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A Citricultura Atual
completa 15 anos e
comemora os objetivos
alcançados em sua
missão de oferecer
tecnologias e de
fornecer informações
atualizadas ao setor

Editorial
Fotomontagem a
partir de imagem

Caros leitores,

do Fotolia.

H

á uma década e meia, a revista Citricultura Atual
presta inestimáveis serviços na divulgação das
ações promovidas no Brasil para o desenvolvimento do setor citrícola.
Criada pelo Grupo de Consultores em Citros – GCONCI, associação técnica fundada em 1996 por 18 consultores autônomos e independentes, e atualmente constituída por 17 consultores em citros, a revista Citricultura Atual desde sua primeira
edição, em dezembro de 1997, aborda todos os temas que envolvem o setor, com seriedade e fundamentação científica, visando o apoio incondicional ao crescimento e fortalecimento
do agronegócio citrícola brasileiro, congregando indústria, produtores e pesquisadores.
Seguindo os princípios do GCONCI, a revista tem a importante missão de divulgar as tecnologias, produtos, serviços e
informações atualizadas ao setor, principalmente para o produtor, elo fundamental para a competitividade e sustentabilidade
do negócio citrícola.
Contando com especialistas e pesquisadores de instituições
de renome, nas mais diversas áreas da pesquisa e gestão, a revista Citricultura Atual tem sido, nestes 15 anos, uma referência para tomadas de decisão no campo, fundamentalmente no
trato de doenças que se apresentam, nos últimos anos, como
a grande vilã para o crescimento e manutenção dos negócios.
Reflexo de um direcionamento responsável de seu Conselho
Editorial, a revista Citricultura Atual manteve-se, nesse período,
fiel aos seus princípios editoriais, registrando em suas páginas o
extenso e, por muitos momentos, atribulado agronegócio citrícola, fortalecendo-o para que todos ganhem, indústria, produtores, pesquisadores, e, principalmente, que o Brasil continue a
ser o maior parque citrícola do mundo.
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Economia

Preços no mercado ficam
nos menores níveis em 12 anos

O motivo é a elevada oferta
da fruta, além do limitado
interesse da indústria na
parcial da safra 2012/2013

A

temporada 2012/2013 iniciou-se oficialmente em julho, e apenas naquele mês
começaram as novas compras de laranja por parte das indústrias paulistas. Ainda que as primeiras frutas já estivessem prontas para
a comercialização desde o segundo
trimestre do ano, sua venda ficou
restrita ao mercado de mesa. Este
cenário pressionou consideravelmente as cotações das precoces no
segmento in natura. De março a junho, por exemplo, a variedade Hamlin
teve média de R$ 5,40/cx de 40,8 kg,
na árvore, 49,8% abaixo do mesmo
período de 2011. Parte dos produtores consultados pelo Cepea comenta que algumas precoces chegaram
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a ser negociadas a patamares inferiores a R$ 2,00/cx. Além dos preços
reduzidos, houve também casos de
perda por queda de frutos dos pés.
No final de julho, com boa quantidade de Pera pronta para ser colhida, as indústrias paulistas iniciaram as compras, ainda que de forma
pontual – as negociações foram consideradas pelo Cepea como spot,
pois a duração das entregas dos novos contratos é apenas de uma safra. A Pera, com características mais
favoráveis para processamento de
suco em comparação com as precoces, teria sido a única adquirida pelas principais indústrias até o fechamento desta edição.
Até setembro, a maioria dos contratos estava sendo fechada a R$
7,00, ou US$ 3,5/cx de 40,8 kg, posta na indústria, valor, porém, considerado preliminar. Dependendo do
comportamento do preço do suco no
mercado internacional no decorrer de

2013, o preço final no spot poderá ser
alterado para mais ou para menos. Para se acertar o valor efetivo, será feita
uma média ponderada de preços do
suco, sendo 80% referente aos valores de suco concentrado e congelado (FCOJ) e 20% de não concentrado
(NFC). Para o FCOJ, deve ser considerado 80% do valor de venda à Europa declarado pelas indústrias e 20%
das cotações do suco na Bolsa de Nova York. Já para o NFC, a média levará em consideração 60% dos preços
de venda à Europa e 40% aos EUA.
Assim, o valor final só será conhecido no início de 2014. Considerando-se os R$ 7,00/cx, este seria um dos
menores preços já observados para a
venda à indústria. Se comparado com
as médias de contratos, é o menor valor em moeda nacional de toda a série
histórica do Cepea, iniciada em 2000.
Em comparação com a série da laranja posta na indústria na modalidade
spot, é o menor preço nominal desde
dezembro de 2009.
Para evitar maiores perdas, citricultores paulistas redirecionaram elevado volume da fruta para o mercado de mesa. No entanto,
a remuneração encontrada nesse
segmento esteve bastante reduzida (ver gráfico). As médias de agosto e setembro, R$ 5,54 e R$ 5,61/
cx de 40,8 kg na árvore, respectivamente, foram as menores para
a Pera desde janeiro de 2001, em
termos nominais. O principal motivo para o recuo nos preços é a
elevada oferta da fruta, em contrapartida com uma demanda considerada estável.

