da cadeia citrícola um
feliz natal e um
próspero ano novo
para que os bons ventos tragam
prosperidade aos nossos pomares.
a força e a determinação de cada elo da
cadeia trará os frutos que desejamos
para o nosso futuro!