Economia

Preços recebidos por produtores paulistas
pela caixa de 40,8 Kg da Pera, na árvore
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Com o cenário até então pouco
favorável ao produtor, as atenções
do setor se voltam a medidas que favoreçam o escoamento das tardias.
Entre as políticas públicas que foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), visando aliviar
a remuneração dos citricultores nesta safra, o auxílio mais esperado está relacionado aos leilões do Prêmio
para Escoamento de Produto (PEP) e
do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro). Essas políticas se
basearam no preço mínimo da laranja, determinado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em R$ 10,10/cx de 40,8 kg
para São Paulo e Minas Gerais.
Em 28 de setembro, ocorreu o primeiro leilão do Pepro. Nesta operação, a participação de produtores foi
relativamente baixa. Das 4,5 milhões
de caixas que poderiam ser beneficiadas, apenas 23% deste total foi
arrematado, sendo pouco mais de 1
milhão de caixas de São Paulo e 30,3
mil de Minas Gerais. O prêmio ficou
praticamente igual ao inicial, estipulado pela Conab em R$ 3,16/cx. No

segundo leilão, o prêmio inicial foi
definido em R$ 3,37/cx.
Para os seguintes, o setor segue na expectativa do aquecimento das compras das tardias por parte das processadoras.
Do lado da indústria, o panorama
também é de incertezas. De modo
geral, há dúvidas sobre a retomada
das exportações de suco de laranja
aos EUA, devido ao fator carbendazim, e também pelo ritmo de vendas
à Europa, que está pouco aquecido. Este cenário, combinado à oferta elevada no Estado de São Paulo
em 2011/2012 e 2012/2013, tem
mantido os estoques de suco de laranja em níveis elevados.
Como uma tentativa de amenizar
o efeito dos altos estoques sobre os
preços internacionais do suco de laranja, a outra medida aprovada pelo
CMN foi a prorrogação da Linha Especial de Crédito (LEC) de 2011. Com isso, do volume total de suco estocado
pelas indústrias (estimado em junho
pela CitrusBR em 662,4 mil toneladas
em equivalente concentrado), 311 mil
toneladas devem ficar retidas no Bra-

sil por mais 24 meses. Por mais que
esta política possa manter firmes os
preços do suco no mercado internacional nos próximos meses, a prorrogação da LEC sinaliza que o problema
dos estoques pode ser levado para
a próxima safra (2013/2014), caso a
produção também seja volumosa.
Por enquanto, cabe ao produtor
tentar fechar as contas da safra corrente, avaliando a possibilidade de
participar dos leilões do Pepro porque só devem participar dos leilões
os citricultores que tiverem total
certeza e garantia de escoamento
da laranja.

Eng. Agr. Margarete Boteon
Pesquisadora Cepea/Esalq - USP
Mayra Monteiro Viana
Caroline Ochiuse Lorenzi
Analistas de Mercado
Cepea/Esalq - USP
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Legislação

Para entender o

O

Penhor Rural Agrícola
Conheça os elementos de especificação

penhor agrícola é um grande
fomentador de capital para
a viabilização da produção.
É também conhecido como
penhor rural e prevê tanto o penhor
agrícola como o pecuário, sendo que
o agrícola é o vínculo real que grava culturas, e o pecuário, animais;
podem ser objeto do penhor agrícola: colheitas, pendentes ou em vias
de formação, quer que resultem de
prévia cultura, quer de produção espontânea do solo; frutos armazenados, ou acondicionados para venda;
madeiras de matas, preparadas para
o corte, ou em toras ou já serradas
e lavradas; lenha cortada ou carvão
vegetal; máquinas e instrumentos
agrícolas; e do penhor pecuário: os

animais que se criam para indústria
pastoril, agrícola ou de laticínios.
Os principais elementos de especificação do penhor rural agrícola são:
I. O direito de renovar sua garantia para a safra seguinte, caso a safra atual não seja suficiente para o
cumprimento da obrigação.
II. Obrigatoriedade de inscrição
no registro de imóveis da circunscrição imobiliária a que estiver afeto o imóvel onde se encontre a coisa empenhada.
III. Prazo limitado a dois anos,
prorrogável por outros dois.
IV. Podem ser objeto do penhor
rural safras pendentes, em formação ou futuras.
V. Havendo dúvida na identifica-

Gilberto Tozatti no mercado de Bologna e, à direita, o consultor do GCONCI
identifica que o limão Siciliano predomina em Sorrento
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ção do produto empenhado em face
de outros da mesma espécie existentes no local, o vínculo real recairá sobre a quantidade equivalente de bens
da mesma natureza.
VI. O benefício ou a transformação dos gêneros agrícolas, dados em
penhor rural, não extinguem o vínculo real, pois se transfere para os produtos e subprodutos resultantes de
tais operações.
VII. Os bens gravados de penhor,
cedularmente constituído, são impenhoráveis, impossíveis de serem garantidores de outras dívidas.
Fábio A. Fadel
Advogado especializado em Direito Processual
e em Direito Empresarial
Sócio do Escritório Fábio Fadel & Associados

Informe Publicitário

Bayer Citrus:

por uma citricultura
mais sustentável!

Fotos: Divulgação Bayer CropScience

D

esde novembro de 2009, a equipe
de citrus da Bayer desenvolve um
trabalho inovador, chamado Projeto
Campos Demonstrativos de Inseticidas Bayer CropScience. Foram montados 40
campos demonstrativos em 40 propriedades
de importantes citricultores em todo o Estado
de São Paulo.
Cada um destes campos possui um tamanho mínimo de mil plantas, que receberam apenas o portfólio Bayer para o manejo de vetores.
Estas plantas foram comparadas com outras mil
nas quais o produtor adotou outros tratamentos. Assim, atualmente, a Bayer CropScience
monitora 40 mil plantas tratadas com seu portfólio e as compara com 40 mil com outros tratamentos do citricultor. Portanto, são 80 mil plantas monitoradas.
Após quase três anos de trabalho já sabemos que, na média destes campos, o número de
aplicações foi reduzido em 26,5%, a produtividade aumentada em 10% e o número de plantas com HLB teve redução de 19,5%.

Novo conceito de aplicação em citros

O grande diferencial dessa iniciativa, além
da representatividade em números de plantas
e na abrangência geográfica do Estado, está na

expertise adquirida nos três últimos anos. Ao
final de 2012, e com esse trabalho concluído,
nos permitirá fornecer tudo o que o produtor
necessita saber sobre o comportamento das
plantas tratadas com o portfólio de inseticidas
Bayer CropScience.
Entre os destaques desse projeto está o
uso do Winner®, um inseticida sistêmico e único que apresenta elevado período de controle
quando aplicado via tronco, mesmo nos períodos secos do ano, momento em que o controle
de insetos vetores é determinante.
Ainda em relação ao Winner®, nós, da
Bayer, adotamos um novo posicionamento, indicando a aplicação do produto em plantas jovens e adultas. Os resultados mostraram que
trata-se de uma alternativa eficiente e sustentável, devido ao seu modo único de aplicação via
tronco das plantas. Um novo conceito de máquina também foi especialmente desenvolvido
pela equipe de citrus da Bayer para a aplicação
de Winner® em plantas jovens e adultas, viabilizando aplicações com rendimento de até 11
mil plantas por dia de trabalho.

GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Custos

Custos de produção de citros

para a safra 2012/2013
Análise comparativa dos
custos de produção da
safra passada com a atual
aponta resultados que
não agradam ao produtor,
porém a elevação da
produtividade deve
amenizar o impacto final

U

ma análise comparativa dos
custos de produção de citros
em propriedades espalhadas pelo interior do Estado
de São Paulo e sul de Minas Gerais,
por meio de sistema informatizado específico e com a mesma metodologia de cálculo, contemplando

apenas custos de produção nos pomares, sem contabilizar frete e colheita ou custos logísticos, constatamos uma elevação média de 33,6%,
bem superior à variação da inflação
medida no mesmo período.
Consideramos nesta análise os
custos apurados no período de 1º
de julho de 2010 a 30 de junho
de 2011 para as frutas da safra
2011/2012 e o período de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012
para custos para as frutas da a safra
2012/2013. É interessante observar a diferença entre a linha do gráfico formada pela safra 2011/2012
(em amarelo) em relação à da safra
2012/2013 (em vermelho): na primeira, há uma constância, uma curva perfeita definindo os meses com
maiores custos operacionais, os me-
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ses de adubação, seguidos pela redução de custos no período sem
chuva, dormência das plantas; porém, como a chuva em 2012 não
seguiu os padrões usuais, os resultados geram uma linha com curvas
divergentes, com picos fora de hora, devido às demandas não esperadas. Este desequilíbrio pode ser
um agravante para a composição de
custos mais elevados, pois a chuva
em hora errada gerou alguns retrabalhos e algumas aplicações tiveram de ser refeitas.
Para iniciarmos as análises, o
custo de produção médio anual
apurado para cada planta saltou de
R$ 9,53, na safra 2011/2012, para R$ 11,92, na safra 2012/2013,
ou seja, um acréscimo de 25,1%.
A média do custo mensal por planta saltou de R$ 0,79 para R$ 0,99;
e hoje gasta-se quase R$ 1,00 por
planta ao mês.
Os custos por hectare no ano,
base de cálculos e unidade comparativa mais confiável, saltou de R$
4.731,52, na safra 2011/2012, para
R$ 6.319,19, na safra 2012/2013, ou
seja, um acréscimo de 33,6%. Desta
forma, o custo médio por hectare no
mês foi de R$ 394,29 para R$ 526,60
por hectare/mês na safra mais recente. Quando desenvolvemos esta
mesma análise do custo de produção
da safra 2010/2011 e comparamos
com os custos da safra 2011/2012
constatamos um acréscimo de 22%,
acima da inflação média do período.

Custos

No entanto, para a safra atual tivemos um salto ainda superior e vários
foram os fatores que colaboraram
para a elevação dos custos produtivos: o dólar, por exemplo, atingiu um
valor médio no período de apuração
da safra 2012/2013 de R$ 1,79, superior ao valor médio que fechou o
igual período dos anos anteriores,
que foi de R$ 1,68, ou seja, seu valor médio sofreu um acréscimo de
6,8%. O custo médio da hora de mão
de obra na safra 2012/2013 seguiu
o dólar e fechou em R$ 6,29, sendo
que na safra 2011/2012 fechou em
R$ 5,89, ou seja, um acréscimo de R$
6,8%, exatamente a mesma variação
registrada para o dólar médio.
Também colaborou para o aumento nos custos de produção a
maior demanda por tratos fitossanitários e no uso de insumos agrícolas, especificamente para algumas
pragas. Como as chuvas em 2012
tiveram um comportamento diferente dos anos anteriores, o uso de
herbicidas acabou sendo superior
aos anos anteriores. A quantidade média de horas de mão de obra
utilizada por hectare de laranja sofreu pequena elevação em relação
à safra anterior, apenas 2,2% mais
horas foram necessárias, e as horas
de máquinas por hectare de laranja sofreram variações mínimas, com
demanda de apenas 0,3% superior
que a safra anterior.
Em relação ao aumento dos
custos de produção temos o grato
registro de elevação na previsão
de produtividade média apurada entre as produções analisadas.
Como ainda estamos em processo de colheita, trabalhamos com a
previsão de produção que aponta uma elevação média de produtividade superior ao aumen-
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to nos custos. Um dos motivos é
que várias áreas estão entrando
em produção agora, ou em plena
elevação produtiva com o envelhecimento das plantas, que estão crescendo, o que também vem
justificar maior volume de calda
de produto utilizado e maior demanda de aplicações e cuidados
com doenças de florada e fruto.
Quando aplicado o aumento de
produtividade previsto aos novos
custos, temos constatado que o
custo por caixa produzida tem sofrido variação bem inferior ao registrado no custo por hectare, amenizando os impactos nos resultados
operacionais. A avaliação nos indica que sem o foco no acréscimo da
produtividade média por hectare
não conseguiremos manter o custo
de produção da caixa de laranja inferior aos valores de venda praticados no mercado. Imagino que nos
próximos anos encontraremos uma
estabilidade na produtividade média, até por limitações da própria
planta, mas os custos de produção

também devem reduzir a velocidade de sua escalada, para que possamos encontrar o equilíbrio necessário entre custos produtivos e
o valor de venda para que a citricultura se mantenha como um negócio
com viabilidade econômica.
É importante observar as considerações de períodos aqui tratados. Para a laranja produzida para
a safra 2012/2013, que deve sair
dos pomares entre maio/2012 e
abril/2013, consideramos os custos apurados entre os meses de
jul/2011 e jun/2012, ou seja, os
custos acontecem até um ano antes
da colheita. Este enfoque pode gerar algumas confusões nas análises
e nomenclaturas das safras.

Adm. de Empresas
Luciano Piteli
Consultor Farm
Assistência
Técnica
luciano@
farmatac.com.br
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Missão Técnica

Missão Técnica

à citricultura da Bahia
Consultores do
GCONCI conhecem as
características de
pomares de citros em

E

m julho de 2012, os consultores do GCONCI participaram
de mais uma Missão Técnica,
desta vez a missão se deu no
Brasil, mais exatamente na Bahia. Em
parceria com a Embrapa, foram visitadas regiões produtoras de citros
nas quais esta mantém testes e trabalhos com diferentes variedades de
copas e porta-enxertos. A Bahia é um
estado de grandes dimensões e com
biomas bem diversos, o que permite
explorar culturas distintas. E no caso
da citricultura não é diferente.
A primeira região visitada foi a
Chapada Diamantina, local muito apto para o cultivo dos citros pois possui altitudes que variam entre 1.000

Fotos: Hamilton F. C. Rocha

duas regiões baianas

Consultores do GCONCI visitam a sede da Embrapa em Cruz das Almas (BA) para
troca de informações sobre citricultura

m e 1.400 m, com temperaturas amenas, possibilitando obter-se frutas
com um colorido intenso e casca firme. Outra vantagem é sua localização próxima ao mercado consumidor, como por exemplo, Salvador e
as demais capitais do Nordeste.
Nessa região observaram-se alguns pontos fracos, como a falta de
água para a irrigação, uma vez que
as chuvas se concentram entre novembro e abril, em uma média de

Consórcio na produção de mamão e a plantação de citros, nos primeiros anos de cultivo
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600 mm anuais, o que torna imperativo o uso da irrigação, embora a
região já possua alguns geradores
de iodeto de prata para ser lançados nas nuvens com a intenção de
aumentar a quantidade de chuvas.
A Chapada Diamantina é uma
grande produtora de olerícolas, como, por exemplo, batata, tomate, repolho e cebola, as quais demandam
muita água durante seu ciclo, concorrendo, assim, com qualquer outra
cultura que se instale no local.
A Embrapa mantém nessa região
alguns campos com experimentos
com porta-enxertos e diferentes variedades de copa, e os consultores
do GCONCI verificaram que as variedades mais propícias são as tangerinas, como a tangerina Ponkan e o
tangor Murcott, por terem uma boa
qualidade e pela possibilidade de
se fazer uma produção fora do pico
de oferta da fruta de outros estados,
como São Paulo e Minas Gerais.
Outra região visitada foi Inhambupe, no litoral da Bahia, local
totalmente diferente da Chapada
Diamantina, com altitudes a cerca

de 200 m, temperaturas mais altas
durante o ano, sem muita diferença
entre o inverno e verão, com chuvas de 1.200 mm anuais e com muita água subterrânea e de boa qualidade. Esta região possui citricultura
há vários anos e também passa por
problemas de doenças, como a Podridão Floral, CVC e Pinta Preta, esta
última recém-constatada, e que por
consequência será obrigatória, já
em 2014, a produção de mudas em
ambiente telado, assim como acontece em São Paulo.
Constatou-se durante a Missão
Técnica que nessa região a produção
de outras frutíferas consorciadas com
os citros é bem utilizada, como a produção de mamão que fica entre os pés
de laranjas no começo do plantio até o
terceiro ano, pagando as despesas dos
citros nesse começo sem receita.
Em relação ao porta-enxerto, observou-se que o mais utilizado é o
Limão Cravo, e a copa é a laranja Pera, com cerca de 95% dos pomares. No entanto, a Embrapa mantém
bons e promissores experimentos
com diferentes variedades de porta-enxertos e copas.
Essa região tem a característica peculiar de ter um solo com uma camada

Foto: Hamilton F. C. Rocha

Missão Técnica

Integração com os pesquisadores da Embrapa e os consultores do GCONCI.
O encerramento da Missão Técnica gerou proposta de trabalho conjunto

de impedimento subterrânea, o que
exige um bom preparo do solo no momento do plantio, com o uso de subsolador e uma boa adubação de base.
Visitou-se também um excelente
pomar de limão Tahiti para exportação, o que confirmou a aptidão da
região para esse tipo de produção
como resultado de sua proximidade com o litoral, diminuindo, desta
forma, o custo de frete até o porto.
Notou-se, inclusive, que o pomar é
muito bem conduzido.
Um problema na região no primeiro semestre de 2012 foi a pouca
quantidade de chuvas, normalmente

de 500 mm a 600 mm entre os meses de janeiro a junho, e no período foi apenas de 90 mm. Isso mostra que é imprescindível fazer-se um
bom planejamento de implantação
de pomares, incluindo irrigação.
O fim da Missão Técnica foi coroado com uma visita às instalações da
Embrapa na cidade de Cruz das Almas, onde os consultores do GCONCI, juntamente com pesquisadores da
Embrapa, tiveram uma proveitosa reunião, com apresentação de ideias para o incremento das pesquisas na área
de citricultura. Uma excelente parceria
entre a voz do campo com a da mais alta pesquisa é uma ótima oportunidade
para o setor como um todo.
Os consultores do GCONCI registram, aqui, o agradecimento especial aos pesquisadores Dr. Eduardo
Girardi e Dr. Walter dos Santos Soares Filho, que acompanharam a Missão Técnica e também a todos os demais pesquisadores da Embrapa.
Eng. Agr.
Hamilton
Ferreira de
Carvalho Rocha
GCONCI

GCONCI – Grupo de Consultores em Citros

11

Meio Ambiente

Meio Ambiente e
alternativas de energia
Uma perspectiva ecológica com novos critérios, pesos e medidas

F

rente à ampla variedade de
temas que têm ocupado as
atenções e diversificado as
opiniões de técnicos, cientistas, imprensa, governos e do
público em relação aos crescentes
conflitos de interesses entre crescimento econômico e conservação
da qualidade ambiental e da biodiversidade, talvez os impactos do
consumo de energia e a busca por
fontes alternativas sejam os pontos de maior contenda. De um lado, paira a ameaça da escassez e
do custo crescente das fontes de
energia fóssil, representadas pelo
petróleo, gás natural e carvão mineral. De outro, aumentam as denúncias sobre os efeitos poluentes
destes combustíveis, para além do
ar irrespirável das metrópoles, até
alcançar o risco de aquecimento
da atmosfera global, com conse-

quências imprevisíveis para a agricultura, oceanos, florestas e populações humanas.
Sob um tal quadro de riscos e incertezas, enormes esforços têm sido
dirigidos ao desenvolvimento e exploração de fontes alternativas de
energia, para suprir as insaciáveis demandas de uma sociedade cada vez
mais devota do consumo irrefreável. Ocorre, porém, que as alternativas nem sempre se apresentam benignas, seja devido a necessidade de
grandes áreas de inundação para armazenar a energia das águas nas usinas hidrelétricas, seja pelas grandes
áreas de plantios de culturas energéticas, com ou sem eventuais conflitos
entre produção de energia e de alimentos, quer pela submissão a ocasionais acidentes com substâncias
radioativas infinitamente tóxicas e
residuais da energia nuclear.

Este controvertido tema foi foco de debates durante o ‘Evento
de Meio Ambiente GCONCI 2012’,
quando se procedeu a uma análise crítica da produção de ‘culturas energéticas’ no Brasil, considerando-se as oportunidades de
integração e complementaridades em favor da agricultura, e propondo-se que 'a política brasileira
de agroenergia deve ser considerada uma iniciativa de desenvolvimento rural, antes que um programa de segurança energética'.
Após debater este tópico, o foco
desviou-se para a necessidade de
uma visão alternativa, que permita compreender os impactos e
os custos ambientais do consumo
de energia desde uma perspectiva ecológica, que favoreça um
novo paradigma de contabilidade ambiental. Um paradigma foi

Consumidores
Secundários

0,002

Sol

2.000

Plantas
1.998, 002

2

Animais

1.998

Consumidores
Primários

Produtores

Figura 1. Representação esquemática de uma cadeia trófica demonstrando os fluxos de energia decrescentes da base para o topo
da pirâmide alimentar. Considerando-se que os consumidores secundários (os predadores), no topo, têm maior acúmulo de energia
e maior capacidade de controle sobre o sistema, conclui-se que a máxima potência (energética) está representada pela memória
energética, ou eMergia
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formulado e aperfeiçoado pelo
grande ecólogo Howard T. Odum
(1924-2002, BROWN et al., 2003),
como descrito a seguir.
Energia, controle e
estabilidade dos sistemas
– termodinâmica para
ecologia
Os processos naturais resultantes do fluxo de energia nos sistemas consistem de transformações
que envolvem incremento na qualidade da energia. Isso quer dizer,
por exemplo, que desde a energia
dissipada da luz solar, através da
cadeia trófica nos ecossistemas,
a energia é concentrada, em formas altamente organizadas, como
aquelas presentes nos predadores
do topo da cadeia alimentar. Ou
seja, da luz solar a energia se concentra via fotossíntese nas plantas, daí a uma grande biomassa de
herbívoros até os raros carnívoros.
O fluxo de energia de uma cadeia
de transformações necessariamente envolve dissipação em cada
processo de transferência, de maneira que quanto maior o número
de elos na cadeia trófica, maiores
as perdas totais, porém maximizada a potência (e a organização), e
mais concentrada a energia ao final da cadeia. Esta concentração
da energia resulta em sua amplificação em termos da capacidade de
conferir controle ao sistema quando retroalimentada para outros
compartimentos. Na forma amplificada, a energia assume características de informação, emprestando controle na interação entre
compartimentos e equilíbrio para
o sistema como um todo. Assim, a
termodinâmica fundamental nos
diz que princípio 1°: nada se cria,
nada se perde, tudo se transforma;
princípio 2°: a cada transformação
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Transformidade
Energia
Solar

100

Entrada
de
Energia

Transformação

5

P

Energia
transformada

95
Energia degradada

Joules/dia

Fluxo de Energia Solar de P = 100 Emjoules Solares/dia
100 Emjoules Solares/dia
5 Joules/dia
= 20 Emjoules Solares/Joule

Transformidade de P =

Figura 2. Representação esquemática do cálculo de ‘transformidade solar’ de um
produto P, em ‘joules emergéticos solares’ (Emjoules)

há uma dissipação irreversível de
energia (entropia, a flecha do tempo); princípio 3°: a inércia, que não
vem ao caso em pauta; e, conforme
proposto por Odum (1988; 1996),
o princípio 4°: Máxima Potência prevalecerá o sistema que maximize o fluxo de energia.
Entretanto, nota-se que em
muitos sistemas (como, por exemplo, a cadeia trófica exemplificada
acima) o fluxo máximo de energia
ocorre nos níveis inferiores, isto
é, na grande biomassa de plantas,
que alimenta uma moderada biomassa de herbívoros, que alimenta
os poucos carnívoros; o que parece contradizer o 4° princípio. Odum
explica, então, que o que é realmente maximizado é a memória
energética, ou eMergia – a quantidade de energia de um tipo consumida (degradada, dissipada), direta
ou indiretamente, para formar outra forma de energia, um produto
ou um serviço. Com isso, pode-se
propor um novo enunciado para o
4° princípio, da Máxima Potência:
os sistemas que prevalecem são

aqueles que maximizam o fluxo de
eMergia (ou, esquematicamente):
veja a figura 2.
Este conceito implica na possibilidade de se calcular o valor ecológico de recursos naturais, fluxos
de energia e serviços ambientais
pela consideração do investimento de energia solar realizado pelos ecossistemas na sua produção,
ou seja, a ‘transformidade’ de tais
bens ambientais:
Ao se considerarem os investimentos em materiais e energia para um processo produtivo qualquer,
com bases nos fluxos de ‘Emjoules’,
obtém-se uma contabilidade ambiental em valores de fundamentação ecológica, independente da estrutura de valores monetários, tão
sujeita às vicissitudes do mercado,
às preferências individuais e às artificialidades de escassez e abundância determinadas pelas imperfeições da economia. Ainda que a
fundamentação teórica sobre eMergia trazida nesse ensaio seja apenas uma breve e insuficiente introdução, fica evidente a existência

GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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de uma visão alternativa para a
estrutura de valores da natureza,
um paradigma ecológico para a tomada de decisões quanto às opções de fontes de energia, quantificação dos impactos ambientais das
atividades produtivas e seleção de
práticas e tecnologias para promoção do desenvolvimento sustentável da sociedade.
Plataforma Metodológica
para Avaliação de
Sustentabilidade
(SAMeFrame)
SAMeFrame é uma plataforma metodológica para contabilizar o balanço eMergético de atividades
agropecuárias, que consta de planilhas eletrônicas integradas para a análise de dados de eMergia,
desde a escala do estabelecimento rural, inserção regional do estabelecimento no município e
avaliação sistêmica do País e da
agricultura nacional. Com base
nesta plataforma de dados para a
contabilidade ambiental, índices
são obtidos e expressos numérica
e graficamente para todas as escalas, permitindo a avaliação circunstanciada da sustentabilidade
(ULGIATI et al, 1995).
Estudos da maior diversidade e
riqueza intelectual têm sido realizados segundo esta revolucionária estrutura de valores construída por Odum. Por exemplo, sendo
um dado de especial interesse em
relação às perspectivas de sustentabilidade da citricultura, nas análises de balanço energético da agricultura realizadas na construção da
plataforma metodológica denominada SAMeFrame (RODRIGUES et
al., 2002), que utilizou informações
de sistemas produtivos de seis das
principais culturas agrícolas (milho,
soja, trigo, cana, algodão e laranjas);
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a produção de laranjas figura entre
as três mais sustentáveis, sendo a
segunda com menor transformidade e relação não renovável/renovável, ou seja, que melhor e mais eficientemente aproveita a oferta de
recursos naturais. Estas qualidades
da citricultura, que recentemente tem passado por desafios sanitários e mercadológicos, estão para ser precisamente verificadas em
estudos de caso a se realizarem em
um novo projeto de pesquisa e desenvolvimento, aprovado para execução na programação 2012/2014
da Embrapa, sob o título 'Sistemas de produção ecologicamente intensivos de coco e de citros'.
Espera-se ser possível, com a ‘caracterização e sustentabilidade de
sistemas de produção de citros em
escala comercial’ (DE Barros et al.,
2009) incluída no projeto de pesquisa, propor alternativas de manejo e estratégias de aplicação de
insumos produtivos e de logística,
que ampliem a eficiência produtiva
e a sustentabilidade do setor.
Conclusão
Em contraste com as análises econômicas de custo-benefício, que
são fortemente influenciadas por
aspectos transitórios de mercado
e não refletem questões ambientais em geral, a avaliação eMergética integrada oferecida pelo
SAMeFrame explicitamente considera o pareamento do uso de
recursos naturais e da economia
entre múltiplas escalas. A análise proporcionada pelo SAMeFrame aponta para um paradigma de fundamentação ecológica,
que permite que as recomendações de políticas públicas sejam
melhor ajustadas às condições e
recursos ambientais do território
em relação às escalas regionais e

nacional, favorecendo o aproveitamento de oportunidades locais de
desenvolvimento sustentável.

* Emprega-se a denominação em
inglês “Sustainability Assessment
Methodology Framework” (SAMeFrame)
devido à cooperação internacional no
desenvolvimento do trabalho. Para acesso
às planilhas de cálculo, contatar o autor.
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Manejo ecológico

de Escama Farinha

Foto: Gravena

em pomares cítricos

Figura 1. Planta infestada

O controle direcionado
ao tronco e pernadas
garante a seletividade
ecológica para a
manutenção dos agentes
de controle biológico
da Escama farinha
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D

entre as estratégias adotadas
para o manejo do HLB destaca-se o controle químico em detrimento do manejo ambiental de
erradicação de plantas. O embasamento
em única estratégia tem intensificado o
uso de inseticidas para o controle do inseto vetor nos períodos de intenso fluxo
vegetativo dos pomares, visando impedir a reprodução da praga. Os adultos são

atraídos pela vegetação nova e depositam
os ovos nas gemas vegetativas para a garantia de sobrevivência das ninfas nas folhas e ramos em fase de desenvolvimento.
Por outro lado, tem sido fomentado o controle no final do período de inverno, que
antecede a emissão vegetativa, visando a
redução populacional de adultos.
Nos pomares de citros, as aplicações de inseticidas para o controle do

psilídeo têm sido comumente associadas ao controle de outras pragas-chave e também no controle de doenças.
No período de verão, quando também
é favorecido o incremento de Ácaros
como o da Falsa Ferrugem e o Branco,
são associados acaricidas que podem
colaborar para a redução dos agentes
de controle biológico. A redução de inimigos naturais é mais intensa quando
iniciam-se as aplicações de fungicidas
para o manejo de Pinta Preta.
O impacto dos inseticidas sobre os
insetos benéficos e dos acaricidas e
fungicidas sobre os fungos benéficos
remetem para a necessidade da adoção
de um sistema de inspeção mais rigoroso e controle químico seletivo. A seletividade a ser adotada pode ser do
tipo fisiológica ou ecológica. A fisiológica indica que o referido produto não
atua de forma deletéria sobre os referidos agentes biológicos, enquanto que a
ecológica está embasada em diferentes
formas de aplicação dos produtos, para que ocorra o menor impacto sobre os
organismos não alvos. Dentre elas, destaca-se a seletividade ecológica no espaço em que preconiza a aplicação direcionada para o talhão cuja praga tenha
atingido o nível de ação ou com incidência da doença, garantindo a preservação
dos agentes de controle nos talhões circunvizinhos e o consequente repovoamento do talhão pulverizado com os inimigos naturais remanescentes nas áreas
não pulverizadas. Esta medida também
será positiva para reduzir o incremento
populacional de pragas secundárias, as
quais podem ser estimuladas à reprodução pela ação do inseticida, ou ser favorecidas pela baixa população de agentes de controle biológico.
Como pragas secundárias são definidas aquelas de ocorrência esporádica,
sob influência de desequilíbrios biológicos, e que podem causar severos danos à planta e sua produção, a ponto de
exigir um controle específico. Dentre as

Foto: Gravena
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Figura 2. Rachadura da casca ocasionado pela Escama Farinha

pragas secundárias que têm exigido a
adoção de táticas de controle estão as
Cochonilhas de Carapaça, especialmente a Escama Farinha, bem como os Ácaros Tetraniquídeos, a exemplo dos Ácaros Purpúreo e Mexicano.
É sempre bom lembrar os citricultores que existem duas espécies de Cochonilha Escama Farinha nos pomares.
A cochonilha que aparece na face superior das folhas ou frutos, sempre em
pequenas colônias, não é considerada
como praga. Esta é tecnicamente conhecida como Escama Farinha de folha
e o nome científico é Pinnaspis aspidistrae. Por outro lado, a Escama Farinha do

tronco é praga séria e ocorre no tronco e
pernadas, podendo ser encontrada nos
ramos secundários, frutos e folhas nos
casos em que o tronco e as pernadas estiverem severamente infestados (ver figura 1). A diferenciação é visual, pois a
do tronco ocorre em toda a extensão do
tronco e pernadas e quando nos frutos e
folhas também ocupa grande superfície
e de forma esparsa. Seu nome científico
é Unaspis citri.
Identificação: a fêmea da Escama
Farinha do tronco é um inseto de carapaça protetora, tipo armadura, em
forma de concha de ostra com um sulco central longitudinal. A cor varia de
GCONCI – Grupo de Consultores em Citros
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Orifícios deixados
por parasitoides
Filhotes (primeiro
instar) vivos

foto em baixa
Figura 3.
Ninfas móveis

e fungicidas para o controle da Pinta Preta, a Escama Farinha de tronco tem sido
verificada durante todo o ano, resultado
de gerações superpostas, devido à baixa
ação dos agentes de controle biológico.
Danos: os danos na planta cítrica
aparecem na forma de perda de vigor,
diminuição da produção, queda de folhas e rachaduras nos troncos e pernadas (ver figura 2).
Inspeção: a metodologia a ser adotada pelo inspetor de pragas deve auxiliar
o manejador na correta tomada de decisão de controle. Com o pomar instalado,
o manejador de pragas deve acompanhar
de perto as atividades da equipe de inspetores de pragas. Estes devem ser devidamente treinados e capacitados no reconhecimento dos diferentes estádios de
desenvolvimento da praga e de seus inimigos naturais. A inspeção deve ser realizada em 1% de plantas dos talhões com
frequência máxima quinzenal. A metodologia de inspeção da Escama Farinha de
tronco preconizada pela Gravena Ltda é a
de avaliar e examinar com a lente de 10
aumentos a superfície do tronco e pernada infestados com a praga, para a confirmação da presença de ninfas móveis.
Manejo: quando pela inspeção forem identificadas plantas infestadas, recomenda-se o controle químico seletivo com a aplicação dirigida aos troncos
e pernadas, somente nas plantas ataca-

das. Inseticidas aplicados via drench não
resultam no controle da praga no tronco e pernadas. O uso de óleo vegetal ou
mineral, em concentrações superiores
a 0,25%, tem ação de controle da praga, além de ser seletivo aos agentes de
controle biológico. Dentre os inimigos
naturais que podem estar associados à
Cochonilha estão as joaninhas Pentilia
egena e Coccidophilus citricola e o Bicho Lixeiro. Alguns parasitoides, como o
Aphytis spp., também atuam como agentes reguladores da população da Escama
Farinha. Entretanto, os fungos benéficos,
como o Fusarium coccophilum, também
são importantes no período de verão,
quando são favorecidos pelas condições
de elevada umidade relativa do ar.
Como estratégia de manejo ambiental, compreendida como um conjunto de
medidas planejadas previamente à implantação da cultura e durante a sua condução, visando reduzir a população e a
ocorrência de pragas a longo prazo e favorecer os inimigos naturais, orienta-se que
o citricultor mantenha, nas entrelinhas de
plantio, uma cobertura vegetal biodiversa,
para que produção de flores seja atrativa
de agentes de controle biológico.
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marrom-arroxeado a preto, com uma
borda cinza. Ela mede de 1,5 a 2,2 mm
de comprimento. Pela aparência, são
facilmente confundidas com o tronco
das plantas e, pela menor densidade
populacional em relação aos machos,
são difíceis de serem detectadas. O macho tem a armadura de cor branca formada por três saliências longitudinais
típicas. A cor branca tem o aspecto de
farinha jogada no tronco, daí a origem
do nome popular. Na fase adulta, o macho é alado (possui asas) e de coloração
amarelo-clara. Além de ser capaz de fecundar diversas fêmeas, a proporção
de fêmeas-machos é da ordem de até
30:1. Normalmente, só vemos os machos, pois as fêmeas além de serem em
menor número e se confundirem com
o tronco, ficam geralmente sob os machos. O corpo da fêmea é amarelo pálido e do macho, de cor laranja.
Comportamento: a fêmea coloca os
ovos que ficam protegidos sob a carapaça.
A ninfa recém-eclodida é de cor vermelha
(ver figura 3). Tem hábito migratório, pois
abandona a proteção e inicia a movimentação pela planta, sendo facilmente deslocada pelo vento para plantas vizinhas ou
aproveita-se de outros meios para disseminação a longas distâncias, como por aves
ou pelo homem, por meio de materiais de
colheita ou partes vegetativas infestadas.
Quando as ninfas localizam o ponto favorável para a alimentação, inserem o estilete na planta para a sucção de seiva e
cessam a movimentação definitivamente.
O macho tem três estágios imaturos para
depois emergir o macho alado. Já a fêmea
tem dois estágios imaturos, e o terceiro estágio é na forma adulta, fixa e sem asas.
Ocorrência: normalmente, a Cochonilha Escama Farinha do tronco ocorre
em maior densidade populacional no período do inverno, sob condições de baixa umidade relativa do ar, favorecida pela menor ocorrência de fungos benéficos.
Entretanto, sob influência das aplicações
de inseticidas para o controle do psilídeo
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Panorama da citricultura no

Triângulo Mineiro
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Cidades de Minas Gerais têm aumentado gradativamente suas áreas com o cultivo de citros

Cultura de laranja no município de Frutal (SP)

E

mbora tenha sofrido nos últimos anos significativa redução do número de propriedades ocupadas com a
cultura do citros, em decorrência
principalmente do avanço da cana-de-açúcar, a cultura da laranja
ocupa lugar de destaque no Triângulo Mineiro como empregadora
de mão de obra e renda.
Estima-se que a área total de
plantio do Triângulo Mineiro seja de
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20.530 ha, sendo que a área irrigada
é de 8.212 há, possui uma produtividade de 24,44 a 28,50 ton/ha – 1.200
a 1.400/cx de 40,8 kg na área irrigada, e de 700 a 1.000/cx na não irrigada. Os espaçamentos mais utilizados
são de 7 x 3m e 6 x 3 m e utiliza-se Limão Cravo, Citromelo Swingle, Tangerina Sunki e Tangerina Cleópatra como principais porta-enxertos.
Alguns municípios têm nesta cultura sua principal fonte de

renda, como Comendador Gomes,
que possui uma das maiores propriedades individuais com um total de 2.050.000,00 plantas, e
Prata, que por ainda contar com
áreas disponíveis vêm aumentando gradativamente sua área plantada. Frutal é o outro município
mineiro de destaque, apresentando o maior número de propriedades com a cultura contando com
uma área de 5.000 ha.
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Carregamento/transporte de laranja no município de Comendador Gomes (MG)

As principais variedades plantadas são, em ordem decrescente: Pera, Valência, Hamlin, Natal e Westin, com cerca de 90% destinado ao
mercado industrial.
A colheita é toda manual e o período se estende de abril até dezembro. As condições edafo-climáticas proporcionam excelentes
condições para a produção de frutos, com boa aceitação pelos mercados interno e externo, sendo frequente a exportação de frutos para
a União Europeia.
Além das pragas que normalmente atacam a cultura, como
Ácaro da Leprose, Falsa Ferrugem,
Cochonilhas, Moscas das Frutas,
HLB e Pinta Preta, a região ainda
vive com o risco do ressurgimento do Cancro Cítrico em decorrência do grande número de ranchos
em quase toda a extensão do Rio
Grande, na divisa com o Estado de
São Paulo. Nestes locais, o Instituto Mineiro de Agropecuária tem

grande trabalho com o plantio de
mudas de baixa qualidade genética e, na maioria das vezes, já contaminadas, pois são adquiridas de
vendedores ambulantes.
Quanto ao mercado, as dificuldades dos produtores do Triângulo Mineiro não são diferentes dos
outros estados produtores, que
estão em sérias dificuldades com
a retração nas vendas. O Governo
Federal estipulou o preço mínimo
para caixa de laranja (40,8kg) em
R$ 10,10, mas ainda não foi regulamentada e não obriga, portanto,
a compra por parte da indústria.
Com a crise econômica nos países
europeus e a diminuição de importação dos EUA, em decorrência de resíduos no suco, geraram
um maior estoque nas indústrias
e houve uma drástica redução na
compra de frutos.
Em nossa região, produtores
que não possuem contratos com a
indústria estão todos com os frutos

nas plantas sem saber que atitude tomar. Está na hora do Governo
Federal oferecer uma alternativa
de escoamento dos frutos, financiando a instalação de Unidades
de Processamento visando o fornecimento de suco para escolas
públicas, hospitais e unidades de
assistência, possibilitando principalmente ao pequeno produtor
uma opção de comercializar sua
safra em anos de pouca demanda
e possibilitando a sua permanência no setor.
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A produtividade da sua
lavoura merece o melhor
portfólio.
Solução completa para o
controle de pragas, doenças
e plantas daninhas.
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Folpan Agricur

Galigan 240 EC

Keshet 25 EC

Herburon

Kohinor 200 SC

Trop

Rimon SUPRA

Paradox

Pyrinex 480 EC

Acarit

Suprathion 400 EC

Dicofol

ATENÇÃO. Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as
instruções contidas
no rótulo,
na bulade
e na
receita. Utilize em
sempre
equipamentos de proteção individual. Nunca permita a
GCONCI
– Grupo
Consultores
Citros
utilização do produto por menores de idade. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo. Venda sob receituário agronômico.

